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Adeziune deplină fată de ideile
cuprinse in cuvîntarea

tovarășului Nicolae Ceausescu
Comuniștii, toți oamenii 

muncii din patria noas
tră au primit cu înaltă 
mindrie patriotică și deplină 

satisfacție cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu ros
tită la Consfătuirea partidelor 
comuniste și muncitorești ce se 
desfășoară la Moscova.

Analizind profund și mul
tilateral, în lumina învățăturii 
marxist-leiiiniste, situația in
ternaționalii contemporană, 
problemele principale care 
preocupă în prezent omenirea, 
oferind o perspectivă clară a 
luptei pe care forțele revolu
ționare, progresiste, din întrea
ga lume o desfășoară împo
triva imperialismului, 
tarea , se înscrie ca un docu
ment de mare valoare teore
tică șț practică, pătruns de .spi
ritul viu, de suflul creator și 
de dinamismul care caracteri
zează politica partidului nostru.

Intr-o deplină unanimitate, 
întregul popor și-a afirmat a- 
deziunea față de ideile cuprin
se in cuvintare. exprimindu-șl 
încrederea fermă in politica 
internă și internațională a par
tidului și statului nostru.

Pe adresa C.C. al P7C.R., a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sosesc in continuare, din toate 
colțurile țării, telegrame șl 
scrisori care oglindesc atașa
mentul față de cuvântarea ros
tită la Consfătuire.

în telegrama trimisă de Bi
roul Consiliului Național peu- 
t-u Educație Fizică și Sport se 
arată :

..Lucrătorii 
țl'uial pentru Educație Fizică 
și Sport și al federațiilor spor-

cuvin-*

Consiliului Na-

live. au luat cunoștință cu pro
fundă satisfacție de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste si mun
citorești.

Ne exprimăm deplina și în
treaga adeziune fată de poziția 
fermă, principială, multilateral 
argumentată și constructivă a- 
doptată de delega|ia Partidu
lui nostru la această Consta 
tuire, ea reflectiad politica în
țeleaptă dusă de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, pe baza principiilor 
marxism-Ieninismuiui și inter
naționalismului proletar.

Asigurăm conducerea parti
dului și pe dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că ne vom îndeplini 
în cele mai bune condiții toate 
sarcinile ce ne revin pentru 
realizarea directivelor elabora
te de partid, pentru înflorirea 
neîncetată a scumpei noastre 
patrii și triumful socialismului 
și comunismului".

Marți după-amiază. in avi
onul Roma—București, stăm de 
vorbă cu ION CORNEAXU. 
antrenor emerit, care citise cu
vîntarea. Iată ce ne-a decla
rat :

„Secretarul generat al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român a prezentat 
în expunerea sa tabloul lumi
nos al realizărilor infăptuite de 
poporul nostru pe calea desă
vârșirii socialismului, a făcut 
o analiză științifică multilate
rală a fenomenelor internațio
nale contemporane, a prezentat 
propuneri concrete pentru pro
movarea destinderii și colaho-

rării dintre popoare, pentru în
tărirea unității tuturor forțe
lor care luptă împotriva Impe
rialismului. sub stindardul li
bertății. democrației și al pro
gresului.

Cuvîntarea tovarășului Ni
colae Ceaușescu a exprimat 
punctul de vedere al partidu
lui nostru, al întregului popor, 
și in calitate de comunist îmi 
dau întreaga adeziune față de 
ea. înțeleg prin aceasta un an
gajament solemn de a depune 
toate eforturile și de-a-mi con
sacra intreaga putere de muncă 
transpunerii 
cii ințelepte 
tre Partidul

Proaspătul 
pionatelor < 
CALISTRAT 
spus :

..Este imposibil ca in 
cuvinte să exprim

in fapte a politi- 
promovate de că- 
Comunisi Român".

I premiat al cam- 
europene 

CUȚOV

citeva 
impre

sia copleșitoare pe care mi-a 
dat-o acest material dens. în
cărcat de idei. Mă voi referi 
doar (a acel paragraf in care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
bordează problemele tineretu
lui. Intr-adevăr, noi — tinere
tul — reprezentăm o mare for
ță pe calea desăvirșirii progre
sului social, sin tem 
de misiunea nobilă 
avem de indeplinit.

Personal, no voi 
eforturi spre a-mi aduce con
tribuția |a influrirea și propă
șirea patriei mele*.

Asemenea gloduri și 
mente ii stăpinesc pe toți 
tivii noștri, ferm botă: 
învețe, să se perfecționez 
a sluji țării și poporului ia lo
cul de muncă și pe stadion.

A XVIII-a EDIȚIE A ..TURULUI ROMÂNIEI'
• in prima echipă a țării-alergători cu

• Un clasament pe echipe care să dinamizeze

„firmă", i

//

precupeți

echipeleAu fost formate României

conșu?nți 
pe care o

sentî- 
spor

iți 'â

■i •*

Start în concursul internațional
de pentatlon modern

Biroul F. R. Ciclism a apro
bat comoonenta celor două
echipe naționale care vor
participa la cea de a XVUf-a
ediție a „Turului Roi nan ie* *.
ECHIPA A este alcătuită
din

Ro-Echipele de juniori ale 
mâniei, Ungariei și Bulgariei, 
precum și reprezentativa de 
seniori a Franței (clasată pe 
locul al Ill-lea la J.O. din 
Mexic) au inaugurat- ieri con-

(CU 17care a măsurat 800 m 
obstacole) concurenții au avut 
de făcut față unor serioase di
ficultăți ridicate de așezarea 
obstacolelor, care au dus la o 
triere severă a participanților.

Szigeti Istvăn (Ungaria) 1 065 
p. 2. Borlay Gyorgy (Ungaria)
I 030 p, 3. Petho Lăszlo (Un
garia) 1 025 p, 4. AngheJ Pepe- 
leankov (Bulgaria) 1 005 p, 5. 
Villany Zoltăn (Ungaria) 1 000 
p,_6. Constantin Călina (Ro
mânia) 970 p. Pe echipe proba 
a fost cîștigată de reprezen
tativa Ungariei cu 3 120 p, ur
mată de Bulgaria — 2 855 p. 
România I cu 2 835 p, România
II — 2 680 p, Franța — 1 770 
P-

Cea de a doua probă, scri
ma, se desfășoară astăzi în sala 
Floreasca, cu începere de la 
ora 9.

CONSTANTIN CIOCAN. 
GABRIEL MOICEANU. 
WALTER ZIEGLER. ION 
COSMA II și EMIL RUSU ; 
antrenor — prof. NICOLAE 
VOICU.

ROMANIA B este compu
să din

CONSTANTIN GRIGORE, 
VASILE TUDOR. NICOLAE 
CIUMETT. ALEXANDRU 
SOFRONIE și VASILE SE- 
LEJAN ; antrenor — ȘTE
FAN LEMINDROIU.

După cum se vede, cele 
două echipe sint formate ex
clusiv din cicliști dinamo- 
viști. Echipa A este alcătuită 
diQ alergători cu un bogat 
palmares (aceasta a și fest 
ideea pentru care i s-a acor
dat creditul de primă for-

mație). Walter Ziegler. Emil 
Rusu ți Gabriel Moiceanu se 
numără printre învingătorii 
ultimelor ediții ale 
României".
componență 
ral tineri.

(Continuare

Echipa 
cicliști 

oameni

tn trag

„Turului 
B are în 
în gena- 
care au

a 1 ol

Publicului, un
Fără entuziasmul ze

cilor de mii de specta
tori care intimpină cara
vana pretutindeni, curse
le cicliste n-ar mai avea 
nici un farmec. Acești 
iubitori ai sportului care 
vin — uneori de la mari 
depărtări - pentru a 
vedea, chiar și numai 
pentru o clipă, plutonul 
multicolor, pentru a-i a- 
plauda pe rutieri, con
stituie suportul 
cel mai prețios 
participanții la 
curse rutiere. Se 
plă insă, uneori, 
entuziasmul lor. specta
torii să provoace, din 
neatenție, busculade, să 
facă dificilă disputa a-

Ca tn fiecare dintre ultimii ani, paralel cu Întrecerea rutierilor, 
„Turul României" mai prilejuiește o dispută : aceea a comisiilor de 
organizare a sosirilor in etape. Ciștigatâ anul trecut de orașul Cluj, 
Întrecerea va fi in acest an și mai acerbă. Orașe cu tradiție în ofe
rirea celor mai bune condiții „Turului României" (Cluj, Timișoara, 
Bacău, Galafi, Oradea ș.a.) se vor strădui să creeze caravanei 
cicliste o ambiantă sărbătorească, să demonstreze cicliștilor de 
peste hotare tradiționala oaspitalitate românească. Tuturor Ie urăm 
succes '.

călduros apel
lergătorilor. Coborind pe 
partea carosabilă a stră
zilor, ingustind culoarul 
pe șosele, incercind să-i 
felicite pe primii clasați 
imediat după sosire — 
ei pot da naștere la ac
cidente regretabile. De 
aceea, alături de 
toratul General 
lițiel, redacția 
face un călduros 
publicul care se
pe traseul ..Turului Ro
mâniei" să păstreze 
strict disciplina, să as
culte indicațiile oameni
lor de ordine, să facili
teze astfel dificila dispu
tă a cicliștilor din cele 
10 țări participante la 
întrecere.

i
>*K

Gh. TOMIUC

Inspec- 
al Mi- 
noastră 
apel la 
va afla

moral 
pentru 
marile 
intim- 
ca in

I

Szigeti Istvan trecind peste obstacol

PANORAMIC SPORTIV INTERNI

cursul internațional de pentat
lon modern programat in Ca- 
p;*t.lă.

Prima probă — călăria — 
«-a disputat pe baza hipică din 
calea Plevnei. Pe un parcurs

S-au remarcat, în primul rînd, 
pentatloniștii din R.P. Ungară 
prin măiestria cu care au con
dus caii, ca și prin ușurința 
cu care au atacat și trecut ob
stacolele. Iată rezultatele :

Conferința de presă
a d-lui Joao Havelange

Asociația Presei Sportive din România a organizat 
aseară la sediul Uniunii Ziariștilor o întilnire intre dl. Joao 
Havelange, președintele Confederației Sporturilor din Bra
zilia, membru al C.I.O. și redactorii de specialitate ai 
ziarelor din Capitală și ai radioteleviziunii.

Distinsul oaspete a răspuns la întrebările 
despre organizarea sportului în Brazilia, despre 
vele fotbalului sud-american și mondial, despre 
țile lărgirii relațiilor sportive dintre Brazilia și

Conferința de presă s-a desfășurat într-o 
deosebit de cordială.

ziariștilor 
perspecti- 
posibilită- 
Romănia 
atmosferă

Probabil că nid Ostap 
Bender, marele ma
estru al combinațiilor, 
n-ar putea să se descurce 

In labirintul pe care 11 stră
bate campionatul de fotbal 
Înaintea etapei sale finale. 
Consemnînd interesul uriaș 
In mijlocul căruia se înche
ie cea mai populară com
petiție sportivă națională, 
ne vom abține de la orice 
previziuni sau pronosticuri 
mal ales că deținem infor
mații certe potrivit cărora 
simpaticul nostru personaj 
dl. Gore (mereu în actuall-

tate) tncercind să recurgă 
La serviciile mașinilor elec
tronice ale societăților 
I.M.B., Eliott Automation 
și International Computers 
and Tabulators ar fi primit 
din partea tuturor roboți
lor consultați un răspuns 
tip :

„Noi ne ocupăm co zbo
rul spre lună. Calcului pro
babilităților In fotbal ne de
pășește deocamdată..."

A tn această duminică motocrosul va avea drept gazdă 
orașul Alba Iulia, care trăiește cu acest prilej emoțiile 

firești ale premierei.
Foto : N. DRAGOȘ

Ultimul meci de antrenament al rugbyștilor

is
Iria

aalabilă. Citim, aproape zilnic, în pa
ginile cu C"’1 ,' ', __ __ ,

Iție la orele de siestă, că absolvenții 
liceului cutare clin anul 19... se întîi- 
nesc pentru a sărbători 10, 20 sau am 
văzut și 50 de ani de ia despărțirea 
lor ca elevi. Citim și ni-i imaginăm 
așezîndu-se cuminți în bănci (cuminți 
și cu oarecare greutate, căci băncile 
au rămas prea... mici I), privind totul 
cu emoție, devenind brusc gălăgioși 
după ce se spun primele glume sau 
după ce se debitează prima amintire 
mai savuroasă. Și îi vedem oameni 
maturi, realizați, mindri de profesia lor, 
de succesele fiecăruia, pe care nimeni 
nu le spune, dar toți le cunosc.

Este, poate, examenul cel mai para
doxal pe care îl trecem cu toții. Un 
examen în care se pune nota vieții, 

Idar exprimarea ei nu are duritatea șco
lară a catalogului, ci discreția recu
noașterii obiective a meritelor fiecă
ruia. Dincolo de această confruntare 
mută și puțin orgolioasă rămîne însă 
reîntîlnirea. De fopt, reîntîln:rea cu 
dascălii, cu foștii colegi, cu popasurile 
mai lungi și fructuoase ale tinereții.

De la un timp, aceste revederi au 
apărui ca o necesitate și dincolo de 
limitele liceului sau facultății. Se reîn- 
tîlnesc pentru a-si tonifica existența co
tidiană prin bogăția morală si educa
tivă a amintirilor și aiți oameni reuniți 
temporar dincolo de clase sau săli de 
curs. Se revăd participant ia diferite 
acțiuni, colegi de muncă sau coi’ioo- 
nenți, cum am văzul recent, ai onor 
formații artistice. Sportul însă, care''n- 
mănunchează, cu precăaere la anii ti
nereții, oameni ce și-au consumat ener- 

Igii umăr lingă umăr, ce si-au împletit 
ambiții competifionale, ce au trăit îm-

înt rînduri tipărite care, fără 
pretenții stilistice, mai mult, 
redactate într-un mod aproa
pe telegrafic, stîrnesc totuși 
nostalgii, ne răscolesc memo
ria cu o putere secretă și ine- 

im, aproape zilnic, în pa- 
anunțuri, căutate cu predilec-

I
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Atleți români la Atena, 
Lausanne și Budapesta
Cu prilejul inaugurării pis

tei de tartan a stadionului 
Karaiskakis. pe care se vor 
desfășura în luna septembrie 
campionatele europene de 
atletism, sîmbătă și duminica 
va avea loc la Atena un im
portant concurs internațional. 
Din tara noastră vor parti
cipa : Lia Manoliu, Olimpia 
Cataramă, Valeria Bufanu. 
Elena Vintilă, Vasile Săru- 
can, Dam Hidioșanu și Vasile 
Durnitrdșcu,

La Lausanne se desfășoară 
o cursă internațională de 
marș, în vederea căreia au 
făcut deplasarea atlețij Leo
nida Caraiosifoglu (locul IX 
în proba de 20 km la J.O.). 
Vasile Ilie. Nicolae Maxim și • 
Marin Perșinaru.

