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DENVER-J. O. DE IARNA
Citiți în pag a 4-a relatările trimisului nostru special Victor BANCIULESCU

A SPITALULUI MILITAR CENTRAL,fiecare concura participa, campioana absolută a țării. Elena Ceampelea, dove
dește o măiestria mereu mal ridicată. Dorim să ne-o dovedească și tn meciul de Ia finele acestei săptăminl.

MONTREAL - J. O. DE VARA

BUJOR HALMAGEANU, surprins de foto-repor- 
terul Aurel NEAGU In timpul partidei România 
— Iugoslavia, la un metru... In spatele porții 
lui Adamache ! Locul lui ar fi fost cu ctțlva 
metri Înaintea buturilor echipei noastre, dacă un 
accident stupid nu l-ar fi trimis pe masa de ope
rație...

Citiți, In pag. a IlI-a, primele impresii ulteri
oare intervenției chirurgicale, culese de Ovidiu 
IOANIȚOAIA, in
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ROM ANI A-CEHOSLO V ACI A LA GIMNASTICA
MECI DE INTERES EUROPEAN

PROGRAMAT LA CLUJ
• Oaspetele deplasează 

cea mal puternica gar
nitura

• Ultimele antrenamente 
ale gimnastelor ro
mance se dcsiâșoarâ in 
orașul de pe someș

• ArDltrc neutre din 
R. P. ungara

Alte amănunte tn pag. a 2-a

SECȚIA TRAUMATOLOGIE

Bolnav: BUJOR HĂIMĂGEANU

SUCCES DEPLIN Al ȘAHULUI ROMÂNESC LA VRNJACKA BANJA
Elisabeta POLIHRONIADE 
și Gertrude BAUMSTARK 

calificate în turneul interzonal
BELGRAD 12 (Agerpres). — Turneul zonal feminin de șah de la 

Vrniacka Banja s-a încheiat cu un remarcabil succes al reprezentantelor 
României, Elisabeta Polihroniade și Gertrude Baumstark, care termină pe 
primele locuri ale clasamentului, obținînd calificarea pentru turneul inter- 
zonal al campionatului mondial. A treia jucătoare calificată este valoroasazonal al campionatului 
șahistă maghiară Ma
ria Ivanka.

Ultima rundă a fost 
decisivă. Maestrele iu
goslave, surorile Katia 
și Rujița Jovanovici, 
au ratat însă „sprintul 
final", ambele fiind 
învinse î prima de 
către Ivanka, a doua

VICTOR CIOCALTEA

de Konarkowska-Soko- 
lov. în acest timp, Eli- 
sabeta Polihroniade în
scria punctul califică
rii, cîștigînd o frumoa
să partidă de atac la 
englezoaica Dinah Dob
son. Alte rezultate ale 
ultimei runde: Tro- 
ianska — Hausner 
1—0 ; Byrne — Tuk 
0—1 ; Heemskerk — 
Litmanowicz ‘A—%.

Clasamentul final î 
I—3. Elisabeta Poli-

ECHIPA DE
PENTATLON MODERN

IN R.F. a GERMANIEI

Intr-un turneu la caracas (Con tinuare
In pag. a 4-a)

I CEHOSLOVAC/A I

Cin 1962 Ceho
slovacia reușea să 
urce pe cea de a 
doua treaptă a po

diumului de premiere al 
campionatului mondial, a- 
proape toți specialiștii erau 
de acord că această per
formanță se explică — în 
mare măsură — prin Jocul 
excepțional prestat, la mij
locul terenului, de „strate
gul" echipei, Josef Maso- 
poust.

Dacă Kopa era drlblerul 
de geniu, dacă Slvori era 
posesorul unei „explozii" 
neobișnuite, dacă Eusebio 
deținea secretul unul șut 
de o violență rară, atunci 
Masopoust, cu stilul lui 
calm, așezat, cu maniera 
Iul liniștitoare de a dirija 
atacurile, valuri-valurl, 
se asemăna mai degrabă 
cu Dl Stefano.

Relativ slăbuț, firav, 
fostul căpitan al Duklel 
Praga și al naționalei 
Cehoslovaciei, era un teh
nician de mare rafinament, 
un jucător dotat cu o 
forță de anticipație șl cu 
un plasament de-a dreptul 
excepționale.

Fiu de miner, Masopoust 
a Intrat încă de la 15 ani 
In mină, ca ucenic. A 
trebuit să Intervină o !n- 
timplare fericită — meciul 
unei echipe celebre 
orășelul lui — pentru 
slăbuțul Josef, aflat 
vlrsta ultimelor clase 
liceu, să prindă 
fotbalului. Fire din 
afară de ambițioasă, mun
citor și perseverent, Maso
poust se va afirma in 
curlnd ca unul din cei 
mal buni jucători ai ge
nerației sale, devenind la 
20 de ani titular la Dukla 
Praga șl, nu după mult 
timp, membru al echipei 
naționale.

La vîrsta de 37 de ani, 
acest alt deținător al tro
feului „Le Ballon d’Or" a 
primit permisiunea federa
ției cehoslovace de a juca 
In Belgia, la Crossing de 
Molenbeek.

tn 
ca 
la 
de 

gustul 
cale

Urmează să fie desemnat incă un jucător român
Federația de șah din Venezuela organizează în luna 

iunie un mare turneu internațional la Caracas (premiul 
I — 1500 dolari !), la care se așteaptă și participarea 
lui Bobby Fischer.

Din România au fost Invitați la acest concurs (co
eficient IA) marele maestru Florin Gheorghiu și ma
estrul internațional Victor Ciocâltea. Cum Florin Gheor
ghiu este angajat, în aceeași perioadă, la turneul de la 
Skoplje, F.R.Ș. a confirmat participarea lui Ciocâltea, 
urmînd ca cel de-al doilea concurent român să fie de
semnat ulterior. Acesta va fi, probabil, maestrul inter
național dr. O. Troianescu.

Pe terenul complexului 
studențesc din Galați s-a 
desfășurat un atractiv tur
neu internațional de bas
chet masculin. Publicul a 
putut urmări meciuri deo
sebit de spectaculoase, iar 
surprizele au contribuit și 
ele la sporirea interesului 
pentru întrecere.

Rezultate : Politehnica
cu Steaua 67—51 (!), 
Academia Militară 
cu Dinamo Hradek 
slovacia) 69—68; 
57—55 cu Academia 
ră, 64—60 cu Dinamo Hra
dek; Dinamo Hradek 74—40 cu A- 
cademia Militară. Clasament : 1. 
Politehnica, 2. Steaua, 3. Dinamo 
Hradek, 4. Academia Militară. în 
Imagine, fază din partida Steaua 
— Dinamo Hradek. (Foto : C. 
SATMARI — Galați).

CftlACIȘTl Șl MNOIȘTI 
ROMANI CONCUREAZĂ

In franța și bulgaria
La 30 șl 31 mai se va 

disputa în Franța, la Declze 
(pe Loara), o regată interna
țională de caiac-canoe, la 
care va participa și un va
loros lot de sportivi români. 
Printre ei se vor afla cam
pioni olimpici și mondiali : 
Patzaichin, Covaliov, Vernes- 
cu, Sciotnic, Țurcaș etc. De
legația sportivilor va fi în
soțită de antrenorul emerit 
Radu Huțan. In aceleași zile, 
un alt lot de caiaciști și ca- 
noiști români va lua startul 
la „Regata Sofia".

PLENARA COMITETULUI 
FEDERAȚIEI ROMÂNE 

DE CAIAC-CANOE
In ziua de 18 mai (ora 9) va 

avea loc la sediul C.N.E.F.S. 
(Vasile Conta, 16) plenara Comi
tetului Federației române de 
caiac-canoe. Ședința are urmă
toarea ordine de zi: 1. Informare 
cu privire la activitatea caiacu
lui șl canoel pe anul 1969, 2. 
Planul de măsuri.

„U" CRAIOVÂ
INVITATA

IN FRANȚA>
Echipa de fotbal 

niversitatea Craiova a 
fost 
cipe 
ger, 
șura 
(Franța), cu începere de 
simbătă 16 mai.

u-
invitată să parti
ta un turneu-ful- 
care se va desfă- 
în orașul Nanterre

Echipa de pentatlon mo
dern a României pleacă 
miercuri seara cu trenul în 
R. F. a Germaniei, unde ur
mează să participe, la Wa
rendorf, la un turneu inter
național la care și-au mai 
anunțat prezența forma
ții redutabile : Ungaria (două 
echipe), Olanda, Italia, Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, 
R. F. a Germaniei (două e- 
chipe). Ca și în precedentele 
concursuri din acest an, re
prezentativa României este 
alcătuită din sportivi juniori 
ce sînt rodați în întreceri ale 
seniorilor. Vor face deplasa
rea Marian Cosmescu, Dumi
tru Spîrlea, Constantin Că
lina șl Constantin Zamfir, 
însoțiți de Gh. Tomiuc (an- 

trenor) și Ion 
® Mureșeanu (con

ducător).

cu 
' 69—67, 
(Ceho- 
Steaua 
Milita-

ZIDIREA
CORPULUI

iP i
i
i

UN RALIU
DE CARTURI
CU 10000

DE SPECTATORI!

i

I
I
I

I
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La Buzău, In organi
zarea Consiliului Națio
nal al Organizației Pio
nierilor, a avut loc du
minică un atractiv con
curs de carturi rezervat 
cravatelor roșii, cu par
ticiparea reprezentanți
lor județelor Brașov, 
Buzău, Galați, Prahova 
și Vrancea.

Concursul, urmărit de 
circa 10 000 de specta
tori, s-a desfășurat în 
parcul Crîng și a cu
prins două probe. Gîști- 
gătorilor (50 cmc: Livlu 
Zecheru — Buzău, 68 
cmc : Ion Neagu — Bra
șov) li s-au decernat 
frumoase premii. Un 
premiu special a răsplă
tit prezența la acest ra
liu a pionierei Lucia 
Marcu <cat. 50 cmc.) din 
Făgăraș.

CUTEZĂTORII" LA DRUM!.
Clubul sportiv „Cutezătorii", al Palatului pio

nierilor, organizează o acțiune cicloturistică cu vi
zitarea portului Giurgiu. Plecarea va avea loc 
simbătă la ora 14 de la Palatul pionierilor (poarta 
de jos). înapoierea duminică în jurul orei 18. Vor 
participa numai cicloturiști din grupa avansaților.

în același timp, pentru începători va fi organi
zată o excursie cicloturistică la ștrandul de pe 
rîul Argeș, din dreptul comunei Copăceni (km. 
20). Plecarea, duminică dimineața din fața sta
dionului Dinamo.

I
I
I
I

SE REDESCHIDE VELODROMUL
Simbătă, velodromul Dina

mo iși redeschide porțile, 
pentru a găzdui Întrecerile 
dotate cu „Cupa F.R.F.".

„PIDINEH” ÎN ROMÂNIA!
HUGBYȘTII FRANCEZI

O vesta Interea&nU pentru 
iubitorii rugbyululi a fost 
perfectat turneul selecționa
tei de seniori a Plrlneilor In 
România,

VOR EVOLUA LA BUCUREȘTI §1 CONSTATA
Apreclațll aportlvl francezi 

vor susține trei meciuri In 
țara noastră: unul la Bucu
rești cu Steaua, altul la Con
stanța cu Farul șl al treilea

din nou în Capitală, cu o 
selecționată divizionară. Tur
neul se va desfășura Intre 7 
și 14 iunie.

Programul cuprinde curse 
de viteză pentru seniori și 
juniori, 500 m, cu plecare 
de pe loc (seniori și juniori), 
precum și o alergare cu 
dițiune de puncte: 50 

ture pentru seniori, și 30 
ture pentru juniori.

Ora de începere: 16,30.

a- 
de 
de

PATRULATER INTERNAȚIONAL
In zilele de 8 șl 7 Iunie, 

In organizarea federației de 
resort, va avea loc un con
curs patrulater de sabie cu 
participarea echipelor repre
zentative ale Italiei, Polo-

rinfre metodele și sistemele 
moderne de antrenament, re
cunoscute în ultimele decenii 
pentru marea lor eficacitate 
în toate ramurile și probele 
sportive bazate pe eforturi de

forță și viteză, la loc de frunte se si
tuează și culturismul.

Ignorată pînă nu de mult deoarece 
urmărea în exclusivitate obținerea fru
museții fizice, metoda culturistă și-a 
făcut loc în practica educației fizice și 
a sportului și, ca urmare, astăzi în 
toate țările, interesul pentru aplicarea 
ei a crescut rapid, în special în rîn- 
durile tineretului.

Culturismul urmărește desăvîrșirea as
pectului exterior al organismului, co
rectarea reliefului său muscular, dez
voltarea unei musculaturi pronunțate și 
a forței. Particularitatea caracteristică 
a metodei culturiste constă în prelu
crarea analitică a musculaturii, efec- 
tuîndu-se pentru aceasta exerciții va
riate, tn planuri de acționare, separat, 
pentru fiecare segment muscular.

