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A XVIII-a EDIȚIE A „TURULUI ROMÂNIEI CITIUS, ALTIUS, FORTIUS...
CEL MAI VALOROS PLUTON!

ASEARĂ L SOSII
ECHIPA NORVEGIEI

Primii oaspeți ai celei 
de a XVIII-a ediții a 
Turului României sînt

latinesc
plasat pe frontispiciul olimpia-
delor moderne de către ream-
maiorul 1or. Pierre de Couber-

a, a iniimpinat ieri diminea- 
idionul Tineretului, pe

oisarii sporti școlar din
țară, veniți să se in-

în i finala ediției jubi-
i.-e a <campionatelor lor. La

itiritale de deschidere 
rilor au fast prezenți

varâșii Ar.ghel Alese, preșe-
du C!_N.E.FR.. Traian Pop
Șl Vasile Alexandrescu. adjunc-
ți ai mi:nistrului învățam in tu-
tui. preeun și alte personali-

Fanfara dă primul semnal, a- 
poi obișnuitul marș sportiv se 
revarsă din alămurile străluci
toare și pe pista stadionului 
pătrund tineri in costume albe 
purtind pe umeri placarde u- 
riașe cu' stema țării, fete in 
frumoase costupie naționale cu 
buchete de flori... In mijloc 
insemnul sportiv al ediției ju
biliare. reprezentind făclia a- 
prinsă a culturii sub care stă 
deschisă cartea cu cele 3 cu
vinte : citius, altius, fortius. în 
urmă, șirul parcă nesfîrșit al 
reprezentanților județelor.

„Dreptunghiul" simetric șl 
policolor, aliniat pentru raport 
pe gazonul verde al stadionu
lui, ascultă în nemișcare imnul 
țârii, apoi cunoscutul îndemn 
„La luptă hotărîtă și organi
zată”...

Sutele de piepturi tinerești 
răspund într-un glas : „înain
te" !

CATALOGUL FINALELOR ȘCOLARE
im.

Ecb 
din 
Andresen, Leif 
Kvemerod. 
Realfsen.
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Siggen

Delegația este condusă 
de Odd Pedersen.

Dintre cei patru ci- 
r*n«H ci mai cunoscut 

leif Andresen,
care a luat parte la 
„Cursa Păcii" realizând

este

Joi. la Galați, se va da 
startul în cea de a XVIII-a 
ediție a „Turului României". 
Este vorba de un veritabil 
festival anual al sportului cu 
pedale din țara noastră.

Competiția din acest an 
prezintă unele particularități, 
îri primul rînd, s-a renunțat 
la ziua de odihnă. Este un 
mai vechi deziderat al rutie
rilor. Paradoxal, ei spun că 
ziua de odihnă este mai obo
sitoare clecît o etapă : antre
namentul pe echipe de club 
este plictisitor Și dificil, so
licitările organizatorilor (spec
tacole, excursii ș.a.) obosi
toare. O astfel de zi te seca
te din ritmul de concurs — 
este concluzia la care au 
ajuns specialiștii. Ținînd sea
ma de toate acestea, „Turul 
României" din acest' an va 
avea 11 zile de concurs fără

Mare
GALAȚI 16 (prin telefon de 

la corespondentul nostru T. 
STRIOPOL). Orașul de la Du
năre se pregătește intens pen
tru a găzdui în cele mai bune

ÎNTRECERILE 
P0P1CARUIIR 

' VIENEZ1
SI BUCURESItM_> ->
Răspunzind vizitei pe care 

echipele de popice Voința și 
Constructorul București au fă
cut-o anul trecut in Austria, 
sportivii cunoscutului club Ra
pid Viena au fost — simbătă 
și duminică — oaspeții Capita
lei; Jucătoarele și jucătorii vie- 
nezi au susținut pe arena Vo
ința un meci pe echipe la mas
culin cu formația Constructo
rul și apoi au participat la un 
turneu individual, desfășurat la | 
proba de 100 bile mixte. Iată I 
rezultatele înregistrate în în
trecerile popicarilor vîenezj și 
bucureșteni :

Constructorul București—Ra
pid Viena (m) 5132—5022 p. d. 
Cele mai bune comportări : M. 
Manole (C) 915 p.d., C. Rudău 
(C) 899 p.d. și F. Doszpod (R) 
889 p.d.

TURNEUL INDIVIDUAL : 
feminin — 1. Cornelia Grece- 
scu (V) 425 p.d., 2. Cornelia
Moldoveanu (V) 425 p.d., 3.
Constanța Marlncea (V) 422
p.d,. 4. Crista Szocs (V) 411 
p.d., 5. Valeria Dumitrescu (V) 
392 p.d.. 6. Maria Anneanu (V) 
387 p.d., 7. Elfriede Schmucker 
(R) 379 p.d.; masculin — 1. C. 
Marinescu (V) 458 p.d., 1 D.
Deneș (O 455 p.d., 3. Rudău 
(C) 433 p.d., 4. Gh. Lupulescu 
(V) 431 p.d., 5. O. Hanv (R)
116 p.d., 6. C. Răduoanu (V)
414 p.d., 7. Gr. Stoian (C) 411 
p.d.

întrerupere. In al doilea rinei, 
s-a procedat la o micșorare 
a numărului de kilometri ce 
se parcurg intr-o etapă. O 
medie zilnică de 130 km este 
mai aproape de nivelul ge
neral al amatorilor, mai uma
nă. Traseul cursei, pus în 
discuția iubitorilor ciclismu
lui prin intermediul ziaru
lui nostru, este echilibrat, 
cuprinde in proporții echita
bile etape de munte, de plat 
și contratimp individual.

în aceste condiții, întrece
rea poate fi net superioară 
edițiilor anterioare. Desigur, 
o contribuție Tiotăritoare o 
va avea valoarea rutierilor. 
La a XVIII-a ediție a „Tu
rului României" participă — 
în afara alergătorilor români 
— reprezentativele a 8 țări 
europene. Este vorba de echi
pele Belgiei, Bulgariei, Dane-

interes la
condiții startul în cea de a 
XVIII-a ediție a „Turului Ro
mâniei". Iubitorii de sport de 
aici manifestă un interes deo
sebit pentru această mare com
petiție internațională și aș
teaptă cu nerăbdare să fie mar
torii primei etape — contratimp 
individual 7 km — care se va 
desfășura pe circuit în oraș. 
Nu mai puțin de 200 de spor
tivi și oficiali vor asigura dis
putei condiții optime și vor 
fi, în același timp, gazde pri
mitoare pentru partici^anții la 
„Turul României".

Sta tul și sosirea în etapa de 
joi dimineață vor avea loc ii# 
fața hotelului „Dunărea”, ur- 
mînd ca rutierii să evolueze

mareei. Olandei. Elveției, 
Franței. R. D. Germane și 
Norvegiei — toate alcătuite 
din cicliști tineri, deosebit 
de taler.tați. Despre cicliștii 
belgieni, corespondentul nos
tru la Bruxelles. FERNAND 
BOUVIER. ne-a relatat: 
..Belgia va avea in „Turul 
României” o echipă de exce- 
lenți ruleuri, cu o forță ieși
ta din comun, la fel de buni 
pe munte ca Și pe plat. De
sigur, participanții la această 
competiție internațională vor 
avea de furcă cu cicliștii 
belgieni și in etapele contra- 
eronometru individual". Ace
leași aprecieri elogioase ne-au 
transmis corespondenții noștri 
din R. D. Germană și Olanda

Hristache NAUM

' (Continuare tn pag a 4-a)

Galați
pe străzile centrale ale ora
șului.

Instituțiile gălățene au pre
gătit pentru cicliștii ce vor 
avea o comportare bună în 
prima etapă diferite premii, 
în general, faptul că orașului 
Galați i s-a acordat onoarea 
de a fi gazdă a startului în 
..Turul României” a însemnat 
un puternic stimulent pentru 
concetățenii mei. Se știe că 
această ediție are cea mai va
loroasă participare din istoria 
competiției și acest lucru vine 
să amplifice interesul amatorj- 
lor de sport. t

Gâîățenii sînt nerăbdători să 
ureze caravanei „BUN SO
SIT’*

.oare.

în pagina a lll-a:

• Un amplu reportaj despre U. T.A. și... titlu
• Campionatul văzut de antrenorii celor

I
16 echipe

• Ultimele știri

Ieri, pe stadionul Tineretului și în sala Floreasca au început 
erile etapei finale a celei de a 20-a ediții a campionatelor 

școlare Iată învingătorii z
ATIETTSM :1GB m (C: Veronica Anghel (Ploiești) ; 100 m

(m): Marian Stoenescu (Bua): triplu salt: F. Șișu (Craiova) ; 
locan G. Ghelmegeanu (Buc.): 400 m plat (f) : Rafira Fița 

(Caia : su iță (ft : Serafi’.a Moritz (Timișoara) ; greutate (m) s 
Gh: Suha (Brașcv); 800 m (m): Z. Gașpar (Sf. Gheorghe); 
înălțime (f) : Alargr.inlița Matei (Galați): suliță (m) : C. Sze- 
kely (Brașov); lungime (f): Maria Ionescu (Rm. Vilcea).

VOT ri: Șa sp. Ploiești — Șa sp. Oradea 3-0, Liceul spor
tiv Rm. Vilcea — Șc. sp. Buzău 3-0, Liceul N. Bălcescu Cluj, — 
Steaua 3-0, la masculin ; Șa sp. Bacău . ■ " ’ ”
Șa sp Toplița — Șa sp. 2 Bua 2-3, Șa sp.
Timișoara 3-O, la feminin.

HANDBAL
2 Erașov — -
Șa sp. Cluj 5

— Șc. sp. Brașov 3-1, 
Constanța — Șc. sp.

Neamț 6-5, Liceul 
nr. 2 Tg. Mureș — 

Șa sp. 2 Bua — Dinamo Bua 15-14, 
— Șc. sp. Sibiu 19-10, Liceul 4 Timișoara —

ureș : 7-4. la băieți.
: Șc. sp. P. Neamț — Șa sp. Tg. Mureș (m) 
35 Bua — Șc. sp. Rm. Vilcea (f) 77-38.

Șc. sp. Sibiu — Șa sp. P. 
sp. Gbnstanța 8-14, Liceul

In fraze pline de căldură, 
tov. Traian Pop, adresează u- 
rări de bun venit pe stadionul 
tinereții campionilor de mîine 
ai sportului românesc și festi
vitatea se încheie cu un nou 
înconjur de pistă în ritmul 
lansat de fanfară.

Peste cîteva momente vocea 
crainicului răsună dominantă 
deasupra stadionului, o dată 
cu focurile de încercare a pis
tolului de start. încep con
cursurile de atletism. Mușchii 
palpită în fiorul emoției, ini
ma pulsează mai repede. Ră
sunetul primului pistol de
clanșează resortul energiilor...’ 
Citius, altius. fortius...

Aurelian BREBEANU

nandbalfștll japonezi

învingători m prima 

înlllnlrc cu selecționata 

noastre secunda
Ieri, pe terenul Dinamo, 

s-a desfășurat primul joc 
dintre reprezentativa mas
culină de handbal a Japo
niei și selecționata secun
dă a țării noastre. După 
un meci echilibrat, cu 
multe faze rapide la am
bele porți, oaspeții au câș
tigat cu 10—18 (8—6). 
Victoria lor este pe deplin 
meritată și ea se dato- 
rește în special unei mai 
bune organizări a jocului 
în apărare.

Cele două formații se 
vor reîntâlni astăzi, tot pe 
terenul Dinamo, de la 
ora 17.

... "JMU^......

se simte un virtualAici, Ia start, toți concurența au șanse egale. Fiecare 
campion. Pe cine va prefera, insă, Fortuna ?

Pe un dificil traseu din pă
durea Călugârenl a fost pro
gramată luni dimineață ulti
ma probă a concursului Inter
național de pentatlon modern 
găzduit de capitala țârii noas
tre. Avantajul net pe care-1 
aveau, după patru probe, e- 
chipa R. P. Ungare precum ș! 
Z. Vlliany, ia individual, nu 
punea probleme tn privința 
Învingătorilor. Proba urma In
să iâ ne arate dacă compo
nent!! primei echipe a țârii 
noastre vor putea să recu
pereze din diferența ee-1 se
para de echipa Bulgariei, spre

a ocupa locul al doilea In cla
samentul final. Dar, cu un 
Pepeleankov In formă remar
cabilă. care a ciștigat crosul, 
fiind astfel singurul dintre 
partlclpanțl care obține victo
ria In două probe, pentatlo- 
niștu bulgari și-au menținut 
locul n pe echipe. Dar, lată 
primii clasați In proba de 
cros (3 000 m) : A. Pepelean
kov (Bulgaria) 9:54,8 
L. Gulguet (Franța) 
1132 p, O. Borlay 
10 *1,6 — 1116 p, J.
(Franța) 10 *1,6
Vlllany

- 1144 P, 
9:57.1 — 

(Ungaria)
Guilmard 

1116 p, Z.
(Ungaria) 10.02,1 —

opti- 
con- 
vor-

frun-

1112 p. G. Bratanov (Bulgaria) 
10:05,7 — 1100 p ; pe echipe : 
Franța 5332 p. Ungaria 3260 P. 
Bulgaria 3220 p. Clasamente 
finale : Individual — Villany 
5053, Borlay 4952, Pepeleankov 
«74, L. PethS (Ungaria) 4694, 
L SzigeH (Ungaria) 1555, Ma
rian Cosmescu (România) 
4532 ; pe echipe : Ungaria 
14 699, Bulgaria 13 209, România 
I 12 988, Franța 12 209, Româ
nia II 12 128.

Gh. TOMIUC-antrenor

FOTBALIȘTII ARĂDENI CAMPIONI Al TĂRII

Acumulînd 38 de puncte, în 30 de etape, U-T.A. a reușit să cucerească 
— după o întrerupere de 15 ani — cel de-al cincilea titlu de 
campioană națională. Este o performanță frutnoasă a fotbaliștilor 
arădeni, care, pe parcursul returului, au trebuit să suporte asaltul 
unor formații redutabile, ca Dinamo București și Rapid.

In fotografia noatfră: U.'TA., aliniată la marginea terenului,

înaintea meciului cu „U“- De la stingă la dreapta : POJONI, BA- 
COȘ. B1RĂU, ȘCHIOPU, AXENTE, PETESCU, GORNEA. DO- 
MIDE. FL. DUMITRESCU, BROȘOVSCHI și LERETER.

(In repriza a Il-a, în echipa U.T.A-ei a mai fost utilizat Moț. 
introdus pe aripa dreaptă în locul lui Șchiopu).

9 Foto : I. MIHAICA

i JUBILEU i i
u un an în urmă, cînd tato- 

. f nările privind instituirea divi-
’ I ziilor școlare luaseră sfîrșit,

comentariile care elogiau în- 
frîngerea inerției și aducerea 
în prima scenă a pepinierei I sportive nu mai conteneau.