Concursul atletic „wepsza-

va“, de 1 la Budapesta, va 
avea printre participantele 
cursei de 800 m și pe român
cele Ileana Silai, Maria Lin
ca și Cecilia Berna. împreună 
cu cele trei alergătoare aple
cat și aruncătorul de ciocan 
Friederich Schneider.

Copii, invățați 
înotul I

Clubul sportiv „CUTE
ZĂTORII", de la Palatul 
Pionierilor, anunță deschi
derea cursurilor de învă
țare a înotului. Înscrierile 
se fac zilnic între orele 
9,00—11,30 și 15,00—17,30, 
la sediu) clubului din șos. 
Cotroceni.

Primul ciclu începe in 
ziua de 20 iunie 1969, a- 
vînd o durată de 18 zile.

u știm dacă duminică, 
va fi o zi de ștrand, 
precis insă va fi una 

de... schi. Ați citit absolut 
exact : da, schi, duminică, 
15 iunie 1969, pe Valea Al
bă. Concursul de vară, pri
mul dintr-o suită de trei, 
reunește pe fruntașii alu
necării, care își vor disputa

Valeriu CHIOSE
(Continuare in pag a 2-a)

Ieri dupâ-amiază, pe stadi
onul „23 August", a avut loc 
ultimul meci de antrenament 
al echipei naționale de rugby, 
care va întâlni duminică, pe 
același teren, formația Poloni
ei, în ultimul meci contând 
pentru „Cupă' Națiunilor — 
F.I.R.A.".

Antrenorii Al. Teofilovici și 
D. Ionescu au stabilit urmă
toarea formație : Dăiciulescu ; 
Wussek, Suciu, Nica, Irimescu; 
Dragomirescu, Fiorescu ; Răș- 
canu, Demian, Ciobănel; Șer-

ban, Țuțuianu ; Stoica, Iorgu- 
leseu, Dinu : rezerve : Țibu- 
leac, Nicolescu, Leonte, Radu
lescu, Atanasiu, Baciu.

SANTANA indisponibil

pentru meciul de tenis

SPANIA — ROMÂNIA I

Duminică, în sala Floreasca

RETURUL STEAUA T- S. K. A

Citiți în pag. a 4-a 
relatările trimisului nos
tru special la Valencia, 
RADU VOIA.

ÎN FINALA C. C. E. LA VOLEI Sportivi români
Luptătorii au evoluat cu succes la Rostock

La Rostock s-a desfășurat un turneu internațional de 
lupte libere cu participarea sportivilor din Bulgaria. Româ- 

•jiia și R. D. Germană.
• Reprezentanții noștri au avut o comportare remarcabilă 
fiind învingători la trei categorii : Albu (68 kg ; pe locul II 
bulgarul Kostov), lorga (82 kg) și juniorul Enache (100 kg). 
Ioniță (48 kg), Urianu (90 kg) și Pavel (+100 kg) s-au cla
sat pe locul III, iar Vangheliei (48 kg), Nicola (57 kg) și 
Ânibiuș (74 kg) pe locul IV.

Duminică, tncepind de la ora 10, In sala Floreasca, echipa 
campioană a tării Ia volei masculin, Steaua, va tntUnl In 
meci revanșă pe Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia, In finala 
C.C.E. Voleibaliștii români vor încerca să obțină victoria șl 
astfel, dreptul de a disputa cel de al treilea joc, fixat de 
comun acord de cele două cluburi pentru data de 20 Iunie, 
Ia Belgrad. Reamintim că in finală nu contează setaverajul 
tn caz de Împărțirea victoriilor tn cele două partide, Iar clș- 
tlgătoarea se decide in al treilea meci. Așa că pentru a merge 
la Belgrad, Steaua trebuie să învingă duminică, indiferent 
cu ce rezultat.

Ieri a plecat la Versailles, 
pentru a participa la campio
natele europene de skeet ce 
se vor desfășura în zilele de 
15 și 16 iunie, sportivii români 
Gh. Sencovici, D. Danciu, G. 
Pintilie și Gh. Fiorescu. Dele
gația este însoțită de antre
norul I. Lovinescu,

prepnă, clipe de bucurie si tristețe, 
nu și-a reunit, decît rar si mereu cu o 
nejustificată discreție, foștii coechipieri, 
purtătorii aceluiași tricou. O absență, 
regretabilă, dacă ne gindim numai la 
faptul, unanim recunoscut, că sportul 
are un 
educații 
tuturor 
noștri.

Subliniem cu afîf mai mult, deci, o iniția 
tivă apărută în această direcție și care 
poate deveni stimulatorie. Participantii la 
prima tabără de juniori a fotbalului ro
mânesc, organizată la Brașov în 1939, 
se vor reîntîlni după 30 de ani. Parii- 
cipanfii, adică Ion Șiclovan. Costică 
Marinescu, Ștefan Filote. Valentin Stâ- 
nescu, C. Novac, Ion Sfoian, liie Savu, 
foști internaționali, foști mari jucători 
și. în prezent, majoritatea dintre ei an
trenori sau conducători ai fotbalului 
nostru, se vor revedea în fața antreno
rului for de atunci: C. Braun-Bogdan. 
Copiii de atunci, oamenii maturi de azi 
vor retrăi clipele petrecute împreună 
la prima tabără de juniori a fotbalu
lui nostru. O reîntîlnire — prima, să 
notăm I — a fotbaliștilor. Ceilalți spor 
tivi — inclusiv alfi fotbaliști — ce aș- 

| teaptă ?
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rol maior în realizarea unei 
multilaterale, asa cum am dori 

tinerilor și, mai întîi, copiilor

Călin ANTONESCU

I
I
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I
I
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OPT OPINII DIN ORAȘUL CRAIOVA
APĂRĂ DREPTUL LA PROGRES AL SPORTULUI DL MASĂ

Ziarul Sportul a organizat în orașul Craiova o masă rotundă, propunînd spre 
dezbatere conceptul de sport de mqșă, cu trimiteri la evoluția interesului forurilor 
responsabile față de această latură a fenomenului sportiv,’ la relația dintre indi
cațiile venite de la centru și posibilitățile locale, la raportul dintre sportul de 
maso și ce) de performanță. Au fast invitați și ay avut amabilitatea să participe :

— Marin Năsiase, prîm-vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc;
.......................... |oea|;tote î 

educație fizico
— Conf. universitar Tiberiu Nicola, prorector al Universității
— Augustin Btîr.dușe, președinte al Consiliului Județean pentru 

și sport;
— Gh. Pătrău, șeful secției sport-turism a Comitetului iudețeon
— Smarandache Trolea, responsabil cu probleme de sport si 

arul Consiliului iudețean sindical;
• —• Ștefan Coidum și dr. Vasile Frînculescu, antrenorii echipei

fotbal. Universitatea;
— Petre Dragu, scriitor.

Publicam in continuare o sinteză q schimbului de opinii realizat cu această 
ocazie, remarcabil prin înțelegerea temei, sinceritatea și căldura prezente in re
plica .fiecăruia dintre porticipanți.

U.T.C. ; 
turism din co-

divizionare de

citeva amenajări temarcabile 
(Goi cea Mare, Goicea Mică, 
Hast, Afumați, Bîrca). Am im
presia că necesitățile orașului 
și satului, prin părțile noastre 
sînt egale, dar de semn contrar, 
în mediul urban este neeesară 
crearea unor terenuri afectate 
sportului, considerația pentru 
exercițiul fizic fiind mai marca, 
tă, în timp ce în mediul rural, 
unde există posilă iități naturale, 
se resimte, ta primul rind. ne
voia unei intense acțiuni edu
cative pentru adeziune masivi

bobul 
tecu- 
acor- 
edu- 

a tu-

prin metode artificiale. Avem 
rezultate excelente la bob. Cu 
toate acestea, cîți practică 
țn România ? Trebuie să 
noaștem că la noi nu s-a 
dat considerația cuvenită 
cației fizice, culturii tizice
țuror generațiilor. Și in activi
tatea sportivă de masă am in
trodus tot spiritul competitiv, cu 
efectul său limitat. Pentru pri
ma oară ziarul „Sportul” în
cearcă să creeze o optică adevă-, 
rată în legătură cu noțiunea 
sportului de masă.

- •

PETRE DRAGU : Și la oraș 
mi se pare că cetățenii 
convingeri ferme despre 
sitatea exercițiului fizic.

nu au
nece-

cație în această direcție, precum 
și inexistenței la nivelul fiecă
rei colectivități (școală, univer
sitate, uzină, cartier) a ur.ui mi
nim de condiții favorizante. Re
mediul poate fî creat prin efor
turi întreprinse, concomitent, în 
cele două sensuri menționate.

Ayul 
acesta. 25 00G de m1 din spațiile 
libere ale orașului vor fi ame
najate ca baze sportive simple. 
Poate cifra 
ordinară, dar
peptru calitatea 
țări.

MARIN NASTASE :

La început, toți partkipanții 
la dezbatere au ținut să afirme 
credința lor fermă ta necesita- 
tea diurnă a exercițiului fizic, 
prezență tot mai de neinjocuft 
în viața fiecărui individ, data» 
rită unor imperative bialpgice 
rle prim rang, accentuate de 
condițiile șocieț^ții moderne 
(sedentarism, suprasolicitări 
nervoase, diminuarea efortului 
fizic în cadrul procesului de 
producție etc.). S-a subliniat că 
oamenii trebuie făcut! să înțe
leagă mișcarea drept un factor 
de egală importanță cu alimen
tele și apa. cu atît mai mult, 
cu cit efectele nefaste provocate 
de lipsa acesteia nu sînt per
cepute deseori direct și preg
nant.

MARIN IX AST ASE : Pentru a 
forța înțelegerea și adeziunea 
masei de cetățeni trebuie ima
ginată și siMinwiă o .amplă cam
panie de educație argumentată 
inteligent și convingător, capa, 
bilă «ă introducă în existența 
cotidiană a fiecărui individ tlără

prejudecăți de vijstă), stereoti
pul exercițiului fizio.

Dr. V. FRINCVLESCU : Mai 
fnțti o chestiune terminologică 
eu rezonanță practică pledez 
pentru disocierea noțiunii de 
sport de masă cu nuanță com
petitivă (Spartachiadă. Crosul 
tineretului. Cupa satelor eta). 
de forma pură a exercițiului, 
practicat pentru sănătate, acasă 
sau tatr-un Joc adecvat, f|ri in
tenția de întrecere și apariție Ln 
public. Ultima expresie, fără să 
fie antagonică cu prima, ar re- 
preienta modalitatea cea mai 
autentică, mai simplă «i tas; <u- 
prinzăteare, la tndemtoa tutu
ror, indiferent de virată, sex, 
profesie și 
fizică.

Redacția a 
panți să-și
despre modul ta rare este sti
mulată educația fizică ta rara 
de activitate a fiecăruia. Drept 
urmare am notat aceste..

MARIN NÂSTASE : In ultima 
vreme, orașul 
rație numărul 
simple. Toate 
bi turnate. Și

Craiova îți spo- 
de bate sportive 
liceele au curți 
La sate avem

Anti-nevroză,
La un moment dat, doi din

tre interlocutorii noștri au sta
bilit niște relații interesante, 
afirnrind virtuțile exercițiului 
firic ca agent terapeutic pentru 
combaterea 
care au o 
toare ta 
transcriem

anumitor maladii 
incidență tagrijori- 
tilcle noastre, 
observațiile.

Le

)

grad de pregătire

tat itat pe pârtiei- 
exprime •pinRIe

Consonanțe critice
Buni cunoscători ai situafiei 

rețile din județul lor luzlue, 
școli și universitate, sate, car- 
i țcreje orașului eti.fr. imitații 
noștri au arătat la unison că de 
multă vreme se fac minime e- 
forturi pentru acreditarea pro
fundă tu viața indivizilor și a 
.colectivităților a sportului, 
practicul doar in «copul destin- 
deții și fortificării organismului.

TIBEIIIU NIGOfeAE : Atrag 
atenția asupra decalajului tot 
mai mare dintre rekx taele dis
cuții despre imperativele fxer- 
rițiuldi tizi'e. -sau dintre eifrgle 
festive umllatb eu pompa biro
crației și epnyeitjrea în practică 
a unor idei unanim admise.

accentuat pentru acele de edu
cație tizică ale studenților, dar 
dezghețul rngr.talilățR qu e su- 
licient tdcvaoă numărul insă 
foarte mie ai suioentîlor cr»c- 
ticanți de exerciții fizJcsș N-am 
ajuns să credem in ret^ț.a dic- 
tre cultura fizică și r<rzisn.en- 
tui profesional Sportul e un 
adjuvant al a;e*t>ria, te ajută 
să-ți menții forma fizică. Iți 
Conferă aptitudini, automatisme, 
și o bună dispoziție, salutare 
pentru muncă eta luate aceste 
solide adevăruri sint. din pă
cate, Ignorate sau expediate. 
Forurile sportive centrale im
pulsionează doar sportul de 
perlormanță, deși ele proterea- 
,ză. în mod absolut gratuit, că 
sectorul de petformar ță s-ar 
sprijini pe cel de masă Votbe... 
Tacit și în totaiă opoziție su 
frazele devenite sloganuri, ta 
lumea sportului nostru aprecie
rile șe acordă numai 
de medalii, campioni 
tȘții cîștigate In rest, 
nu contează. Nimeni
niază că în zona Sibiului 
Brașovului un imens număr de 
ogtasni fac turism. In ssbimb, 

, au, scăpărat fulgere «înd a re
trogradat echipa Steagul roșu.

GH. I’ATRAU ; Prftblemj) aș 
trebui rezolvată pentru cei rp>I 
țineri în școli : penii u majurj 
sau tnai vîrstniei în cedrul în
treprinderilor. atașă sau în in
cinta cartierelor r pentru «ei de 
la sate, in cadrul asociațiilor'- 
rportive turale r pentru stucienți, . 
in universități etc. Menționez că 
noile generații ar trebui obiș- - 
nuite cu exercițiul iiîio încă de 
la vîrsta preșcolară, In cad rd' 
unor acțiuni inițiate de părințF . 
și dezvoltate ulterior prin Inter- 
venția șeedii.