Alături de exercițiile de forță, cul
turismul, avînd tendința de a deveni o 
disciplină sportivă, mai folosește ca 
sporturi . complementare gimnastica 
specială, jocurile sportive, înotul și atle
tismul, combinate, bineînțeles, cu unele 
procedee menite să le mărească efica
citatea i masaj, băi, alimentație cu pro
teine sub formă normală și compri
mată.

Pe plan internațional, filmele, revis
tele și manualele (intitulate, de obicei, 
.cum să cucerim forța*, ,să ne con
struim corpul* etc.) care sugerează ima
ginea omului modern, sînt din ce în 
ce mai numeroase și se ocupă înde
aproape de răspînairea culturismului 
în masele largi ale oamenilor de toate 
vîrstele.

Condiții optime pentru practicarea 
culturismului s-au creat și în unele 
centre ale țării noastre, printre care 
și la Clubul sportiv municipal Dunărea 
Galați, organizîndu-se chiar și con
cursuri din eare a fost eliminat, cum 
era și firesc, exhibiționismul — ten
dință periculoasă. Metoda mai com
portă discuții în recunoașterea ei ca 
ramură sportivă independentă. Totuși, 
posibilitățile ce le oferă culturismul 
prin practicarea exercițiilor fizice tre
buie exploatate în cadrul sportului de 
masă, deoarece metoda, după cîte 
știm, se bucură de mult succes în rîn- 
dul elevilor și studenților. Piacticarea 
culturismului va aduce o contribuție 
însemnată la dezvoltarea capacității de 
muncă și la îmbunătățirea condiției fi
zice și ea trebuie să fie recomandată 
și. susținută cu încredere de către co
misia de culturism, constituită pe lîngă 
Federația română de haltere și cul
turism.

Posibilitățile de dozare a exerciți
ilor, aparatura și spațiile de lucru mo
deste, creează condiții optime pentru 
aplicarea culturismului atît în școli și 
universități cit și în activitățile de masă. 
Toate aceste caracteristici, precum și 
funcțiile sale sociale, fac din cultu
rism o metodă de îmbunătățire a con
diției fizice generale și de înfrumuse
țare a corpului.

Pavel GOSPODINOV
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IN MARELE ARSENAL AL EDUCAȚII

SPORTUL
INCEARCA SA VINDECE

ADOLESCENTE FRACTURATE
...Pentru a asista la demon

strația de deschidere, mă in
stalasem în cel mai îndepăr
tat colț al grădinii, acolo unde 

i „bobocii", cei 
își terminaseră. 

de carantină.
dintre ei nu văzuseră, 
(poate numai la te- 
dar obiectul acesta 
oricum, impresia de 

coloane ordonate,

fuseseră plasați 
care de-abia i 
perioada

Mulți 
pe viu 
levizor, 
creează, 
detașare) 
răspunzînd prompt unor co
menzi abia perceptibile, pilcuri 
de steaguri, piramide compu
se din trupuri.

Uimirea se manifesta di
vers, de la aplauze frenetice, 
pînă la exclamații din cele 
mai pitorești, precum acel : 
„Mamă, fir-ar să fie !“, excla
mat de un 
măsliniu și 
care 
Ungă 
țial...

Ca

splrlduș cu ten 
ochi de tăciune 
desooperindu - mă 

întrebă conflden-
apoi,

el, mă 
de dnd slnt In colonie, 
să nu-1 Îndepărtez, a-

DE SCRIMĂ IA CONSTANȚA?
nlel R.S.F.S.R. șl României. 

Pină acum, nu a fost încă 
fixat locul de desfășurare a 
concursului pentru care au 
fost propuse orașele Con
stanța și București.

runc la Intîmplare: „2 ani”, 
răspuns de care puștiul agață 
o altă întrebare : „De ce nu 
ești acolo ?“ (și-mi arătă din 
ochi coloana „vîrfurilor" spor
tive), problemă la care 
greu am găsit răspuns.

— în doi ani eu aș fi 
geter — mă asigură el 
zindu-se pe cunoștințele 
în arta fotbalului), vrînd 
odată să mă pună în inferio
ritate. Și, pe firul fascinan
tului fotbal, coborîm la mica 
lui Istorie, pe care-o derulea
ză cu semeție ca între... co
legi de meserie : „Sînt din 
Moinești și joc fotbal de pe 
la 5 ani. N-am treabă cu ni
meni. Ml se zice „cocoșul”. 
Pe la școală dădeam rar șl-n- 
tr-a șaptea am rupt-o de tot. 
Acasă nu prea mergeam ‘ă nu 
mă pălească tata. Dormeam 
intr-o cabană a fabricii de 
mobilă și mincam pe 1» bu
cătăria de bloc.** Apoi, cu un 
aer de bravură, Îmi dezvălui 
isprăvile lui : „Mal tatii am 
spart un chioșc de mărunți
șuri la Moinești, apoi altul, 
de pline, la Ploiești. M-au 
prins și m-au adus aici. Dar...“

Nu l-am mal lăsat să con
tinue. Am pornit să-i vorbesc 
de rolul acestui Institut, de 
obligațiile oe-1 revin șl de 
felul cum va trebui să se trans
forme.

Bănutadu-mâ kUnealtl» de-a

s Prima cupă a cari.rri 
sportive și prima zestre pe care-o 
închid tn cufărul meu* — medi
tează fericită Mariana Gtlcă, pri
vind trofeul ce i-a fost oferit de 
ziarul .Sportul*.

școlii im! trimise, din ochii 
tuciurii, două fulgere, părâ- 
slndu-mă apoi urgent fi oco-

Nu șa MUSCELEANU

(Continuare In pag. ■
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România - Cehoslovacia, un important
test pentru echipa noastră feminină

• Ultimele
De mărfi. „Cartierul gene

ral" al pregătirilor lotului 
feminin de gimnastică pen
tru meciul cu Cehoslovacia 
s-a stabilit in orașul Cluj. 
După concursul de selecție 
desfășurat la Timișoara, 7 
gimnaste au fost desemnate 
să continue antrenamentele 
în vederea importantei intîl- 
niri de sîmbătă și duminică.

antrenamente, la Cluj
Iată grupul de sportive din 
care urmează a fi alcătuită e- 
chipa reprezentativă: Elena 
Ceampelea, Paula Ion, Kodica 
Apăteanu, Olga Ștefan, Mia 
Variu, Elisabeta Turcu și 
Elisabeta Pavel. Sub condu
cerea antrenoarelor Maria Io- 
nescu, Emilia Liță și a an
trenorului Nicolae Covaci, a- 
ceste gimnaste vor efectua în

această săptămină antrena
mente ușoare și de acomo
dare in Sala sporturilor din 
Cluj.

Intîlnirea România-Cehoslo- 
vacia prevede exerciții im
puse (simbătă după-amiază) 
și liber alese (duminică 
după-amiază).

Ca arbitre neutre au fost 
invitate Leona Horvath și 
Olga Lemhenyi (R. P. Un
gară).

LA MEDGIDIA GALELE SE LASĂ AȘTEPTAIE

Corespondență specială pentru „SPORTUL"

„DEPLASĂM LA CLUJ CEA MAI 
PUTERNICĂ ECHIPĂ"

declară ALENA TINTEROVA
Pentru prima oară in acest 

an, echipa feminină de gim
nastică a Cehoslovaciei se de
plasează peste hotare, pentru 
susținerea unui meci de veri
ficare. Este vorba despre vi
zita fi întrecerea prieteneas
că ce va avea loc la Cluj, la 
finele acestei săptămîni, cînd 
gimnastele cehoslovace și ro
mânce se vor afla din nou 
față in față, intr-un impor
tant test înaintea campiona
telor mondiale.

Ne amintim cu plăcere că, 
in decembrie trecut, la Vher- 
ske Hradiste, cele două echi
pe au susținut, după o între
rupere de foarte mulți ani, 0 
utilă verificare, prilej cu care 
s-au pus bazele unei perma
nente colaborări intre federa
țiile de specialitate din cele 
două țări, îndeosebi pe linia 
echipelor feminine. Tratînd 
cu toată atenția intîlnirea de 
la Cluj și apreciind însem
nătatea acestei verificări tn 
contextul pregătirilor pentru 
campionatele mondiale, antre- 
noarea Alena Tinterova a or
ganizat zilele trecute un con
curs de selecție, încheiat cu 
succesul, intr-un fel surprin
zător, al tinerei Marcela 
Vachova, în urma căruia uu 
fost stabilite componentele e- 
chipei care se va deplasa la 
Cluj.

LUDOVIC BUH - 
PE PRIMUL LOC

La sfîrșitul lunii, la Sibiu 
sau București, se va desfă
șura meciul dintre selecțio
natele masculine ale Româ
niei și Ungariei. Concursul de 
selecție desfășurat la Timi
șoara în vederea acestei în- 
tîlniri a evidențiat forma re
marcabilă a gimnastului di- 
namovlst Ludovic Buh, cla
sat pe primul loc cu 108,10 
p. L-a secondat colegul său 
de club, Vasiie Coșariu, care 
a realizat 107,50 p. Mircea 
Gheorghiu șl Dan Grecu au 
obținut același punctaj(105,45 
p), ultimul îndeosebi marcînd 
un progres evident. Campio
nul țării. Petre Mihaiuc, pare 
să și recapete forma bună 
din toamnă, dar surprinde, în 
schimb, eclipsa de formă a 
lui Gheorghe Păunescu, con
cretizată printr-o comporta
re slabă la Timișoara.

Reține în primul rînd aten
ția campioana absolută a 
Cehoslovaciei pe 1969, Bohu- 
mila Rimnakova (născută în 
anul 1947, la Praga), conti
nuatoare a renumitei Vera 
Ceaslavska, clasată pe locul 
7 la individual compus la 
J.O. din Mexic, pe locul 4 la 
paralele și pe 5 la sol. O se
condează Maria Krajcirova- 
Nemeth (1948, Bratislava), 
ciștigătoare a premondialelor 
desfășurate la Ljubljana in 
1969 și ocupanta locului 9 la 
individual compus în Mexic. 
Va face parte din echipă și 
Hana Liskova (1952, Jihlava), 
clasată pe locul 11 la J.O. din 
Mexic și ocupanta locului 3 la 
campionatele noastre națio
nale din anul 1969, Marcela 
Vachova (1953, Brno) este cea 
mai talentată dintre tinerele 
componente ale echipe repre
zentative, o gimnastă cura
joasă, cu exerciții de o deose
bită dificultate. In 1959, la 
Moscova, ea s-a clasat pe lo
cul 1 la paralele la „Cupa 
speranțelor olimpice". Liuba 
Krasna (1953, Bratislava), a 
ocupat locul 5 la campiona
tele din 1969. Sonia Brazdova 
(1953, Cottwaldov), clasată pe 
locul 3 la paralele și pe 4 la 
bimă la campionatele din 
1969. Jarmila Techlova (1949, 
Praga), clasată pe locul 4 la 
naționalele de anul trecut. 
Ultimele două au evoluat în 
acest an și la campionatele 
internaționale ale României 
de la București, dar n-au reu
șit, din păcate, să-și etaleze 
întreaga măiestrie.

In legătură cu meciul Ro
mânia — Cehoslovacia, de la 
Cluj, antrenoarea lotului, Ale
na Tinterova, ne-a declarat l

„Am selecționat cea mai 
puternică echipă pe care o 
putem alinia la ora actuală. 
Ne-am pregătit cu minuțio
zitate pentru meciul de la 
Cluj, am organizat și un con
curs de selecție. Știm, că tîtiă- 
r® selecționată a României 
este in continuu progres și că 
tinde să intre în elita gimnas
ticii mondiale. Ne bucură suc
cesele gimnastelor românce. 
Despre talentul deosebit al E- 
lenei Ceampelea, cea mai 
bună gimnastă româncă la 
ora actuală, m-am convins o 
dată în plus la recenta de
monstrație desfășurată la 
Praga".

Mirko FIȘER
redactor la Ceskoslovensky 

Sport — Praga

JUNIORII BUCUREȘTENI 
PUTEAU OBȚINE MĂI MULT 

LA BUDAPESTA
Dr. Eugen Șerbănescu, pre

ședintele Comisiei de gimnas
tică a C.M.E.F.S. București, a 
condus echipele de juniori ale 
Capitalei, care au evoluat zi- 
zele trecute la Budapesta. Vi- 
zitîndu-ne la redacție, dr. Șer
bănescu ne-a împărtășit cîteva 
impresii legate de intîlnirea 
la care a asistat:

„Fără îndoială, ne-a bucu
rat, în primul rînd, succesul 
obținut de Nicolae Oprescu 
la individual compus, ca și 
locul doi ocupat de talentata 
Paula Ion. Aceasta nu ne îm
piedică, însă, să ne opr/im a- 
supra unor lipsuri manifesta
te de echipele de juniori ale 
Capitalei, spre a fi remediate 
pînă la viitoarele întîlniri, cu 
Bulgaria. Existau posibilități 
ca băieții noștri să cîștige și 
pe echipe la Budapesta. Dar 
comportarea mai slabă, de a- 
ceastă dată, a lui Constantin 
Petrescu și Adrian Stoica, ca 
și aportul insuficient adus de 
Ion Toma și Nicolae Dobre, 
noi selecționați în echipa Ca
pitalei, au făcut ca rezultatul 
pe echipe să fie favorabil gim- 
naștilor maghiari. Aparatele 
cele mal slabe ale băieților 
noștri au fost paralelele și 
bara unde s-a decis, de altfel, 
soarta concursului. Un singur 
junior român a fost notat cu 
peste 9 la paralele și doar doi 
cu note mai mari de 9 la 
bară, avantajul trecînd astfel 
de partea selecționatei Buda
pestei, care a cîștigat pe me
rit.E pentru prima oară cînd 
echipa Bucureștiului este în
vinsă în această tradițională 
întîlnire.