Jubilau specialiștii (categoria care 
pledase cel mai ardent pentru apli- 

Icarea IDEII) văzînd împlinindu-se un 
deziderat mai vechi : acela de a in
troduce, înfr-o competiție organizată 
și de durata, micile speranțe, fortifi- 
cîndu-le și pregătindu-le astfel pentru 
maratonul de mai tîrziu ; jubilau pro
fesorii (antrenori sau instructori) care 
aflau în organizarea acestor campio
nate o posibilitate certă de afirmare 
a propriei lor personalități, o confir
mare mai palpabilă a muncii lor; 
jubilau elevii, micile vedete care pri
meau în grijă un campionat propriu 
înscriindu-se astfel în marele circuit al 
vieții sportive.

Anticipațiile, în exclusivitate 
miște, trebuiau însă să găsească 
firmarea. Trebuia lăsat timpul să 
bească.

Astăzi, finalistii individualelor și
tașii seriilor la capitolul jocuri au intrat 
în FINALĂ. După un an, timp sufi- 
cient pentru prime concluzii, toți cei 
care au aplaudat inițial IDEEA susțin, 
pe baze de probe, oportunitatea ei, 
demonstrează că formula actuală apli
cată sportului școlar este cea mai 

I adecvată, iar 'campionatul republican, 
I aflat acum la ultimul său act. un 

succes.
Adresîndu-se tuturor categoriilor de 

I elevi (licee teoretice, licee pedagogice, 
I licee cu program de educație fizică, 

școli sportive, licee militcre, licee de 
specialitate) de pe întreg cuprinsul 
tării (județele avînd reprezentanță ega
lă, excluzîndu-se astfel impresia pre
ponderenței cîtorva centre), campiona
tul republican al școlarilor a răspuns 
mai întîi principiului angrenării într-o 

I competiție oficială a tuturor forțelor 
tinere cu aptitudini și pasiune pentru 

i sport. S-a realizat, totodată, dinamiza- 
I rea sportului școlar, s-a imprimat ace' 

impuls de multă vreme așteptat.
Scopul nu se oprește, însă. aici. O 

asemenea masă de tineri, dirijată dupo 
legile marii competiții (cu întîlniri 
săptămînale și program de pregătire 
riguros întocmit), reprezintă o bază de 
selecție importantă, deosebit de pre
țioasă pentru sportul universitar și cel 
de înaltă performanță. Și, tot aici, în 
grădinițele performanței, se realizează 
multe din sarcinile sportului mare la 
care ei vor promova mai tîrziu. Obiec
tivele sînt cu atît mai sigur realiza
bile cu cît ,multe dintre formațiile 
lare lucrează sub bagheta unor 
nicieni a căror carte ae vizită nu 
are nevoie de -prezentare.

Astăzi, profesorii și discipolii lor
fin prima mare probă practică. Timp 
de o săptămînă, pe „Tineretului" și la 
„Floreasca". în gale matinale și de 
după-amiază, atleții și gimnaștii (reali
zatorii haremurilor stabilite de Minis
terul Tnvăfămîntului), alături de cîști- 
gătorii seriilor la jocuri sportive (10 în 
cazul baschetului, cîte 12 la volei și 
handbal) își vor disputa titlurile de cam
pioni pe 1969.

Ediția din acest an a campionatelor 
naționale școlare, deși unică sub aspec
tul conținutului și a formei de dispu
tare, se adaugă celorlalte 19 ediții 
precedente ale sportului școlar, con- 
sfituind-o pe a XX-a — jubiliară.

Programată în primele zile ale va
canței, cînd voințele sînt oțetite și 
energiile mobilizate, și disputîndu-se 
sub blazonul JUBILIAR, finala va că
păta, cu siguranță, dimensiunile unei 
olimpiade a vîrstei juvenile, rezultatele 
tinzînd însă spre marca maeștri.

Tuturor temerarilor, care se află in 
aceste clipe în arenă — SUCCES !

șco- 
teh- 
mai

sus-

Nușa MUȘCELsAbJU

I 
I

_N.E.FR
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DEZBATERE LA CLUJ

PROPAGANDA SPORTIVĂ
REALITĂȚI, DIRECȚII, PERSPECTIVE

7

D
ificilâ, delicata, uneori neînțeleasa sau greșit folosită, PROPAGANDA 
SPORTIVĂ (mai exact, PROPAGANDA PENTRU SPORT) reprezintă 
unul din domeniile deficitare ale activității organeior și organizațiilor 
noastre. Pentru că ea, prin formă, are un caracter ABSTRACT, iar prin con
ținut trebuie să dețină atribute CONCRETE, și această mutație dintr-o sferă 
în alta presupune înaintea abilității profesionale, pasiune, persuasiune, dacă 
nu chiar și abnegație.

Greutățile muncii de propagandă decurg — în ultimă instanță — din 
structura infimă a omului însuși, entitate foarte complexă, din caracterul său 
contradictoriu, din tendința de a respinge a priori tot ceea ce i se impune, 
din faptul că „aefia" naște în mod inevitabil „reacția". Specia aceasta, 
bizară, gînditoare și cuvîntătoare, detestă lingurița și pilula, chiar dacă ele 
ar conține elixirul înțelepciunii supreme.

Și tocmai de aici derivă caracterul dificil, delicat, uneori neînțeles, sau 
greșit folosit, al PROPAGANDEI SPORTIVE.PROPAGANDEI SPORTIVE.

★ ★ ★
Tn dorința de a organiza o 
I discuție largă pe această 

temă, ziarul „SPORTUL”, în 
colaborare cu SECȚIA DE PRO
PAGANDA A CNEFS, a orga
nizat o dezbatere la Cluj.

Bucurîndu-se de sprijinul Con
siliului județean pentru educație 
fizică șl sport, găsind solicitudi
nea unor oameni cu o vastă ex
periență practică in materie, ac
țiunea a avut succes, a stîrnit 
interes.

La clteva din întrebările ziaru
lui a răspuns cu multă amabilitate 
tovarășul AUREL DUCA — prim 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., el insușt fost spor
tiv, un fervent sprijinitor al 
sportului șl un devotat al exer
cițiului fizic, practicat la orice 
virată șl tn orice Ipostază socială.

Masa rotundă, organizată sub 
auspiciile CJEFS Cluj, s-a bucu
rat de privilegiul unei participări 
foarte competente. lată-i pe invi
tații noștri, cărora le mulțumim 
pentru sprijin, sinceritate șl risipa 
generoasă de idei și sugestii :

NICOLAE ------------------MUREȘANU pre-

ședințele Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport ; COS- 
TICA CHIRILA — Prim secretar 
al Comitetului județean al U.T.C.; 
IOAN MUREȘAN - președintele 
Consiliului municipal al sindica
telor ; CONSTANTIN CUCU — 
președintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport ; 
ION CUTCAN — inspector șef la 
Comitetul județean pentru cultură 
și artă ; lector ABRO KOZAN- 
LIAN — șeful catedrei de educa
ție fizică de la Institutul agrono
mie „Dr. Petru Groza-; ALEXAN
DRU M1HAILA — șeful comisiei 
de sport și turism al Consiliului 
județean al U.T.C. ; dr. OLIVIA 
SIMU — medic specialist la Dis
pensarul județean pentru spor
tivi ; IOSIF MIHALIK — maestru 
al sportului, fost campion națio
nal de box, antrenor la A.S. Ar
mata Cluj; - ■■ -
DICA DAN
de radio
COVEANU 
„Făclia” 
redactor la ziarul „Igazsag”.

ar trebui să 
rîos imaginea 
mat-o despre 
SIMPLA.

se reconsidere se- 
pe care ne-am tor- 
BAZA SPORTIVA

CONSTANTIN CUCU preia șl 
continuă »

„Mai ales Ia Cluj, unde condi
țiile de practicare a sportului de 
masă, recreativ, igienic stat ta 
continuare precare. Clteva cifre 
comparative : in 1946 existau 44 
terenuri de fotbal, astăzi 11 ; din 
C săli de box n-a mai rămas nici 
una proprie antrenamentelor sau 
concursurilor ; din 40 de terenuri 
de tenis mal stat S, iar față de 
4 spații de lucru pentru gimnasti
că. mai dispunem 
gur !•

Redacția tace. In 
poate alții vor... 
cînd acest capitol nevralgic.

Avem senzația că discuția a- 
junge Intr-un punct mort. Cola
cul de salvare vine de la boxerul 
IOSIF MIHALIK. care relansează 
dezbaterea aruncind pe masă o 
temă pasionantă :

Toți
acord

PSEUDO-POLEMICA

de unul sin-

MOZAIC

speranța că 
vorbi, clarifi-

Ceea ce mă surprinde, dar nu prea mult, 
este faptul că unii confrați — după trecutul 
meu foileton — au reacționat cel puțin stra
niu la gindul că, pentru un boxer complet, 
forța, tehnica și inteligența trebuie sâ par
ticipe in părți egale la realizarea unui în
treg armonios. Exercitindu-ne profesia „cro- 
nicărească" intr-o singură direcție, mutin- 
du-ne ochii de la terenul de sport la tele
vizor — și mereu invers —, făcind cu în
verșunare numai acest lucru, riscăm a do- 
bindi stereotipii ce seamănă a aripi frinte. 
Și cînd mai vrem sâ zburăm, ne tirim. Chiar 
dacă noi înșine scriem inteligent, câutfnd 
dincolo de sportul-sport semnificații mai 
largi — și ele există — rtereotipiiie respec
tive ne aduc în xituația ■Itx^rosuhd fui 
Baudelaire — iertat aă fiu pentru citarea 
ilustrului nume ! —, ne fixează Ja podea" 
chiar dacă intențiile noaslr» sint altele.

Psihologic, dupâ rtrdludtHl tbcees al pu 
giliștiJor noștri, orice euvfnt care ns se 
schimbă tn odă pare, unora dintre noi, o 
impietate. Și acești unii dintre dintr->m

re! altfel lăudabil, uită condiții de bază ale 
pugilatului fi lovesc sub centură. Nu se 
poate face nimic fără entuziasm, insă en
tuziasmul trebuie să fie lucid. Dar să vin 
mai la concret. în ce mă privește, de pildă, 
l-am văzut învingător pe Monea. Decizia 
judecătorilor — investiți cu drepturi supreme 
a fost alta. De ce ? Răspunsul mi se pare 
simplu. Ei au apreciat — îmi cer scuze pen
tru folosirea acestui controversat concept — 
inteligența mai bine „lucrată" a adversarului 
său. Mai limpede. Covaci a terminat în forță 
partida care l-a scos din cursa pentru titlu. 
Tot judecătorii — cei „cinci de pe margine"
— au dat cîștig de cauză adversarului său. 
Ce i-a lipsit și lui Covaci pentru a fi vic
torios ? Să repet incriminatul cuvînt ? Vor 
spune unii că la capitolul tehnică boxerul 
nostru nu a strălucit. Adevărat. Dar ce este 
această tehnică ? Este rezultatul unui pro
ces in limitele căruia, operînd sărmana in
teligență, au fost eliminate surplusurile ne
esențiale. Evident, cine nu dispune de forță
— trebuie să ia loc intre spectatorii galelor 
de box și nu în ring. Dar ce faci numai cu 
forța ? Dacă bine știu, cel ce evoluează în 
„careul magic" are — e adevărat că la colț
— pe cineva, mereu lucid, care îl conduce. 
Dar acest cineva nu poate fi permanent pre
sent, în ring, alături de boxer. Și atunci, 
alături de forța, de tehnica, de bărbăția — fi 
toate celelalte — de care dispune pugilistul, 
cine îl ajută cînd se află tn situații critice, 
cine îl dă luciditatea necesară pentru a nu 
face „legătura eu pămintul" ?

Ah, să mai spun încă o dată : inteligența f I

Al. CAPRARIU

Dificultăți in calea 
bunelor inițiative 

unde mal punem — o asemene* 
minge coftă — nici mai mult, 
nici mai puțin — decît 32 de lei...

Dimensiunile, materialul și com
poziția mingii nu s-au stabilii 
de către tehnicieni^ dlntr-un sim
plu capriciu, ci datorită necesită
ții ca ea să fie durabilă șl să 
albă o greutate constantă. Atunci, 
de ce să existe derogări de la 
prevederile regulamentare ? „Ino
vațiile- aduse de producători 
mingilor de oină se soldează cu 
mari pierderi, cu sume conside
rabile cheltuite fără rost. Nu este 
necesar să mai facem socoteli. 
Este, Insă, cazul să se pună capăt 
risipei, luîndu-se măsuri pentru 
confecționarea unor materiale 
sportive de calitate îuperioară și 
desfacerea lor într-o cantitate co
respunzătoare, atît actualelor ce
rințe din mediul rural și urbani 
dt șl planului de perspectivă ela
borat de federație. Dar pentru a- 
ceasta e nevoie să conlucreze toți 
factorii Interesați — întreprinde
rile furnizoare, organizațiile co
merciale și federația de specia-

SPORTIVEGLORIEI
SPRE

I
I
I
II . -A>- 

U. «« 
n» a-

MIHALIK areșadar. Iosif 
cuvîntul :

„Eu am ajuns în lumea

MIRAJUL

ni

I
Cupa Valea Albă"-în atmosferă de iarnăI

I

■fionatei

sportului 
materiale 
Maestrul 
care an
din Fra-

rural, leagănul 
național, aceste

al discuției revine ABRO KOZAX- 
UAX. eu 
sântă •

Cred c*

în*r-o a- 
iior echipe- 
5 colțuri ale 
ulei mingi, 
le. Am mai 
oc național 
remuri lme- 
xrat în tre

nare atenție, 
•rație în gene- 
hti, bactsl KU 
ts Juca dupâ 
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jrâ de răchită (1 
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. De mal bine de 
r_na a fost scoa- 
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PERFORMANTA Șl PROPAGANDA
Șl TRANSHUMANTA 

STADION

șl trei confrați : RO-
— redactor la studioul 
Cluj; VIOREL CA-

— redactor la ziarul 
LASZLO FRANCISC —

SCOP, FORME, MIJLOACE

Toți interlocutorii sint 
acord că PROPAGANDA 
SPORTIVA este o activitate 

ABSOLUT INDISPENSABILA, 
care aie o MARE EFICIENȚA, vi
zează ȚELURI NOBILE, realiza
bile in timp. Toți Interlocutorii 
sînt de «cord că PROPAGANDA 
PENTRU SPORT se desfășoară 
încă la UN NIVEL NECORES- 
PUNZATOR, este plasată deseori 
la PERIFERIA PREOCUPĂRILOR 
organelor șl organizațiilor spor
tive, precum și ale unor facrcrl 
care au responsabilități tn acest 
domeniu, ■ fost nu o dată su
focată de practici șablonarde, sau 
substituită prin afișe și lozinci, 
limitată la popularizarea corr.ee- 
tițlilor. Caracterul de suprafață o 
face, deci, INEFICIENTA.