Tn cont piua re, par tir ipanții la 
masa rotundă au vorbit despre 
lipsa de interes și de acțiuni 
eficace din partea velur in drept, 
pentru crearea unui minimum ___ _
de condiții stimulatorii, exerri- fgeeriîe sportului. Cinemslcgra- 

țu) reușit să acapareze un 
publi» larg, chemîndu-l în săli, 
la început niște amenajări ele- 
m^r.țate, ceva «are abia să per
mită o proiecție. Prin «crespcn- 
dență,.®-ar cuveni să «e aațîo- 
nezș în mod similar și în peri- 
met'ul sportului, atunci aîrrd se 
concepe ofensiva pentru răs» 
pîndiiea acestuia Nu trebuie 
-înțeles că ar ti necesare niște 
construcții sportive _ saumpe, 
grandioase, ultraconfortabile, si 
niște baze simple, «e oferă acele 
condiții minime, dar fără de 
care nu se poate.

în funcție 
și con pe
rna) n'.rnl* 
nu subli- 

w<>

ȘTEFAN COllJl'M Inițiative 
pentru organizarea treptată a 
bazei materiale elementare ne
cesare se pot naște din înțele
gere și din stima manifestată 
pentru dreptul fiecăruia la bine-

NASTASE : Sodeta-MARIN
tea modernă, cu viața ei trepi-. 
dar.tâ, plină de suprasolieitări și 
tacoraări nervoese. cunoaște o 
înmulțire alarmantă a cazurilor 
de nevroză Cum s-ar putea 
eembate mai bine această pre
dispoziție decit prin sport, sin
teză de mișcare în aer liber, de 
activitate musculară compensa
torie și relaxantă.

' PETRE DR AGU • Ca să de
monstrez credința mea tă dez
voltarea unilaterală a sportului 
de performanță, paralel cu ig
norarea sportului de masă, a- 
duce daune masive stării de -ă- 
nătate a populației, «tat tentat 
să prepuo specialiștilor efeetua-

plilicindu-se cu date din orașul 
Craiova.

AUGUSTIN B11ÎNOUȘE : Edi
lii orașelor sini creditați fu o 
mare răspundere pentru reușita 
acțiunii de diseminare a spor
tului. Cu toate acestea, în ora- 
>ul nostru nu s-a prevăzut , și 
realizat mare lucru în materie 
ie spații lezei yate educației fi

zice. agrementului prin mișcare 
a celor marj, deși factorii res
ponsabili au', 
in punct ne 
Fără urmări 
batal că nu 
priorităților 
prinderi no 
reali ral baze

teoretic vorbind, 
vedete rezonabil, 

practice însă Bnă- 
permite criteriul 

Nici noile între- 
au prevăzut sau 
spottive minime la

in. Ierni na salariațiinr. In cel mai 
bun caz ele vor fj realizate 
doar peste mulți ani.

TiBERIU NICOLA : Cei ce 
proiectează noile cartiere ale 
orașelor noastre ar trebui să au 
uite că stabilesc un eadry Jn 
care se va trăi multe decenii și, 
deci, să se lase ghidați de sim
țul perspergivei, apreciind toate 
necesitățile actuale și viitoare 
ale locatarilor Ar trebui pre
văzute spații pentru amenajări 
ulterioare. Irt perimetrul în sate 
locuiesc există peste 3i¥) de co
pii, dar nici un spațiu rezervat 
pentru joacă, pentru întîinirea 
lor cu sportul. Uneori asistăm 
chiar la evoluții sontrare. Asum 
cîțiva ani, Universitatea din 
Craiova avea 2 000 de ștudențj 
și Seneficia de o bază sportivă 
importantă. Acum, pe locul a- 
ceicia s-au construit cămine și 
avejn 3 ooq de studenți, dar, în 
schimb, lipsește șea mai 
atentară amenajare pentru 
tiriparea tor masivă la 
ntivitat) de cultură fizică 
lina» tturnai cu terenuri 

tiu echipele de performanță 
ale Universității, iar orele de 
educație fizică pentru studenți 
se țin tațzrun deraișel ou si- 
ment pe jos. în acest timp, 
catedra de specialitate are trei 
posturi vacante, d’tt lipsă de 
cadre. Cu toate acestea, în ulti
mii ani se afirmă un interes mai

SMARANDACHE TROTEA: 
Inițiativa ziarului „Sportul* 
îmi pare excelentă Era nevoie 
de o amplă dezbatere penttu a 
încerca salvarea ideii sportului 
de masă și a lichida niște iner
ții și deformări. Trebuie des
chise Jarg porțile înțelegerii. 
S-a introdus gimnșștica în pro
ducție, ulterior a fost abando
nată La Urinele Electroputere, 
de exemplu, asum cîțiva ani 
țnyilți oemeni făceau sport după 
orele de program Dar, terenul 
bazei sportive a primit la un 
moment dat altă destinație și 
vechiul curent favorabil s-a 
stins. Iar pit spațiu pen'ru ame
najarea unei baze nu s-a mai 
repartizat. Organele sindicale au 
reflectat la cauzele acestei in
voluții și vor să reanime acti
vitatea (din nou gimnastica de 
producție, eta.). Avem fonduri 
alocate și așteptăm numai spri
jinul municipalității, ca să le 
utilizăm pentru amenajarea 
Unor baze sportive.

nu este extra- 
e semnificativă 
unei noi orien

BRlNDUȘE iAUGUSTIN
Intre toate școlile din județ s-a 
inaugurat o întrecere pentru 
construirea de baze sportive.

rea unei anchete paralele Intre 
creșterea numărului de infarcte 
cardiace, concomitent eu înmul
țirea succeselor în competițiile 
internaționale. Dacă sportul de 
performanță ar fi un revers ca
litativ al unei educații fizice 
atotcuprinzătoare, atunci toate 
afecțiunile omului contemporan 
daterate hipocinematozei (lipsei 
de mișcare) ar trebui să dimi- 
nue la scara națiunii, concomi
tent cu sporirea numărului cam
pionilor, cu amploarea recordu
rilor și a victoriilor sportive in
ternaționale. Pariez că rezulta
tul anchetei ar 
terul de seră 
performanță și 
nivelul său și
populației. Sînt contrariat că 
de pe frontul celor ce încearcă 
propagarea ideii de profilaxie 
generală prin exercițiu firi® co
tidian lipsește tocmai Ministe
rul Sănătății. E de neînțeles a- 
cea-tă atitudine.

evidenția carae- 
al sportului de 
divorțul dintre 
starea fizică a

STEFAN COIDUM: Pentru 
mine, spoitul de masă și de 
performanță sînt națiuni surori. 
Îmi par de nedespărțit. Viitorii 
performeri nu pot porni în mod 
natural, decit din rezervorul 
sportului de masă. Sigur că 
există ți contrafaceri, dar o 
concepție superi-iară despre 
sport trebuie să accepte ea pre
mise cele două entități, capa
bile să se influențeze reciproc 
favorabiL Opinez pentru anco
rarea sper tu lui de performanță 
pe temelia educației fizice a 
mulțimii și- deci, pentru reali
zarea acestei educații tntr-un 
cadru propice.

Pentru toate considerentele 
' exprimate mai înainte, tmi pare 
legitim ca responsabilitățile să 
fie împărțite pe viitor. Pe a- 
ceastă linie opinez ca activita
tea de educație fizică a mase
lor, ca acțiune de interes națio
nal, eu profunde implicații so
ciale, să fie sprijinită pe plan 
central, în timp ce sportul de 
performanță să între în sfera de 
atribuție a organelor locale. 
Dacă un oraș, un municipiu are 
ambiția să aibă o echipă de 
fotbal valoroasă (sau niște bo
xeri renumiți, sau altceva), a- 
tunci să sprijine direst, intens 
și constant activitatea in cauză. 
Astfel văd eu exprimată o pa
siune locală autentică (orgoliul, 
lăudabil tn această expresie, de 
a fi reprezentat de sportivi sau 
echipe de elită). Pe cînd orga
nele centrale ar trebui să și pla
seze resursele în acțiunea de 
răspîndire a educației fizice cu 
dimensiuni generale.

A fi sau
Așadar, soarta campionatu

lui se va decide în ultima 
etapă, -Ia Cluj și Craiova! 
Le-a fost dat simpaticelor 
formații studențești din ora
șele respective să determine, 
prin replica pe care o vor 
servi partenerilor de dumini
că, destinația titlului de cam
pioană națională pe 1968— 
1969. Suporterii din Arad, ca 
și cei bucureșteni dealtmin- 
teri, vor palpita de Ia distan
ță pentru favoriții lor, mat 
mult chiar decit au făcut-o 
acum trei săptămîni, urmă
rind confruntarea directă pe 
stadionul din șoseaua Ștefan 
cel Mare. Zestrea substanția
lă a textiliștilor s-a destră
mat văzind cu ochii, pe mă
sură ce ne apropiam de finiș; 
folosind o imagine din dome
niul boxului, atit de familiar 
tuturor, de cînd cu „europe
nele" recent încheiate, putem 
spune că disputa Dinamo — 
U.T.A. își va găsi dezlegarea 
în secundele dinaintea gon
gului final.

Evident, acest suspans ne
așteptat amplifică valoarea 
spectaculară a luptei pentru 
supremație, oferindu-ne un 
supliment de emoții la care 
nici nu visam acum două-trei 
luni, cind liderii păreau la 
adăpost de orice probleme. 
Dacă — paradoxal aș zice
— echipa lui Lereter nu va 
îmbrăca duminică seara tri
courile mult rîvnite (de fa
bricație locală) motivul nr. 1 
al acestui eșec in extremis 
va trebui căutat nu în nefe
ricitele minute 89 și 90 ale • ‘ 
jocurilor de la Iași și Bacău, 
nu în deconectarea prematu
ră, după 2—2, la București
— ci mai degrabă în teribila, 
neverosimila, fulminanta „lo
vitură de măciucă" aplicată 
de Vagonul, exact în clipa 
cind totul părea simplu ca 
bună-ziua...

In ce mă privește, dintr-un 
sentiment de echitate absolu
tă, aș saluta triumful arăde
nilor, cu o vagă nuanță pre-

a nu fi!
ferențială, deși recunosc cu 
mina pe inimă că la ora de 
față dinamoviștii le sînt supe
riori. In afara sentimentului 
cu pricina — mai există cite
va cauze subiective, și anu
me : a) pentru că de aproape 
două decenii fotbalul de peste 
munți nu șt-a mai înscris in 
palmares o asemenea perfor
manță ; b) deoarece nimeni 
nu poate contesta fabuloasa 
neșansă care i-a urmărit pe 
băieții lui Coco Dumitrescu 
în ultima vreme; c) întrucît 
am ?,un dinte" împotriva lui 
Fănuș Neagu, rapidist jurat și 
dinamovist de circumstanță, 
eare mi-a spus, încă din mar
tie, că U.T.A. nu va cîștiga 
campionatul.

Iată de ce. pentru prima 
oară de la dispariția „Venu- 
sului", voi stringe purnini 
pentru o echipă, în etapa- 
cheie, etapa zimbetelor și la
crimilor ireversibile!

Dan DEȘLIU

10 echipe în cursa 
pentru divizia 

de popice
Patru echipe feminine șl 

șase masculine au mai rămas 
în cursa pentru promovarea 
in divizia națională de popice 
Ultimele jocuri se vor desfă
șura sistem tur-retur, după 
următorul program :

14 iunie i Clujeana Cluj — 
Gloria București, Metrom 
Brașov — Voința Constanța 
(feminin), 15 iunie: Cetatea 
Giurgiu — C. S. M. Reșița, 
Electrica Sibiu — Rafinăria 
Teleajen (masculin), Băimă- 
reana B. Mare și Voința Bu
curești stau. Returul întreceri
lor va avea loc la 21 iunie (f) 
și 22 iunie (m).

fetele aceluiași fenomen? » »
AUGUSTIN BRÎNDL’ȘE : Pe 

toți cei ce fac sport p’nă la 
vii sta de 18 ani fi includ in 
rezervorul sportului de perfor
mantă. consider intiu-i virtoaii 
-pertivî de elită Cei ce după 
pragul virstei amintite nu s-au 
dedicat sportului de mare com
petiție,. pătrund tn perimetrul
sportului de ma'ă Concep ta "atestat și prin 
corelație cele două sectoare, 
deși unii teoreticieni neagă com
plet influența sportului de masă 
asupra celeilalte laturi.

«L constat că sub 
. de Ia propagandă 
materială, resur- 

socrtive se tn. 
sportul de perfar-

Dr. V. FRlNCULESCU : 
sesc că fenomenul sportiv 
trei trepte Educația 
sportul de mică și de mare com
petiție. Ceea «e numim în mod 
obișnuit sport de masă e, prin 
expresia desfășurării sale, sport 
de mică competiție, un interme
diar intre educația fizică simplă 
ți sportul de mere competiție. 
Cînd tatr-un județ, de exemplu, 
există citeva zeci de echipe de 
volei, acest fenomen reprezintă 
o «tare calitativă aparte de edu
cația fizică, sau de sectorul de 
performanță E o formă de sport 
de masă bazată pe competiție 
latgă, care poate sprijini virful 
piramidei Dacă am fost vise- 
campfoni mondiali la voiai, apoi 
să mulțumim C U.T.-ului de al
tădată, competiție de mare 
popularitate, care a treat un 
mare_numjr de echipe, din eare 
s-au ridicat talente strălucite. 
Faptul se petrecea într-o pe
rioadă de elan, de romantism, 
în evoluția fenomenului 
tiv de la noi.

Că- 
are 

fizică,

spor-

PETRE DRAGU : Cred 
trebuie căutată neapărat

nu 
le-

ele- 
pqr- 
vreo 
Am 

pen-

TIBERițJ NICOLA : Gene
rațiile ținere sînt mai robuste 
E o realitate probată științifiș. 
Dar cred că arpeliorarea se dă- 
torește In principal îmbunătă
țirii condițiilor ie trai. £a *r 
fi fost mijit mși țjetț dșță mgr 
rile eșaloane tje cetățeni s-ar fj 
aflat și sub influența binefăcă
toare a educației tizice.