Deși la fete șansele cele mai 
mari erau de partea gazdelor, 
nu a lipsit mult ca Paula 
Ion, Eliza Pavel și Carolina 
Marin să decidă succesul în 
favoarea oaspetelor. O cădere 
la bîrnă, alta la sol ca și alte 
mici ezitări au dus în final 
la victoria gimnastelor buda
pesta ne.

Aș dori să mai subliniez 
condițiile excelente de con
curs oferite de sala de gim
nastică de la Nepstadion, unde 
echipele noastre au concurat 
la sol pe un podium Reuter, 
folosit în ultima vreme în 
toate întîlnirile internaționale. 
Aș sugera federației de spe
cialitate să se preocupe de 
procurarea unui astfel de po
dium. necesar gimnaștilor și 
gimnastelor noastre pentru 
acomodarea cu condițiile de 
concurs existente în marile 
concursuri internaționale".

Nu numai federația de box, 
ci și cluburile au început să 
acorde o deosebită atenție 
pregătirii juniorilor, menține
rii acestora într-o activitate 
continuă. Abia s-au încheiat 
finalele campionatelor la Bra
șov, și iată că peste cîteva zile 
tinerii pugiliști vor fi chemați 
la startul unei noi confrun
tări. Este vorba de „Cupa 
Muscelul", competiție inițiată 
de clubul sportiv din Cîmpu- 
lung, și Ia care vor participa 
11 echipe. Ele au fost împăr
țite în trej serii : I. U.M. Ti
mișoara, Voința Reghin, Lem
narul Tg. Mureș. C.S.O. C-lung 
Muscel; II. Electroputere Cra
iova, C.S.O. Pitești, C.S.M. Re
șița, P.A.L. Brăila ; III. Ener
gia Cîmpina, Dunărea Galați. 
Nicolina Iași. Acestei compe
tiții. îi urmează turneul do
tat Cu „Centura Moldovei".

în sfîrșit, în luna octombrie, 
aproximativ aceiași boxeri 
care și-au disputat titlurile de 
tampion i ai țării, vor lua par
te la „Criteriul de toamnă al 
juniorilor", întrecere în regu
lamentul căreia figurează eta
pe de zonă și finale pe țară.

Nu de puține ori, antreno
rii de box din Constanța au 
apelat la colegii lor mai tineri 
din Medgidia (Aurel Anton și 
Ștefan Văcaru), cerîndu-le să 
trimită cîțiva pugiliști, spre a 
alcătui un program mai atrac
tiv. Au făcut-o cu convinge
rea că Medgidia, deși nu be
neficiază de o bază materială 
strălucită, va onora cum se 
cuvine galele constănțene. 
Spre lauda celor doi antre
nori, boxerii Aurel Iliescu, 
Gheorghe Anton, Diancu Ton- 
ciu, Nazîru Chiriță, Kerim 
Negip, Nicolae Pisică, Valen
tin Sbarcea, crescuți în sălile 
de antrenament de la Cimen
tul și I.M.U.M., și-au atras 
simpatii pe ringurile constăn
țene.

De fapt, pentru Constanța, 
orașul Medgidia a fost o pe
pinieră a sportului cu mă
nuși, deși în cele două secții 
din micul orășel condițiile de 
pregătire erau departe de a 
fi satisfăcătoare. Dar la Med
gidia cu toate greutățile, re
uniunile abundau. în 1962, de 
pildă, antrenorul Aurel An
ton a organizat 23 de gale a- 
micale, elevii săi participînd 
totodată și la confruntările 
oficiale ale federației.

De aproape doi ani, la Ci-

mentul și I.M.U.M. s-au dat 
în folosință săli moderne de 
antrenament, în care e o ade
vărată plăcere să lucrezi cu 
sportivii. La Cimentul se 
simte mai intens sprijinul 
conducerii asociației (pre
ședinte, directorul adjunct al 
întreprinderii, Gheorghe O- 
chiuleț), unde antrenorul gă
sește înțelegere atunci cînd 
se lovește de greutăți. Este, 
poate, un merit al lui Aurel 
Anton, care știe ce și cum să 
ceară consiliului asociației 
sportive. Din păcate, la 
I.M.U.M. boxul nu se află în 
grațiile asociației, oricît s-a 
străduit antrenorul Văcaru 
să țină aprinsă în întreprin
dere flacăra acestui sport. 
Boxerii de la I.M.U.M. au 
participat, recent, la etapa 
județeană a campionatului de 
juniori, fără să-și fi făcut, în 
prealabil, rodajul în întîl
niri amicale. Elevii lui Vă
caru nu mai urcaseră treptele 
ringului de la 30 noiem
brie 1909, și aceasta la Fe
tești, unde nu este greu de 
imaginat ce adversari au a- 
vut! Bilanțul etapei județe
ne : din 10 juniori care visau 
să ajungă la „zonă", 8 au fost 
eliminați în etapa județeană. 
Cei care conduc activitatea

A: MICA DRAMĂ A MIHAELEI PEffiȘ
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• Incertitudinile au început acum doi ani • Sulița Mihaelei a 
intrat în repaus • „Bila" — o reprofilare fortuită și tempo
rară @ Examenul de stat — principalul obiectiv al... sezonului

Bintuie zvonul că Mihaela 
a părăsit sulița. Un zvon care 
bucură și Întristează totodată.

Cei care jubilează sînt defe- 
tlștil, teoreticienii care, ime
diat după Tokio, s-au lansat 
în speculații, considerind vic
toria Mihaelei o pură lntim- 
plare iar pe atletă — care 
de-abia împlinise 17 ani — o 
apariție meteorică sortită unei 
pieiri tot pe atît de rapide 
precum apăruse.

Ingenunchiată la Mexic (cind 
aruncStoarea Peneș a cucerit 
din nou una din primele me
dalii), teoria s-a revitalizat 
cînd atleta a coborît ștacheta 
rezultatelor și trăiește insi
nuant astăzi cînd sulița Mi
haelei a intrat în repaus.

Cei întristați sînt ceilalți, 
toți, admiratorii constanți și 
devotați ai acelui autentic ta
lent pe care-1 întruchipează 
sulițașa Peneș, pasionații iu
bitori ai atletismului și ai spor
tului, în general. Tocmai pen
tru ei, pentru cei sincer Inte
resați da situația atletei și 
îngrijorați de golul pe care 
l-ar crea eventuala ei retra
gere, scriem aceste rinduri. 
Rinduri care vor să exprime 
numai adevărul pur : Miha
ela n-a spus adio suliței. A- 
parenta ei retragere nu re
prezintă altceva decit „anul 
de odihnă", repausul pe care 
medicii i l-au impus cu stric
tețe.
„BILA" — O REPROFILARE 

FORTUITĂ Șl TEMPORARA
Prozaica periartrită a umă

rului drept, contractată inamte 
de Mexic dar ascunsă de Mi
haela pină după Olimpiadă, 
a devenit, treptat, teribil de 
jenantă, lmpunind acum arun
cătoarei o pauză de circa 12 
luni. Pauză in care sulița nu 
trebuie să constituie decit un 
obiect de... meditație, ea
sînd locul unor probe înru
dite cum sînt greutatea sau 
discul.

Și Mihaela 
greutate (la 
ncază acum), 
ei, de altfel, 
du-și, la 13 
atletică.

„Bila" n-avea, însă, șă fie

lă-

a optat pentru 
care se antre- 
probă familiară 
cu ea începin- 
ani. activitatea

decit o pasiune trecătoare — 
de un an — temperată cind 
junioara Peneș a descoperit, 
la un antrenament al seniori
lor, atracțiile suliței, 
căreia i s-a devotat și 
i-a adus, curind, cele 
mari împliniri.

GÎNDURI NEGRE, 
GÎNDURI ALBE...

Stau cu Mihaela la o 
și simt că Licoarea asta pe 
care o soarbe cu gesturi de 
copil este cca mai amară din 
cite a gustat vreodată.

Reactualizarea strălucitei 
panoplii de la Tokio și Mexic 
și a altor momente care au 
făcut din sulițașa româncă 
vedeta probei, determină ca 
incertitudinile ei să devină 
mai acute, mai apăsătoare. 
„Dacă n-am să mai ating 
vreodată culmile de atunci ? 
Dacă totul nu este, de-acum, 
decit superbul trecut ?" — me
ditează ea, iar gindurile fac 
ca licoarea din care soarbe să 
capete gust de chinină.

— într-un an rivalele vor 
progresa enorm și eu trebuie 
să vin masiv din urmă. Și 
nu știu cum va răspunde el ?!
— se întreabă conlocutoarea 
mea in timp ce privirile-i co
boară spre umărul care se 
încăpățînează și nu vrea să 
cedeze. Apoi, vrînd parcă să 
se scuture de bănuieli negre, 
coboară brusc in actualitate : 
„Bila, deși nu este decit 
„tranzit” între suliță și... 
liță vreau să fie onorată 
tuși și s-o aduc, dacă e 
sibil, pe unul din primele 
locuri. Vi se pare o 
ritate ? mă sondează ea 
zîndu-mi unda de îndoială 
care mi-a străbătut fața. Am 
Ia activ citeva aruncări de 
peste J4 metri și sper ca, pînă 
la naționale, să mai adaug u- 
nul. Deși perioada care ur
mează este foarte aglomerată"
— completează Mihaela amin- 
tindu-și de examenul de stat 
care bate la ușă.

Statul — dificila olimpi
adă universitară — pentru reu
șita căreia trebuie să-și con
centreze toată atenția și ener
gia. el trebuind să fie un co
rolar al unei activități de pa-

semnificații...

probă 
care 
tnaj

cafea

im 
su- 
to- 
po- 
trei 

leme- 
vă-

mari

tru ani, incheiați cu o me
die de peste 9,50.

De trecerea cu brio a aces
tei inalte ștachete depinde, de 
altfel, și viitoarea prezență a 
Mihaelei la o catedră univer
sitară așa cum și-a visat, dln- 
totdeauna, virtuala absolventă 
a I.E.F.S.

Unde și-ar dori să profe
seze ?

— La Cluj, indiscutabil — 
își deconspiră ea planurile. Și, 
apoi, anticipind : „Dacă voi 
reuși să primesc o atare re
partiție am să uit de toate 
necazurile. Chiar și de EL.“

EL — fiind umărul acela 
încăpățînat care alimentează 
teorii și generează tristețe.

pugllistică la ■ Medgidia tre
buie să știe că nu e de a- 
juns să ai o sală utilată cu 
aparatură, ca să obții perfor
manțe. Cel mai util antrena
ment îl constituie meciul, po
sibilitatea de a te măsura cu 
adversari cît mai diferiți ca 
stil de luptă. Or, cu 6 gale a- 
micale, disputate anul tre
cut în organizarea asociației 
Cimentul, nu se poate asigura 
un rodaj corespunzător.

Din păcate, chiar pe plan 
local disputele între echipele 
Cimentul și I.M.U.M. (care nu 
necesită cheltuirea cine știe 
căror fonduri) s-au redus a- 
proape la... zero. Cei doi an
trenori evită să stea față-n 
față la colțurile ringului, în 
ultimii 10 ani elevii lor întîl- 
nindu-se doar de două ori I 
Să fie oare vorba de teama 
de a nu pierde un meci în 
fața propriilor spectatori ?

Atît antrenorul de la Ci
mentul, cît și cel de la 
I.M.U.M. sînt nemulțumiți de 
felul cum elevii lor sînt ar
bitrați și judecați, atunci cînd 
evoluează la Constanța. Pre
ședintele comisiei orășenești, 
arbitrul Vasiie Grosu, ne re
lata deunăzi despre nedrepta
tea făcută de arbitri boxe
rilor Marian Lazăr și Kerim 
Seidali de la Cimentul, la 
etapa județeană a campio
natului de juniori. Aprecierea 
arbitrului din Medgidia a 
fost confirmată întrutotul de 
factorii de răspundere de la 
clubul Farul și C.J.E.F.S. 
Considerăm că a bara dru
mul unui boxer de real ta
lent (cum e, de pildă, Marian 
Lazăr) spre etapele superioa
re ale campionatului, este o 
mare nedreptate, cu atît mai 
mult cu cît e vorba de un 
junior, care — după cum ne 
spunea antrenorul său — 
peste un an sau doi va boxa 
sigur sub culorile Farului.

S-ar putea spune că una 
sau două decizii inexacte nu 
trebuie să frîngă elanuri. Ar 
fi greșit dacă s-ar emite ast
fel de păreri, întrucît e vorba 
de juniori crescuți cu trudă.