Tovarășul AUREL DUCA, re
marcă :

„Cea mal bună propagandă 
pentru atragerea tineretului spre 
activitățile de mișcare este de 
a-i arăta că singurul mijloc de 
călite, de Întărire a sănătății este 
spoitul, practicat la toate vlrstele 
și ta orice anotimp”.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid socotește mun
ca de propagandă drept o apia'.ră 
unghiulară” în acțiunea 
pîndire a sportului pe 
de masă. Cităm :

„Apetitul pentru sport 
deschis timpuriu, Încă 
vîrstei școlare. Personal, 
decisiv în acest sens rolul fami
liei. Copilul intra in viață 
deprinderile căpătate acasă, 
aceea o generație nesportivă 
determina — ta mod inevitabil — 
una la tel. șl Invers. Se creează, 
așadar, un cerc vicios care — o 
dată și o dată — trebuie rupt. 
Este momentul s-o facem acum !**

Despre cîteva FORME ale pro
pagandei sportive folosite în iu, 
dețul Cluj ne vorbește ION CUT- 
CAN :

„Am căutat să dăm un caracter 
cit mai organizat propagandei 
sportive. Astfel, din 1967 Ia Uni
versitatea populară din Cluj a 
luat ființă un curs de educație 
fizică sub îngrijirea prof. Ion 
Moina. Paralel, am organizat re
uniuni, conferințe, simpozioane 
la case de cultură, cluburi mun
citorești, cămine culturale. Anul 
acesta, Universitatea populară si-a 
extins sfera de activitate, patro- 
nînd două cursuri : „Tra-ee tu
ristice românești” și „Itlneraril 
turistice pe glob". Le fiecare, par
ticipă ta medie 60—100 cursanți”.

REDACȚIA : — Activitățile pe 
care le inițiațl sînt frecventate in 
mod VOLUNTAR, sau sălile se 
umplu pe bază de... MOBILI
ZARE?

Răspunde IOAN MUREȘAN ț 
„Am renunțat să-l aducem p« 

oameni la o acțiune. Intr-un tre
cut nu plea îndepărtat practica 
furniza cifre spectaculoase, dar 
nu dădea rezultate. Participarea 
la toate manifestările pe care le 
Inițiem este deci strict VOLUN
TARA”.

La acest punct de vedere sub
scrie integral tovarășul COSTICA 

că îl consemnăm

de

de răs- 
principii

trebuie 
înaintea 
socotesc

cu 
De 
va

REDACȚIA : — Socotiți că for
mele șl mijloacele folosite ta pro
paganda sportivă pot îmbrățișa 
un diapazon mai larg ?

Asistența răspunde spontan t 
DA 1 Iată șt cîteva păreri :

NICOLAE MUREȘANU : „Marea 
dificultate a muncii de propa
gandă constă In aceea că ea tre
buie să fie mereu vie. mereu 
nouă, totdeauna In pas eu actua
litatea, dacă nu chiar înaintea ei. 
Propaganda ar trebui sâ folo
sească, pe scară largă, sondajul 
de opinii și statistica, p 
veni ta întfctpinărea d< 
it* axelor, a preferințelor 
pildă, la ora actuală, 
cte pasionat de e 
caning, zbor fără 
sporturi apt lean ve. 
crete pentru a sa 
menea pielei Iute fl 
așteptate. Propaganda 
cum se vede, tn arat

COSTICA CHIRILA : 
de la aceste REALITATE de 
faptul că foarte mald tineri 
dornici <tâ facă sport, rr.4 
trebuie DIFERENȚIAT caracterul 
propagandei sportive, thipt .tnO, 
categorii intelectuale, «s«iW»lâț1 
materiale”.

ION CUTCAN : „DltersaUese. 
eararteruloi propagandei spat tisa 
presupune participarea larg* a 
tuturor factorilor care prin „Le
gea sportului” au primit Îndato
riri șl sarcini concrete ta acest 
domeniu. De pildă, ta programul 
Universității muncitorești. eara 
funcționează tn cadrul munlerptn- 
lui nostru, ar 
teme sportive 
Universitatea 
foarte intens 
ființează pe lingă Fabrica de 
lărle. Să zicem un curs de 
turism !“

(Observăm cu satisfacție 
tovarășul IOAN MUREȘAN 
tează cu grijă ș! atenție).

Concluzive Ia acest capitol

A
sportului chemat de gloria altora, 
pe care îi admiram și ii iubeam, 
dar care — binetnțele« — nu mâ 
știau și nici nu aveau cum să au
dă de mine. Copil fiind, urmă
ream însetat întreceri de fotbal, 
lupte, box, handbal... Pînă la ur
mă am ales mănușile și ringul. 
Sportul de performanță este o 
treabă foarte grea, care cere mari 
sacrificii și privațiuni, fără sâ a- 
ducă totdeauna răsplata izbînzii. 
Eu am căpătat-o, poate pentru 
că și norocul mi-a zimbit. După 
ani de trudă și nă du sală am de
venit campion al țării. Cea mai 
frumoasă zi din viața mea rămine 
aceea cind. detinind centura, am 
intrat In fabrică. Și toată lumea, 
de la portar ia director, spunea: 
„A venit Mihalik. campionul !* 
Atunci, spre secțiile și „ puținele

D-_ipâ prcbabilTtl-
repreaentativa nwcv?.- 

nâ de aerJori. a țârii r.s&a- 
tre va part d pa, tn fana « >- 
<ust la un turr.eu în Felo
nia. Meciurile ce > vi sus
ține vor face parte din ț 
gramul general de prefă 
și verificare în 
pionatului european 
Neapole.

• Echipa î”gos'.aTâ XCada 
Basna a invitat o 
nată româneascâ pe 
turneu. Prima v 
lecționata crașu'

• Se află în curs 
ire tume 
oelor buct

Tr. IOANÎȚESCU

CHIRILA, așa 
ca Stare.

INTERESUL

SPORTUL - PROPAGANDA PENTRU SPORT

(Po? tehnica
P-edesc-a 

Gheorghe 
- 35 Bucu

putea fl Induse 
atractl re. Sau, la 

muncitorească, 
frecventată, rare 

ple- 
eul-

La Cluj, 
fruntași nu II se race 

pepnlsriiaie roresputuăteaft-.
REDACȚIA : Spre exemplu__ ”
I O S I F MTHAIJK : „...Spre

exemplu, elevul meu. ȘTEFAN 
GASPAR, campion național de 
juntari la box. merita să-și vadă 
nomele, dacă nu chiar și fotogra
fia. pe panoul de onoare al Școlii 
medii nr. t unde urmează cursu
rile clasei a S-a. Ar fi fost, la ur
ma urmei, o mtndrie pentru școa
lă. Șl, Indiscutabil, un Îndemn”.

(Redacția tace din nou, reflec
tează șl regretă, deși, de fapt, alții 
au de regretat. Eventual, chiar 
directorul Școlii medii nr. 1 din 
Cluj).

Galați) 
(LEXS.
Ber.or.e 
reștl — 
eălescu (Liceul nr. 35 Bucu
rești — băieți). Horia Pop 
(Școala soortivă Cluj) și Mi
hai Nedef (I.E.F.S. — băieți) 
au fost propuși, de Biroul Fe
deral, pentru premiere.

a de 
w dt 

rfle de 
mizeze 

de la școlari 
udți însă din- 

arâtat că în ac- 
ire a oînei în 

ui Intîmpînă unele 
re fac Inoperante 
inițiative. Ce folos 
județeană sau alta 

fcșer,ea<câ și-au propus să înfl- 
:e?e noi echipe, cînd în maga- 
-. * cu articole de sport nu se 

răsese bastoane și mingi, iar în 
mediul * ' ' ’
nostru 
lipsesc cu desăvîrșiqe. 
sportului Ion Munteanu, 
trenează echipa Avîntul 
sin, preciza că a umblat un an 
de zile pînă a procurat materia
lele necesare secției sale de oină. 
Puținele mingi puse în vînzare 
sînt de calitate inferioară, fiind 
confecționate din patru bucăți de 
piele. în loc de opt cît prevede 
STAS-ul. Cusute neîngrijit, cu o 
piele de diferite calități și culori, 
umplute cu rumeguș în loc de 
păr de cal sau vită — lată numai 
cîteva din defectele care reduc 
foarte mult viața mingilor. Șl —

SURPRIZE IN „CUPA 
SPERANȚELOR"

ALIATUL UITAT - MEDICUL !
eâ

no-

al 
discuției nl se par clteva punrte 
de vedere exprimate de tovarășul 
AUREL DUCA. Așadar :
• O propagandă CONCRETA, ți- 

nînd seama de direcția spre care 
se Îndreaptă preferințele mase
lor ;
• O propagandă TIMPURIE, 

avtnd ponderea principală IN 
ȘCOALA, ceea ce ridică pe trepte 
de Înaltă noblețe socială misiunea 
profesorului de educație fizică ț
• O propagandă ATRACTIVA. 

In ultimă instanță, remarcă pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean al P.C.R., un stadion fru
mos, o competiție bine organizată, 
un regulament Inteligent alcătuit, 
reprezintă pledoarii tn favoarea 
practicării sportului, totdeauna 
mult mal eficiente dectt o pan
cartă, o lozincă

Absolut just I
sau un afiș !“

PENTRU SPORT N-A SCĂZUT ;
A CRESCUT EXIGENTA I

I
I

edizlna — ycpagi"<!a «por- 
tvi. «ată o Vedere care ooa- 

îdtB M pară
Dar numai la prima 
Fiindcă. în realitate, este 
de două domenii aprop-xt 
te. exercițiul Mc făcirt 
din arsenalul tera 
pe vremea

M

Din discuții pur- 
ale

con- 
De

pen-

REDACȚIA S 
tate In diferite mari orașe 
țării, cu persoane și personalități 
din cele mal variate domenii de 
activitate, a reieșit că interesul 
față de sport al tineretului ar fl 
scăzut, datorită altor numeroase 
tentații. Credeți că acest fenomen 
este o urmare a slabei propa
gande care se face exercițiului 
fizic ?

Răspunsurile primite sint 
tradictorii, surprinzătoare, 
pildă :

RODICA DAN : „Interesul
tru sport a scăzut, dar numai la 
unele categorii de cetățeni. Mai 
ales ia tineretul universitar care, 
solicitat intens pentru studiu, nu 
are timp șl pentru activitățile 
sportive. In profesiunea mea, care 
înglobează uneori șl problematica 
stadionului, constat că vtrstnlcn 
preocupați de practicarea exerci
țiului fizic întrec ca cifre șl to- 
taluri tineretul”.

NICOLAE MUREȘANU E „Mulțl 
ani am fost sclavii cifrelor, am 
crezut orbește în ele. Șl ne-am 
înșelat. Datele, ca atare, stat re
zultatul unor acțiuni organizate. 
Din acest punct de vedere numă
rul participanților a scăzut. Dar, 
după părerea mea, In aprecierea

4

ai
mult

de

KOZANLIAN 
se 
?i

pare nu 
foarte pre-

de sport 
stat pre

potențialului sportiv REAL 
unei națiuni contează mai 
ceea ce denumim activitatea 
educație fizică neorganizată, per
sonală, Individuală, la domiciliu 
(sau tn preajma lui) șl a cărei, 
anvergură reflectă nivelul de ci
vilizație. Din acest punct de ve
dere progresul Înregistrat est. 
absolut notabil».

Intervine ABRO 
cu o idee care nl 
numai originală dar 
țioasă :

„Nu ! Interesul față 
n-a scăzut. Dar altele 
tențiile. Creșterea standardului de 
viață tn România, ca urmare di
rectă a grijii partidului șl guver
nului, a produs serioase modifi
cări de MENTALITATE. Astăzi, 
omul — beneficiarul confortului 
— locuind civilizat, avînd acasă 
depline condiții Igienice, le re
clamă (pe bună dreptate) și acolo 
unde merge să facă sport. Adică, 
dorește un vestiar, o garderobă, 
un duș cald. Nu știu dacă cineva, 
prezent aici, ar fl dispus să ticA 
sport DIN PLĂCERE lăstndu-și 
hainele undeva, pe marginea unul 
islaz și pierind, ta sflrșit, acasă 
murdar și nădușit. Tocmai pentru 
că discutăm despre propaganda

ra rprtnzat oa r e. 
vedere.

vorba 
t !ni’:<n- 
td pane 

cti Încă de 
FEppocrar. iar me

dicina — Ia rindul său — fiind 
totdeauna logodnica sportuluL

Și totuși—
. .Și totuși, spune dr. OU VIA 

SIMU, ta domeniul vast, atit de 
Însemnat și foarte arid ca mij
loace de exprimare cum este pro
paganda sportivă, medicina, in 
general, și mediciaa educației fi
zice, in special, au fost foarte pu
țin solicitate*.

Apoi, continuă, eu o cuceritoare 
franchețe și cu o urmă de regret 
In glas :

„Cine altul decît medicul, ocro
titorul sănătății omului, este che
mat să-și conducă auditoriul pe 
calea prosperității fizice ? Dupâ 
părerea mea, doctorul de circum
scripție, de țară, duhovnicul tru
pesc al unei mase uriașe de oa
meni, are datoria de a fi misio
narul sportului. In atribuția lui 
intră obligația ca în cadrul edu
cației sanitare a populației să răs
pândească și cunoștințele — fie 
chiar elementare — de educație 
fizică. Uriașele beneficii biologice 
pe care le aduce sportul nu sînt 
cunoscute. Aș relata că în aceasta 
rebelă epidemie de gripă, pe care 
a trebuit s-o combatem din târnă 
pînă în primăvară, cel mai puțin 
au avut de suferit persoanele 
care practică sportul.

N-ar fi rău, ca sălile de aștep
tare ale spitalelor, policlinicilor 
și cabinetelor medicale sâ tie uti
late cu materiale vizuale de pro
pagandă pentru sport. Imagina
ția fecundă a maeștrilor graficii 
va găsi, de bună seamă, lorme 
de exprimare directă, atractivă și 
eficientă. Dar cine s-o âcă ? Mi
nisterul Sănătății ? C.N.E.F.S.U) ? 
Pînă acum nimeni n-a răspuns 
„prezent*.

Dr. Olivia Simu vorbește cu o 
patimă, izvorîtă evident din con
vingere. Uzează de argumente, le 
dublează cu cifre și statisticii 
ceea ce demonstrează nu numai 
erudiția, dar și modul serios în 
care s-a pregătit pentru discuția 
noastră. îl dăm în continuare cu
vîntul șl, cu toate că ne apropiem 
de ora prînzului, nimeni nu se ui
tă la ceas.

„Investigațiile făcute de noi, 
spune dr. Olivia Simu, atestă o 
tendință Spre obezitate la foarte 
mulți copii. Este rezultatul Unei 
alimentații mai bune dar și con
secința lipsei activităților de miș
care. Procentul scutirilor medicale 
de Ia orele dr educație fizică a a- 
tins cifre de-a dreptul îngrijoră
toare.

Medicina modernă plasează 
sportul în rîndul mijloacelor de 
profilaxie a bolilor nervoase. Din- 
tr-o statistică pe care pot Să v-o 
pun la dispoziție reiese faptul 
alarmant că aces^ „scutiți* au 
dat, peste ani, cel mal mare nu-

mâr de astenici, dacă nu chiar de 
dezechilibrați sau de 
mintali.