Dr. V. FRÎNCULESCU : 
sesc că regresul sportului 
masă se datorește lipsei de

Gă- 
de 

edu-

că 
o 

gătură între sportul de masă și 
cel de performanță. Prin ana
logie, teatrul englez profesio
nist e printre cele mai bune din 
lunțe și, totuși, în Anglia nu 
există o amplă mișcare teatrală 
de amatori. Ce pot răspunde la 
această realitate adepții cauza
lității directe dintre primul și 
al doilea sector ? Sportul de 
masă ar trebui interpretat ea o 
chestiune de care depinde să
nătatea națiunii. Iar eel de 
performanță ca o formă de con
fruntare a individului eu limi
tele, o modalitate de spectacol 
șî, mai recent, o cale de impu
nere a prestigiului unei națiuni. 
Ultimul se poate 
sportivi de elită crescuți 
seră. Potențialul 
mișcării sportive dintr-o țară 
poate fi, deci, corect apreciat, 
în principal, după criteriul vic
toriilor internaționale. Aș pro
pune alte unități de măsură 
pentru aprecierea dezvoltării 
sportului de masă și a gradului 
de educație fizică a mulțimii. 
Să se acorde distincții unor ju
dețe pentru starea de robustețe 
și de sănătate a populației. Așa 
ceva ar fi, într-adevăr, expre-

înjgheba

general

cu 
în 
al 

cm

MARIN NASTASE Faptul e 
aceea că mai 

mult de 23 din oamenii care lu
crează în perimetrul activității 
spertive nu se ocupă de educa
ție fizică și de sportul de masă

PETRE DRAGU: Se consi
deră că dacă am obținut rezul
tate internaționale, avem, «ti
purile, rezolvată educația fizieă 
a națiunii.
falsă.

Interpretarea e

AUGUSTIN 
greșit să se 
nuități Intre cele două sectoare, 
să se afirme că ele comunică în 
mod automat. O națiune care 
urmărește să analizeze perfor
manțe pe plan sportiv, izbutește

BR1NDUȘE: E 
stabilească conti-

MARIN NASTASE : Se euvin 
amintite atitea greșeli comise 
tn decursul timpului ta eeea ce 
privește educația t’etsă a na
țiunii. S-au desființat școlile 
medii sportive (erau niște fo
care excepțlctale pentru răs- 

tru soort 
unui nu- 
Inzestrați 
Cupa V- 
alte tn-

exeepțl
ea gustului pe- 

șl pentru depistarea 
măr mare de tir.eri 
pentru oeriormanță). 
nității Tineretului și 
treceri spertive de masă au fost 
înlocuite cu formule festiviste. 

Toate formulele cu 
trebuie react ua li-

de paradă, 
randament 
rate.

★

Vîriarijîm că după Impulsul 
tarpal, discuțiile au pornit ca 
u» riu up flat primăvara de to
pirea zăpezilor, dovedind redac
ției că tema era foarte apropiată 
tuturor incitaților noștri, apro
piată și bătută în prealabil, de 
către fiecore dintre ei, cu pasul 
unor reflecții persistente. Aproa
pe de final, majoritatea celor 
prezenli au propus in vederea 
realizării mei noi stări calita
tive in dreptul conceptului de 
sport pentru mase reorientarea 
pe o anumită perioadă a fondu
rilor mișcării sportive spre ame- 
najarea unui mare număr de 
săli de educație fizică și sport 
in incinta școlilor șt a unui nu
măr rezonabil de baze sportive 
simple.

• Decalaj între volumul dezbaterilor pe tema sportului de 
maso și acțiunile practice consecutive.

• Edili, nu uitați atunci cînd construiți orașe, cartiere uzine, 
școli, in care yom trăi, munci, învăța si după anul 2C00 să 
prevedeți iocuri propice educației fizice.

• 3 000 de studenți așteaptă o bază sportivă.
• Se afirmă existența unei relații între cultura fizică și 

randamentul profesional. Ce cred specialiștii în problema pro
ductivității muncii ?

® Infqrctul cardiac la concurență cu 
internqționale.

• Sportul — agent terapeutic, dar 
absent.

• în proiect r 25 000 m’ pentru
• Să fie distinse jude|ele Cu populația cea mai robustă 

mai sănătoasă.
• Pledoarie pentru condiții minimale.

Realizat de
Romulus BALABAN

succesul în competiții

Ministerul Sănătăfii e

baze sportive simple.

și

@5®ais?a
(Urmare din pag. 1)

slalomul special sub privirile 
unor spectatori echipați în cos
tume de baie. O tentație în 
plus, deci, pentru excursioniști 
care plecind de la Căminul Al
pin (Bușteni) pot ajunge în nu
mai 90 de minute de prome

nadă la locul atrăgătoarei în
treceri.

★
hiar și sub obsesia fot
balului nu putem omite 
o competiție care va face

mult zgomot (la figurat și la 
propriu) în Alba Iulia. Orașul 
transilvănean primește „bote-

LA SEMICERC
• Calendarul competlțional al 

lunii august consemnează, la ca
pitolul activitate internațională, 
un număr de competiții, -in eare 
sint angajate echipe, masculine 
șl feminine, de tineret șl funlori. 
Intre 1—S august, Bacăul va găz
dui tradiționala competiție do
tată cu „Cupa prieteniei**, rezer
vată Jucătorilor pină la 20 de 
ani. Ia care participă echipele 
Ungariei, Poloniei, Bulgariei etc. 
Au fost alcătuite loturile Româ
niei pentru această competiție. 
Printre selecționați se numără 
jucători cunoscuți ca : Orban, 
Iancu, Comănescu, Steff, Anton, 
Bodin. Lascăr (m), Sitno, Metze- 
rath, Vasilpscu, Neghină, Mata- 
che, Conslandache, Petrache (f). 
Antrenorii loturilor : L. Pană șl 
M. Pintea. la băieți șl I. Schus
ter, P. Sirnion și Bug. Bartha, 
la fele. In aceeași perioadă, va 
avea loc o dubiă intilnire. mas
culină și feminină. Intre echipele 
de tineret (Dină Ia 22 de ani) si 
juniori ale României și Ceho
slovaciei programată la Bacău 
(juniori junioare) și la Praaa 
(tineret).
• La nivelul formațiilor de

club vor avea Ioc o seria <3e 
turnee ale unor echipe străine, 
precum și deplasări aie unor 
handbalist) români dună cum 
urmează : li iulie— 20 august, TUS 
LLSDTFOHD (R.F.G.) la Sibiu. 
Cisnăd e. Mediaș. Făgăraș etc. ; 
1-lS august, PHONIX ESSEN ; 
»-H august STEAUA la Basel 
(Eivețta) ; 17—25 august. SAAB
LtSKOPtNG la Constanta.
• Federația de specialitate va 

organiza și anul acesta tabăra de 
juniori, care își va desfășura ac
tivitatea. intre 15 iulie—8 august, 
la Buhuși. Au fost invitați să 
participe antrenori cunoscut! din 
întreaga țară printre care FI. 
Flcșeriu, L. Bureea. D, Constan- 
tincscu. Gr. Mită și maestrul e- 
merit al sportului M. Retjl. An-F 
trenor coordonator este Fr. Spier,
• tn urma omologării rezul

tatelor locurilor din turneul de 
baraj feminin, desfășurat îr.tre 
25-27 mai ia București, au pro
movat In campionatul republi
can categoria B, ediția 1983/70. 
pe lingă formațiile anunlate în 
ziarul nostru, echipele Voința 
Raflâu(i șl Chimia Făgăraș.
• In ultima ședință a Birou

lui federal au fost desemnați an
trenorii loturilor reprezentative : 
seniori — n. Nedef (antrenor

principal). Eugen Trofin, Oprea 
Viase ; SENIOARE — I. Schuster, 
V. Gogillan ; TINEREI* MASCU
LIN — L. Pană, M. Pintea ; 
TINERET FEMININ — P. Simi- 
on, Eugen Bartha ; JUNIORI —# 
Gh. Alexandrescu, D. Olteanu ; 
JUNIOARE - A. Hoffman, D. 
Bâiașeșcu, Tr. Bucovală. întrea
gă activitate a loturilor va fi 
coordonată de antrenori! fede
rali N. Nedef și G. Zugrăvescu.
• Comisia de disciplină a fe

derației a analizat abaterile sem
nalate în diferitele sectoare ale 
activității handbalistice și a sta
bilit o serie de sancțiuni. Pen
tru legitimare dublă au fost sanc
ționați cu suspendarea pe timp 
de un an. de la orice activitate 
sportivă jucătorii : Olteanu (Șc. 
sp. Tg. Mureș), Chiriac (Șc. sp. 
Tg. Jiu). Dumitrescu (I.E.F.S.). 
Stoichină (CIL Tr. Severin). Ju
cătorul Barbu (Rapid București) 
a fost suspendat pe timp de un 
an de la orice activitate oficială, 
pentru injurii șl amenințarea ar
bitrului. De asemenea, secția de 
handbal Electroputere Craiova a 
fost suspendată pe 5 clape din 
competițiile oficiale, pentru lip
suri in organizarea unor partide^ 
desfășurate pe teren propriu.

Azi, cu începere de la ora 
17, și duminică, cu începere 
de la ora 10, va avea loc, pe 
terenul Dinamo, o dublă în- 
tîlriire de handbal între se
lecționatele masculine ale ora
șelor Berlin și București.

★
Ieri a avut loc la Făgăraș întîi

nirea internațională de handbal, 
dintre formația locală Chimia și 
Spartaeus Budapesta. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : 19-19 (12-11).

V. LAZAR-coresp.

în Raliul Narciselor

„DACIA" DIN NOU PE PRiMUL LOC

Cu tot timpul nefavorabil — 
ploaie deasă și continuă — Raliul 
Narciselor, disputat duminică în 
împrejurimile Brașovului, a mo
bilizat un mare ntimăr de spec
tatori. Organizarea foarte bună 
a cursei a ..îndulcit" o .parte 
din amărăciunile provocate con- 
curentilor de către vremea proas
tă. De menționat comportarea 
meritorie a echipajelor tinere 
Al. Botez (Arhitect student club- 
București) și D. Huțu (A.C.R.— 
Iași) care s-au afirmat în lupta 
cu adversari mai experimen
tați printre care Qr. Bereny și 
FI. Hainăroșie (abandonați în ur
ma unor greșeli la atacarea vi
rajelor).

CLASAMENTE cl. pină La 860 
cmc — 1. E. IONESCU CRISTEA— 
GH. FLORESCU (Buc) Fiat 850. 
2. H. Graef — O. Rizescu (Bra
șov) Fiat 850 Coupe, 3. T. Su
ci u — C. Hqssu (Oradea) F. 850; 
850—1000 cmc — 1. GH. ROTARU— 
D. RADULESCU (Buc,) F. 850, 2. 
V. Topciu — D. Murea (Buc.)
F. 850. 3. I. Șanta — M. Șanta 
(Sibiu) F. 850 ; 1 000—1 150 cmc — 
1. M. ILIOAIA — G. MAN (Pi
tești) Dacia, 2. A. Pulu — C. 
Pescaru (Brașov) R 10, 3. 1. Ră- 
uță — I. Gîrjoabă (Pitești) Da
cia ; 1 150—1 300 cmc — 1. M. 
BABEȘ — N. TATU (Sibiu) Da
cia, 2. AI. Schiopescu — L. Sîr- 
bu (Huned.) Alfa-Romeo Giu
lia, 3. A. Roșianu — E. Biră 
(Reșița) Dacia ; peste 1 500 cmc 
— 1. A. GASPAR — E. KISS 
(Oradea) R 16, 2. Al. Botez - M. 
Botez (Buc.) BMW, 3. D. Huțu—
D. Tomoșoiu (Iași) R 16. Clasa
ment general : 1. M. ILIOAIA—
G. MAN. 2. A. Puiu—C. Pesca
ru, 3. I. Râuțâ - I. Gîrjoabă. 4.
E. lonescu cristea — Gh. 
Florescu, 5. A. Gaspar — E. Kiss, 
6. Al. Botez -r- m. Botez.

N. ION

Loto — Pronosport comunică:
Tragerea la sorți a premiilor suplimentare atribuite Ia con

cursul special PKOÎSOBOX va avea Ioc astăzi la București, 
in sala clubului Finanțc-ilănci din strada Doamnei m. 2, după 
tragerea Loto obișnuită care va începe la ora 19. Tragerea 
Loto \ a fi radiodifuzată.

zul motocrosului”. Traseul a- 
les in apropierea zidurilor ce
tății este nu numai pitoresc 
dar și dificil. Se anunță o par
ticipare selectă și probabil un 
public record Ia disputa așilor 
ambreiajului

★
upă un start lent, ca
notajul academic și-a 
accelerat „strocul" : a

început „morișca” concursuri
lor de P® Herăstrău. Dumini
că, pe rnini-pista din fața „Pes
cărușului" se va desfășura tra
diționala „Cupa Olimpia". Și cu 
toate că regii vîslei și ai ra
mei lipsesc, robotind la mari 
regate prin Europa, întrecerea 
se anunță foarte interesantă 
tocmai prin faptul că lipsa ca

petelor de afiș o face echili
brată, deschisă. S-o urmărim 
în cadrul pitorescului parc 
bucureștean.

★

In sfirșit. duminică va 
fi ajunul unei mari con
fruntări sportive a ela- 
yilor: a XX-a ediție a Cam

pionatelor naționale școlare. 
De luni, atleții, gimnaștii. vo
leibaliștii, jucătorii de handbal 
și de baschet intră în febra 
examenelor arenei.

Succes deplin competiției, 
dar și regrete pentru faptul că 
unele discipline lipsesc de pe 
programul acestei mici Olim
piade : șahul, de pildă, care al
tădată figurase. Poate că a- 
nul viitor...

eti.fr
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GHIMPELE UNUI SINGUR „DACĂ“
»

Dacă in aceste zile veți obDacă in aceste zile veți ob
serva un afiș viu colorat de 
pe care vă va privi, zimbind 
fericit, un mini-sportiv, între- 
rupeți-vă pentru eiteva clipe 
plimbarea sau încetiniți-vă un 
'pic viteza, spre a lua cunoș
tință că in zilele de 16, 17 și 
18 iunie elevele și elevii din 
toată țara — prin cei mai buni 
sportivi ai lor — participă la 
etapa finală a celei de a XX-a 
ediții jubiliare a campionate
lor naționale școlare.

Timp de 20 de ani. începind 
de la vîrsta abecedarului și 
pînă la cea a fiorilor ^ucala- 
ureatului. cireșarii lui Con- 
statiri Chiriță au inundat sta
dioanele și sălile de sport, fău- 
rindu-și de la an la an, cărți 
de vizită pe a căror file sint 
consemnate deopotrivă cifrele 
recordurilor sportive și cifre
le care reprezintă rodul unei 
(minți sănătoase. Două decenii 
de activitate fructuoasă, pen
tru care au fost mobilizate 
forțele dascălilor și discipoli
lor lor din întreaga țară, care 

)au făcut ca drumurile spre 
realizarea unor țeluri înalte 
,să fio din ce in ce mai popu
late de generația nouă.