N. Mș. Romeo CALÂRAȘANU

SPORTUL ÎNCEARCĂ SĂ VINDECE
(Urmare din pag. 1)

Dl CALIfICARE PENTRU 
C.E. TEMIN1N

După cum am anunțat an
terior, federația de speciali
tate din R. F. a Germaniei a 
anunțat că nu va lua parte 
la turneul de calificare pen
tru campionatul european fe
minin din acest an. Ca ur
mare, locul formației vest- 
germane a fost luat de selec
ționata orașului gazdă a tur
neului, Oradea. Programul 
turneului prevede disputarea 
meciurilor în următoarea or
dine: vineri: Austria Oradea, 
România-Suedia ; simbătă : 
Suedia-Oradea, România-Aus- 
tria ; duminică : România-O- 
radea, Austria-Sued ia. Prime
le două reprezentative se vor 
califica pentru C.E. Selecțio
nata Oradei ia parte în afară 
de concurs.

AU PROMOVAT 
ÎN DIVIZIA A

Din cele patru serii ale di
viziei B, doar una și-a înche
iat activitatea, și anume cea 
a echipelor masculine din se
ria a II-a. Pe primul loc s-a 
clasat Farul Constanța (an
trenor Al. Botoș) care și-a 
cucerit, astfel, dreptul de a 
evolua din toamnă în divizia 
A. Urmează în clasament: 2. 
Progresul București, 3. Aca
demia Militară, 4. Politehnica 
Iași, 5. Universitatea Bucu
rești, 6. Constructorul Iași, 7. 
A.S.A. Bacău, 8. Petrolul Plo
iești, 9. IEFS II, 10. Rapid 
Buzău. Ultimele două echipe 
au retrogradat în campiona
tul de calificare.

In ceea ce privește primele 
locuri, care aduc promovarea 
în prima divizie a țării, ele 
sînt cunoscute și în celelalte 
serii. Politehnica Cluj (an
trenor E. Sarosi) la băieți se
ria I, Sănătatea Satu Mare 
(antrenor Gabriela Both) și 
Voința București (antrenor 
Gh. Benone) ia fete, seria I 
și respectiv a II-a, se pot 
considera promovate, deși 
duminică mai au de susținut 
jocurile ultimei etape.

Handbalul este unul din 
jocurile sportive care în decurs 
de numai un deceniu a obți
nut in arena mondială un 
mare succes. Meritul se cu
vine jucătorilor, antrenorilor și 
tehnicienilor, merit pe care 
conducerea de stat și sportivă 
l-au distins și l-au onorat la 
timpul lor.

Ceea ce ne îndeamnă să 
scriem rindurile de față este 
un alt aspect al lumii hand
balistice, care merită a fi cu
noscut și care explică, în par
te, constanța valorică a echi
pelor românești, putîndu-se 
vorbi de școala românească de 
handbal. Acest sport se află 
in avangarda activității de 
cercetare științifică și funda
mentare teoretică. Handbalul 
românesc are o bibliografie lar
gă și variată, o literatură de 
specialitate, rod al experien
ței practice și de căutare, cu 
care numai cîteva alte disci
pline sportive se pot com
para. Handbalul românesc, vi-

talizat de recunoașterea inter
națională a clasei sale, ani
mat de dorința răspîndirit sa
le, se străduie prin toate mij
loacele și la toate nivelele să-i 
dea acestui joc armătura ști
ințifică, garanția seriozității și 
invulnerabilității. Succesele 
handbaliștilor nu sînt fructul 
întîmplării sau al unei con
juncturi favorabile, ci rezul
tatul firesc al unor eforturi 
risipite cu abnegație pe tere
nuri dar mai ales cu metodă 
și pricepere, pe care le-a pus 
la îndemînă doctrina cristali
zată din observație, analiză, 
sinteză. Tot acest travaliu ști
ințific a însemnat pentru hand
bal puntea pe care din teren 
jucătorii au urcat spre cele 
mai înalte trepte ale măies
triei și gloriei sportive și in 
același timp puntea pe care 
căutările, experiențele de joc 
și de pregătire au trecut din 
patrulaterul de luptă in cel 
de lectură a cărților.

V. Cofocaru, 1. Kunst-Gher-

Intensă activitate 
competițională a trăgătorilor

mănescu, E. Trofin și S. Gri- 
gorovici, Constantin Popescu, 
P. Zugrăvescu, V. Sidea, D. 
Popescu-Colibași, pentru a nu 
cita decit o parte din autorii 
de cărți tehnice și beletris
tice, au așezat handbalului te
melii solide, varietate și pro
funzime în orizontul său ști
ințific național și mondial.

Nu de mult la Brașov din 
inițiativa cabinetului melodi- 
co-științific al Școlii sportive 
nr. 2 București, s-a desfășurat 
la sediul C.J.E.F.S. o micro
sesiune științifică, un util 
schimb de experiență cu acti
viștii, profesorii șl antrenorii 
de handbal din Brașov, de la 
Școala sportivă și liceul cu 
program de educație fizică.

Cu această ocazie profesorii 
C. Popescu, Romulus Spirescu, 
Claudia Bădescu, Simion Pom- 
piliu, Gh. Alexandrescu și M. 
Petrescu au susținut în fața 
unui auditoriu numeros și in
teresat referate și comunicări, 
rod al muncii cu elevii, pre- 
zentind aspecte noi și unghiuri 
de vedere personale privind 
instruirea sportivă, planifica
rea pregătirii, sociologia hand
balului, criteriile de selecție 
in handbal la vîrstele școlare 
sau noutăți în arbitraj.

Consfătuirea, axată pe te
matica handbalului sub aspec
tele sale de instruire și se

lecție, susținută de grafice și 
tablouri statistice, s-a desfă
șurat sub forma unui dialog 
științific București—Brașov, în 
care s-au operat importante 
schimburi de date științifice, 
observații personale, conclu
zii sintetice intr-un spirit de 
prietenie și reciprocă

Sămința aruncată de 
tași a rodit. Poate 
racterul excepțional al 
nicărilor prezentate ___ . _
ținut în mod special atenția, 
ci mai ales preocuparea pen
tru cercetare, orientarea spre 
disecarea și înțelegerea cau
zelor și mijloacelor prin care 
handbalul românesc aspiră nu 
numai la medaliile de aur, 
ci și la tezaurul de cunoaș- 
tere și experiență, la capito
lul de știință al acestui joc.

Călăuzit de pasiune și stră
juit de seriozitate și conști
ință profesională, trecutul 
handbalului românesc nu le 
ma.i apare nici celor mai ne- 
pricepuți sau de rea credință . 
întimplător și nesemnificativ, 
iar viitorul nu le apare în
grijorător. Chezășie este însăși 
această mică consfătuire, re
flexul unei mari pasiuni și al 
unei noi concepții, responsa
bile, prin care handbalul res
piră ozonul inteligenței crea
toare.

stimă, 
inaln- 

nu ca- 
comu- 

ne-a re-

că

Paralel cu competițiile in
ternaționale, trăgătorii noștri 
concurează și la o serie de 
concursuri interne. Astfel, la 
Cluj au avut loc. timp de 
trei zile, întrecerile con
cursului interjudețean.

Rezultate, armă sport 3x20 
f seniori: 1. Toth (Arad) 528 
p, 2. Ionescu (Ploiești) 513 p, 
3. Ștefanide (Ploiești) 505 p, 
junioare : 1. Monica Nichita 
(Cluj) 487 p, 2. Adriana 
Janko (Cluj) 465 p, 3. Ioana 
Boțea (Brașov) 460 p, senioa
re : 1. Magda Borcea (Bucu
rești) 524 p, 2. Emilia Popa 
(Arad) 520 p, 3. Edda Baia 
(București) 518 p. juniori: 1. 
Boghian (Iași) 493 p, 2. Manole 
(București) 488 p, 3. Radu 
(Ploiești) 485 p, echipe (clas, 
gen.) i 1. Arad 1938 p, 2. 
București 1937 p, 3. Cluj I 
1919 p.

Armă standard 3X20 f se
niori : 1. Alsany (Cluj) 560 p, 
2. Musa (Ploiești) 553 p, 3. 
Sicorschi (București) 551 p, 
senioare : 1. Magda Borcea 
548 p, 2. Edda Baia 544 p, 3. 
Iuliana Daroczi (Cluj) 533 p, 
juniori; 1. Manole 543 p. 2. 
Boghian 534 p, 3. Stoicescu 
(Ploiești) 532 p, junioare: I.

Adriana Georgescu (București) 
532 p, 2. Ioana Boțea 498 
p, 3. Monica Nichita 498 p, 
echipe (clas, gen.): 1. Bucu
rești 2168 p, 2. Iași 2088 p, 3. 
Brașov 2083 p.

Clasament general pe ju
dețe Ia armă sport și armă 
standard: 1. București, 2.
Iași, 3. Arad, 4. Cluj I, 5. 
Brașov, 6. Cluj II, 7. Teleor
man.

★
Pe poligonul din Baia 

Mare, 20 de skeetiști au luat 
startul în cadrul unei inte
resante competiții. Au fost 
prezenți trăgători de la Stea
ua, Olimpia București, Pro
iectantul și C. S. Baia Mare. 
Rezultatele au fost însă in
fluențate de timpul nepriel
nic (ploaie și vînt). Locul în- 
tîi a revenit lui Gheorghe 
Sencovici (Steaua) cu 176 t 
(din 200 t), urmat de Gleb 
Pintilie (C. S. Baia Mare) 
173 t, Oliviu Gligor (C. S. 
Baia Mare) 170 t. Dumitru 
Danciu (Olimpia București) 
170 t, Dan Buduru (Steaua) 
166 t, Anatol Sălceanu (O- 
limpia București) 164 t. Echi
pe: 1. C. S. Baia Mare, 2. 
Steaua I, 3. Olimpia.

roblema pregătirii fizice 
a concurenților partici- 
panțl la cele două 
etape ale campionatului 
național de raliuri, des
fășurate ptnă tn pre

zent la Sibiu șl Craiova, a 
demonstrat o diversitate de si
tuații, în funcție de echipe, de 
felul în care au înțeles să se 
pregătească șt de felul în care 
conducerile întreprinderilor ty- 
telare, înțelegeau să-l sprijine.

Una din echipele care fac 
parte din categoria celor care 
au acordat mai mare impor
tanță la ceea ce se numește 
pregătire este cea de la poalele 
Ttmpei, formația steagul roșu 
Brașov. întrebați fiind de felul 
In care se pregătesc pentru 
competiții, A. Pulu, L. Kovacs, 
I. Finlchlui C. Pescaru șl cei
lalți componențl al echipei au 
dat un răspuns scurt dar cu
prinzător •: „Muncim permanent 
Și multilateral". PERMANENT — 
adică din Iarnă, pe schiuri, apoi 
In continuare la Bala de gim
nastică : MULTILATERAf. — prin 
ore de pregătire tehnică a ma
șinilor, prin documentarea teh
nică, prin cunoașterea continuă 
a tuturor noutăților din lumea 
automobilismului. „Nimic nu 
este întimplător") spune L. Ko
vacs. Un lucru bun se face 
prin muncă multă, conti
nuă, de calitate și or
ganizată to colectiv. Steagul

Mihai BIRA

roșu are apoi șl un alt mare 
avantaj. Conducerea uzinei, co
mitetul de partid, comitetul sin
dical, au sprijinit Înființarea 
unei secții de automobilism în 
cadrul clubului „STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV", fapt care creează o 
serie de facilități în activitatea 
sportivă. Despre rezultatele ob
ținute nu credem că mai este 
cazul să vorbim, clasamentele 
etapelor fiind concludente.

Campionatul

lindu-mă sistematic în zilele 
cit am rămas acolo.

11 cheamă Ionel Enache și 
nu a împlinit încă o iună de 
cînd a tost adus in colonie. 
Pradă viselor lui libertine, 
Enache nu prea are ginduri 
statornice, imaginația lui oro- 
dind — probabil — alte spar
geri și escaladări spectaculoase.

„Categoria lor (a celor mai 
proaspeți membri ai coloniei) 
este, de alllcl, și cel mai 
greu de strunit, aici intîlnin- 
du-se obișnuințele și deprin
derile rele cu eare copiii au 
venit, cu capacitatea redusă 
de înțelegere și eu o incă- 
pătinare specifică virstei — 
ne informează pedagogii, re- 
ferindu-se la „bobocii" abia 
introduși în viața taberei. Tre
buie multă răbdare și calm, 
trebuie pacientă și înțelegere, 
trebuie...” Și astfel sint deru
late metodele și mijloacele pe 
care un corp profesoral eru
dit le utilizează pentru a în
drepta deprinderi rele, pentru 
a produce mutații in conști
ință, pentru a-i reda societății 
pe acei tineri alunecați, vre
melnic, pe drumurile rătăcirii.