Aș spune, ta Încheiere, 
bDitarea educației fizice 
capătă dimensiunile unei 
me de interes național, 
este, ta ultima sau, mal 
tn primă instanță, o 
PROPAGANDA”.

bolnavi

că rea- 
în școli 
proble- 
Șl asta 
curlnd, 

chestiune de

★ ★

iei punem 
în cadrul 
nuiui" clujean au mai 

fost exprimate multe idei 
interesante, multe gînduri 
utile, constructive, pasionan
te. A reieșit clar că opiniile 
dezbătute aici depășesc ca
drul județean și intră în do
meniul ferm al STĂRII DE 
FAPT și al SITUAȚIEI GENE
RALE. Tocmai aceasta a- 

testă oportunitatea mesei 
noastre rotunde. Ea ar pu
tea da un nou impuls pro
pagandei pentru sport, prin 
generalizarea unor bune 
experiențe, dar — mai ales 
— prin eliminarea practici
lor vechi, rutiniere, lipsite 
de viitor.

punct. Deși 
„simpozio-

Voleriu CHIOSE 
Gheorghe VLĂDICA

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

SINAIA (prin telefon). — 
Ploaia, care nu a contenit în 
noaptea de sîmbătă spre du
minică, a îngrijorat profund 
pe organizatorii „Cupei Văii 
Albe" șț pe concurenți, care 
vedeau periclitată desfășura
rea acestei competiții de schi. 
A doua zi, însă, nu a mai 
plouat, iar temperatura scă
zută a permis disputarea 
cursei de slalom special pe 
o zăpadă tare eare „fugea" 
excepțional. Acest fapt, dar, 
desigur, și lunga întrerupere 
a activității pe zăpadă, a fă
cut ca* abandonurile să fie 
excesiv de multe. Din cei 12 
seniori care au luat startul, 
au încheiat cursa numai 3, 
clasați în următoarea ordi
ne ; 1. V. Brenci (A.S.A. Bra
șov) 59,5; 2. D. Munteann 
(A.S.A.) 62,2 ; 3. V. Crețol
(A.S.A.) 65,9. Cristea, Vulpe, 
Focșeneanu. Zangor,
ș. a. au abandonat sau au 
fost descalificați pentru pier
derea unor pofti.

La juniori, s-au întrunit 25 
de participant!. Victoria a re
venit, în mod surprinzător, 
lui Gh. Popa (Voința Sinaia), 
cronometrat cu 67,8. Au ur
mat : 2. I. Gheorghe (Dina
mo) 74,8; 3. V. Scorțeanu
(Șc. sp. Predeal) 89,2.

Duminică Va avea loa a 
doua etapă a „Cupei Văii 
Albe", iar la 29 iunie A. S.

Armata Brașov va organiza 
„Cupa Armata".

M. BOTA, coresp.

Stadionul Tineretului a găz
duit etapa a 11-a a „Cupei 
Speranțelor". Pentru a doua 
oară, Școala sportivă nr. 2 
a pierdut o partidă pe care 
trebuia să o cîștige, iar Ra
pid. cu o echipă în formare, 
a reușit să întreacă. în pre
lungiri. formația Clubului 
sportiv școlar.

Iată rezultatele înregistra
te în etapa a Il-a : Școala 
sportivă nr. 2 (II) — Con
structorul 3—0 (neprezenta- 
re), Dinamo — Combinata 
Gloria-Steaua 11—3 (8—0),
Grivița Roșie — Școala spor
tivă nr, 2 (I) 8—0 (3—0), Ra
pid — Clubul sportiv școlar 
15—9 (6—3, 9—9).

în etapa finală, duminică 
22 iunie, se vor disputa par
tidele Grivița Roșie — Rapid 
pentru locurile 1—2. șj Clu
bul sportiv școlar — Școală 
sportivă nr. 2 (I) pentru locu
rile 3—4.

prof. N. VIZITIU, coresp.

Bălan

Printre culoare...
• Sîmbătă șl duminică vor 

avea loc în Capitală între
cerile tradiționalului concurs 
dotat cu „Cupa Dinamo", des
chis înotătorilor de toate ca
tegoriile.

• Prof. Remus Drăgușanu 
se află la Moscova pentru 
un schimb de experiență cu 
cei mai buni specialiști din 
capitala Uniunii Sovietice. în 
toată această perioadă, grupa 
sa de înotători, în care se 
află și 
Cristina 
Stănescu 
nescu, se .
pravegherea antrenoarei San
da Grințescu.

• Federația 
înot a anunțat 
tradiționalului 
cu „Trofeul celor 7 coline' 
nu vor mai avea loa în acest 
an la Roma, ci la Syracusa.

cu întrecerile 
Boris Skana-

recordmanele țării 
Balaban, Cristina 
și Nicoleta Stefă- 
pregătește sub su-

Italiană de 
că întrecerile 

concurs dotat

Țara noastră va fi reprezen
tată la această competiție ele 
Marian Slavic, Vladimir Mo- 
raru. Dionisie Naghi și Al
bert Covaci.

• Paralel 
„Memorialului
ta“ ce se organizează în fie
care an la Belgrad Ia începu
tul lunii iulie, va avea loc 
și un turneu ele polo, la care 
și-au anunțat participarea 
pînă în prezent Partizan Bel
grad. Ț.S.K.A. Moscova și 
selecționata Bucureștiului. E- 
chipa Capitalei este pregăti
tă de antrenorul Fr. Crișan 
și va cuprinde, printre alții, 
pe A. Grințescu, Neacșu, Șt. 
Kroner, Băjenaru. Rusu ș.a.
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Campionatul văzut de cei 16 antrenori
i

uminică seara, la încheierea ultimei etape, cronicarii noștri de fotbal au soli 
citat — obținînd în majoritatea 
dimineața fiind lesne de ghicit !) 

impresii despre această agitată ediție a 
primite :

cazurilor imediat (amînârile pentru luni 
— celor 16 antrenori principali primele 
campionatului național, lată răspunsurile

REPORTAJ INTIM CU „11-le " ARADEAN

ZIUA CEA
Privffl fotografia din pa

gina I. care înfățișează „11 “-le 
U.T.A.-ei înaintea partidei 
cu „U“: un zîmbet disimu
lat pe fața unora dintre com- 
ponenții echipei se străduie 
să. mascheze un zbucium lă
untric. Băieții lui Dumitrescu 
și Heihhardt (l-am inclus în 
subiect șl pe prea venerabi
lul Lereter) sînt la un pas 
de titlul suprem șț totuși... 
atît de departe. Mii de ară
deni, răspindiți pretutindeni 
în inelul de beton al stadio
nului municipal din cluj, îi 
aclamă, le fluturii batiste și 
stegulețe cu Însemnele și cu
lorile U.T.A.-ei, dar „idolii" 
lor, aliniați la marginea te
renului, nu-i aud. De cînd a- 
vântajul față de urmăritori 
(la un moment dat, se pă
rea. decisiv) s-a tot subțiat, 
zeița îndoielii a pus parcă 
stăpînire pe ei, drăniuindu-le 
speranțele. Tot ce doresc în 
clipele acestea, 
text’liști parcă 
sfîrșesc. este că 
fotoreporteri să pună punct, 
o dată pentru totdeauna, „for
malelor" lor obligații profe
sionale, eliberîndu-i din cer
cul de foc.

Și apoi, orice s-ar întîmpla 
— să înceapă cît mal repede 
cu putință acest ultim joc, 
meciui care pentru ei poate 
să însemne totul sau nimic.

Spunea cineva că uneori 
marile bucurii sînt direct pro
porționale cu necazurile care 
.le-au precedat, cu incertitu
dinile din care s-au plămă
dit. l’âcat că 
care .jocul a luat sfirșit n-a 
mai oferit pos;biliiatea foto
reporterilor 
momentul 
clanșat o 
fluier al 
Pentru o 
de brațe 
comandă 
cerului că 
cu bine, apoi 11 trupuri, în
vinse de marele efort fizic, 
se prăbușeau pe gazon istovi
te. Istovite și în același timp 
fericite.

k Ce a urmat a fost de do- 
'meniul fabulosului Mii de 
suporteri ai țextiliștilor au 
coborît din tribune în teren 
pentru a-și purta în triumf 
idolii, pe antrenori și jucă
tori, deopotrivă. In înserarea 
care cuprinsese imensul inel 
de beton, mii de torțe aprin
se salutau patetic, ceremo
nios, readucerea — după 15 
ani — la Arad a titlului de 
campioană națională.

O ofrandă adusă modestiei, 
seriozității, onestității.

ECHIPA
BIRAU BACOS

AXENTE
ȘCHIOPU

Antrenori: N. 
Căpitan de

care pentru 
llu se mai 

„sîcîitorii"

ora tîrzie la

Să imortalizeze 
victoriei certe, de
dată cu 
arbitrului 
clipă. 1 
ridicate 
mulțumeau 
totul se încheiase

ultimul
Rainea.

11 perechi 
? ca la o 

parcă

CAMPIOANĂ
GORNEA

POJONI

PETESCU
DOMIDE

DUMITRESCU, 
echipă: BACOȘ

detalîndplutonul „celor 1C“, 
la 3 puncte pe Universitatea 
Craiova, la 5 puncte •— pe 
Politehnica Iași și la 6 puhe- 
te — pe Dinamo București, 
intuită încă de pe atunci 
principala adversară a ei *n 
lupta pentru

I.

BROSOVSCHI 
(Czako)

LERETER
MOT

(Fl. Dumitrescu)
REINHARDT

naționali, pe băieții luiPioni
Nicolae Dumitrescu și Iosif 
Reinhardt.

CINE A AȘTERNUT 
SPINII?

se termină'cu 
privirea retro-

scirțîie o rotiță, ca întreg 
mecanismul să sufere.

Și totuși, „ll“-le textilist, 
ca orice formație cafe se res
pectă își are pilonii ei, ex
trem de solizi. Mă refer la 
cei doi fundași centrali, Ba- 
coș șj Pojoni, la Petescu și 
Lereter, la Axente și la Do- 
mide. După cum se observă 
— întreg axul central 
echipei.

Și, pentru că întrecerea 
încheiat, vă fac cunoscut
secret cu care am încurcat 
mult timp socotelile adversa
rilor noștri. Și anume : poate 
cu excepția lui Domitle, cei 
mai periculoși atacanțj ai 
formației noastre au fost ju
cătorii... 
Lereter. 
Priviți 
rilor și 
în 
tescu și 
deseori elementul surpriza in 
ofensivă, 
culoarele

al

s-a 
un

din linia 
Petescu și 

Clasamentul 
imi veți da 

pecial. primii doi — Pe-
Leretcr — au creat

a doua : 
Axenle. 
goîgete- 

dreptate.

unui campionat dulceag, încropit, îmi place 
întrecerea ce se desfășoară sub semnul unui 
permanent clocot, dar nu cu prețul unei 
astenizori cvasi-generale. Totuși, analizată 
în ansamblu, ediția abia încheiată s-a ridi
cat pe o treaptă superioară față de trecut.

ROBERT COSMOC 
mulți jucători

Pentru 30 de etape, 
campionat, trebuie să 
de jucători. Mă refer

N. DUMITRESCU (U.T.A): Mentalitate 
schimbată in bine

Privind lucrurile dintr-un anumit unghi, 
ediția actuală a diviziei naționale a marcat 
un plus față de precedenta. Și anume: cu 
o mentalitate schimbată în bine, jucătorii 
sint mai conștienți de obligațiile care le re
vin, se pregătesc cu seriozitate. De aici și 
saltul înregistrat pe planul combativității, 
al angajamentului fizic. In viitorul apropiat 
sper să apară un progres mai vizibil și la 
importantul capitol al tehnicii în mișcare

BAZIL MARIAN (Dinamo): Succes a>ădenilor 
in „C.C. E."

A fost un campionat disputat, care a ținut 
trează tot timpul atenția amatorilor de fotbal. 
Din cauza luptei strânse pentru șefie au fost 
multe derbyuri. Arbitrajele, bune, cu unele 
excepții arătate la vremea lor; să sperăm că 
ele vor dispare total la ediția viitoare. Dina
mo a fost supus la un efort intens, auînd un 
program fnedreat (campionat. Cupă, lot). 
Dacă nu pierdeam unele puncte acolo unde 
nu ne așteptam, iar in deplasare 
jucat mai economicos, atunci nu se < 
la situația ca ultima etapă să decidă 
campioană.

Ne bucură faptul că jucătorii de la 
au adus o contribuție substanțială la 
nle echipei naționale.

■ităm pe jucătorii de la U.T.A. 
ricouriior de campioni 
•s fn „Cupa campionilor

BĂRBULESCU (Rapid):

(Farul): Trebuie mai

Feli 
tigaiea 
im suc

Acelsupremație,
înainte

intercalir.du-se 
libere in aștept

Cînd totul... 
bine parcă Și MARIN

jucători izolați intre arădeni. Asemenea
U.T.A. duminică in tot timpul jocului- Și,

precauție și-a
paza bună—

Foto: L MIHAI

măsuri

am fi 
ajungea 

echiț-a

Dinamo 
efortu-

pentru 
și le 

europeni~.

Un pas

celelalte, 
pregătiri 
bine ca

mai solicitat decit 
beneficiari ai unei 

superioare, ou rezistat mai 
dată. Progres general. ji din punct de 

tactic. Unele dintre echipele noastre 
erfit sfi se apropie de maniera forma- 
:u renume, prin participarea alterna-

■ ă a tuturor jucătorilor fn fazele de apă- 
-e și de atac. Deci, fn ansamblu, campio
nul semnifica parcă un pas înainte, nu 
rea mare, dar sesizabil. Cit despre Rapid.

z—z -bndu-ne cît de dramatică era la un 
iment dat situalia echipei, cred că se poate 
rbi despre un început de redresare.

ST. COVACI (Steaua): în cinci puncte 
la:ă părerile mele expuse „telegrafic": a) 
usrc f
fi. preocuparea de a se respecta progra- 
l i

fn primul rind. regularitatea dis-

iubitul 
n-a mai

Petschowschi — 
„Ciala" al Aradului 
apucat să trăiască evenimen
tul 1

DRUMUL SPRE TITLU
Este mal ușor, asum pen

tru U.T.A. să privească îna
poi, pe acest drum presărat 
pentru ea cînd cu flori, cînd 
cu spini, abia la urmă aș
tept înd-o cununa de lauri. 
11 reconstitui rapid, împreu-

3—0, administrat Universită
ții Craiova încă din startul 
returului era pe cît de spec
taculos, pe atît de înșelător, 
întrucât în etapele imediat 
următoare 
câștigă nici cu "Crișul, pe te
ren neutru, nici cu Steaua, 
acasă la ea. Steaua pe care, 
cum ani văzut, în toamnă 
o depășise la București. în 
continuare, unei victorii la 
domiciliu (2—0. cu Petrolul), 
îi succed două eșecuri (am
bele în deplasare cu Raoid 
și A.S.A. Tg. Mureș), apoi — 
din nou un succes (2—-0. cu 
Jiul, la Arad) urmat de două 
înfringeri : în fa*a Vagonului 
(care nevoind să moară fă
cea viață amară unei conci- 

ne) și a Politehnicii Iași.
Dinamo se tot ațiropie 

pași mari, pregătindu-se 
tru asaltul final. Cînd 
igem la partida de '.a 
ău . (între timp mai fuse- 
i un 3—0 cu Progresul.