Sportul școlar — prin solii 
săi și-a • adus contribuția la 
succesul sportului românesc 
peste graniță in cele mai gre
le și mai importanțe confrun
tări internaționale. Caracte
rul sărbătoresc ăl campiona
telor naționale școlare în a- 
eest an, marcate de o partici
pare masivă fără precedent, 
este un fericit prilej de a sub-

serva un afiș viu colorat de
pe care vă va privi, zîmbind
fericit, un tnini-sportiv, înțre-
rupeți-vă pentru eiteva clipe
plimbarea sau încetiniți-vă un
‘pic viteza, spre a lua cunoș
tință că în zilele de 16, 17 și
18 iunie elevele și elevii din
toată țara prin cei mai buni
sportivi ai lor — participă 1la
etapa finală a celei de a XX-a
ediții jubiliare a campionate
lor naționale școlare.

Timp de 20 de ani. începind
de la vîrsta abecedarului și
pînă la cea a fiorilor ț^ueala-
ureatului. cireșarii lui Con-
statiri Chiriță ap inundat sta
dioanele și sălile de sport, fău-
rindu-și de la an la an. cărți
de vizită pe a căror file sint
consemnate deopotrivă cifrele
recordurilor sportive și cifre
le care reprezintă rodul unei 
jmhiți sănătoase. Două decenii 
de activitate fructuoasă, pen
tru care au fost mobilizate
forțele dascălilor și discipoli
lor lor din întreaga țară, care
au făcut------- ca drumurile spre 
realizarea unor țeluri înalte
,să fio din ce in ce mai popu
late de generația nouă.

Sportul școlar — prin solii
săi. și-a - adus contribuția la
succesul sportului românesc
peste graniță in cele mai fire
le și mai importanțe confrun
tări internaționale. ~Ca racte-
rul sărbătoresc al campiona
telor naționale școlare în a-
eest an, marcate de o partici
pare masivă fără precedent,
este un fericit prilej de a sub
linia încă o dată importanța

DRUM BUN 
CIREȘARI!

practicării sportului în rîndul 
școlarilor și constituie, în a- 
celași timp, o trecere în revis
tă a succeselor în acest dome
niu. La gimnastică — discipli
nă la care pînă mai ieri spor
tivii de categorii superioare 
puteau fi numărați pe degete 
— și-au anunțat participarea 
350 de elevi și eleve din toată 
țara, dintre care peste 100 la 
categoria I, iar maeștrii și 
candidații maestru reprezintă 
nu mai puțin de 24 de județe. 
Deoarece cifrele amintite sint 
edificatoare în privința aflu
enței de sportivi la categoriile 
superioare de clasificare și, 
deci, a revirimentului din gim
nastica noastră, spre 
inisista asupra lor, 
că privirea trebuie 
tă, cu tot respectul 
rația, spre modeștii 
rnii dascăli ai celor 
mează azi (sau vor face aceas
ta în curind) loîurile și echi
pele naționale. Mă gîndeîc la 
cei care au deschis calea spre 
gimnastică multora din tinerii 
pe care îi aplaudăm astăzi : 
Berta Corobewnu. Frederic O- 
rendi, Agili Hoffman. Sonia 
Jovan, Atanasia Toncscu etc. 
Poate că mai 
le celor care 
vor executa 
vor încerca 
ce“ la inele, 
ca la bară, vor deveni mai 
dure', poate că rezultatul ii va 
preocupa, in primul rind.

Astăzi, insă, la aceasiă fina- 
miza e' 
intre- 

toți 
cel 
de 

plă- 
ctivitatea spor-

a nu mai 
cons;jjer 

îndrepta
și admi
și anoni- 
care for-

tirziu competiții- 
peste eiteva zile 
salturi întinse, 
redutabila „cru- 
vor face giganti- 

deveni

lă școlară jubiliară 
participarea însăși la 
cere și nu ne îndoim 
sportivii vor concura 
mai desăvirșit fai -pL y. 
care să-și amintească cu 
cere în țoală 
tivă viitoare.

că
i.i

Elena LEUȘTEANU

Nu ne-am abătut nici noi, 
cronicarii, măcar cu o infimă 
cîtime de la preocuparea ge
nerală a iubitorilor de fotbal 
din aceste zile, puține, de ră
gaz dinaintea actului final ?.l 
campionatului. Adică, am- fă
cut calcule. Le-a început, 'a 
eiteva minute după consuma
rea ..intermediare:- dc 
miercuri, loan Chirilă și le-am 
continuat noi în orele urmă
toare.1 Deci, dacă Progresul 
cîștigă la Constanța, dacă Ar
geșul culege primele sale do .â 
puncte in deplasare. da. a 
U T.A. și Dinamo fac meci n ;I 
(numai la acest dialog „indi
rect" simpaticul C. Braun-Bog- 
dan ne-a demonstrat rapid . 
le 11 variante favorabile ară
denilor și cele 2 șanse ca: < 
sînt de partea dinamovi-- - 
lor!), etc. La al 52-lea „du ă- 
am renunțat. II uitasem 
primul.

Totuși un „da ă* ne-a ră
mas înfipt dureros in inimă 
și nu ne dă pace. Pe undc\... 
nu chiar pe deasupra tuîuror 
teren urilor, dar pe bună parte 
din ele, el plane., zâ vultureșle 
răpind ici, colo din frumusețea 
ți mai ales din echitatea lup
tei sportive. Pentru că, or: ■ 
s-ar spune sau oriclt de mult 
am iubi o echipă, cind șt.m ă 
performanța ei se realizează -i 
cu un bob de Îngăduință din 
partea adversarului parcă sim
țim un gust amar Ața că. te
lul ar fi ți mai frumos DACA' 
toate echipele, și mai ales crle 
promo, ate ți fără veleități I"» 
primul loc. ar înțelege -.ă Fi
nalul campionatului, ad*că 
momentul contpetițional ci! 
mai fierbinte. impune un grad 
de seriozitate (ca sâ nu ap-»- 
ncm 
strat

noastre sînt false. Trăim bucu
rii și tristeți grotești, iar cel 
mai frumos moment al acestui 
campionat rămine victoria Va
gonului asupra încă neferici 
tei U.T.A. -'

Să sperăm. însă, că ghimpe- 
le acestui fatal DACA a făcut 
doar o înțepătură superficială, 
■e se va cicatriza repede. Șl 
u:t;ndu-i durerea, să privim 
in.ă o dată rezultatele de 
miercuri. filtrîndu-le prin 
prisma ultimei etape. Arăde
nii sînt încă lideri, dar tronul

iar alții cu capacitatea fizică, 
cei doi candidați la titlu au, 
în primul rînd. necazuri în 
casa lor. Ca să nu mai vorbim 
de adversarele lor de dumini
că „U“ Cluj și „U* Craiova, 
care nu s-au arătat prea îngă
duitoare pe teren propriu.'In
teresant este insă faptul că 
două formații studențești vor 
forma ..juriul- care va decidp 
titlul. Credem — date fiind an
tecedentele — că va fi un ju
riu competent și, mai ales, im. 
parțial.

Comentariul etapei

In ce privește retrograda
rea, lucrurile s-au complicat 
muh. Jocurile de miercuri au 
arătat : al ..setea- de goluri, a 
echipelor - Progresul și F. C, 
Argeș; b) jocul sărac, firav, 
mai mult de economie a for
țelor la Petrolul. Farul M 
A.S.A. Tg. Mureș, in vederea 
partidelor decisive de pe teren 
propriu. Nu poațe scăpa Insă 
nimănui observația, ă dacă 
acum 2—3 săpiâmini in curs.’ 
pentru titlu erau angajate 9 
formații- fV-T.A., Dinamo 
București.-fiapid. „V Cluj st 
Dinamo Bacău) iar ecuația re
trogradării avea doar două 
necunoscute (Progresul și FC 
Argeș, pentru că în ceea i« 
privește Vagonul ti-eburile e- 
rau lămurite), acum lucrurile 
s-au inversat. Ceea ce înseam
nă că in fotbal teama de cori
gentă întrece întotdeauna In 
tărie speranțele la premiu 
Datele confirmă că. luptind să 
evite zona periculoasă din a- 
propierea locurilor fatale, for
mațiile de mijloc sau din coa-

lor «ste fragil, fiind yxpeimat 
doar de un singur punct a eărui 
valoare șl așa nuca, este mal 
mult diminuată de superiorita- 

*tea in golaveraj a dinamoviș- 
F.xpl.cabilă. deci, nervo- 

z.tateu lor, aproape firești ră
tăcite pornite din pripeala ele 
v - are știe bine și vrea să 
sp j iă tocul deodată. Textiliștii 
-- izbucnit in meciul cu Fa
r'd ab a după ce au fost d> s- 
â’ușațî de primul gol al lui 
Dom:de Ș: nu -este bine. Devo
te ?a_ baza cea ma: cerig 

a un □; fotbal coerent, trebuie 
să vină singură davă vizezi kd 
rezultat mart*.

Di- acest punct de vedere, 
advesarii ior. dinamoviștii 
bu. u.-ește: .. stau mai bine 
Dumitrăehe. Dinu Ghergheli, 

.eseu. Boc și eeilalți ju. a 
ori sint — au dovedit-o in 
■or.d.-.iuni mai grele decit a 
est final de campionat — mat 

. 4 ma. hocâriți in joc. lz>r 
i.pss~.te, insă parcă o xftwr- 

a ce .czistc.'.tă atit de ne. e- 
sa-i i. A castă aprigă mcleș 
urc d n final. Deci, nici in a-
- rsză ta-’ă-g Iu rurile nu stau 
pe ‘e t A-a ă. unii cu nervii,

t

Fotoreporterul uu»tru Aurel NEAGV și-a întors obiectivul de la 
fazele de joc șt a uirmins una din,fețele mai puțin cunoscute 
ale idolului Dumitfâche?rIată-l suferind, strigindu-și durerea... 
Ambițios și călit în aSehncnea șocuri, Dumitrache va relua lupta. 
Și încă cu brio, in scriind încă un gol după cel 

căruia s-a lovit de bară .'

fazele dejoc fia surprins

la realizarea

ni ș tea s-a 
'activității 
ibasahet. 
tjuniori

v'

. ii. a

tarea

(ța upa

u Budapesta 
aut aazde’or care a 
de doctă ori

(mm. 30) și G>> de»
I: partea a <
oaspeții au ies

da clasamentului au clari ficat 
mult disputa pentru titlu (Re 
pidul a fost stopat de F.C. Ar
geș etc.). Acum insă, avem sa
tisfacția de a . urmări o ultimă

nete : candi- 
loc întîlneso

plimoă s 
lețj, c 
mana

gr'"’

de

PERIOADA 
ESTIVALA

«..(Aproape pe nesimțite.
i așternut asupra 

divizionarelor de 
Doar echipele de 
au rămas să-și 

dispute fazele finale ale cor - 
petițiilor cu aaracter republi
can în care sînt angrena:?. 
Pornind insă de la un princi
piu bine cunoscut al antre
namentului sportiv, și anume 
continuitatea, voi încerca să 
indic unele soluții pentru ca, 
în timpul ® verii, formațiile 
fruntașe să ducă o activita
te în funcție de 
profesiunii juca1

Este ci moscut 
vederea obține, 
spectaculoase, 
chipelor trebui 
totdeauna de 1 
perior celui d: 
cut. La începere 
lor, un element

.nstîuiw*

Fotbal
pe
glob

SimDătă in 
,,B și £

etapă cu dueluri 
datele la primul 
formații fără probleme, iar co
dașele, cu excepția Petrolului, 
vor lichida conturile intre ele. 
Este un lucru care ne lace să 
credem că ghimpele incorecti
tudinii nu va putea să înțepe t

A. CALIN
ll

pentru ac 
de seniori
reqom

• Federația română de 
fotbal a aprobat ca unele me
ciuri din 
zii lor B 
sîmbălă 
partidele 
mîine :

— CS.M. Reșița — Meta
lul Hunedoara și Progresul 
Braila — Metalul București, 
din campionatul diviziei B ;

— Autobuzul București — 
Petrolul Videle și Tehnonietul 
București — Carpațj Sinaia, 
din campionatul diviziei C.

Aceste meciuri vor începe 
la ora 18.

vapniil - li ișiil, 
duminica dc la ora

• Partida Vagonul-Arad — 
Crișul, din ultima etapă a 
campionatului diviziei A, va 
avea loc duminică, de la ora 
15.30.

campionatele divi- 
și C să se dispute 
după .amiază- Iată 
'care vor avea Joc

Schimbare de teren
Meciul Rapid — Jiul, pro

gramat duminică în cadrul 
ultimei etape a diviziei na
ționale A, se va disputa pe 
stadionul Republicii și nu pe 
„Giulești" cunt se stabilise 
inițial. In deschidere, de la 
ora 16,00, se vor întîlni echi
pele de tineret-rezerve ale 
celor două cluburi.

Propunere
din Vincennes
Pe adresa Federației româ

ne de fotbal a sosit o scri
soare a unui club de veterani 
din Vincennes (Franța) care 
propune un meci dublu Pa
ris — București (tui-retur) de 
veterani. Propunerea, semna
tă de Rene Golfand, preșe
dintele clubului, se află în 
studiul F.R.F.

I seninătate ii 
dificărih 
regulă i 
reior (in 
mit sâ 
de trar 
imediat 
picnateior a 
drT.rea noilor 
cepția de joc a 

, sistemele de atac 
rare, necesită 
lur.gat de in 
cu răbdare 
Pentru formațiile studențești, 
majoritare, problema organi
zării antrenamentelor se pune 
deosebit do acut, deoarece in 
timpul verii activitatea bas- 
chetbaliștilor este foarte Va
riată. De pildă, studenții de 
la Politehnica fac practica 
didactică pe lingă marile în
treprinderi din 
de la I.E.F.S. 
cursul de înot, 
face pentru ca 
chetbaliști să
pregătirea? Practica ne-a în
vățat că singura soluție este 
respectarea de către sportivi 
a unor planuri 
judicios alcătuite 
trenori.

Complexitatea, 
racteristică a baschetului care 
nu se împacă cu întreruperi 
în pregătirea echipelor mai 
mari de 20 de zile, poate fi 
păstrată Prin concursuri de 
aruncări (spre a nu se pier
de mijlocul de realiza^ a 
saraiinilor jocului), probe atle-

tară. iar cei 
participă la 
Ce se poate 
studenț.ii-bas- 

nu întrerupă

individuale 
de căt re an-

o altă ca-

La Ștrandul Tineretu
lui funcționează cursuri 
de învățarea înotului 
pentru copii. Cursurile 
sînt conduse de către 
antrenori cu înaltă cali
ficare. Apa bazinului 
este încălzită. Informații 
ia administrația ștran
dului, telefon 17.39.25.