Metode și mijloace, din suita 
cărora se detașează SPORTUL, 
obiectul care dezvoltă, poate, 
cele mai multe virtuți (vo
ință, corectitudine, dirzenie, 
cinste, promptitudine) și chel
tuiește, intr-un scop nobil (cîș- 
tigarea măiestriei sportive si 
victoria celui mai bun), flu
viul de energii pc care-1 dez
voltă adolescenta.

Tocmai de aceea, în aceste 
institute speciale de reeducare 
a minorilor, sportul a fost in
trodus masiv, în intimpinarea 
acestei măsuri venind, de alt
fel; chiar dorința și solicită
rile elevilor.

Dovadă a perimetrului larg 
pe care s-a instaurat aici spor
tul sînt finalele republicane, 
întreceri care se vor atit o 
desemnare a celor mai d’tați 
șf slrguincioși Sportivi, cit - 
mai cu seamă — o mărturie 
a disciplinei și corectitudinii 
demonstrate în pregătire, con
diție fără de care prezența, 
într-o mare finală, nu poate 
fi posibilă.

Din galeria lor, a celor scoși 
de sub influențe nocive și re- 
dați unei educații sănătoase, 
din coloana virtuoșilor care au 
participat la cea de a treia 
ediție a finalelor republicane 
a Institutelor speciale de re- 
educare-minori. am reținut ci
teva chipuri (pe care astăzi 
și in alte zile vi le vom în
fățișa), convinși fiind că des
chidem un capitol a cărui con
tinuare — însoțită de aprecieri 
și comentarii elogioase — o 
vom scrie în anii ce vin.

★
Cînd am smuls-o din grupul 

ei, au podidit-o lacrimile. Acel 
interogatoriu ce debutează, de 
obicei, cu „de ce-ai fost tri
misă îri colonie ?“ n-o poate 
lăsa rece, ci ii răscolește —

de fiecare dată — sensiblhta- 
tea și o face să plingă.

„Natură deosebită și copil 
nevinovat", mi-o recomandase 
directoarea adjunctă a insti
tutului, profesoara Maria Lun- 
gu, cind solicitasem o cam
pioană a fair-play-ului spor
tiv și comportării morale.

— Ți-am remarcat grația cu 
care ai evoluat în ansamblu — 
ara asigurat-o pe codana pis
truiată de 
se cheamă 
căutind s-o 
bănuieli și 
apropii. Ai să ajungi o foarte 
bună gimnastă !

A surîs amar (ah, ce surî- 
suri senine, orgolioase sau in
fatuate am surprins la alți 
semeni de-ai ei mai aLintați 
de soartă) simțind că. totuși, 
ceva nu este în regulă.

Ne-am așezat pe-un colț al 
covorului verde și am început 
să vorbim de lașul ei natal. 
L-a părăsit acum doi ani, a- 
tunci cind, scăpată de sub 
ochii părinților, a renunțat să 
mai meargă la școală, pelre- 
cîndu-și timpul — in eterna 
companie a „citorva prietene” — 
intr-un 
vardele 
du t-o 
pierdut .. . .. . . .
de-a învăța.

Trimisă în colonie și su
pusă unor ochi vlglienți, Ma
riana și-a regăsit curind che
marea pentru studiu șl a în
vățat ce înseamnă ambiția. 
Astăzi este una din cele mai 
bune eleve din clasa a VI-a, 
cu 10 Ia romană, franceză și 
purtare (și cu note peste 8 
ia toate celelalte obiecte), re
cunoscută ca unul din cele 
mai înțelegătoare și disciplina
te elemente, respectată pentru 
comportarea ei și înclinația 
spre poezie. Aici — ne măr
turisește ea, reterindu-se la 
actuala ei familie — va ră- 
mine pînă va încheia școala 
de laborante, eontlnuind. tot
odată, să rafineze versul și 
să-și ridice măiestria spor
tivă. Numai de n-ar cbinui-o 
atît dorul de Copoul iubit. ..cu 
teii care dau acum în floare" 
— după cum mă completează 
mica mea interlocutoare — și 
de familia care, aproape de 
13 lurri (!), n-a mai dat pe. 
la ea.

Acestui 
mostră a 
dar și a 
lor Csciși 
abiliteze adolescența intrată pe 
potecile rătăcirii, i-am încre
dințat „CUPA SPORTUL", 
trofeu ce nu se voia doar un 
simbol al victoriei sportive, ci 
o recunoaștere și a altor me
rite printre care preponderen
tă au fair-play-ul și compor
tarea morală de fiecare zi.

Cupa masivă, din cristal de 
Boemia, este și prima zestre 
pe care-o primește tînăra a- 
flată în primăvara celui de 
al 14-lea an de viață.

Și, credem. — gindindu-ne 
la simbolul el — și cea mai 
de preț pînă la vlrsta marilor 
împliniri.

lingă mine (care 
Mariana Gilcâ), 
îndepărtez de la 

totodată să mi-o

du-te-vino pe bule- 
orașulyl. Așa a pier- 

„pe-a patra", așa a 
dorința și deprinderea

sensibil exemplar, 
virtuților virstei sale 
devoțiunii pedagogi- 
să salveze și să re-

In ceea ce privește Clujul, 
este bine de menționat, ca un 
exemplu remarcabil, felul în care 
s-a prezentat ia start, atît la 
plecarea In raliu, cit și la proba 
de îndeminare, echipajul condus 
de L. Borbely Razele soarelui 
se oglindeau în cenușiul strălu
citor al mașinii. A fost, poate, 
singura mașină care a venit 
îmbrăcată în haină de sărbă
toare. Un merit oare al coadu-

national de raliuri

B PLUSURI Șl MINUSURI 
DIN ETAPA A ll-a

Nu același lucru putem să 
spunem șl despre alte echipe. 
U.A.P. Dacia Pitești, care da 
curind a înființat grupa de ra
liuri, are In fată viitorul. Spe
răm ca exemplul celor de la 
Brașov să-i facă să aducă pri
mul automobil românesc, așa 
cum este cazul, pe primul loc. 
Prima uzină de autoturisme, 
primul loe In clasamentul ge
neral pe echipe. Sperăm că așa 
va ti.

cătorulul sau o disciplină Im
pusă de colectivul condus de 
uzina tn care acesta lucrează T

Demnă de subliniat este șl 
participarea reprezentanților la
șului care, cu toate defecțiunile 
tehnice semnalate pe parcurs, 
au terminat cursa, dovedind o 
tenacitate deosebită.

Tg. Mureș a fost pe primul 
Ioe la proba de Îndeminare șl 
nu Întimplător. Laszlo a știut 
să-și pregătească cu mlnuțlozl-

tate programul de antrenament, 
și să-și dozeze eforturile în 
ultimele minute ale marii com
petiții. Sperăm ca și pe melea
gurile sale să-1 putem admira 
măiestria.

Bucureștiul a fost reprezentat 
prin nume de răsunet. Marin 
Dumitrescu, as al probei de 
coastă, Florin Popescu, excelent 
conducător. Iordan Buctttescu, 
un elegant slalim’st, Gheorghe 
Flcrescu, inimos și nerseverent 
concurent, Mihal Negulici, clasat 
pe primele 3 locuri la ambele 
probe, șl alții au demonstrat 
că tradiția unul Papn.iă, Petre 
Cristea, Berlescu, Colceag și 
alții este In milni bune. Totuși, 
este și un mare TOTUȘI. Antre
namentul la volan, pregătirea 
fizică generală, pregătirea mate
rialului rulant, precum și cu
noașterea traseului, toate acestea, 
susținute de concursul larg al 
conducerii Întreprinderilor pe 
care Ie reprezentau, sînt factori 
Insuficient folosiți.

Sperăm că și celelalte echi
paje, ale Oradei, Hunedoarei 
etc., ținlnd seamă de toate ele
mentele unei pregătiri complexe, 
vor putea tn curind să-și spună 
euvtotui.

Oare A.C.R.-ul și C.S.N.A. nu 
cred că ar fl cazul să sprijine 
Înființarea și a altor secții de 
automobilism In cadrul unor 
cluburi deja existente ?

Ileana ILIESCU â

f
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JOCULUI
Bolnav: BUJOR HALMAGEANU și jumătate, cînd tre- 

decoleze avionul spre

Cu dispariția din uz a sis
temului WM și cu apariția u- 
nei puzderii de concepții tac
tice cu mare elasticitate, ro
lul antrenorului creator de tac- • 
tică a' crescut enorm în im
portanță. A apărut tipul de 
antrenor strateg, cu o per
sonalitate puternică, care fa
sonează în mare măsură des
fășurarea jocului și imprimă 
echipei un stil propriu. Aceas
tă evoluție modernă a fotbalu
lui a permis afirmarea unor 
personalități deosebite printre 
antrenori în arena mondială, 
care și-au pus amprenta pe 
jocul unor echipe mari, mo
dele ale genului. Astfel de 
personalități au fost fără în
doială : Rappan, Sebeș. Gutt- 
mann, Elek Schwartz, Herber
ger, " _ ,
Feola, Gloria, Moreira, iar mai 
recent : Herrera, Busby, Ram
sey, Munoz. Boșkov, Kacialin, 
Mitici, Schăn.

Antrenorul, în noul său rol 
de creator de tactică, a de
venit un fel de regizor al jo-

Diagnostic: corp străin în articulația gleznei drepte

Hogan, Winterbottom.

pînă în cele mai mici amă
nunte acțiunea echipei sale. 
El se aseamănă însă și cu un 
comandant de oștire care a- 
plică arta militară în bătălie, 
dar cu dezavantajul de a pu
tea interveni mult mai puțin 
în desfășurarea bătăliei decît 
acesta.

Antrenorul acționează pe 
baza unei informații extrem 
de bogate, pe care o folosește 
pentru elaborarea coordonate
lor posibile ale partidei pe 
care o pregătește. Este vorba 
de un proces de modelare în 
imaginație a desfășurării jo
cului cu calcularea pe cit po
sibil a tuturor contramăsuri- 
lor adversarului. Creația aces
tui model necesită o stare de 
inspirație, în care puterea de 
imaginație se transpune vizio
nar la momentul partidei în 
vederea elaborării planului de 
joc. Practic, acest proces în
seamnă căutarea permanen
tă a unor manevre tactice, 
l'rămîntarea pînă la obsesie a 
unor variante de joc, în nopți 
nedormite, cu o tnuncă inte
lectuală febrilă, cu un enorm 
consum de energie nervoasă. 
Este o stare de spirit vecină 
cu aceea a unui, artist creator, 
care pornește de la o reali
tate interpretată vizionar prin 
filtrul personalității artistice. 
Dar aici se și oprește compa
rația, fiindcă o partidă de 
fotbal nu este nicidecum o 
operă de artă, ci o luptă în 
care se ciocnesc două stiluri, 
două voințe antagoniste și se 
confruntă două inteligențe tac
tice. Este poate mai degrabă 
o ecuație cu mulți termeni 
necunoscuți, care se anulea
ză, se subsumează și se însu
mează reciproc și imprevizibil, 
dind fotbalului farmecul in
certitudinii, al cărei drama
tism plutește permanent de
asupra 
echipe de

Acest proces de creație a 
tacticii 
antrenorului, care devine ast
fel un nou tip de creator de 
valori intelectuale, capabil să 
fecundeze imaginația unor 
mari mase de adepți ai jocu
lui de fotbal. Acest efect cu 
caracter culturalizator poate 
deveni, dacă nu a și devenit 
de pe acum, un factor educa
tiv și recreativ de importanță 
majoră în societatea modernă.

Pe un plan mai general, 
creșterea importanței elemen
tului tactic din joc împrumută 
acestuia un conținut cu o 
problematică intelectuală com
plexă, dar accesibilă maselor 
mari, ceea ce îi sporește mult 
valoarea educativă atit pen
tru practicanți, cit și pentru 
spectatori. Pe de altă parte, 
jocurile sportive imbogâțin- 
du-se cu un conținut intelec
tual elevat, contribuie la sta
bilirea unei legături mai strîn- 
se între homo ludens și homo 
faber. între jocul instinctiv și 
nobilul joc al intelectului u- 
man.

Această evoluție este un re
zultat prețios, o adevărată vic
torie a dezvoltării moderne a 
sportului.

N. BRAȘOVEANU

...Intru.
îmi reamintesc — ca-ntr-un 

film văzut de mult — de Cite 
ori am încercat, înaintea unui 
meci internațional, să fac 
introducerea în atmosferă, a- 
colo, la cabine, cu cuvintele 
acelea — „miros de camfor11, 
„liniște odihnitoare11, „pași 
felini absorbiți de covoare11 
etc — cuvinte care să ducă 
cu gîndul spre o farmacie, 
spre un spital.

Acum, sînt intr-adevăr, la 
spital. Intr-o rezervă cu pe
reții proaspăt văruiți, miro
sind ca în prima zi de scoală, 
cu două paturi de fier și o 
măsuță, cu nelipsita etajeră 
pentru flori și o chiuvetă — 
mă rog, mobilierul de rigoa
re, nici prea sărăcăcios, nici 
prea opulent, așa cum îi stă 
bine unei camere de spital — 
și aflindu-mă aici, față-n fa
ță cu Bujor Hălmăgeanu, 
proaspăt operat la gleznă, 

■ simt — parcă în necaz — cât 
de false și de mutilate sînt 
uneori imaginile noastre...