3—4. cu Dinamo Eucu- 
i și un 2—1 cu F.C. Ar- 
I, Petescu relatează. înfio 

. cu lux de amănunte: 
„Meciul era pe sfîrțite. Ajuns 
lingă tușă, Domide, pre«at 
de un adversar, a încercat 
să trimită balonul in aut— 
Nimic maj simplu decit să 
pună un „lat** pentru a nc 
oferi nouă, celor care îl ur
măream cu sufletul la gură, 
un moment de respiro... Ce 
a făcut, ce a dres că ne-am 
trezit cu un corner. închi- 
puiți-vă: lovitură de colț în 
minutul 90 al partidei. Am 
string din dinți și ne-am re
grupat sleitele forțe pentru 
ultima oară.
ceau 
toții.

U.T.A. nu mai

a:

Cît de greu tre- 
clipele... Adversarii, cu 
să-l sufoce pe Gornea...

FELICITĂRI, DIN CANADA!
Ieri dimineață am primit, transmisă prin telex, următoarea 

lelearamă ;
Rugăm să transmiteți prin intermediul ziarului 

citările noastre echipei U. T. Arad cu ocazia 
picnatului de fotbal 1968—1969. Un grup de 
Montreal, Canada.

„Sportul" feli- 
cîștigării corn- 
suporteri din

nă cu jucătorii și antrenorii, 
la o măsuță, în holul hote
lului Astoria...

...Pierzînd (cu 3—2) la 
Craiova, se chema câ forma
ția textilistă pășise cu stân
gul în noua ediție a cam
pionatului, deși o înfrîngere, 
la limită, pe terenul lui Oble- 
ntenco, nu-i un semnal de 
alarmă.

Și nici nu a fost: în ur
mătoarele două partide, U.T.A. 
învinge peCrișul și pe Steaua 
(la București), probă că băie
ții iui Dumitrescu și Rein
hardt mai crescuseră cu un 
an...' competițional. Apoi — 
după un 0—1. litigios la Plo
iești, se cîștigă 7 partide din 
9 (celelalte două — remiză), 
printre învinșii de marcă nu- 
mărindu-se și Rapid și Di
namo. „Din etapa a IX-a, 
ne-am instalat la conducere"
— își amintește cineva din
tre ei. Jucînd „en lider" cu 
Progresul, la București (scor 
2—2), Mircea Petescu a ratat
— „en profane" — un pe
nalty, la 2—1 pentru noi. Azi, 
cu punctul acela..."

La sfîrșitul turului, cu 22 
de puncte. U.T.A. conduce

cornerul, s-a 
in afara lui

S-a executat 
respins balonul 
„16“, pînă in picioarele lui 
Volmer care a tras în mina 
lui Pojoni, lipită de corp. Ar
bitrul s-a Și grăbit ca să 
fluiere henț, la marginea ca
reului mare. Era greii pentru 
noi, dar n-am protestat, spe- 
rînd c-o să treacă și asta.

Ce a urmat este de acum 
cunoscut.' șut în zid, și min
gea strecurată în plasă, din 
piciorul lui Lereter, în direc
ția opusă aceleia înspre care 
plecase Gornea. în cabină s-a 
plîns eu lacrimi amare’*, își 
încheie Mircea Petescu de
scrierea acestei faze de *ne- 
uitat 
cît a 
gul 
Față 
arădeană mai păstra în tur
nantă doar un punct avans. 
Dar, în multele nopți albe 
care au precedat „ziua cea 
mai lungă**, arădenii conti
nuau să viseze cu ochii des
chiși la 11 tricouri de cam
pioni. Și — de duminică sea
ra — ziua cea mai lungă a 
trecut. Micul ecran i-a ară
tat întregii țări pe noii cam-

— simbolică — pentru 
suferit U.T.A. de-a lun- 
întregului campionat 
de Dinamo, formația

spectivă, cu iz de autocritică, 
este mai clară. Tată cum ni 
se destăipuie antrenorul Rein
hardt, cel care o bună parte 
din perioada de iarnă, s-a 
ocupat de pregătirea echipai, 
„în tur a fost mai ușor pen
tru noi. Nu ne lua nimeni 
prea în serios, deoarece în 
ediția precedentă ne clasa
sem pe locul 4. Devenind li
deri, am devenit însă — pen
tru retur — și ținta tuturor 
echipelor adverse. Eram con
știent, ca partea a doua a 
campionatului trebuie s-o 
pregătim cum scrie la carte, 
dar ceva ne lipsea : un te
ren de antrenament, care să 
ne ofere cit de cit condiții 
mai normale de lucru. L'n 
singur exemplu 11 socotesc 
grăitor: în timpul perioadei 
de pregătire. Domide s-a 
tăiat intr-o țiglă., rătăcită 
pe terenul in cure ne anire- 
nam, făcind o plagă care l-a 
ținut două luni.

Și apoi și turneul efectuat 
in Iugoslavia s-a dovedit a 
fi falimentar pentru noi • 
aici s-a accidentat Pojoni. ra
na lui Domide s-a agravat, 
ambii fiind nevoițj să treacă 
în rindul indisponibililor, 
alături de Petescu. care in 
meciul cu Anglia la Bucu
rești suferise o întindere de 
ligamente. Șj returul bătea 
la ușă—

Cu cine
cînd 
n>ci 
țin 
care 
tant
tru jocuri de divizia A.

„diagonalei** prompte și pre-> 
cise a dispecerului Axente. 
Ceea ce, firește, nu înseamnă 
că nu m-aș fi bucurat și mai 
mult dacă aripile mele. Șchio
pii și Moț, s-ar fi dovedit 
ceva mai incisive și mult 
mai setoase de gol“.

„Cît p-aci să uităm — in
tervine Reinhardt. în încheie
rea discuției noastre — să 
vă facem cunoscut și un alt 
secret, cel mai mare din cite 
avem și, oricum, cel mai de 
preț; este vorba de priete
nia care-i animă pe toți rom- 
ponențiî micului nostru iot : 
de la 
virată.

Lereter decanul de 
la cei 3G de ani ai 

Broșoischi. mezinul

AXENTE 
văzut de AL CLENCIU

să-i inlocuiești
Iotul nostru număra 

mai mult nici mai pu- 
de 13 jucători (dintre 
Broșovschi. un debu- 

în divizia A), apți pen-

CINE A PRESĂRAT 
FLORILE ?

echipei Datorită acestei prie
tenii, care a generat la toți 
jucătorii un impresionant 
spirit de sacrificiu, atît in 
teren, cît șj în afara lui. a 
reușit U.T.A. să depășească, 
adesea, momentele de 
dificultate în care s-a

mare 
aflat“.

★

a 
la

—„întreaga formație — 
venit prompt răspunsul 
întrebare — căci U.T.A. este 
o echipă în adevăratul înțe
les al cuvîntului, ne spune 
antrenorul principal. Nicolae 
Dumitrescu. Este suficient să

ȘTIRI,
CAMPIONATUL ECHIPE-
LOR DETINERET-REZERVE

1. „U“ Craiova 30 19 3 8 60—32 41
2. Crișul 30 18 4 8 53—23 40
3x Dinamo Bc. 30 17 4 9 75—42 38
4. A S.A. Tg.M. 30 16 6 8 44—43 38
5. Steaua 30 15 6 9 80—41 33
6. Din. - Buc. 30 17 2 11 50—37 36
7. F. cl Argeș 30 12 10 8 28—31 34
8. Petrolul 30 12 8 10 45—37 32
9. Rapid 30 14 4 12 39—40 32

10. „U“ Cluj 3U 13 6 11 35—42 32
11. U.T.A. ' 30 12 5 13 45—38 29
12. Farul 30 10 4 16 27—41 24
13. Progresul 30 6 8 16 31—55 20
14. Jiul 30 8 3 19 23—62 19
15. Vagonul 30 4 7 19 34—67 15
16. Poli. Iași 30 6 2 22 29—67 14

CAMPIONATUL 
NATIONAL DE JUNIORI

Rezultatele etapei din 15 iunie 
a.c. a preliminariilor turneului 
final :

C.F.R. Cluj — A. S. Cuglr 3-1; 
,,U-‘ Cluj—Metalul Hunedoara 
2—2: U. M. Timișoara — Meta
lul T. Severin 2—0 ; Electropu- 
tere Craiova—C.F.R. Timișoara 
2—1 ; Progresul Buc. — S*. C. Ar
geș 0—1 ; Metalul Buc.. — Petro
lul Ploiești 1—0 ; Dinamo Buc — 
Farul Constanța 2—0 ; Progresul 
Brăila — Rapid Buc. 2—1 ; Poli
tehnica Iași — Chimia Suceava 
1—1 ; Unirea Focșani — Ancora 
Galați 2—0 : Crișul Oradea — 
Chimistul Baia Mare 4—1 ; Ș. S.

aceas-Să adăugăm, deci, și
tă floare... rară la toate cele
lalte care au fost presărate 
în drumul U.T.A.-ei, final
mente victorios.

G. NICOLAESCU

nifial stabilit ; b) de-a lungul între
am observat Ia maioritatea echipe'or 

:-’id - ța de a promova și sprijini fotbaliștii 
: k ■' a căror prezență activă a determinat 
o m '•n::are a jocului (viteză superioară, 
tehnică simplâ șt eficientă etc.); c) numă
rul mare de poluri înscrise lasă o falsă im- 
z e - e despre creșterea eficacității; în rea- 
L'ate a-oărările s-au dovedit tactic naive, 

. te de forță, de realism; d) campiona- 
t'.i a fost ciștigat de echipa care a știut să 
mare in deplasare; după calculele mele pen
tru a ținti la primul loc este necesar sd 
ciștiai toate partidele acasă și să culegi cel 
puțin 5 puncte pe alte terenuri; or, Di- 
namo..; e) o ultimă remarcă; pe toată dtt- 
-ata cam-j ic natului s-a manifestat o cola- 
bo-are eficientă, sinceră intre cluburi și fe
derație. intre antrenorii echipelor divizio
nare șt cei ai reprezentativei; este și aceasta 
o cauză a succeselor*, pe plan internațional.

D. NICOLAE-NICUȘOR (Dinamo Bacău): 
Ediția cea mai disputată
Veți fi de acord cu mtne că această ediție 

a fost cea mai disputată dintre toate cele 
organizate pînă în prezent. In general, am 
remarcat un progres in ceea ce privește pre
gătirea firicâ. Din păcate pe plan tehnic lu- 
c-u- .'e stau invers. Cred însă că lipsa de 
dez.oi'are a tehnicii își are explicația și în 
vremea ru totul nefavorabilă din sezonul 
competițional și din perioadele de pregătire. 
Sd suC'ăm că ediția viitoare se va bucura de 
co-tdițmn’ mai bune din acest punct de ve
dere.

TITUS OZON (Jiul): Calitatea fotbalului 
a fost superioară

Campionatul încheiat duminică a ținut în- 
c dată atenția amatorilor de fotbal atît prin 
c;-sa palpitantă pentru cucerirea titlului de 
jmrfrand. cît și prin lupta disperată pen- 

• -u evitarea retrogradării. După părerea 
mea calitatea fotbalului a fost superioară 
celorlalte ediții (ca ritm, ca factură tehnică).

In general, arbitrajele au fost bune. Ex
cepțiile slnt cunoscute, presa le-a arătat, iar 
federația a luat măsuri.

ST. COIDUM („U" Craiova): Consacrarea 
unor „soliști"

Din punctul de vedere al disputei, a fost 
cel mai frumos campionat de foarte mu'tți 
ani.

Consider că față de ultimele ediții, cea 
recent încheiată a marcat un evident salt 
valoric.

Ediția 68'69 mai are meritul de a fi con
sacrat definitiv cîțiva „soliști" din fotbalul 
nostru: Dumitrache, Deleanu, Dembrovscht..

Arbitrajul a fost singurul fenomen care 
in recentul campionat a „scîrțîit" supărător.

ȘT. CÎRJAN („U" Cluj): Astenizare cvasi- 
generală

A luat sfirșit campionatul cel mai con
troversat din ultimii ani; din cauza U.T.A.-ei 
și a lui Dinamo care în loc să se „liniș
tească" din vreme au fost nevoite să lupte 
pină tn ultima clipă. Aceasta este fațeta 
spectaculoasă a fotbalului. Nu sînt adeptul.

ȘTIRI, ȘTIRI...
Brașov — Forestierul Tg. Secu- 
ies? 3—0. (Universitatea Cluj și 
Politehnica Iași s-au calificat a- 
vînd un număr mai mare de cor- 
nere obținute).

CU SAU FĂRĂ INTENȚIE...
De ce n-a primit notă Ciutac 

(A.S.A. Tg. Mureș) ? Pentru 
că, în min. 78, la o fază în care 
balonul se afla ferm în brațele 
lui Ion vasile, care plonjase în 
picioarele atacanților mureșeni, 
l-a lovit pe portarul lui F- C. 
Argeș.

Impresia noastră este că a fă
cut-o cu intenție^ într-un moment 
de surescitare nervoasă. Dar 
chiar dacă lucrurile nu stau așa, 
evident că Ciutac avea OBLIGA
ȚIA ELEMENTARA i a-‘ feri pe 
portar, nemaiinsistînd, sau 
rind peste el.

Oricum, legile sportivității 
fost respectate.

LOTUL DE TINERET 
ROMÂNIEI PENTRU „CU

PA BALCANICĂ"
Azb la Sibiu, a fost convocat 

lotul de tineret care va partici
pa la competiția dotată ?u „Cu
pa Balcanică”. Antrenorul fede
ral Dincă Schileru are la dispo
ziție pe următorii jucători : Co- 
map. Oprea, Baumgartner — 
portari. Niculescu, .Deselnicu, 
Stoicescu, Popovici; Vlad, N. lo- 
nescu, Vigu — fundași. Dumitru,

să-

n-au

AL

Broșovschi, Beldeanu — mijlo
cași, Pantea, Petreanu, Lupules- 
cu, Domide, Neagu (Rapid), Flo- 
rescu (Steagul roșu) și Fi. Du- 
mitrescu — înaintași.
O SELECȚIONATA DIVI

ZIONARĂ ÎN IUGO
SLAVIA

Luni seara, o selecționată di
vizionară a plecat în Iugoslavia. 
Fotbaliștii români vor întîlni, 
miercuri la Cula, o selecționată 
a regiunii Novi Sad.

Lotul este însoțit de antrenorul 
C. Braun-Bogdan.
DUMINICĂ ÎNCEPE BARA
JUL PENTRU DIVIZIA C

Aseară, la sediul Federației ro
mâne de fotbal. în prezența dcle- 
gaților echipelor campioane jude
țene, a fost Întocmit programul 
meciurilor din baraj pentru pro
movarea 
gere la 
partidele 
avea loc 
iunie, se — ------ .
rele jocuri : Chimia Bradul 
ma — Minerul Comănești, l 
I.T.O. Galați — '
Metalul Mangalia
București, Vagonul Ploiești — 
C.F.R. Roșiori, Constructorul Cra
iova — C.F.R. Caransebeș, Mine
rul Bihor — Minerul Teliuc, Der- 
mata 
Mare, 
luloza

în divizia C. Prin tra- 
sorțl, au fost stabilite 
preliminare, care vor 
tur-retur. Duminică, 22 
vor desfășura următoa- ------- 1 va- 

Unirea 
Foresta Nehoi, 

— Laromet

Cluj — Chimistul Baia 
Lemnarul Tg. Mureș — Ce- 
Zărneștl.