Sub conducerea an
trenorului 
Zristea, s-au redeschis 

’a Șirandul TinereJu- 
ui cursurile de învătq- 

cea tenisului de cîmp 
pentru copii.

Informații la admi
nistrația ștrandului, tele
fon 17.39.25.

Caraluiiî

so.-.dale, 
zul un^i 
riției MO 
efeformâr 
cru!ui nesuTrivt iWi 
trenor Per rw am 
gorse de hr :rsettac. s 
iie de sport a> L'T 
-usteru! fcnrătkndsti 
CooMliul Xa’.icnai a! O 
zației Pteasenxsr or»*, 

timpul verii, tabere 
ite fotme. 
elevi Est

.tă care sp 
pletatâ prin c 
instruciorj a < 
profesorilor de 
că cu rezvhate dees 
munca sportivă cu i 

. cu juniorii. In felul 
tinerii începători vor 
cia de c îndrumare 
/entă și eficientă. Cn 
că și echipele studențești di
vizionare pet sâ se orgamze/e 
in tabere Cmnune. in diferite 
cerîtro din țară cți bezâ nta- 

ți 
me. 
in- 
ve-

DUMITRACHE PESTE TOT

terială corespunzătoare 
condiții de cazare opt 
Aceste tabere s-ar putea 
cheia cu o competiție de 
rifjcare.

Cit privește celelalte e- Li- 
pe din diviziile A și B (Di
namo, Steaua. Rapid etc), au 
rezolvată problema pregătirii 
de vară prin antrenamentele 
ce le fac îp vederea partici
pării la unele competiții in
ternaționale, cum sînt Dina- 
moviada. Spartachiada mili
tară și Campionatul european 
feroviar.

Mihai NEDEF

Dow «h pe dm Koraăaia
BUDAPES

- La B-»da 
tragerea ia 
sompeîiție: 
europeană a 
„Cupa orașelor 
diția 
ediție part 
din 27 de 
acceptată 
care vor fi 
cheierea campionatu 
nai. 
cele 
juca 
țiile 
ta) și respectiv cu V 
tuba! (Portugalia).

Au fost fixate și termenele 
de desfășurare ale meciurilor : 
primul tur : între 1 septem
brie și 1 octombrie 19G9 ; turul 
doi: între 2 octombrie 
noiembrie 1969; turul 
între 27 noiembrie 1969 
ianuarie 1970 ; sferturile 
nală: între 15 ianuarie 
martie 1970; semifinalei!

V a 
fot ba

gurîloi 
tirxur

19®»—1970 La 
icipă 64 d 
țări. Romi 
cu două 
i stabilite i

a
e ecnipe 
inia este 
formații, 
după in
ii națio- 

Conform tragerii la sorți 
două echipe române vor 
în primul tur cu forma- 
Floriana la Valeria (Mal- 

oria Se-

și 26 
trei : 
Si 15 
de fi- 
șj 18 
’ le-

Cupa europeana a târgurilor'

Data de disputa 
va fi stabilită dt 
cord între cele două format 
finaliste.

victoi iei a fosț înscris 
utul 72 de Davies, 
igâtoare și în primul 
>r 3—0). formația New-

aslle United a cîștigat prețțo- 
ul trofeu.
?a partida de la Budapesta, 

arbitrată' de elvețianul Josef 
Heunai.. au evoluat următoare
le formații:

NEWCASTLE UNITED : 
Mc Fanl. — Craig, Clark, Bur
ton. Honour. Gibb, Scott. Rob
son. Davies, Arentoff, Sinclair;

' iPESTI DOSZA : Szentmi- 
halyi, — Kaposzta. Solymosi, 
Bancuti, Dunai III. Nosko. 
Fazecaț. Gerocs, Bene, Dunai 
II. Zambo.

Combinatul Poligrafic

Uzina de țevi „Republica"
Școala profesională „Republica" 

cu sediul în București, bd. Muncii 256, secierul 3, 
tramvaie 23, 24, mașini 79 și 100

RECRUTEAZĂ
(în perioada 29 mai — 30 iunie 1969) 

pentru școlarizare și calificare prin :

— școala profesională si ucenicie la locul de muncă — în 
meseriile de electricieni, lăcătuș frezor, strungar, terniist-tra- 
iamentist, laminator Jevi și trefilalor trăgător, tineri, care să 
mdepHneascâ următoarele condijii s

— vîrsla 15—18 ani

— studii 7-rȘ clase elementare (cu certificat de absolvire)
— domiciliul în municipiul București și în fosta regiune 

București.

Șțoala asigură internat începind cu anul școlar 1970.71. 

Informații suplimentare se pot cere zilnic !a Biroul Invă- 
țămînt, telefon 22.26.30, interior 165.

„CASA SClNTEII"
Recrutează candidați, băieți pînă la 18 ani îm

pliniți pînă la 31 decembrie 1969, absolvenți ai școlii 
generale, de 7 sau 8 ani, pentru calificare prin uce
nicie la locul de muncă, la meseriile din cadrul poli
grafiei.

Se recrutează și candidați care cunosc limbile 
germană sau maghiară.

Durata școlarizării de la 2—3 ani.
Se recrutează candidați din Capitală, comunele 

subordonate și din județele Ilfov și Prahova (cu po
sibilitatea de a face naveta sau de găzduire în Ca
pitală).

Concursul de admitere constă în probe scrise și 
orale din materia claselor V—VIII la limba română 
și matematică-

Candidații se pot prezenta pentru înscriere la 
concurs pînă la data de 30 iunie 1969 LA COMBINA
TUL POLIGRAFIC „CASA SCÎNTEII" corp Cl—C3 
etaj II carnea 257, Biroul Tnvățămînt, telefon 17 60 10 
sau 17 60 20, interior 1302, avînd asupra lor :

1) Buletinul de identitate
2) Certificatul de naștere (original și copie ne

legalizată)
2) Certificatul de absolvire (original)
4) Fișa copilului de la 0—15 ani sau certificatul 

nwdical eliberat de circumscripția medico-sanitară la 
care candidatul este luat în evidență

5) Buletin de analiza sîngelui, efectuată după 1 
iunie 1969

6) Rezultatul radiologie pulmonar, efectuat după 
1 aprilie 1969-

Ucenicii beneficiază de : salarii lunare, vacanțe 
școlare, precum și de diploma de absolvire echiva
lentă cu cea obținută prin școala profesională.

Ucenicii admiși la concurs fac instruirea practică 
în întreprindere, iar pregătirea teoretică la Grupul 
Școlar Poligrafic, cu scoaterea din producție.

Concursul va ave aloc între 1—12 iulie 1969.

/Dacă .Dinamo :-t reușit- pînă 
acum (cu o etapă înainte de 
terminarea campionatului), să 
înscrie 55 de goluri aceasta 
este desigur un merit și al ata
cantului bucureștean lftmntră- 
ehe. Și in meciul cu Petrtiiwt; 
tinărul „înaintașa, hm vînstă ®te 
numai 21 de ani a, fănut să i. 
se remarce talentul străluci
tor. Și pentru a face o com
parație. îmi permit să spun că 
toți atacanții Petrolului la un 
loc- nu. valorează cit Dumitra
che !

Florea Dumitrache îndepli
nește toate calitățile unui ata
cant de "finețe, -tp unui exce
lent -golgeter. și a unui jucă
tor constructiv ia mijlocul te
renului. Aș putea să-l compar 
cu doi jucători din campiona
tul vest-german : cu Sigi Held 
fde la Borussia Dortmund) 
pentru incisivitatea sa și eu • 
Gerd Miiller (de la Bayern 
Miinchen) pentru simțul deo- . 
sebit al porții pe care-1 pose- 
dă.

Pentru Dumitrache, doi oa-

meni sînt esențiali in mecanis
mul combinațiilor pe care ’e 
face. Este voi ba de Lucescu și 

. Ghergheli, jucători cu care 
colaborează inventiv, cu o ma
re intuiție, așa Incit cred că și 
legat la ochi Dumitrache ar ști 
cu precizie-intenția pe care o 
are unul dintre acești preținșt 
colaboratori ai săi. Un alt ma
re talent al dinamul iștilor 
este Alexandru Boc, care su
plinește deficiențele colegilor 
din apărare, deși cu excepția 
lui Popa n-aș putea să spun 
că Dinu. Ștefan sau Coman nu 
și-au făcut datoria in meciul 
cu Petrolul.

Petrolul Ploiești nu mi-a lă
sat o impresie deosebită. Eu 
sînt de părere că o echipă ca
re dorește să evite retrograda
rea și este conștientă de slăbi
ciunile ei tehnice trebuie să 
compenseze această deficiență 
printr-o mare putere de luptă, 
de voință.

Hansgert LINOEKAMP 
ziarist sportiv — Dusseldorf

NOTA 10 SI FAIR—PLAY—ULJ
In lunga sa activitate fot

balistică, Peronescu, impetuo
sul atacant de la Jiul, a fost 
notat in ultima vreme de mul
te ori cu calificative bune, iată 
insă că in meciul cu Univer
sitatea Cluj, Peronescu s-a în
trecut pe sine : a fosț de de
parte cel mai hun jucător de 
pe teren primind nota maxi
mă. In ciuda terenului extrem 
de greu, fiind sever marcat, 
Peronescu a făcut cel puțin 
10 curse pe extremă, sprinttnd 
cile 30—40 de metri ca un ve
ritabil alergător de viteză, și 
după ce a driblat unul sau doi 

. adversari, acțiunea sa se în
cheia cu centrări la semiinăl- 
țime. Două asemenea acțiuni 
s-au soldat cu golurile marca
te de Naidin și Cotormani. 
lată de ce Peronescu a primit 
calificativul maxim. Bine spu
nea cineva că acest jucător la 
33 de ani ai săi este un Ham
rin (de la Milan) al Jiului 1

Intr-adevăr, ca și Hamrin el 
este un exemplu pentru gene
rațiile tinere.

Din 'spusele delegatului fe
deral la meci, Nicu Virgil, și 
ale antrenorului Titus Ozon, 
am' reținut un gest demn de 
remarcat. După joc, nea Fane 
Cir jap (care l-a descopeiit in 
urmă cu vreo 30 de ani pe 
maidanele Oborului pe Titus 
Ozon) s-a dus in vestiarul Jiu
lui felicilmdu-l pe fostul său 
elev.

— Bravo Titus, ai o echipă 
bine pregătită și ați fost mai 
buni.

Apoi, antrenorul, clujenilor 
a adresat cuvinte de laudă ar
bitrajului corect prestat de M. 
Petriceanu.

Un gest demn de semnifica
ția fair-play-ului, pe care am 
dori să-l consemnam la cit 
mai. multe meciuri divizionare.

Ion OCHSENFELD j

Centrul melodic de studii și documentare al C.J.E.F.S. 
Timiș organizează, in zilele de 14—15 iunie, o consfătuire me- 
todico-științifică, în cadrul căreia vor fi prezentate referate 
privitoare la organizarea utilă și recreativă a timpului liber 
prin educație fizică și sport, cercetarea bugetului de timp 
liber al tinerilor și adolescenților și interesul pe care aceștia 
îl manifestă pentru practicarea sportului, educația fizică in 
invățămhit. studii și cercetări in scopul îmbunătățirii . tle- 
tisniului și fotbalului în județul Timiș.

Lucrările consfătuirii vor avea loc în sala Teatrului popu
lar din Lugoj, începind de la ora 9.



Ecouri de la campionatele europene de box j
RE

, Gongul „europenelor" de la 
București, a bătut duminică 
seara pentru ultima oară, a- 
coperind ropotul grăbit al ploii 
și tumultul dezlănțuit al pa
siunilor și satisfacțiilor. Dar 
sunetul lui a persistat îndelung 
peste gradenele obosite și ele, 
peste împrejurimile acum în
tunecoase, răspindindu-se larg, 
imprăștiindu-se pretutindeni o 
dată cu ultimii spectatori. E- 
coul persistă și acum, cu re
zonanțe multiple, variate, com
plexe. Rezonanțe de satisfac
ție față de reușita organizato
rică, spectaculară și mai ales 
față de excelenta performanță 
a sportivilor noștri.

Constatările - la capătul a- 
cestui maraton pugilistic — 
sînt multe și variate. Din ele 
se desprinde, însă, cel mai pu
ternic, certitudinea că actuala 
ediție a campionatului conti
nental a demonstrat că boxul 
amator european are o clasă 
superioară. Mulți, chiar foarte 
mulți dintre participanți au 
dovedit prin modul lor de lup
tă; prin cunoștințele, pricepe-

ZONAN
rea și pregătirea lor că boxul 
amator se află in plin progres.

Se spunea nu de mult că 
boxul pe trei reprize nu poate 
fi un spectacol sportiv de mare 
clasă, deoarece intr-un timp 
scurt nu poți uza de mijloace 
și acțiuni multiple și variate. 
Meciurile dintre Meronen și 
Veselinovici, Tarasenkov și 
Parlov, Ciucă și Olech, Dow
ling și Cosentino și, in special, 
extraordinara dispută Monea — 
Pozniak au demonstrat contra
riul. Creșterea necontenită a 
ritmului, prin continua îmbi
nare a acțiunilor — apărare și 
revenire fulgerătoare, prin îm
bunătățirea apărării și a luptei 
de la semidistanță, - bazată pe 
o pregătire excepțională, duce 
și în lupta pe trei reprize la 
crearea de situații de box ade
vărat, în care forța și agresi
vitatea devin un auxiliar. Și, 
avem prilejul să ne bucurăm 
că reprezentanții noștri se nu
mără printre protagoniștii a- 
cestui mod de luptă. Excepțio
nalele reveniri ale Iui Cuțov, 
minunatele opriri și contra
atacuri ale lui Dumitrescu, 
perfecta sesizare și acționare 
ale lui Ciucă, remarcabila per-

TE I
jseverență a Iul Alexe și'varie- | 

tatea de acțiune, bazată pe ca
lități deosebite a merituosului 1 
nostru Monea, demonstrează I 
cuceririle avansate ale scolii 1 
noastre de box. Rămine ca a- ■ 
cestea să se răspîndească In I 
toate colțurile țării, să fie con- ■ 
tinuu perfecționate și imbo- . 
gătite I

Nu se vor putea uita mult I 
timp memorabilele evoluții ale 
celor trei mari titani ai fina- I 
lelor : Monea, Tregubov, Cu- | 
țov. Marea vedetă a campio
natelor europene ediția 1989, — I 
Aurel Dumitrescu — va con- | 
tinua să rămînă o pildă de 
perseverență, receptivitate și | 
conștiinciozitate. Alături de ei, I 
Silberman, Tarasenkov, Vujin, 1 
Richardson și mulți alții și-au ■ 
asigurat un loc important în •• 
aprecierile și recunoștința noas- . 
tră.