Nu miroase a nimic. Sau, 
in orice caz, nu a camfor.

Pe culoar, cineva strigă cu 
voce tare, parcă după un 
cunoscut. De peste tot — oa
re din fiecare cameră ? — 
răzbate o voce răgușită, cîn- 
tind ceva despre glorie, des
pre iluzii, despre noroc.

confruntărilor dintre 
aceeași categorie.

înnobilează misiunea

Azi, la ora 18,30, în 
sala Dinamo, arbitrii 
de fotbal sînt convocat! 
pentru o discuție al că
rui obiect va fi : „Re
gulamentul administra
tiv elaborat de Federa
ția română de fotbal11.

Aznavour sau, poate, 
Brell...

— Da, operația a reușit.
Zice asta simplu, de parcă 

ar fi vorba de ceva mărunt, 
lipsit de importanță, de par
că ar fi vorba de ceva neu
tral, care nu ne interesează 
de fel — apoi se întinde și 
ia de pe policioară bucată 
de os, cit jumătate din de
getul mic.

— Asta e ! Cînd mi l-a a- 
rătat doctorul Tomescu, sîm- 
bătă dimineață — a, da, m-a 
operat vineri la ora 8. cu a- 
nestezie generală, dar nu 
m-am sculat decît a doua zi; 
doamne, cum am putut, oare, 
să dorm 24 de ore ?! — nu 
mi-a venit să cred. Prea era 
mare !

Il ține în mână, o „așchie" 
de la capul astragalului — a 
cărui extragere a necesitat 
o dificilă intervenție chirurgi
cală — și se uită la el cu 
o curiozitate feminină, 
deva inexplicabilă.

„Istoria" corpului 
este 
pit 
cu 
ni re 
ciocnire, ca să nu 
„talpă", negru pe alb — dar 
nu a devenit vizibil la radio
grafie decît după multe săp
tămâni, după partidele cu 
Jiul și „Poli" Iași...

— De fapt, rămînerea mea 
acasă e, dacă vrei, un act de 
compensație !

— ?!
— Da, 

sprîncene ! 
tru Mexic 
jucat o repriză la Lausanne 
și două meciuri la București, 
contra Portugaliei și Greciei, 
și iată n-am plecat, la ora

asta băieții se urcă în a- 
vion... Ei bine, la Olimpiada 
de la Tokio 
n-am jucat nici 1 
preliminarii, dar 
în Japonia ! Nu-i 
e o balanță ? 1

Iși aprinde o. _ 
care trage tare, cu năduf. Iși 
face de lucru cu un ziar, cu 
o revistă. Se uită la ceas.

„La ora asta..."
— Spune-mi, 

cum cînd un 
dreptul 
piedicat 
urma 
nat mondial e un eveniment 
cel mai adesea unic în viata 
unui fotbalist....

— Aș fi fariseu dac-aș 
spune doar atit: regret! Nu, 
pe undeva e vorba de mai 
mult, de o invidie. O invidie 
bună dacă vrei, dacă poate 
exista și așa ceva... De altfel,

a fost invers : 
un meci in 

am plecat 
i așa, parcă

țig'ară, din

stupid 
să 

urmei, un

ce
accident 

te-a 
pleci ?

campio-

simți a- 
de-a 
fm- 
La

pe la 9 
buia să 
Mexic, eram singur în came
ră, am făcut cîțiva pași, cu 
chiu cu vai. pînă la fereas
tră, și-am privit în sus, la 
orizont... Nu se vedea nimic, 
nici un avion...

Tace. Chipul i-a devenit 
mai dur, mai sculptat. Cutele 
obrazului s-au adincit...

— Te doare piciorul ?
— Altceva mă doare. Din 

10 în 10 minute bagă cineva 
capul pe ușă și mă compăti
mește. „Mă, ce păcat, tocmai 
acum, meritai «ă pleci... toc 
mai tu... tocmai înainte de 
Mexic... tocmai ție...11 Zău. un 
milion de tocmai, de regrete. 
La urma urmei, peste vreo 
10 zile dau jos ghipsul. Asta-i 
lucrul cel mai important 1

Țigara s a terminat. Plec. 
Aceeași rumoare. Aceeași 
voce pe coridor, cînd veselă, 
cînd tristă. Același aer curat 
printre castanii de vîrsta bu
nicilor.

Doar vocea din tranzistor 
este alta. Mai caldă, mai un
duioasă, mai bună...

Ovidiu IOANIȚOAIA

Puțini, foarte puțini din
tre cei 18 juniori care vor 
reprezenta fotbalul româ
nesc Ia turneul U.E.F.A. 
din Scoția spun, deocam
dată, ceva celor obisnuiți 
să parcurgă ziarul și ru
bricile de specialitate.

Exceptîndu-i pe Hajnal 
(titular la A.S.Â. Tg. Mu
reș), Atodiresei (U.T.A.)
și Sătmăreanu (Crișul),
care au simțit aerul tare 
al diviziei naționale A, 
ceilalți evoluează în echi
pele de tineret — rezerve 
(„steliștii* Deheleanu, . Sa
me?, Gligorie, Helvei și 
Viad, dinamoviștii bțicu- 

■reșteni Stana și; Dobrău), 
în divizia- secundă (Sandu 
și Stan la Metalul Bucu
rești. Sava și Georgescu. Ia 
Metalul Tîrgoviște), sau 
în echipe fără firmă, dar 
unde depistarea talentelor 
autentice se face cu pasi
une (Bblbni—Chimica Tîr- 
năveni. Franc—Victoria Că
rei, Gergel.y—Unirea 
tur, Ciocan—Minaur 
na).

Toți, însă, au ca 
tor comun dorința
face fotbal de performan
ță De aceea am și dorit 
ca acum, înaintea unui 
pas ce poate ți decisiv pe 
acest drum, să aflăm ce 
gîndesc unii dintre acești 
juniori despre sportul 
performanță.

DEHELEANU (elev 
cl. Xl-a seral Liceul 
Sadoveanu") : „Sportul 
performanță este o activi
tate plăcută, dar trebuie 
să-ți dai tot interesul și 
să știi să lași de-o parte 
ceea ce contravine mo
mentului1.

S/ATMAREANU (elev în 
cl. Xl-a, Liceul 4 Oradea) i 
„Voință, ambiție, multe

sacrificii pentru a at'nge, 
cu adevărat, performanța. 
Atunci cînd o dobîndești 
compensează, însă, toate 
renunțările".

SANDU (elev anul III 
strungari, 
onală) 1 _
performanță, 
trebuie să fie 
decît drepturile*.

HA.INAL (absolvent 
școală profesională și elev 
în cl. IX, Liceul Bolyai 
din Tg. Mureș) : „Să ne 
dăruim total pentru obți
nerea 
manțe. Nu există satisfac
ție mal mare decît 
cînd timpul arată 
crescut11.

SA VĂ (elev în cl. 
Liceul 2 
„Performanța 
sacrificiu".

Școala profesi- 
,ln sportul de

îndatoririle 
mai mari

adevăratei perfor-

atunci 
că am

Xll-a.
Tîrgoviște) : 

înseamnă

pe un-

Cris-
Zlat-

numi- 
de a

„FOTBALUL
de dr.

In librării a ap.ărut, in acetie 
zile, o nouă lucrare a lui Virqil 
Economu : FOTBALUL MODERN. 
Este a cincea lucrare de specia
litate. pe care acest mare inară- 
gostlt al fotbalului o realiseaiă 
de-a lungul anilor, prima dintre 
ele, FOOTBALE — studiu docu
mentar și critic, apărută in anul 
193.>, fiind, deschizătoare de dru
muri In publicistica 
unde cartea de 
cea cu profil 
nu-fi găsească 
deși loc. Dar. 
clnd 
citul numărul 
pe care le tipărește ea este, pro
babil. mal mare decît cel al 
tuturor cărților ce vedeau lumina 
tiparului, in urmă cu irei-patru 
decenii, in țara noastră, o lucra
re tehnici avind ca tematică 
fotbalul, nu reprezintă un fapt 
obișnuit. Orice s-ar spune, mai 
mult s-a vorbit declt s-a scris 
despre fotbal, despre sport In 
general, in ultimă instanță ape- 
llndu-se îndeosebi la traduceri 
și. mal puțin la creații proprii. 
Este unul dintre motivele pentru 
care salutăm apariția volumului 
FOTBALUL MODERN, tn ale că
rui multe pagini (aproape 500) 
Virgil Economu, folosind o vastă 
bibliografie, face o analiză a fot
balului in zilele noastre, arătlnd 
liniile lui directoare șl demon- 
strlnd cum ar trebui jucat, pen
tru ca drumul spre victorie să 
nu mai fie atit de întortocheat. 
pentru ca întâmplarea să nu 
fie un zeu atotputernic tn 
bal.

tn lume au apărut multe 
crări despre fotbal. Atit de mul
te, incit acest joc ar trebui să 
nu mai aibă nici un secret pen
tru nimeni. De fapt, nimeni nu 
știe nimic, iar eforturile celor ce 
slnt socotiți specialiști tn mate
rie se îndreaptă spre determina
rea. măcar, a unor principii de 
bază... tn acest sport al tuturor 
contradicțiilor, tn care o teorie 
o răstoarnă pe cealaltă, tn care 
flecare specialist tl contestă pe 
celălalt, iar publicul cel mare pe 
toți la un loc. Poate insă că si 
acesta este unul dintre farmecele 
fotbalului. Nu degeaba se sptine 
că inconstanța este cea mal 
constantă lege a acestui sport t

Desigur, noua carte a lui Vir
gil Economu, ca șt celelalte, de

există o

noastră, 
sport, șl mai a'es 
tehnic, părea să 
nici cel mai mo- 
chiar și acum, 
editură sportivă 
cărților de sport

m.ii 
fot-

lu-

LOTO - PRONOSPORT
PREMII MARI LA LOTO

Sistemul de joc Loto este 
un sistem simplu cu posibi
lități mari de a se obține pre
mii importante în bani și 
autoturisme,

Săptămînă de săptămînă 
zeița Fortuna surîde unui 
mare număr de cîștigători, 
perseverenți și fericiți că au 
intrat în posesia unor astfel 
de premii.

Dar iată cîțiva dintre cei 
mai recenți cîștigători ai a- 
cestui sistem ale căror exem
ple, puteți să le urmați și 
dumneavoastră.

Cite 100.000 lei, Vizireanu 
Stan din Brăila și Rusu Maria 
din Iași ; 99.654 lei — Florea 
Elisabeta din Sighet: 95.085 
lei — Ionescu Dan din Plo
iești ; 85.357 lei — Vasiliu . A- 
lexandru — București sau cîte 
un autoturism Dacia 1300 — 
Ionescu Ștefan din București; 
Moskvici 408 — Biro Nicolae 
din Arad ; Dacia 1100 — Ve- 
țeanu Grigore din Curtea de 
Argeș, Cociorna Ileana din 
Bacău, Grigoraș loan din Sa- 
tu-Mare și mulți alții.

Noua măsură ce se aplică 
din această săptămînă la Loto 
cînd autoturismele se vor a-

corda Ia fiecare tragere — la 
alegere — adică în cazul cînd 
valoarea unitară a unui pre
miu obținut pe o variantă de 
5 lei, indiferent categoria și 
extragerea, este egală sau su
perioară contravalorii unuia 
dintre autoturismele anunța
te, oferă în continuare mari 
șanse participanților de a ob
ține premii în bani si auto
turisme.
• Tragerea concursului Pro- 

noexpres de astăzi, va avea 
loc în București, str. Doamnei 
nr. 2, cU începere de Ia oră 
19,00. Tragerea va fi radio
difuzată.

UN PREMIU DE 66.632 LEI 
LA PRONOSPORT. PREMIILE 

CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 19 DIN 10 MAI 

1970

CATEGORIA I : (13 rezul
tate) 0,5 variante a 66.632 lei

CATEGORIA a Il-a : (12 re
zultate) 23,9 variante a 3.346 
lei

CATEGORIA a III-a : (11
rezultate) 382,5 variante a 314 
lei

Premiul de categoria I a 
fost obținut de PESCARU 
STEFAN din Breaza—Prahova.

i“ 

simplă : 
la Arad, 
IJ.T.A., 
cu Moț 

ca

străin 
dezli- 

meciul 
cioc-

s-a
în 

la o 
— am scris

scriu

nu ridica din 
Iată de ce : pen- 
m-am bătut, am

CĂRȚI NOI

MODERN-
ing. VIRGIL ECONOMU

altfel, se adresează tn primul 
rină tehnicienilor. Măcar pentru 
a fi combătută de către aceștia ! 
Dar ea poate trezi șt interesul 
unei mase mai mart de cititori, 
pentru că multe dintre proble
mele pe care le dezbate — 
marcarea, demarcarea, stopul și 
preluarea, jocul cu capul, șu
tul, lovitura de pedeapsă, jocul 
portarului, al fundașilor, mijlo
cașilor sl tnaișitașilor — repre
zintă tocmai semnele de între
bare cărora 
bun răspuns flecare 
al fotbalului, din clipa cînd face 
primii pași In acest sport șl pinii 
ce ajunge... maestru.