• •

cite numără actualul 
ai un lot mai mare 

t______ __ _ în special la echipele
de tineret, în care nu poți avea numai ju
niori.

Pentru a se crea o ambianță plăcută între 
jucători și spectatori propun înființarea unui 
club al simpatizanților. Multe probleme ale 
clubului, ca și unele aprecieri privind com
portarea jucătorilor ar putea fi puse în fo
cul discuțiilor.

I. FERENCZI (Crișul Oradea): Arbitrajele 
au fost depășite de miza jocurilor

A fost un campionat extrem de disputai 
cum nu am avut de mu Iți ani atît pentru 
stabilirea campioanei cit și a celor două 
echipe care retrogradează. A fost o ediție 
echilibrată. După părerea mea arbitrajele au 
fost de multe ori depășite de miza jocului. 
Obiectivul nostru de a menține echipa »n 
P’ima divizie a fost realizat încheind un an 
de experiență și de omogenizare a compar
timentelor. Pentru ediția aceasta sînt mul
țumit de comportarea echipei.

SERBAN JUSTIN (Politehnica lași): Credeam 
că va ciștiga Dinamo
S-a sfirșit acest campionat, foarte dispu

tat, pe care — sincer fiind — credeam că-) 
va ciștiga Dinamo, echipa pe care eu o con
sider superioară din punct de vedere va
loric... Referitor la nivelul general al cam
pionatului, am certitudinea că el a fost su
perior celui trecut, din punct de vedere al 
capacității de efort a jucătorilor. La anul, 
va trebui să insistăm la capitolul exercițiilor 
tehnice la nivelul vitezei, mai ales în fa
zele de finalizare.

C. TEAȘCĂ (F.C. Argeș): Un campionat, 
poate, unic I
Campionatul înseamnă, înainte de toate, 

luptă aprigă, rezultate surpriză, răsturnări 
de situații, incertitudine pînă in ultima cli
pă. Și, din aceste puncte de vedere, campio 
natul care s-a încheiat a fost, poate, unic. 
Mi-aș permite să spun că și din punct de 
vedere tehnic, s-a făcut un pas înainte.

Victoria U.T.A.-ei, o echipă fără vedete, 
ne arată că, printr-o mobilizare generală, o 
formație se poate autodepăși. Iar noi, în ul
tima clipă, dintr-o mie de lozuri necîști- 
gătoare, am reușit să găsim lozul cel mare.

I1JE OANĂ (Petrolul): Au rămas destule 
„goluri"

Cred că din punct de vedere al specta
torilor — meciuri dramatice, goluri mai 
multe, final sub semnul incertitudinii — 
campionatul a fost mai interesant, mai a- 
tractiv. Din punctul de vedere al specialiș
tilor, tn ciuda unui plus de rezistență ma
nifestat de aproape toate echipele, au mai 
rămas destule „goluri"... Mă gîndesc, tn pri
mul rînd, la tehnica jucătorilor, apoi la dis
ciplina lor...

T. BONE (A.S.A. Tg. Mureș): Laude 
meritate pentru campioni

Am fost morți și am... înviat! (Se v-ar 
spune, în aceste momente incredibile, antre
norul unei echipe reîntoarse la viață atunci 
cînd rudele și prietenii boceau la căpătîiul 
ei (la 0—2). Cu 5 minute înainte de sfirșit. 
am aflat rezultatul de la Constanța, care ne 
menținea în divizia A și ne usca lacrimile 
ce începuseră să curgă.

Felicitări echipei campioane. Laudele care 
t se cuvin sînt cu atît mai mari, cu cît nu 
e vorba de o echipă de ași. Bucuria pe care 
o simt pentru miraculoasa noastră salvare, 
nu mă face să uit însă că, pentru a doua 
oară, A.S.A. a fost la margine de prăpastie...

CORNEL DRĂGUȘIN (Progresul): Divizia A 
și juniorii
„îmi este foarte greu, în aceste clipe, să 

fac o analiză profundă a cauzelor care au 
determinat retrogradarea echipei Progresul, 
în puține cuvinte, voi căuta totuși să ating 
unul din aspectele principale. După barajul 
de la Timișoara, ne am propus să ne bazăm 
pe tinerii crescuți de club. Mergînd pe această 
idee, am promovat și am menținut în lot 
două elemente talentate, jucători de bază ai 
formației : Ițadu Ionescu și Beldeanu. Aceș
tia au lipsit de la numeroase partide din re
tur cînd, de altfel, am pierdut meciuri de
cisive. Propun, deci, ca în viitor, echipa na
țională de juniori să fie alcătuită din acei 
jucători de perspectivă, care nu evoluează 
în prima divizie, ci sînt pe punctul de a fi 
lansați spre competiția supremă a țării 
noastre**.

C. CĂLiNESCU (Vagonul Arad - tineret): 
Preocupare spre jocul modern
Campionatul incheiat, după mine, a marcat 

o creștere calitativă în jocul majorității echi
pelor care au avut o preocupare spre un joc 
modern. Faptul că se dispută pentru titlu 
și retrogradare în ultima etapă vine să con
firme și a doua constatare adică echilibru ■ 
în cele două părți ale clasamentului. Noi 
am retrogradat datorită mai multor elemente 
la care au concurat jucătorii, conducătorii 
și antrenorii. Echipa va activa la anul în 
B deși în retur a învins toate fruntașele cla
samentului. Acesta este fotbalul. La anul 

program încărcat (campionat, cupă, lot)

Premiile concursului excepțional 
Pronoexpres din 8 iunie 1969

Categoria.. 1: 2 autoturisme 
DACIA 1100: Bberu Iosif — 
Cîmpulung. județul Argeș și 
Băltărețu Lepădat — Bucu
rești ; Categoria a II-a : 4 
autoturisme MOSKVICI 
cu 4 faruri și radio : 
Aurelian — Medgidia, 
basz Mihaly — Halmeu, 
Satu-Mare. Chișpan Mihai — 
Bacău și Ilina Livia — Bucu
rești ; Categoria a lll-a : 4 
autoturisme SKODA 1000 
M.B.: Zaharia Neculai — 
Brăila, Popescu lanu — Tg. 
Jiu, Fecske Adalbert — Sa
tu-Mare șî Gheorghiu Nico- 
laie — Galați : Categoria a 
V-a: 220 variante din care 5 
autoturisme și 75 excursii în 
stațiunea climaterică Soci, 
prin tragere la sorți, și 140 
variante a 200 lei; Catego
ria a VI-a: 6658 variante a 
50 lej fiecare plus 5 auto
turisme prin tragere la sorți.

Câștigătorii de autoturisme 
și excursii de la categoriile 
V șj VI vor fi cunoscuți 
după tragerea la sorți care 
va avea loc miercuri 18 VI

408 
Tilă 
Bel
ind.

1969.
Clubului
str. Doamnei 
tragerii Pronoexpres. Trage
rea va fi 
începere! de

la București. în sala 
Finanțe Bănci din 

nr. 2 înaintea

radiodifuzată su
la ora 19,00.

• Numai 
posibilitatea 
biletele 
Pronoexpres de miercuri 18 
iunie 1969.

Nu uitați ! Procurați-vă din 
vreme biletele.

astăzi 
să Vă 

pentru

mai aveți 
procurați 
concursul

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 84

DIN 11 IUNIE 1968

EXTRAGEREA I : Categoria I e 
2 variante 50% a 65.162 lei ; cate
goria a Il-a : 120 a 1.086 lei ; ca
tegoria a IlI-a : 2915 a 44 lei.

EXTRAGEREA a II-a Catego
ria A : 15,5 variante a 
categoria B •. 286 a 371 
goria C : 4349 a 24 lei.

Premiile de 65.162 lei 
tragerea I categoria I au revenit 
partlclpanților Szllagyi losli din 
Reghin și Aratimos Vasile din 
Galați.

8.861 lei s 
iei; cate-

de la ex-



recordul lumii la prăjină
VERSAILLES, 16 (prin tele

fon). O luptă pasionantă, cum 
numai acest sport poate să o- 
fere, și rezultate de mare va
loare — iată ceea ce a caracte
rizat cele două zile de între
ceri ale europenelor de sheet, 
încheiate luni seara după a- 
proape 20 de ore de concurs.

La echipe, cîștigătoarea n-a 
putut fi determinată decit la 
ultimele 25 de talere din pri
mele 150. înaintea consumării 
celei de a Vl-a serii, formaț’a 
U.R.S.S. avea un singur punct 
avans în fața reprezentativei 
Franței. Intîmplarea a făcut 
ca doi juniori să decidă soarta 
primului loc la întrecerea echi
pelor de senior! : Sovieticul
Beneș și francezul Penot. Deși 
tineri și cu toată miza impor
tantă. ambii au tras formida
bil, fiecare doborind cele 25 
de talere. Astfel, selecționata 
Uniunii Sovietice și-a menținut 
avansul de un punct, cucerind 
titlul de campioană coiitinenta- 
lă, în timp ce Penot avea să 
realizeze un mare' event cîști- 
gînd două titluri europene : 
atit la seniori cit și la juniori.

Cum spuneam, întrecerile 
s-au ridicat la un nivel supe
rior. Deși. era de prevăzut a- 
cest lucru, totuși puțini se aș
teptau la asemenea performan
țe. mai ales că in ziua a doua 
timpui nu a mai fost favora
bil : a bătut vîntul și uneori 
a plouat. Rezultatele au ajuns, 
însă, la un plafon extrem de 
ridicat : bunăoară, în primele 
150 de talere, cifra 25 a fost ațin - 
șă de 146 ori, iar. campionul o- 
limpic Petrov n-a scăpat nici 
un taler fiind talonat de Penot, 
cu 149 t. In schimb, juniorul 
francez a înregistrat rezulta
tul maxim în ultima zi : 100 t, 
rezultat unic în această ediție 
De altfel. într-una din grupe, 
fiecare din cei cinci trăgători 
a împușcat toate cele 25 de ta
lere !

Cei 4 sportivi români au a- 
vut în prima jumătate a celei 
de a doua zi o comportare în 
general bună, reușind să tota
lizeze punctajul de 563 t, ceea 
ce a adus echipa României pe 
locul al 7-lea. Rezultatele la 
150 t sint următoarele : Seneo- 
vici 144 t (25 +25 + 24+ 22+ 25+ 
23). Florescu 143 t (25 +25+ 22+ 
24+23+24) Pintilie 140 t (21 + 
24+22+23+25+25), Danciu 136 
t (19+23+22+23+24+25).

Dacă Danciu n-ar fi înregis
trat cele 19 talere în prima 
serie, reprezentativa noastră, 
care și așa a întrecut formații 
puternice — cum ar fi cele ale 
Italiei, Belgiei și a Suediei — 
ar fi putut, desigur, urca in 
clasament.

în proba individuală, au in
trat in ștanduri, pentru ulti
mele 50 de talere din totalul 
de 200, numai primii 60 de par- 
ticipanți, între care și româ
nii Sencovici, Florescu si Pin
tilie.

Și aici întrecerea s-a desfă
șurat intr-o tensiune maximă, 
în penultima serie. Petrov a 
ratat un foc, în timp ce Penot 
a izbutit 25. Deci egalitate : 
Petrov 174 t, Penot 174 t. Lui 
Petrov i-a venit primul rindul 
pe ștand, dar el n-a realizat 
decit 23 de talere... Peste cite
va minute, Penot irezistibil, nu 
greșește nimic și astfel, cu 199 
de talere față de cele 197 ale

H 
de

Formația României s-a clasat pe locul 7 
s lui Petrov, devine, la mimai 

ani și jumătate, campion 
seniori ăl Europei.

CLASAMENTE : Echipe :
1. U.R.S.S. 585 t — campioana 
europeană ; 2. Franța 584 t : 
3. Polonia 582 t ; 4. R.F.G. 573 
t ; 5. Spania 569 t ; 6. Dane
marca 566 t ; 7. România 563 t; 
8. Italia 562 t ; 9. Belgia 562 t: 
10. Suedia 561 t ; 11. Marea
Britanie 555 t ; 12. Bulgaria
552 t ; 13. Cehoslovacia 544 l : 
14. Grecia 537 t.

Individual femei : 1. Lansa

ATENA 16 (prin telefon). 
Ora tîrzie, la hotarul dintre 
duminică și luni, la care s-au 
Încheiat întrecerile concursului 
atletic ne-a împiedicat să co
municăm tocmai rezultatele 
cele mai interesante ale com
petiției. La săritura în înălțime 
femei, de exemplu, lordanka 
Blagoeva (Bulgaria) și Maria 
Faithova (Cehoslovacia) au să
rit 1.83 m, rezultate ce repre
zintă noi recorduri pentru am
bele atlete. Primul loc a re
venit Blagoevei, cere la 1,80 m 
a trecut din prime. încercare.

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
Gurvici (U.R.S.S.) 141 t : 2.
Laura Fantauzi (Italia) 139 t ; 
3. Klavdia Smirnova (U.R.S.S.) 
134 t ; 4. Mirella Lenzini (Ita
lia) 129 t ; 5. Jacqueline Ha- 
rang (Franța) 127 t ; 6. Michele 

- Valeri (Franța) 124 t.
Individual juniori : 1. Penot 

(Franța) 149 t ; 2. Beneș 
(U.R.S.S.) 147 t ; 3. Gawli- 
kowski (Polonia) 146 t ; 4. Pepe 
(Italia) 145 t; 5. Lenartowicz 
(Polonia) 145 t ; 6. Samuels«on 
(Suedia) 145 t.

La ora cînd transmit aceste 
rinduri. clasamentul la indivi
dual masculin este în curs de 
definitivare, astfel incit trebuie 
să mă mulțumesc a vă relala 
punctajul înregistrat de ro
mâni, urmind să revin, la o 
nouă transmisie telefonică, cu 
detalii : Sencovici 192 L Flo
rescu 187 t, Pintilie 183 t.

C. COMARNISCHI

iar cel de al treilea — Jaros- 
lavei Valentova (Cehoslovacia) 
cu 1.75 m. Cu performanțele 
înregistrate duminică noaptea 
Blagoeva și Faithova și-au de
pus o serioasă candidatură ia 
titlul ce se va decerna în în
trecerile continentale din luna 
septembrie.

Christos Papanicolau, adu
latul iubitorilor de sport din 
Grecia, și-a făcut ultimele 
sărituri cu prăjina in prezenta 
a peste 15 000 de spectatori 
rămași în tribune la o oră 
foarte tîrzie doar pentru el. 
După ce a trecut cu suficiente 
rezerve la 5.20 m. Papani
colau a dorit să ofere și o 
satisfacție admiratorilor săi, 
rugind arbitrii să-i înalțe șta
cheta la 5.43 m. Nu a reușit, 
dar a demonstrat tuturor că 

care va asalta seriosziua în

lumii nu mal este 
departe. Principalul 

al atletului
Klaus

grec, 
Schi-

recordul 
atît de 
adversar 
vestgermanul 
prowski, medaliat cu argint
in Mexic, nu i-a putut oferi 
replica așteptată, sărind 4,80 m 

Printre probele desfășurate 
după încheierea precedentei 
convorbiri telefonice s-a aflat 
și cea de 100 m garduri, în 
cadrul căreia Valeria Bufanu 
a obținut o frumoasă victo
rie. Din păcate, timpul înre- • 
gistrat de ea n-a fost cel aș
teptat, pentru că vîntul a 
suflat din față cu o tărie de 
5 metri pe secundă ! Bufaqu 
cu 14,5 a învins pe Dimitrina 
Koleva (Bulgaria) 14,7 și Ele
na Vintilă 15.9.