Actualului nivel al clasei bo- I 
xului european nu i se mai 
poate face față decit cu o in- I 
delungată și profundă pregă- | 
tire și mai ales cu însușirea 
unui bogat bagaj de cunoș- I 
tințe. |

De la trimisul nostru special, RADU VOIA :

Santana-forfait în meciul cu România
Primele jocuri ale meciului de tenis Spania — România : Năstase — Arrilla 

și Țiriac - Orantes

Revirimentul

VICTORSILBERMAN ’ '
văzut de AL. CLENC1U

Eustatiu MĂRGĂRIT

Lupta de aproape-neglijată |

PRITCHARD 
văzut de VL. SAFRONOV

Ar fi fost interesant să pot 
face o comparație între ni
velul tehnic atins de pugiliș- 
tii prezenți la campionatele 
europene de la București și 
acela al boxerilor care au 
atacat centurile în edițiile 
precedente. Nu pot însă să-mi 
asum . acest risc, deoarece 
n-am mai participat la alte 
campionate. Pot însă să-mi 
exprim opinia în legătură cu 
ceea ce am văzut la Bucu
rești.

Am observat, de-a lungul 
celor 8 zile de întreceri, că 
aproape toți boxerii preferă 
schimburile de lovituri la 
distanță. în general ei au o 
bună mobilitate, lovesc des
tul de corect (și. din acest 
punct de vedere, m-a sur
prins intervenția inoportună 
a unor arbitri), imprimă me
ciurilor un ritm crescind. de 
la o repriză la alta. Majori
tatea participapțjlor . preferă 
boxul ofensiv, agresivitatea 
fiind rezultanta tineieții, deci 
a curajului a puternicei do
rințe de afirmare în arena 
continentală.

N-am observat însă, .din 
păcate, pugiliști care știu să 
lupte de aproape. Credeam 
că numai în boxul românesc 
se petrece un astfel de fe- 
noțnen. dar acum mi-am dat 
seama că și în alte țări a- 
cest procedeu eficace de 
luptă nu se bucură de aten
ția cuvenită, nici din partea 
sportivilor, nici din partea 
antrenorilor. Schimburile de 
lovituri de aproape, cum spu
neam maj sus, au fost foarte 
rare. Iar atunci cînd unii 
dintre pugiliști încercau să 
se angajeze în acest proce

deu. puneau capul pe! untă- . 
rul adversarului . șj schițau I 
mișcări din brațe, total lip- 1 
site de eficacitate. Am reți- ■ 
nut doar doș boxeri care au I 
arătat anumite cunoștințe în ■ 
acest domeniu : sovieticul Dan ■ 
Pozniak. care cred că numai I 
datorită luptei de aproape * 
șl-a apropiat victoria în par- ■ 
tida cu reprezentantul nostru I 
Ion Monea. și francezul Aldo 1 
Cosentino. Cosentino este fa- ■ 
vorizat de statură pentru a I 
practica boxul la mică dis- 1 
tanță. Cunoscîndu-i preferin- ■ 
ța pentru acest stil de luptă, I 
l-am indicat lui Aurel Dumi
trescu să evite schimburile de I 
aproape. Să nu se înțeleagă I 
îr.să că sînt adversarul luptei ’ 
corp la corp. Depinde de con- I 
formația fizică a sportivului. I 
Dumitrescu fiind mai înalt, 
era normal să prefere lovi- I 
turile de la distanță, directe |

Vorbind despre nivelul teh
nic la care s-au situat euro- ■ 
penele de la București, am I 
impresia că el este remarca
bil. Explicația e următoarea : | 
din 169 de partide disputate, • 
numai două s-au înțheiat I 
prin k.o. Acest ltfcru denotă 
preocuparea majoră a corn pe- I 
titorilor pentru apărare, pen- I 
tru un blocaj cît mai per
fect. Nu cred că se vor eli- I 
mțna vreodată k.o.-urile din I 
box, dar sînt sigur că ele vor . 
fi din ce în ce mai rare Este. I 
ceea ce vrem cu toții. Bo- I 
xu] să devină un spectacol . 
cît mai agreabil, iar brutali- I 
tățile (survenite ca urmarea • 
unor lovituri incorecte), rare . 
excepții I

Lucian POPESCU 1 
antrenor emerit >

Joi către ora prinzului, in 
parcul cu palmieri și pini al 
Tenis-clubului din Valencia, se 
puneau ultimele rînduri de 
bănci pe schelăria metalică a 
noilor tribune, montate special 
pentru meciul Spania-România. 
5 000 de spectatori vor asista 
de aici la partidele din semi
finala „Cupei Davis" (zona eu
ropeană, grupa B), iar alte 
multe mii vor urmări duelul 
cavalerilor rachetei in fața te
levizoarelor și a aparatelor de 
radio.

fn dimineața aceleiași zile, 
se încheia suspens-ul care pa
sionase pe iubitorii de sport 
din întreaga Spanie timp de o 
săptămină. Santana a ieșit pe 
terenul central, a făcut o du
zină de mingi cu australianul 
Hoad și. apoi, și-a pus din nou 
treningul pe el. Manolo nu joa
că! Lui Manolo Orantes ii re
vine, deci, primul loc în spe
ranțele pe care și le pun ibe
ricii in ciștigarea acestui meci. 
Iar in tabăra româpilor, ab
sența lui Santana aduce un plus 
de încredere, dar și sentimen
tul unei responsabilități spo
rite.

„Regret că Santana nu joacă, 
ne spunea Tiriac. Aș fi dorit o 
revanșă după meciul de la 
Roland Garros, oricit de greu 
mi-ar fi fost să o iau. Cu O- 
rantes in trei jocuri nu ne va 
fi, bineînțeles, mai lesne, iar 
avantajul terenului poate eîn- 
tări greu in balanța meciului". 
Părere împărtășită și de Iiie 
Năstase. Dar amindoi promit

că vor face tot ce le stă in 
putință pentru a se prezenta 
cît mai bine in acest meci 
cheie și in fața unui public 
cunoscător.

La ora 13, în sala de festi
vități a Palatului Municipal din 
localitate, s-a petrecut ultima 
secvență a preliminariilor in— 
tîlnirii : deschiderea oficială, 
Urmată de tragerea la sorți in 
prezența celor doi căpitani de 
echipă — Jaime Bartroli și Gh. 
Cobzuc — a secretarului Fede- 

• rației române de tenis, prof. 
Al. Lăzărescu, și a președinte
lui forului spaniol de speciali
tate. marchizul de Cabanes. 
Arbitrul Carlo Martini (Italia) 
a scos din urnă următorul pro
gram :

vineri : Ilie Năstase - J. L, 
Arilla și Ion Țiriac — M. Oran
tes ; simbătă : partida de du
blu ; duminică : Ion Țiriac — 
J. L. Arilla și Ilie Năstase — 
M. Orantes.

Ordinea jocurilor oferă tot 
felul de speculații grupului de 
specialiști și de reprezentanți 
ai presei prezenți la nîeci. Noi 
ne vom limita Ia un singur cal
cul de probabilitate și anume 
dacă — după prima zi — e- 
chipa noastră obține scor egal 
(1—1) avem bune- șanse în con
tinuare și jocul de dublu poate 
fi decisiv. Pentru aceasta, insă, 
trebuie să fie jucată fiecare 
minge 1.

Valencia, 12 iunie.

lui Florin Gheorghiu
BELGRAD 12 (Agerpres). — 

Cîștigînd partida întreruptă în 
runda a 7-a la maghiarul 
Forintos și învingînd în runda 
a 8-a pe iugoslavul Stupica, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a reintrat în plu
tonul liderilor turneului in
ternațional de șah de la Lju
bljana. Alte rezultate din 
runda a 8-a : Puc—Damiano- 
vici 1—0 ; Unzicker—Tringov 
remiză ; Byrne—Gligorici re
miză ; Forintos — Pianinei 
0—1 ; Mușii — Robatsch re
miză. Clasament ; 1—5. Gheor
ghiu (România), Tringov (Bul
garia), Gligorici, Pianinei, Puo 
(toți Iugoslavia) — 5 p; 6—7. 
Byrne (S.U.A.), Unzicker 
(R.F.G.) 4'A p.

(Urmare din pag. 1)

dovedit în acest an o formă 
sportivă superioară.

In afara acestor două e~ 
chipe naționale, la întrece
rea care începe la 19 iunie

vor mai lua startul alte 4 
formații din țara noastră:

C. S BRAILA : DUMITRU 
NEMTEANU, CONSTANTIN 
TÂNASE ȘTEFAN ENE. 
MIHAI BÂCANU și GHEOR- 
GHE CIUMETI; antrenor —

I 
I

Sporturile nautice se bucură 
de o largă popularizare in An
glia după cum o demonstrea
ză datele statistice : aproape 
2 000 000 de britanici practică 
yachtingul, canotajul și schiul 
nautic in cele 1 423 cluburi 
nautice și in afara acestora

—

DE VORBĂ CU DON JOSE SANTAMARIA: MARELE

FUNDAȘ AL REALULUI DE ALTĂDATĂ...
„Nu, fotbalul, adevăratul fotbal, nu-i o meserie ușoară...''

I n clasament pc echipe 
care să reflecte valoarea 
individuală a cicliștilor

Și în acest an, în regulamen
tul „Turului României" este 
prevăzut ca alcătuirea clasa
mentului pe echipe să se facă 
prin adiționarea timpilor din 
etapă ai primilor trei rutieri 
din fiecare foinhație. Este un 
mijloc tradițional, dar care nu 
mai corespunde actualelor ce
rințe ale ciclismului interna
țional. în numeroase întreceri 
cicliste de fond internaționale 
(anul acesta și în „Cursa Pă
cii") se procedează la alcătui
rea clasamentului pe echipe 
prin adiționarea timpilor pri
milor trei rutieri ai echipei din 
clasamentul general individual 
al zilei. In acest fel se exclude 
posibilitatea aranjamentelor 
tactice de echipă care să sto
peze cursa.' Cicliștii sînt obli
gați să lupte în fiecare zi pen
tru clasamentul lor individual 
(care' duce și la îmbunătățirea 
clasamentului pe echipe) și nu 
să se sacrifice într-o zi pentru 
echipă — dînd mai mult decit 
îi permit pregătirea și valoa-

rea sa — pentru ca a doua zi 
să se odihnească in plutoanele 
periferice, știind că altul este 
„la rînd" pentru a da maxi
mum de randament. Aceasta 
este numai una dintre impli
cațiile vechiului sistem de al
cătuire a clasamentului pe e- 
chipe. Mai sînt și altele care, 
de asemenea, nu contribuie la 
dinamizarea cursei.

Propunem, deci, comisiei 
tehnice să aplice la cea de a 
XVIII-a ediție a „Turului Ro
mâniei" noul sistem de alcă
tuire a clasamentului pe echi
pe.

MIHAIL STMION. Prinr.î pa
tru rutieri sînt brăîleni, iar I 
Gh. Ciumcti a fost .îrr.pru- | 
mutat* ce Ia Dinatno pentru 
întărirea echipei. j

STEAUA: FRANCISC I
GERA, ȘTEFAN CERNEA, 
ION ARDELEANU. THEO- I 
DOR PUTERITY și VASILE I 
BURLACU. Antrenor — ION 
VASILE. I

DEZROBIREA BRAȘOV : I 
STEFAN SUCIU. ANDREI 
SUCIU SORIN SUDITU, ION I 
SELEJĂN . Și WILMOȘ I 
EGYED. Antrenor — MAR- . 
TIE ȘTEFANESCU. Doi din- I 
tre acești cicliști fac Darte I 
din alte cluburi : Sorin Su- 
ditu de la Metalul Plopeniși I 
Ion Selejan de la C.S.M. I 
Clui

METALUL PLOPENI : I 
MIRCEA RÎNDAȘU, GHEOR- f 
GHE RACEANU, ȘTEFAN I 
BALAN. VICTOR RAȚOI și 
ION AJOGHIN. Antrenor— I 
ION DOLETE. Este vorba.de I 
fapt, de o combinată, deoa
rece Gh. Răceanu eSte de Ia I 
Voința București, Victor Bă- I 
țoi de la Dinamo, iar Ion 
Ajoghin de la Șc. sp. 2 Bucu- I 
rești. *

re, acolo undeva... mi-a fost ca 
o familie. . Am jucat la Real 
timp de 10 ani, intre care !961 a 
fost cel mai fericit : 0—0 și 5—1 
cu Penarol. Tocmai primisem di 
mina iui Stanley Rous ..Cupa in- 
tercon:inenta!ă“. cind mi s-a c»>-

ce material J Die. ecM>

X-c-i tabiî

e Q'\ ca pe cea a Rea.

9 9
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L'n salul fierbinte fotbaliștilor din România, prin intermediul 
ziarului

Rubrică redactată de
Hristache NAUM

In numărul de miine al ziarului nostru :
• Reportaj cu tricolorii
® A.S. Loto Pronosport „liderul premiilor1'
• Ce facem cu barierele de cale ferată?

țeam stlnjenit, !n timp ce inter
locutorul semna tocmai ultimul 
caiet de autografe. Mă temeam 
pentru frar.ceza mea aproxima 
tivă, pentru scurtul răgaz pe ca 
re-1 aveam la dispoziție— Și mă 
temeam, poate, de cel care — 
fără să bănuiască frământarea 
mea — aștepta docil prima între
bare a unui interviu care debuta 
atit de inedit — de Jose Santama
ria, fundașul naționalei Urugua- 
yului și al Realului Madrid d:a 
epoca de glorie, cel despre care 
acel vrăjitor al balonului care a 
fost Di Stefano spusese cîndva 
că „a salvat poarta echipei de 
atltea goluri cite eu și bunul meu 
amic, Gento nu vom putea în
scrie adversarilor in toată carie
ra...'

★
Am început discuția, bineînțe

les, de la Realul, la care Santama
ria a cunoscut adevărata glorie...