Un capitol care atrage tn mod 
special atenția este al XlII-lea, 
tn care autorul analizează ulti
mele tntllnlrl internaționale ale 
echipei noastre naționale, insis
ting asupra celor două partide 
încheiate la egalitate, la Bucu
rești ca. și la Londra, cu echipa 
Angliei, recomandată nu numai 
de titlul de campioană mondială 
cucerit cu 4 ani tn urmă, cl și 
de forța și valoarea, încununate 
sau nu de victoria finală tntr-o 
competiție internațională, ale 
fotbalului englezesc, tn. general.

Ca și in alte lucrări ale sale, 
Vlrgil Economu folosește metoda 
atractivă a întrebărilor si răs
punsurilor, pentru a-l face pe 
cititor să se oprească mai mult 
asupra unor probleme tehnlco- 
tactice, ca șl asupra, regulilor de 
joc, asupra interpretării lor.

Iar dintre „Glodurile despre 
fotbal" care încheie volumul, am 
reținut unul care sintetizează 
această lucrare, întitulată FOT
BALUL MODERN : „Fotbalul de 
astăzi ne Impune să atacăm, 
părîndu-ne, și să ne apărăm, a- 
tacînd 1“

le caută cel mal
practicant

a-

C. BRAUN-BOGDAN
antrenor emerit

Duminică, pe stadionul Dinamo

METALUL BUCUREȘTI
In urma acordului 

nit între cele două 
partida Metalul București — 
U.T. Arad, din cadrul 16-imi-

interve- 
echipe,

U.T.A
lor „Cupei României11, se va 
disputa duminică pe stadio
nul Dinamo.

Partida va începe la ora 10.
................ z

de

în 
M. 
de

BOLONI (elev în cl. 
X a. Liceul nr. 2 Tîrnă- 
veni) : „Să muncești mult, 
să ai ambiție pentru a de
păși momentele grele".

HELVEI (elev în cl. 
X-a) : .Aștept mult de la 
sportul de performanță, 
sînt dispus să-i acord 
tinerețea mea*.

STANA (elev la Școala 
profesională 
taj-frezori) : 
muncești, să 
tine însuți, 
zultatul și 
buie să vină 
ziu“.

GERGELY 
XIT, Liceul 
.Dăruire totală 
sportul practicat, 
țări la plăcerile personale 
momentane. Numai astfel 
poți obține mulțumirea su 
fletească".

Electroapara- 
„Trebuie să 

devii tiran cu 
pentru că re- 
răsplata tre- 
mult mai tir-

(elev în cl. 
din Cristur) : 

pentru 
renun-

p. sl.

După cele două meciuri Bulgaria — U.R.S.S.

ARBITRUL ANDREI RĂDULESCU

ÎN POSTURĂ
Trei arbitri români, Andrei 

Rădulescu, Aurel Bentu și 
Constantin Petrea, au condus, 
la Sofia, dubla întîlnire de 
verificare dintre echipele 
Bulgariei și U.R.S.S., ambele 
participante la turneul final 
al campionatului mondial de 
fotbal din Mexic. Prima 
partidă, încheiată cu scorul 
de 3—3. a fost condusă, la 
centru, de Andrei Rădulescu. 
In a doua întîlnire (rezul
tat : 0—0). fluierul a trecut 
în mina lui Aurel Bentu, In 
timp ce Andrei Rădulescu a 
oficiat la linie, împreună cu 
C. Petrea.

Informațiile pe care le-am 
căpătat — nu de la cei în 
cauză ! — vin să arate că 
cei trei „cavaleri ai fluieru
lui" s-au achitat foarte bine 
de sarcina pe care au avut-o, 
astfel că felicitările oaspeți-

SE APROPIE STARTUL
ÎN CAMPIONATUL

INTERNAȚIONAL
FEROVIAR

Selecționata feroviară a 
rii noastre se pregătește să ia 
startul în cea de a VIII-a 
ediție a Campionatului inter
național feroviar. De fapt, este 
vorba de Rapid, pentru că, 
ținîndu-se seama de forma 
bună a giuleștenilor, aceștia 
vor reprezenta țara noastră în 
importanta competiție inter
națională fotbalistică. Celor 
din Giulești li se vor alătura 
Soos $i Petrescu de la C.F.R. 
Cluj. Echipa română va susți
ne primul joc la 20 mai la 
Zutphen (Olanda), cu selecțio
nata feroviarilor țării gazdă. 
Returul este programat la 17 
iunie, la București. în caz de 
calificare, 
urmează să 
selecționata 
ței.

Plecarea 
fixată pentru 14 mal (adică 
imediat după înapoierea Ra
pidului de la Gherla, unde va 
juca meciul de cupă), deoare
ce clubul din Giulești duce 
tratative pentru o partidă a- 
micală la Bruxelles (17 mai).

în lipsa „mexicanilor". Ra
pidul pregătește pentru aceste 
jocuri următorul lot : Rămu- 
reanu, Crăciun — Mușat, Pop, 
Soos. Ștefan, Greavu, Cojoca- 
ru, Dinu, Angelescu, M. Ste- 
lian, Năsturescu. Petreanu, 
Straț, Mazurachis, Codreanu 
și Petrescu. (AL. C.)

ță-

fotbaliștii români 
întîlnească, apoi, 

feroviară a Fran-

în Olanda este

„CUPA

BALCANICA"

l’i
•< I

CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele

Adresa :

1. CE
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

DE... CRONICAR SPORTIV
lor n-au fost mai puțin... sin
cere decît cele ale gazdelor.

Andrei Rădulescu explică 
reușita legînd-o de jocul co
rect al ambelor echipe :

— A fost un meci „tare", cu 
angajamente fizice puternice, 
ca într-un joc cu miză. Rare
ori, însă, forța cu care au 
luptat cele două echipe s-a 
transformat în joc dur, peri
culos, neregulamenlar. Dwă 
vreți, aș compara aceste me
ciuri cu partidele de rugby, 
în aparență mai dure decît 
cele de fotbal, dar, în esență, 
mult mai corecte, cu mult 
mal puține accidentări. Țin 
să precizez, de altfel, că n-am 
văzut numai „luptă", ci. și o 
remarcabilă demonstrație de 
tehnică, totul pe fondul unui 
joc rapid, in care balonul., 
bineînțeles, 
mult 
cere, 
bal, 
nu 
pauzei dintre reprize, 
pauze în timpul jocului... Deși 
toți fotbaliștii au participat 
la realizarea cerințelor antre
norilor — joc colectiv, efort

a alergat 
omul,decit 

manualul 
dar nici 

și-a permis,

mai 
cum 
fot-

«șa 
de
jucătorul 
în afara 

alte...

pe toate planurile în folosul 
comun — au ieșit în evidență 
unele individualități : Seșter- 
nev, Muntean și Nodea de la 
U.R.S.S., Penev și Jekov din 
echipa Bulgariei. Asparuhov, 
nerestabilit, n-a jucat decit o 
repriză. O remarcă specială 
asupra celor două meciuri, 
dar mai ales asupra primului, 
ar fi aceea că de 
s-a căutat soluția 
șut, greu de găsit 
rația specifică din 
lor. Cele fi goluri s-au marcat 
din afara careului.

— Pronosticuri pentru
Mexic. privind echipele 
U.R.S.S. și Bulgariei ?

— Calitatea mea de 
tru la turneul final al 
mă obligă să mă abțin 
pronosticuri...

...Ne revine, deci, nouă rolul 
de a aprecia că atit formația 
Bulgariei, cit mai ales cea a 
U.R.S.S. vor fi greu de înt ins 
la Mexic. Dar, sar putea ca 
adversarii acestora, începînd 
cu cei din grupă, să nu fie 
de părerea noastră...

puține ori 
ideală de 

in aylome- 
fața porți-

arbl- 
C.M. 

de la

După cum am mai anun
țat, la 6 iunie, la Sofia, vor 
începe partidele ediției ’70 a 
„Cupei Balcanice11, la care 
și-au confirmat pînă acum 
participarea reprezentativele 
de tineret 
României, i 
Albaniei.

Pentru 
definitive 
competiției, la 20 mai. In ca
pitala Bulgariei va avea loc 
o nouă reuniune a membri
lor secretariatului perma
nent al ..Cupei", federația ro
mână urmind să fie repre
zentată de secretarul ei ge
neral, tov. Ion Alexandreseu.

La această reuniune ur
mează să se ia o decizie in 
legătură cu cea 
participantă, 
Iugoslaviei, 
nici un răspuns pînă 
ceastă oră.

In ceea ce privește 
română (antrenată de C. Cer- 
năianu și N. Tătarii), aceasta 
se va reuni Ia București in 
ziua de 18 mai.

ale Bulgariei, 
Greciei, Turciei și

stabilirea datelor 
ale desfășurării

de-a Vl-a 
reprezentativa 

care nu a dat 
la a-

echipa

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

A.....................................................................  ,
B..........................................................................
C..........................................................................
D..........................................................................

2. CE ECHIPA VA CTȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

Jack BERARIU



la trimisul nostru special, Victor BĂNCIULESCU

DE PE PISTELE

In concursul internațional de tir de la Plsen

ECHIPELE FEMININE ALE ROMÂNIEI
ȘI ANA GORETI Învingătoare

C.I.O. LA ORA OPȚIUNILOR
PENTRU JOCURILE OLIMPICE

DE ATIETISM
• In meciul Spania- 

Norvegia, Salgado a par
curs 5000-m în 13:54,0.

AMSTERDAM, 12 (prin te- 
lejjpn). — Ziua de azi (n. r. 
ieri) a fost aici încărcată nu 
numai pe agenda de activități 
a conclavului C.I.O., dar și în 
volumul de tensiune pe care 
l-a implicat evenimentul ma
jor al votului pentru Jocurile 
Olimpice din 1976.

La prînz, membrii C.I.O. 
împreună cu soțiile (rugate, 
în mod democratic, să nu facă 
tradiționala reverență) au fost 
primiți oficial de către regina 
Iuliana a Olandei în palatul 
regal din celebra piață cen
trală Dam, de altfel doar se
diul de circumstanță al fa
miliei încoronate.

După-amiază a avut loc 
inaugurarea solemnă a celei 
de a 69-a sesiuni a Comitetu
lui Internațional Olimpic, cu
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discursurile de rigoare ale 
președintelui C.I.O., Avery 
Brundage, al președintelui 
comitetului olimpic olan
dez, Van Karnebeek și al 
unui recent oaspete al Bucu- 
reștiului, ministrul olandez al 
afacerilor culturale, recrea
ției și problemelor sociale, 
d-na dr. Klompe. Cuvîntările 
nu au făcut decît să subli
nieze frămîntările prin care 
trece lumea olimpică, con
fruntată acum cu probleme 
de o mare gravitate și care 
cer soluții urgente pentru a 
nu se ajunge nici la sciziunea 
mișcării sportive, nici la ho- 
tărîri de amînare „sine die".

Apoi, la ora 17, în ședință 
plenară, C.I.O. s-a reunit pen
tru ultima oară cu reprezen
tanții celor 26 de federații 
sportive internaționale în ve
derea discutării opiniilor le
gate de candidaturi. Toate 
acestea, însă, nu înainte de 
a înregistra ultimele vești, 
într-o alocuțiune precisă și 
convingătoare, Vladimir Pro- 
mîșlev, președintele Comite
tului executiv al sovietului 
orașului Moscova, a oferit 
garanții ferme pentru succe
sul Jocurilor în capitala so
vietică iar Konstantin Andria
nov, președintele Comitetului

olimpic al U.R.S.S., și-a asi
gurat colegii din C.I.O. (al 
cărui vicepreședinte este) că 
Jocurile de Ia Moscova nu 
vor fi folosite nici în scopuri 
publicitare, nici cu țeluri co
merciale.

în timp 
nunțat la 
Montrealul 
ei prin vigoarea primarului 
Jean Drapeau, nădăjduind că 
în marea bătălie ea va fi „so
luția elegantă", Los Angeles 
publicitează cu toate mijloa
cele de impresionare anunțînd, 
de exemplu, că probele de 
canotaj se vor desfășura la 
Marina Long Beach, în noc
turnă, la lumina reflectoare
lor, în fața a 200 000 de spec
tatori, ambarcațiunile fiind 
marcate cu benzi de lac fluo
rescent ! Nici candidatele hi- 
vernale nu se lasă mai pre
jos. Intimidată de represalii, 
Tampere ne-a anunțat — prin 
fostul săritor de înălțime Hon- 
konen, bun prieten cu soții 
Iolanda și Ion Soter — că ar 
putea organiza totuși și pro
bele de schi alpin în nordul 
Finlandei. Sion a oferit la 
standul său frumoase costu
me folclorice dantelate, ves
tita ciocolată elvețiană și ex
celentul vin alb de Valais.

ce Florența a re- 
candidatură iar 

și-o susține pe a

Vancouver mizează pe modes
tie, în timp ce Denver, dim
potrivă, pe grandoare, neevi- 
tînd să-1 includă în delegație 
pe astronautul Walter Schirra 
și să doneze Cil.Q. o exce
lentă expoziție de acuarele cu 
temă olimpică realizate de 
copii.