Vîntul contrar, care este o 
caracteristică pentru acest sta
dion va crea dificultăți se
rioase participanților la apro
piatele campionate europene, 
fiind extrem de greu de în
vins. Iată de ce, fără a ne 
lansa într-o serie de pro
nosticuri, putem încă de pe 
acum aprecia că valoarea ge
nerală a rezultatelor (mai 
ales în probele de sprint) în 
întrecerile continentale din 
septembrie riscă să fie mai. 
scăzută în comparație cu rea
lul nivel al sprintului euro
pean și chiar cu performan
țele din edițiile trecute.

Alte rezultate : Birbilis
(Grecia) 52,3. Canal (Spania) 
52,3 la 400 m garduri ț Me- 
simertis (Grecia) 15:03,8 
5000 m ; Davidzoglu 60,72 
la ciocan.

la 
m

AMINTIRI CARE EMOȚIONEAZĂ ÎNCĂ
căpitanul echipei, darFazele epicelor întreceri de 

la Valencia, unde echipa Ro
mâniei a obținut calificarea in 
finalele europene aie Cupei 
Davis, au fost înscrise in cro
nicile noastre. Acum, privim 
spre viitor, acolo unde pe te
nismanii români ii așteaptă noi 
și dificile încercări ale forței 
și măiestriei. Dar. impresiile 
culese la meciul cu Spania 
sint 
mai 
ele,

Dar.
meciul cu

atit de pregnante incit ar 
trebui să împărtășim din 
măcar citeva...

★
fost regretată absența lui 
Năstase din meciul Cinai

a aflat 
nimeni altul. Pină la termina
rea meciului de dublu 1

Dacă, la București, inspiratul 
Gisbert ne-a luat meciul cu o 
minge care îi scrintise brațul 
drept. Năstase nu a fost mai 
puțin curajos în jocurile de la 
Valencia. Gestul său trebuie 
apreciat, indiferent de scăde
rile arătate in cursul partidei 
de dublu și care iși pot găsi n- 
cum explicația. Lui Iliuță. un 
bravo 1

• ••

in lume
A

■
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A 
Ilie 
cu Orantes chiar dacă el nu 
mai putea influența decit in 
mod minor rezultatul întilni- 
rii. Puțini știu, însă, cu exac
titate. cînd a suferit Năstase 
întinderea musculară care l-a 
transformat in spectator în 
ultima zi de întrecere. Iată, ac
cidentul — din fericire, puțin 
grav — s-a produs chiar la pri
mele mingi pe care Ie-a jucat 
el la Valencia : la scorul de 
2—1. din primul set al parti
dei cu Arilla. in după-amiaza 
de vineri. Campionul nostru a 
alunecat la o săritură și apoi 
s-a ridicat cu greu de pe zgu
ră. Priveam îngroziți, temin- 
du-ne de consecințele căzăturii. 
Meciul abia incepuse„. Dar Iile 
și-a scuturat încet praful de pe 
genunchi și și-a reluat locul la 
linia de serviciu. De întinderea 
musculară știa numai eL Apoi.

★
Două game-uri. Atit a fost 

distanța realizată de învingă
torii meciului de dublu în fa
ța adversarilor lor, învinși în 
acea partidă maraton de a- 
proape patru ore. 70 de game- 
uri au fost împărțite intre 
Tiriac și Năstase de o parte, 
Arilla și Orantes de cealaltă. 
Dar noi am ciștigat 36 iar ei 
„numai" 34. A fost o luptă de 
titani, acerbă, adesea aruncind 
pe planul al doilea spectacolul 
și eleganța proprii 
Amatorii tehnicii pure 
puțin ai tacticii 
poate. dezamăgiți 
meci. Dar, a fost, 
rind o luptă.

★
In momentul cînd apar a- 

ceste rînduri, tenismanii noștri 
se aGă în drum spre alte tere
nuri de întrecere. Ei sint aș
teptați la Wimbledon undo 
și-au dat, din nou, întîlnire

au 
de 
in

tenisului. 
și mai 
rămas, 

acest 
primul

toate vedetele sportului cu ra
cheta. Ceilalți membri ai de
legației române care au asis
tat la emoționantele faze ale 
semifinalei se întorc la Bucu
rești cu amintirea unei victorii 
cucerite merituos.

Cu ei călătorește spre țară și 
o rachetă partînd pe ea. pînă 
acum, o singură inscripție : 
Dunlop. Este o rachetă de preț, 
deosebită de toate celelalte. Cu 
ea Ion Țiriac a ciștigat toate 
cel» trei întilniri susținute, a- 
sigurind victoria reprezentati
vei României. Cu această ra
chetă nu se va mai juca nici
odată. Pe ea va fi prinsă o 
plăcuță de argint avind gravat 
următorul text : Semifinalele 
Cupei Davis ; Valencia 13—15 
iunie 1969 ; România—Spania 
4-1.

Această cifră a Intrat în is-^ 
tori a tenisului nostru ca și a 
celui mondial. Pentru prima 
oară, reprezentanții țării noa
stre fac marele pas spre eta
pele decisive ale acestei com
petiții mondiale de tenis pe 
echipe. România ia, astfel, loc 
printre țările fruntașe ale te
nisului ; o recunoaștere abso
lută a valorii sportivilor săi și 
în această disciplină cu vechi 
și frumoase tradiții.

Radu VOIA

Madrid, 16 iunie.
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JOAO HAVELANGE: „In prezent, 
fotbalul european e mai puternic
ADORAȚIA IDOLILOR SE PLĂTEȘTE ,• AM ÎNFRUNTAT IMEDIAT OPINIA 

BLICÂ DIN MOTIVE TACTICE • IN MEXIC, SUD-AMERlCANII NU VOR OBȚINE RE
VANȘA • DUMITRACHE — TOSTAO AL ROMÂNIEI • AM VĂZUT LA BUCUREȘTI, 

CÎȚIVA FOTBALIȘTI DE CLASĂ:
poate fotbalul sud-american 
ar fi revenit mai repede în 
prim plan. Oricum, noi 
dominat 8 ani, e rîndul 
balului european acum, 
ciul de 8 ani mi se pare 
tatea de măsură cea 
adecvată pentru analiza 
rarhiei soccerului mondial.

— Prin ce v-au luat-o eu
ropenii, vremelnic înainte, 
domnule Havelange ?

— Cînd au văzut că pe 
planul abilității tehnice 
ne pot egala, au căutat arme 
compensatorii. Și le-au găsit 
în pregătirea atletică, în 
adoptarea unei viteze maxi
me de joc, în apărarea cu tot 
efectivul și atac supranume- 
ric. In timp ce noi, mîndri 
de rafinamentul tehnicii, am 
continuat să jucăm mai sta
tic, pozițional. E dificil să 
observi la timp șt să accepți 
înnoirile și direcțiile de evo
luție. In ultima vreme, au 
fost luate măsuri de corec
ție, europenizînd antrena
mentele pentru pregătirea 
atletică.

— Ați văzut meciul Dina- 
mo-Petrolul, domnule Have
lange. Ce gîndiți despre fot
balul nostru după observa
rea acestei secvențe ?

— Două echipe cu un joc 
la fel de corect organizat- 
Superioritate netă — Dinamo, 
prin valoarea mult mai mare 
a jucătorilor. Am văzut ciți- 
va fotbaliști de clasă. Nu
mărul 9 (n.n. Dumitrache) e 
un jucător excepțional, cu un 
simț tactic impresionant. Nu
mărul 3 (n.n. Boc) la fel. Am 
remarcat toți jucătorii ce 
purtau numere fără soț; și 
pe 5 și pe 11 (n.n. Gherghelt, 
Luce seu). Ultimul e o extre
mă modernă de mare cali
bru, care efectuează pe te
ren un travaliu imens și e 
mereu prezent în ajutorul 
atacului sau apărării. 9 (in
terlocutorul nostru s-a scu
zat în repetate rînduri că 
datorită contactului frust nu 
a memorat încă numele ju
cătorilor români) de la Di
namo echivalează cu Tostao 
al nostru. Dați-mi-l să-l duc 
în Brazilia și va juca tn orice 
echipă-

— Cum se face că tocmai 
în Brazilia, țara cu atîția an
trenori refiumiți, funcția de 
selecțiorier unic al echipei 
naționale a fost încredințată 
unui ziarist sportiv, dl Joao 
Saldhana ?

— Ideea îmi aparține șt 
alegere. O 
să intru- 
intregului 
brazilian.

în convorbirea cu dl. Ha- 
velange, președintele Confede
rației sporturilor braziliene, 
fotbalul a constituit un capi
tol aparte. Iată opiniile dom
niei sale.

— Cum de n-a reușit fotba
lul brazilian să evite reculul 
din 1966, după victoriile din 
1958 și 1962 ?

— Există puțină fatalitate 
in acest declin. Timp de opt 
ani am fost cei mai puter
nici, ciștigînd două campio
nate, cu aproximativ aceiași 
jucători și cu aceeași comi
sie tehnică, tntr-un aseme
nea interval jucătorii îmbă- 
trinesc, dar publicul se fi
xează în adorația lui și nu 
admite schimbarea vedete
lor. Timpul nu-i iartă nici pe 
antrenori. Dar, cine ar fi 
avut curajul să numească alt 
stat major la cîrma echipei 
Braziliei. Or, la 68 de ani, 
Vicețite Feola nu mai avea 
vigo'area fizică și forța lăun
trică să conducă o asemenea 
bătălie. A pățit-o și el și noi 
toți.

— Publicul brazilian de
venise vehemerțt datorită 
insuccesului. Cum l-ați 
fruntat la întoarcere ?

— Eu mi-am asumat 
ponsabilitatea primului 
tact cu opinia publică, 
motive tactice (dacă e 
tîmpinată și i se explică 
diat, opinia publică este mai 
maleabilă, decît dacă se 
amină confruntarea) am apă
rut la televiziune îndată 
după revenirea din Anglia și 
am expus onest toată situa
ția. Incet-încet, iritarea 
nerală s-a atenuat.

— Considerați 
mexicană a 
mondial ar 
un moment 
fotbalului sud-american 
fața celui european ?

— In 1966, marile ■ echipe 
din Europa erau mai bine 
pregătite decit cele de peste 
ocean. In cei patru ani, care 
despart două ediții nu se 
pot întîmpla evoluții care să 
răstoarne scara valorilor- In
tervalul e prea scurt. De 
aceea, înclin să cred că și în 
1970, reprezentantele bătri- 
nului continent vor fi supe
rioare. In prezent și în viito
rul apropiat, forța fotbalului 
se va afla în Europa. Dacă 
am fi avut tăria să recunoaș
tem mai degrabă acest lucru,

am 
fot-
Ci- 

uni- 
mai 
ie-

nu

în-

res- 
con- 
Din 
in- 

ime-

ge-

că ediția
Campionatului 

putea 
de revanșă

însemna 
a 

in

I 
ciurile preliminar» și peif-j^ 
tru turneul final din Mexicl 

— Jucînd 5 meciuri tn I95T. 
și 23 în 1968 pentru căuta-*, 
rea unei formule. Partida cU 
Anglia (interviul avea loc în 
seara, cînd la Rio se Juca 
acest meci, încheiat după) 
curg se știe cu victoria echi
pei lui Saldhana; 2—1) va fi 
edificatoare pentru potenția
lul actual- Preliminariile 
sînt foarte aproape. In inter
valul 7—31 aUgust, Brazilia 
va juca toate partidele de 
calificare tur-retur î la 7 și 
21 august cu echipa Colum
biei, la 10 și 24 august cu 
Venezuela, la 17 și 31 august 
cu Paraguay (n-n,: remar
cați ce originală programare i 
6 jocuri decisive tn 24 de 
zile, unele eșalonate numai 
la 3 zile interval). Apoi echi
pa noastră va porni imediat 
spre Europa, pentru două 
jocuri în Iugoslavia, primul 
la Zagreb (4 septembrie) cu 
ocazia inaugurării unui mare 
stadion, care se va numi 
Maracana, secundul la Bel
grad (7 septembrie). Dacă ne 
calificăm în turneul final 
(n.n.; observați circumspec
ția), echipa noastră se va de
plasa tn Mexic cu două luni 
înainte de începere, pentru 
pregătiri în condiții de alti
tudine.

— De ce veniți în Europa 
numai pentru două jocuri 7

— Deoarece la 10 septem
brie va începe cea mai mare 
competiție internă a fotbalu
lui brazilian: Cupa de ar
gint. Ea va dura pînă la 10 
decembrie, beneficiind de 
participarea celor mai puter
nice 17 echipe de club (dintre 
care cinci — - - -
cinci din 
aducă, ca 
neficii de 
lioane de 
importante pentru potenția
lul financiar al fotbalului 
brazilian.

— în calitate de președinte 
al Federației de fotbal veți 
reveni la București, în frun
tea echipei Braziliei la ami
calul perfectat

— Nu știu, 
mă retrag din 
conducere ale sportului

din Sao Paulo și 
Rio). Sperăm să 
în fiecare an, be- 
aproximativ 3 mi- 
dolari, extrem de

pentru Î971 7 
! posibil să 
funcțiile de 

* ' • și
fotbalului brazilian. Mă ab
sorb prea mult, obligîndu-mă 
să ignor alte laturi ale înda
toririlor mele (n-n. s alături 
de această afirmație, inse
răm zvonul care circulă in 
lumea fotbalului internațio
nal, conform căruia dl. Ha* 
velange ar avea cele mai 
mari șanse să devină viito
rul președinte al F-I.F.A., 
după retragerea lui Sir Stan
ley Rous). Dar, echipa va 
apare cu siguranță tn fața 
publicului român. Este invi
tată în 1971 la un turneu pri- 

' — 400
ora- 

de 
f»

Romulus BALAEAN

Cicliștii olandezi manifestă optimism
Corespondentul nostru la Amsterdam transmite telefonic

ÎN ECHIPA R.O. GERMANE
RUTIERI TINERI

CEL MAI VALOROS PLUTON! RECORD MONDIAL
un real mo- ARUNCAREA CIOCANULUI

fotbal pe glob

A XVIII-a ediție a Turului României

• St- Ehenne și Spartak Trnava, din nou campioane • Atletico 
Bilbao a cucerit „Cupa Spaniei" • Meciurile de cupa din 
italia și Portugalia • Beroe Stara Zagora, în finala „Cupei 

Balcanice"

Italiei" Cagliari a 
pe F. C. Torino, 

turneului final 
Roma șl Cagliari

Echipa de ciclism a Olandei 
care va participa la Turul Ro
mâniei se pregătește, la ora a- 
pariției acestor rînduri. de ple
carea spre București. Cu toate 
că definitivările nu s-au făcut

SI VALOROȘI
■> 9

BERLIN 16 (prin telefon). — 
Lotul cicliștilor din R. D. Ger
mană care va lua startul în 
Turul României este alcătuit 
din rutieri tineri, cu perspec
tive. Ei se bucură de o fru
moasă reputație în rindul ruti
erilor din R. D. Germană. Doi 
dintre ei. Dieter Vogtlănder și 
Bernd Patzig au făcut parte 
din lotul pentru „Cursa Păcii” 
din acest an. Ultimul este un 
rutier cu o frumoasă carte de 
vizită, fiind campionul de fond 
al țării. El s-a clasat pe pri
mul loc la campionatele națio
nale desfășurate anul trecut la 
Potsdam, pe un traseu lung de 
190 km.