— Da, da, echipa aceea — zi
cea „aceea”, fădnd un gest cu 
mina, arătlnd parcă In deporta-

EXCELENT DEBUT 
INTERNAȚIONAL

La înapoierea delegației 
caiaciștilor și canoiștilor ro
mâni prezenți la prima întîl- 
nire internațională a sezonu
lui, desfășurată la Sofia, an
trenorul O. MERCUBEAN 
ne-a furnizat următoarele 
amănunte :

La competiție au participat 
echipe ale Bulgariei, Româ
niei și Iugoslaviei. Timpul a 
fost, în general, nefavorabil 
— vîntul*schimbîndu-și direG- 
ția permanent, aproape la 
fiecare probă. Componenții 
lotului nostru s-au compor
tat remarcabil, dovedind o 
bună pregătire de concurs. în 
unele probe, «um au fost 
cele de K 2 — 1000 m și 
10 000 m, K 4 — 1000 m și 
K 2 — 500 m, reprezentanții 
noștri au învins detașat în 
alte întreceri. în care lupta 
pentru primul loc a fost mai 
echilibrată, caiaciștii și ca- 
rioiștii români au avut de 
fiecare dată un finiș superior, 
cîștigînd, de asemenea. «Iar.

Apreciind evoluția de an
samblu a echipei noastre, 
poate fi totuși evidențiată 
comportarea unor sportivi 
care au urcat de mai multe

ori podiumul învingătorilor 1 
R. Rujan (4), D. Ivanov, I. 
Iacob — «îte 3. E. Botez, Va
lentina Serghei, P. Maxim, 
A. Simionov — rite două 
victorii. De notat, în plus, 
că tinerij canoiști Gh. Sido
rov și S. Maxim au cîștigat, 
cu avans apreciabil, atît la 
fond, cît și Ia viteză duelul 
lor cu sportivii bulgari — 
un echipaj consacrat, din 
care face parte și I. Lube-

Caiac-canoe:

programate două noi compe
tiții de amploare, la care se 
anunță o bogată și valoroasă 
participare. Iată componen
ța loturilor care ne vor re
prezenta :

REGATA BUDAPESTA : 
C. Covaliov, A. Igorov, I. Su
hov, V. Roșea, A Vorobiov, 
I. Sidorenco. I. Terente. Ka- 
ripina Evdoehimov. Demetra 
Anghelescu, I. Negraia. M 
Zafiu.

AGENDA de sezon
nov, finalist la J.O. din Me
xic. Consider că pentru spor
tivii noștri, mulți dintre ei 
elemente tinere, cu mari 
perspective de consacrare in
ternațională, regata Sofia a 
constituit un excelent prilej 
de verificare.

LA SFÎRȘITUL 
SAI’TAMINII...

i
Sezonul internațional con

tinuă. După regata Sofia, la 
sfîrșitu) acestei săpfămîni sînt

REGATA STOCKHOLM: 
I. Patzaichin, S. Covaliov, V. 
Calabiciov. C. Manea, I. Ma- 
carenco, A. Butelchin. A. Ver- 
nesGU, A. Sciotnic. Valentina 
Serghei. S. Pocora. V. Simio- 
cenco. C. Coșniță

DINAMO — 200 P ÎN „CUI'A 
CLUBULUI SPORTIV 

ȘCOLAR"

Peste 200 de tineri calaciști 
și canoiști și-au disputat în- 
lîietatea. pe apele lacului He-

răstrău. în competiția dotată 
cu „Cupa Clubului sportiv 
școlar". Dintre invitați au lip
sit reprezentanții Clubului 
nautia universitar (!). Rezul
tate tehnice:

K 1 — 800 m : D. Mitrea ; 
K 2 — 800 m : D. Galan-M. 
Ioniță ; K 4 — 800 m ; Cos- 
tin-Moraru-Zamfiresdu-Tăta- 
ru; C 1 — 800 m : D. Cră
ciun ; C 2 — 800 m : Vesela- 
Stica; K 1 — 500 m (F): 
Afrodita Gologan; K 4 — 
500 m (F): Teodorescu-Olaru- 
Belu-Tone ; JUNIORI I : 
K 1 — 500 m : D. Petrescu ; 
K 2 — 500 m : Nemeș-Tă na
șe ; K 4 — 500 m ; Tudor- 
Bujor-Lupea-Vouciuc ; C 1 — 
500 m : I. Ștefan; C 2 — 
500 m : Vasile-Nemeș ; K 1 — 
500 m (F): M. Drăghici : 
K 2 — 500 m : Răutu-Nițu ; 
JUNIORI II : K 1 — 500 m : 
Buga ; K 2 — 500 m : Bă- 
doiu-Diaconescu ; K 4 — 500 
m: Marin-Dumilru-Cosma-
Sandache ; C 1 — 500 m : Lu- 
țic ; K 1 — 500 m (F): A 
Cotoranu ; K 2 — 500 m : 
Becea-Ivan.

Clasament pe cluburi : 
1. DINAMO 200 p; 2. Olim
pia 133; 3. Școala sportivă 
nr. 2 130 ; 4. Clubul sportiv 
școlar 124 ; 5. Voința 42.

„SPORTUL"
JOSE SANTAMARIA 

Leipzig ’69
lui... Așa a fost fotbalul spaniol 
dintotdeauna .- două-trel echipe, 
mari, strălucitoare, șl o naționa
lă, alcătuită din aproape aceiași 
jucători, care — paradoxal — n-a 
strălucit niciodată, și pe care pu
țini o iubeau...

I-am adus aminte de F.C. Bar
celona. care urma să joace peste 
citeva zile finala „Cupei Cupe
lor"... A zîmbit, parcă amuzat.

— Hm Barcelona... O echipă 
pe care Realul de altădată — toa
te, dar toate, plecau șl reveneau 
la „echipa aceea" — ar fi ridicu
lizat-o ! -Jucători blazați care au 
făcut din fotbal mai mult o afa
cere, care joacă cu glndul mai 
puțin la tribune și mai mult la 
carnetele de cecuri ! Ce să vă 
mai spun, astăzi pină și echipele 
de club au slăbit îngrijorător... 
Se încearcă mat peste tot o in
fuzie de tinerețe, explicată și 
prin faptul că federația a inter
zis accesul jucătorilor străini... 
La Real, de exemplu, toți băieții 
lui sint crescuți de la 13 ani in 
„curtea" proprie. Toți sînt rela
tiv tineri Iar bătrînul Gento 
pare, între ei, dacă nu chiar aste, 
un ultim mohican, poate nițel 
desuet...

Intr-o bună zi — așa ni se spu
ne — ei se vor maturiza, vor a- 
tinge valoarea care va aduce din 
nou la Madrid marile cupe ale

continentului. Sincer să fiu, eu 
nu cred că valoarea trebuie aș- 
teptată atita timp și dacă au de
ja 24—2i de ani... Poate că și an- 
-re-orit greșesc... Zău, prea mul
tă torță, prea multă violență se 
solicită de la jucători, încă din 
pe-:oa.’a de „promisiune"... An
trenară clamează : ,,nu vreau să 
prgot ! Cum-necum, nu mi 
i-:c escazi !" De aici faulturi, 
GRtiJOC.

S-a oprit brusc privind vîrful 
havane:. L-am întrebat contrariat, 
cixm de un antrenor — interlo- 
c-ioru. meu era prezent la Tur- 
r.e -: u E-F-A. In calitate de se- 
’.ecți-ner al juniorilor Spaniei — 
poite avea asemenea păreri des
pre confrați.

Din nou am găsit privirea ace
ea mirată, cu sprinceneie ușor 
ridicate

— Eu, antrenor ? Da de unde I 
Cind m-am retras din fotblil am 
simțit că n-am chemare 'pentru 
antrenorat și m-am apucat de 
altceva... Dealtfel, să știți că mie 
îmi miroase a fariseism — da, 
da, ăsta e cuvintuL — declarația 
aceea de credință pe care o fac 
unii : „am devenit antrenor pentru 
că nu puteam trăi departe de 
minge !“ Mai degrabă cred că e 
vorba tot de bani, de blestemă
ții ăștia de bani care deformează 
tot mai mult sensul unei angajări 
sportive... Așa că, într-o bună 
zi cind mi s-a spus — „știi, fa
cem o națională de juniori pen
tru U.E.F.A., ne-ar trebui un om 
cm experiență", m-am gindit să 
încerc... Dar, după cum se vede, 
n-am prea reușit ! Probabil c-am 
să ma las... Poate că acum zece 
ani fotbalul era mai elegant, mai 
frumos, poate că avea și o altă 
filozofie... Da, da, filozofia aceea 
de a marca un gol mai mult de
cit adversarul. Vă aduceți aminte 
de scoruri ? 5—4, 6—3... Acum 
1—0 cu nemiluita...”

Era evident : orice discuție aș

Pe pistele
LA MOSCOVA a început 

tradiționalul concurs inter
național de atletism or
ganizat de ziarul „Pravda". 
Rezultate tehnice : 10.000 m : 
Jurgen Haase (R.D.G.) 28:08,2 
(cel mai bun timp mondiaj al 
sezonului) ; 400 m : Iuri Zorin 
(U.R.S.S.) 46,5 ; 110 m g ; Vik
tor Balihin (U.RS.S.) 14,1; 100 
m femei : Liudmila Goloma- 
zova (U.R.S.S.) 11,6.

LA PARIS, în cadrul con- 
, cursului internațional de a- 
tletism „Memorialul Paul Me- 
ricamp", tînărul francez Guy

Spasski are din nou 
două puncte avans
Cea de a 21-a partidă pentru 

titlul mondial de șah a fost 
cîștigată de Spasski, Ia muta
rea a 53-a. Acum, scorul din
tre Spasski și Petrosian este 
de 11 1/2—9 1/2 în favoarea 
primului.

FRAȚII NEGOESCU-UN
MOSCOVA 12 (Agerpres). 

— Proba de tandem din ca
drul concursului internațional 
de ciclism pe pistă de la Har
kov a revenit sportivilor so
vietici Semeneț, Țelovalnikov, 
urmați de frații Florian și 
George Negoescu (România), 
Stepanenko, Dziuban (U.R.S.S.) 
Richter, Linke (R.D.G.). Alte

fi provocat totul revenea la epo
ca Di Stefano a fotbalului ma
drilen. Trebuia să aduc vorba 
despre viitor :

— Spune-țt-mi, don Jose, știu 
că aveți cinci copil, între care 
trei băieți... Vreți sâ-l faceți pă 
vreunul din ei fotbalist ?

— Să devină vreunul fotbalist ? 
Nu știu, poate că da, poate că 
nu... De altfel, cel mai mare. Nel
son, este, la 13 ani, cel mai bun 
tehnician al echipei gimnaziului 
„Cervantes' din Madrid. Ii place 
sd joace, are și talent... Dar dacă 
o să fie fotbalist nu știu. Poale 
că nici nu depinde^ de mine... 
Poate că intr-o bună zi o să-mi spu
nă așa cum i-am spus eu tatei : 
plec. Și o să plece... N-am să-l o- 
presc... In fond, fiecare iși face 
viața cum crede de cuvință 1 dar 
ca să și-o facă bună trebuie s-o 
cunoască cit mai devreme... Un 
singur lucru am încercat să-l în
văț și cred că am reușit : că un 
fotbalist nu trăiește pe roze ! 
Toată .lumea e tentată să creadă 
că fotbalistul este doar „artistul” 
care „se joacă” 90 de minute pe 
gazon... Ehe, dar orele acelea de 
antrenament, de repetări înne
bunitoare, dar clipele de cumpă
nă, dar războaiele nesfîrșite ale | 
unor nervi încordați la maximum, f f 
dar privațiunile... Nu, fotbalul, 
adevăratul fotbal nu-i o mese
rie ușoară... E numai frumoasă...

A căzut din nou pe gînduri.
I-am mulțumit și am dat să mă 

ridic. Mi-a cerut carnetul de în
semnări și a notat rîndurile ală
turate... Simplu, fără vreun gest 
de prisos. S-a sculat apoi și a 
dispărut în mulțime...

★
După trei zile F.C. Barcelona 

pierdea finala „Cupei cupelor" .. 
L-am întilnit în holul hotelului 
,.Astoria“. Nu mi-a spus decit 
atît : „Vezi, a fost o profeție tris
tă... Păcat”.

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

de atletism
Drut a stabilit un nou record 
european de juniori în proba 
de 110 m garduri : 13,7.

Proba de triplusalt a fost 
cîștigată de Serge Firea cu 
16,33 m (nou record al Franței).

La LOS ANGELES, campio
nul olimpic Bill Toomey a 
cîștigat concursul de decatlon 
cu 8168 puncte, 2. Rick Sloan 
8051 p. Iată cîteva dintre re
zultatele obținute f de Bill 
Toomey : 110 m g : 14,7 ; pră
jină : 4,10 m ; suliță : 58,40 m; 
disc ; 46,99 m : 1 500 m : 4:30,0.

TELEXTELEX-nUiX-nLEX-
în primul meci al finalei 

„Cupei campionilor europeni" 
la volei feminin, Dinamo Mos
cova a dispus de Ț.S K.A. 
Moscova cu 3—2.■

Jean Claude Killy, a suferit 
un accident în timpul probe
lor pe autodromul de la I.e 
Mans. Automobilul a fost ava
riat dar Killy a scăpat teafăr. ■

Campionul mondial la cate
goria cocoș, boxerul australi

La Harkov

TANDEM REMARCABIL
rezultate : urmărire pe echi
pe : U.R.S.S. 4:41, 22 ;...6. Ro
mânia 4:57,31; urmărire indi
viduală : Viktor Sablukov 
(U.R.S.S.) 5:00,4; 1 000 m
cu start de pe loc : S. Kravțov 
(U.R.S.S.) 1:09,46. George Ne
goescu s-a clasat pe locul 14 
cu 1:14,16.

an Lionel Rosse, I-a învins la 
pțmcte, la Honolulu, pe filipi- 
nezul Ernie Cruz.■

în turneul „Open" de tenis 
de la Bristol (optimi de fina
lă) ; Clyff Drysdalle-Rod La
ver 4—6, 6—2, 7—5 (!) ; Emer- 
son-Pasarell 7—5, 8—10, 
7—5 ; Graebner—Gimeno 6—4, 
7—5 ; Ashe-Bucholz 7—5, 
<5—3 ; Newcombe—Richey

6—1, 5—7, 6—2 ; Rose wall— 
Ralston 6—4, 3—6, 11—9.

Simplu feminin (4-imi de fi
nală) : Billie Jean King-Fr. 
Dtirr 10—8. 6—4 ; Margaret 
Court—L. Bowrey 6—0, 6—1 ; 
Virginia Wade-Rosse Marie 
Casals 6—0, 7—5.■

Cîștigînd proba de 350 <-mc 
a concursului motociclist ..Tou
rist Trophy" (364 km in 2 n 
13:25,4), italianul G.Agostim 
(pe M.V, Agusta) conduce în 
clasamentul campionatului 
mondial cu 45 p; 2. Findlay 
(Australia) — 24 p; 3. Car- 
rutters (Australia) — 17 p 3. 
Visenzi (Italia) — 16 p.
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