Din lot mai fac parte Jurgen 
VVanzlik (Dynamo Berlin). 
Bernd Hocke (D.H.f.K. Leipzig) 
Reinhard Deriz, Jurgen Win- 
disch (ambii de la S. C. Karl 
Marx-Stadt). Dintre acești 6 
cicliști. 5 urmează să facă de
plasarea in România. In cursul 
zilei de astăzi Federația de 
specialitate va alcătui lotul de
finitiv. De remarcat că din 
actualul lot, nu mai puțin de 
4 rutieri sînt membri ai clubu
lui din Karl Marx-Stadt, pu
ternic centru ciclist al R. D. 
Germane.

Hans Georg ANDERS 
redactor la „Sportecho"— 

Berlin

încă, foarte probabil este ca, 
pe lingă cei anunțați — Jan
sen. Benjamins. Hoeken, Aling 
și Tabak —, să mai fie prezent 
la start Jan Pr-insen.

In acest sezon, Koeken și— 
mai ales - Aling manifestă o 
formă ieșită din comun. Ei au 
cîștigat citeva curse dificile, de 
care calendarul competitions] 
amator olandez nu duce lipsă, 
cuvenindu-se a fi remarcat mai 
ales splendidul triumf a( lui 
Aling în circuitul Friesland, zo
nă din nordul Olandei în care, 
deși șoselele sînt mai degaja
te, vîntul șl, în general, vre
mea rea constituie caracteris
tici care pun la grea încercare 
rezistența cicliștilor.

Alți do! membri ai echipei 
olandeze, Tabak și Benjamins, 
primul distingîndu-se prin for
ță, sint ajutoare prețioase în 
cursele pe etape, mai ales ca 
oameni de trenă ridicată. Apor
tul lor, uneori poate anonim, 
poate fi decisiv în cursele pe 
etape.

Tot prin eficacitate în astfel 
de curse — de altfel, criteriul

principal în selecția efecuată
— se distinge Ja^en. Omoni
mul celebrului ci șt: gă tor al Tu
rului Franței are un sprint re
dutabil Și chiar în acest sezon 
a dovedit-o. Este un specialist, 
șt am spune chiar un ahtiat, ai 
victoriilor de etapă. A avut în 
citeva rinduri ghinion în 1969
— o dată a căzut cu 1 km îna
inte de sosire din cauza spec
tatorilor nedisciplinati, altă da
tă a fost „acroșat" de o mași
nă. tocmai cînd scăpase în cîș- 
tigător —. dar asta nu-1 împie
dică să fie. în continuare, op
timist și să-și manifeste spe
ranțele de victorii la sprint.

Cert este un lucru : toți ci
cliștii olandezi care vor lua 
startul în România au dorința 
de a se afirma, de a ține sus 
steagul micii țări de lingă Ma
rea Nordului, obligați poate și 
de faptul că după o statistică 
neoficială — una oficială și pre
cisă e greu • — - - -
landa sint 
14 milioane 
12 milioane

sînt mulțumit de 
personalitate care 
nească adeziunea 
public de fotbal 
cred că n-ar putea fi găsită. 
Dar Saldhana e un om care 
are multe calități- A fost ju
cător, iar în perioada 1957— 
1958 a fost manager la Bo- 
tafogo. E un bun cunoscător 
al fotbalului mondial, e un 
om inteligent și instruit (cu
noaște trei limbi străine), 
ceea ce contează enorm. 
Apoi, e un tip ordonat și 
echilibrat, iar, pe deasupra, 
foarte iubit de jucători.

— Cum s-a pregătit pînă 
acum echipa dv. pentru me-

lejuit de aniversarea a 
de ani de la întemeiere^ 
șului Goteborg, alături 
echipele Suediei,' Anglini 
U.R.S.S. Cu această ocazie va 
mai juca în două-trei țări, 
printre care, cu siguranță și 
România.

de făcut... — în O- 
în circulație circa 
de biciclete față de 
de locuitori !
Anton RENOUT

(Urmare din pag. 1) 
despre rutierii din echipele 
reprezentative ale țărilor lor. 
Franța, condusă de renumi
tul antrenor ROBERT OU- 
BRON — cel care i-a pre
gătit pe Guyot și Danguil- 
laume (învingători ai „Cursei 
Păcii") — constituie un team 
redutabil, o echipă care va 
lupta pentru primul loc. El
vețienii șj norvegienii — de- 
butanți în .Turul României" 
— vor prezenta speranțele 
lor pentru viitoarele între
ceri de amploare. Este evi
dent. deci, că plutonul celor 
40 de concurenți de peste

A.S. Loto-Pronosport, veritabil
susținător al

A. 8. LOTO-PRONOSPORT 
care, împreună cru F. R OI- 
CLISM și ziarul „SPORTUL*, 
organizează cea de-a XVIII-a 
ediție a „TURULUI ROMÂ
NIEI" a realizat o serie de 
lucruri care vor contribui la 
buna desfășurare a cursei. 
Astfel, A. S. LOTO-PRONO
SPORT a achiziționat cele 
11 tricouri galbene (pentru 
liderul întrecerii) și cele 11 
tricouri violet (pentru pri
mul în clasamentul pe punc
te — la sprinturi finale). De 
asemenea, a editat o broșură 
care cuprinde toate amănun
tele de ordin tehnic și or
ganizatoric, un veritabil în
drumar pentru fiecare oiclist, 
pentru fiecare membru al ca
ravanei. Fluturași cu nume-

ciclismului
rele de start ale oomouren- 
ților vor fi distribuiri pe în
treg traseul „TURULUI RO
MÂNIEI", astfel că spectato
rii vor putea ști oare sînt 
cicliștii pe care i-au văzut.

Pe tot timpul desfășurării 
„Turului României" A. S. 
LOTO-PRONOSPORT va avea 
o mașină-caravană, dotată cu 
stație de amplificare, care va 
informa publicul asupra eve
nimentelor din cursă. La so
sire și la plecare va trans
mite reportaje, clasamente, 
informații etc.

Așadar, ca în fiecare an, 
A. S. LOTO-PRONOSPORT 
va da un spri jin' substanțial, 
deosebit de prețios la orga
nizarea marelui înconjur al 
țării, pe biciclete.

hotare, mai valoros ea ori- 
cînd, va constitui 
tor al

l-am 
ționat 
noștri. 
CU nu s-a hazardat nică o 
dată în pronosticuri, 
cut-o nici acum, r 
febrila activitate pe care o 
desfășoară, din grija cu care 
discută cu fiecare ciclist în 
parte iese în evidență dorința 
sa de a izbîndi. Prima echi
pă. alcătuită din foști cîști- 
gători ai „Turului României" 
(G. Moiceanu, W, Ziegler, 
Em. Rusu) și din doi ambi
țioși rutieri (I. COsma II și 
C. Ciocan) pornește teoretic 
cu șanse mai mari decît „se
cunzii". Dar, în Constantin 
Grigore. Nicolae CSumeti, Va- 
sile Tudor, Vasile Selejan și 
Alexandru Sofronie — jude
cind după performanțele pe 
care acești rutieri le-au rea
lizat în aceat an — se poate 
pune, după părerea noastră, 
mai multă bază. Oricum, tri
colorii își vor da unul din 
cele mai importante exame
ne ale carierei lor. De mo
dul cum îl vor absolvi va 
depinde — credem noi — și 
alcătuirea echipelor pentru 
campionatele mondiale 
„Tour de l’Avenir".

Dar, lăsînd la o parte spe
culațiile, pronosticurile și pă
rerile un lucru se desprinde 
clar : „Turul României" are 
toate șansele de a fi cea mai 
frumoasă competiție de tonii 
din istoria sportului nosru 
cu pedale. Ii dorim acest 
lucru ! f

mod inten- 
pe rutierii

cursei.
lăsat în

la urmă 
Prof. NICOLAE VOI-

iri. N-a fă- 
TotuȘi. din

Și
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KLIM (U.R.S.S.)-74,52 m

• Titlul de campioană a Fran
ței a revenit și în acest an e- 
chlpei st. Etienne, care a tota
lizat 53 de puncte. Pe locul se
cund s-a clasat Bordeaux — 51 
P, iar locul trei a fost ocupat de 
Metz — 42 p.
• în Cehoslovacia campioană 

este și în acest an formația Spar
tak Trnava, care a totalizat 39 
p. Pe locurile următoare s-au cla
sat Slovan Bratislava — 34 p, 
Sparta Praga — 29 p, Inter Bra
tislava — 26 p, etc. Au retrogra
dat tn divizia secundă echipele 
Dukla Banska Bystrica șl V. H. 
Z. Pardubice.

• tn ,.Cupa :
învins cu 2—0 
In clasamentul 
conduc A. S. _____  _____ _
cu cîte 4 p, urmate de F. C. To
rino și Foggia cu cîte 2 p — toate 
din 3 jocuri.
• Finala „Cupei Portugaliei" 

se va disputa în acest an între

BUDAPESTA, 16. — în ca
drul concursului atletic de 
la Budapesta, atletul sovietic 
Romuald Klim a reușit să 
stabilească un nou record 
mondial la aruncarea cioca
nului — 74,52 m, 
cord, deținut de 
olimpic Gyula 
(Ungaria) era de 
urma lui Klim
compatriotul acestuia, 
darciuk. cu 71,78 m, iar lo
cul trei a fost ocupat de 
Zsîvotszky cu 71,64 m.

în același concura, Ileana 
Silai. luînd două starturi 
greșite, a fost descalificată

Vechiul re- 
campionul 
Zsîvotszky 

73,76 m. în 
s-a elasat 

Bon

în proba de 400 m. în care 
Maria Linca a ocupat locul 
5 cu 59,3. în cursa de 1500 m 
(femei), atleta noastră Ceci
lia Berna s-a clasat a treia 
cu 4;3V,8. Alte rezultate: 
masculin — greutate: Varju 
(Ungaria) 18,83 m: 200 rn : 
Martinez (Cuba) 21,4 ; 800 m : 
Matuschewski (R.D.G.) 1:47,2 ; 
lungime: Kalocsay (Ungaria) 
7,56 m ; feminin — înălțime : 
Hrepevnik 1,78 m (record 
iugoslav). /

In fotografie : atletul sovietic 
R. Klim

LA SACRAMENTO (Cali
fornia). atletul american Ca
sey Carrigan (If) ani), a cîș
tigat săritura cu prăjina cu 

în proba de 100 yarzi 
McGee a fost 
în 9,3. 
cu 9,3.

COPENHAGA, < 
R. F. a Germaniei a 
de o selecționată a 
nordice cu 79—56, la

5,30 m. 
Willie 
metrat 
metrat

LA

crono-

echipa 
dispus 
țărilor 

. . j atle- 
tism-feminin. Oele mai bune 
rezultate: Liesel Westenmann 
58,24 m Ia disc și Heide Ro- 
sendhal ou 13,9 la 100 m.g.

TELEXTELEXIELEXIELEX-TELEX-TELEXTELEX
In ultimele două finale ale 
turneului „open" de tenis de 
la Bristol s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: dublu 
masculin : Newcombe, Ries- 
sen — Taylor. Drysdale 4—6, 
15—13, 6—3 ; dublu femei :
Margaret Court. Judy Tegart 
— Billie Jean King, Rose
mary Casals 6—4, 6—2.

I.a Preșov (Cehoslovacia) s-a 
disputat un concurs interna
țional de motocros (clasa 500

ome), contînd pentru campio
natul mondial. A cîștigat 
John Banks (Anglia) pe mo
tocicletă „B.S.A.". Pe locu
rile următoare: A. Kring 
(Suedia), Jir; Szmaljc (Ceho
slovacia) etc. Concurenul ro
mân Erwin Seiler a ocupat 
locul 20.

■
La Budapesta s-a desfășurat 
întîlnirea de haltere dintre 
selecționatele de tineret ale

Ungariei și Poloniei. Au în
vins gazdele cu 5—4.

bărbați din 
de tenis de 

fost cîști-

Proba de simplă 
cadrul turneului 
la Casablanca a 
gata de Franulovicj (Iugosla
via) cane l-a învins în finală 
cu 1—6, 6—1. 6—2, 0—4 pe 
australianul Moore. Simplu 
feminin (finala): Alice Tym 
(S.U.A.) — Graciela Moran 
(Argentina) 6—3. 6—L

formațiile Academica șl Benfica. 
In jocurile retur ale semifina
lelor competiției, Academica a 
învins cu 1—0 pe Sporting (tn tur
2— 1), iar Benfica a pierdut cu 
0-2 la C.U.F. (în tur : 5-1).

a Citeva rezultate din etapa 
de duminică a campionatului Iu
goslav : Zagreb—Sarajevo 1—2 : 
Hajduk—Olympia 1—2 ; Velez — 
Vojvodina 2—2 ; Maribor—Vardar 
1—0; Partizan—Steaua Roșie 2—2; 
O.F.K. Beograd—Radnicki 0—2.
• La Stara Zagora, în cadrul 

„Cupei Balcanice", echipa bulga
ră Beroe a întrecut cu scorul de
3— 0 (1—0) formația P.T.T. Anka
ra. Formația bulgară s-a califi
cat pentru finala competiției.
• Finala „Cupei Spaniei" dis

puta.â la Madrid, în fața a 
120 0G0 de spectatori, între Atle
tico Bilbabo și Elche a revenit 
primei echipe cu 1—o (0—0), prin 
golul marcat In minutul 82 de a- 
tacantul central Antonio Arieta.
• In campionatul ’ U.R.S.S.. in 

clasamentele celor două grup* 
conduc Dinamo Kiev cu 19 punc
te (grupa I) și Spartak Moscova 
cu 2t puncte (grupa a Il-a).

CAIACIȘTII
Șl CANOIȘTII

ROMANI
ÎNVINGĂTORI

LA BUDAPESTA
Proba de caiac 4 pe 10 000 

m. din. cadrul concursului 
internațional de la Budapes
ta a fost cîștigată de echipajul 
României, urmat de cel al 

T _ ' La caiac dubluUngariei.
(500 m) Negraia și Zafiu 
(România) au ocupat locul 4, 
iar Evdokimov și Anghelescii 
au obținut același loc în pro
ba feminină pe 500 m. La 
canoe 2 (10 000 m), Igorov- 
Suhov s-au clasat pe locul I.

La caiac simplu — 1 000 ni 
victoria a revenit campionu
lui olimpic Mihâly Hesz (Un
garia). iar în proba de canoe 
simplu — 1 000 m. compatrio
tul său. Tatai (ș; el campion 
olimpic la Ciudad de Mexico) 
s-a clasat pe primul loq.