Dar a sosit ora votului. Au 
încetat sunetele admirabile 
ale fanfarei simfonice a gre- 
nadierilor de gardă olandezi, 
în salonul albastru al palatului 
de expoziții R.A.I., membrii 
C.I.O. decid mai întîi pentru 
Jocurile Olimpice de vară. 
Apoi, cînd toți invitații sînt 
adunați în marea sală exa- 
gonală de teatru a palatului 
R.A.I., sub focul reflectoarelor 
de televiziune, în dreptul jer
bei de microfoane ale . postu
rilor de radio, președintele 
Avery Brundage urcă la tri
bună însoțit de scrutătorii pe 
care i-a numit ei însuși : cei 
doi vicepreședinți, generalul 
Clark și lordul Killanin, și 
Ade Ademola (Nigeria), mem
bru al Comitetului executiv. 
Președintele desface plicul 
sigilat și în tensiunea gene
rală din sală anunță rezul
tatele, care reflectă extraor
dinara luptă ce s-a dat pen
tru Jocurile de vară 1976.

• La Budapesta, Ne
meth a aruncat sulița la 
84,60 m, iar Kelemen și 
Major au sărit în înălți
me 2,13 m.

• într-un concurs des
fășurat la Edinburgh, 
Marilyn Neufville a aler
gat 200 m în 23,6.

• Rezultate bune în re
uniunea atleților sovietici 
desfășurată la Soci: Lia- 
hov 61,30 m la disc : Mos
kalenko 59,34 m la suliță 
femei.

• Atleta poloneză Che- 
winska a stabilit un nou 
record național la arunca
rea greutății cu 16,74 m.

• în concursul de la 
San Jose : Woods 9,2—100 
yarzi; Davenport 
120 y 
2,165 m 
Murro 
Wilhelm 19,68 
tate; Pennel 
prăjină.

garduri ;
— la

87,72

13,5— 
Burrell 

înălțime ; 
m suliță ; 
m — greu- 

5,18 m —

primul, Moscova cu 28 de

Plsen desftșurat un
concurs Internațional de tir re
zervat trăgătoarelor șl țintașllor 
— juniori la care au participat 
sportivi din Bulgaria, Ungaria, 
Polonia, Cehoslovacia sl Româ
nia. Reprezentanții noștri au 
avut o comportare bună, reu
șind să ocupe trei locuri I prin 
Ana Goreti la proba de armă 
standard 3 X 20 focuri șl prin 
echipă feminină la armă stan
dard 60 focuri șl 3 X 20 focuri 
șl două locuri II prin Georgeta 
Șerban, la proba de armă stan
dard 60 focuri culcat șl formația 
de juniori la 3 X 20 focuri 
armă standard. Rezultatele sînt 
cu atît mal meritorii cu cit la 
Întreceri s-au aliniat șl campi
oana lumii Eulalia Rolinska, 
campioana europeană Elisabeta 
Kovalenska, selecționata Polo
niei, vlcecamploană continentală. 
Condițiile de concurs au fost 
deosebit de dificile : vînt puter
nic in rafale, ceea ce a dus 
la o triere severă a partlcl- 
panților.

Baschetbalistele iugoslave
învingătoare

Echipa Iugoslaviei a cîști
gat turneul feminin de bas
chet de la Ciaciak, întrecînd 
în partida decisivă selecțio
nata Ungariei cu 85—84 (38— 
42, 68—68, 74—74).

Rezultate tehnice : armă stan-4 
dard 60 f culcat fete : 1. Ană 
Malklewlcz (Polonia) 592 p< 
2. Georgeta Șerban ~ ‘
591 p, 3. ’
ria) 588 
(România) 
(România 
Antonescu 
echipe : 1.
Șerban, Stroe) — 1759 p, 
garia 1755 p, 3. Polonia 
Juniori : 1. Elisabeta ” 
ska (Polonia) 590 p, 
era Garzel (Polonia) 588 p, 
Peter Petkov (Bulgaria) 586 . .
4. Nicolae Coliban (România) 
585 p, ...9. Iile Codreanu (Româ
nia) 582 p... 21. Victoria Savovicl 
(România) 
1. Polonia 
1745 p. ...5.

Armă 
Ana 
Eva 
Jana

P»

592 
(România) 

Maria Lalova (Bulga- 
Veronlca Stroe 
8. Ana Goreti 

p... 15. Mariana
‘ ‘ 581 p,

(Goreti^ 
2. Bul- 
1754 p.

Kowalew- 
2. Kazimi-

3.
P.

p, ...7.
584 p,
584

(România) 
România

561 p, echipe : 
1762 p. 2. Ungaria 
România 1728 p.

standard 3 X 20 f, fete : 
Goreti (România) 564 p, 
Orlik (Polonia) 561 p, 
Sekyrova (Cehoslovacia) 
4. Mariana Antonescu 

(România) 555 p, 5. Georgeta 
Șerban (România) 555 p... 10.
Veronica Stroe (România) 549 p, 
echipe : 1. România (Antonescu, 
Goreti, Stroe) 1668 p, 2. Polo
nia 1660 p, 3. Cehoslovacia 1644'p. 
Juniori îl." " ’
garia) 565 p, 2. .
(Ungaria) 557 p, 3.
(Bulgaria) 
dreanu 
Victoria
551 p...
mânia 
garia 1671 p, 2. România 1652 p« 
3. Polonia 1644 p.

Viorel MANCiU — antrenor

1. 
2.
3.
556

Organizarea primului camplo- 
nat mondial al driverilor - 
eveniment aflat tn plină desfă 
șurare — ar putea fi Interpretat 
la prima vedere, 
vadă de "
a mișcării hipice, •-
in considerație faptul că de la 
înființarea curselor de trap s-au 
împlinit 114 ani ! .

Dar, nu e mai puțin adevărat, 
că fără existența unul toi: unic 
care să coordoneze activitatea 
hipică internațională, in calea 
realizării unui asemenea campionat
— admițînd chiar că ar fi dăinuit 
mai de mult o atare idee — 
s-au ridicat întotdeauna obsta
cole insurmontabile.

Federalizarea societăților care 
organizează alergări de cal, 
element observat In diferite 
state, a creat acum premisele 
necesare pentru transpunerea in 
fapt a ideii și astfel, Harness 
Tracks of America, for car 
tutelează activitatea a 39 de 
hipodromuri de trap din Sateie 
Unite șl Canada, a izbutit anul 
acesta să regizeze primul cam
pionat mondial, după ce a de
terminat mal tnțU, ca un fel 
de prolog, organizarea primului 
campionat european.

Acesta s-a desfășurat la sflșl- 
tul lunii martie pe pista hipo- 
dromului din Recklinghausen și 
a avut o fizionomie foarte in
teresantă. Au fost alese trei lo
turi de trăpași de valori sensi
bil apropiate și fiecare lot a 
disputat cite două probe în 
cadrul aceleiași reuniuni. In pri
mele trei reprize driverii invitați 
la campionat au tras la sorți 
caii pe care au trebuit să-i 
conducă. In alergările revanșă 
s-a recurs la o formulă origi
nală pentru echilibrarea șanse
lor : driverul clasat primul în- 
tr-o repriză a condus acum pe 
ultimul cal clasat din repriza 
respectivă. Cel de al doilea, pe 
penultimul cal clasat ș.a.m.d.

A fost atribuit un anumit 
punctaj pentru primele patru 
locuri, din fiecare alergare șl 
la sfîrșitul celor șase probe s-a 
întocmit clasamentul european.

La această primă ediție a 
campionatului european au fost 
invitați să participe următorii 
driven campioni ai statelor res
pective : Eddy Freundt (R. F. a 
Germaniei — 335 victorii in 1969) ; 
Nello Bellei (Italia — 157 victo
rii) ; J. V. Dooyeweerd (Olanda
— 144 victorii) ; F. Desoete
(Belgia — 117 victorii) ; Uno
Kweed (Suedia — 117 victorii) ; 
Ernst Fischer (Austria — 68 vic
torii) — cunoscut publicului 
nostru mal vîrstnic de pe vre
mea cînd a condus pe pista de 
la Floreasca și Băneasa Trap — 
și vice campionul Franței, M. M. 
Gougeon.

Acestui lot i s-au adăugat alțl 
trei driveri, posesori de recor
duri mondiale : vest-germanii
Gerhard Kriiger, J. H. Frdm- 
ming și campionul francez J. R« 
Gougeon. In total deci, 10 dri
veri.

Primii clasați — din rîfidul 
cărora n-au lipsit Kriiger șl 
Freundt — se vor deplasa acum 
peste Ocean spre a participa la 
confruntarea lor cu campionii 
din Statele Unite, Canada, Noua 
Zeelandă și Australia.

Cei opt aspiranți Ia titlul de 
campion mondial vor trebui să 
dispute, timp de o săptămină, 
cite trei sau patru curse in 
cadrul unei reuniuni, conduclnd 
de fiecare dată numai cai obți
nuți prin tragere la sorți. Ei vor 
duce oarecum o viață de no
mazi, deoarece șapte zile se vor 
deplasa din hipodrom în hipo
drom — în Statele Unite șl în 
Canada — la mii sau numai 
sute de kilometri depărtare unul 
de altul. Laureatul va fi de
semnat de clasamentul puncte
lor obținute în decursul acestei 
săptămîni, memorabile in istoria 
curselor de trap.

Niddy DUMITRESCU

•—, drept o do- 
„maturizare întirzlată" 

- • • dacă se ia

A fost nevoie de două tururi de scrutin. După
voturi și Montreal cu 25 de voturi s-au situat în frunte, eliminînd pe Los Angeles 
(17 voturi). La cel de-al doilea tur, Montrealul a obținut favorurile Adunării gene
rale C.I.O. (70 votanți) nu fără emoții, însă. Pentru orașul canadian s-au pro
nunțat 41 iar pentru Moscova 28 de membri C.I.O. (un vot fiind alb).

Votul pentru Jocurile de iarnă a dat și el loc unei dispute pasionante. După 
ce în primul tur a căzut Vancouver (doar 9 voturi), iar în al doilea, Tampere (tot 9 
voturi), au rămas în cursă favoritele Den ver și Sion. Orașul din Colorado a cîști
gat în al 3-lea scrutin cu 39 voturi față de 30 totalizate de Sion.

Janos Szekeres (Un-
p, 2. Janos Vadasz 

Ivan Ivanov 
5. Iile Co-
551 p, 6. 

(România) 
Coliban (Ro- 

echipe : 1. Un-

555 p...
(România) 

Savovlcl 
8. Nicolae
550 p ;

MARCEL CERDAN jr. ÎNVINS LA NEW YORK
NEW YORK, 12 — Boxe

rul canadian Donato Paduano 
l-a învins la puncte în 10 re
prize pe francezul Marcel 
Cerdan jr. în meciul de cate
gorie semimijlocie desfășurat 
la Madison Square Garden.

Victoria lui Paduano a fost 
clară și meritată.
Marcel Cerdan 
deocamdată barat 
spre titlul mondial, pe care 
spera să-1 atace în urma suc
ceselor sale anterioare.

Astfel, 
jr. își vede 

drumul

AMEXICADVERSARII NOȘTRI IN
turneul final. „Dacă în 1966 am 
făcut această declarație, era pen
tru că turneul final se desfășura 
In Anglia ; anul acesta însă n-am 
spus nimic asemănător". Asortin- 
du-șl această declarație cu for
mula „toate echipele prezente în 
Mexic pot ciștiga campionatul 
mondial", Sir Alf și-a etalat — 
„pe fază" T- o dată in plus, re
cunoscuta-! diplomație.

• Echipa Angliei a închiriat un 
etaj întreg-la Hotelul Hilton, cel 
mai mare hotel din Guadalajara.
• Accesul la etaj va fi păzit 

pentru a feri pe jucători de tabă
ra curioșilor.
• Hotelul ales este cel mai 

luxos din oraș dar și foarte gă
lăgios, aflindu-se într-un cartier 
central. Dar are în schimb avan
tajul de a fi aproape de stadion 
unde se vor disputa jocurile șl 
aproape de terenul unde se vor 
antrena jucătorii englezi.
• Valizele delegației insulare 

cuprind o cantitate foarte mare 
de alimente. Nu lipsesc cîrnații 
obișnuiți în cutii de conserve, 
fulgii dt ovăz pentru pregătirea 
tradiționalului porridge cu lapte 
și dulceață de portocale.
• Echipamentul lor cuprinde : 

488 maiouri, 310 chiloți, 258 pe
rechi ciorap! și cite 4 treninguri 
pentru fiecare jucător, precum șl 
un mare număr de ghete de fot-

ENGLEZII 
LA GUADALAJARA C.M.F0TFAL

• Prima grijă a lui Sir Ram
sey, selecționerul echipei Angliei, 
o dată ajuns in Mexic, a fost 
aceea de a dezminți declarația 
publică care 1 se atribuie, în care 
ar fi spus că Anglia va ciștiga șl

cut pe comentatorul ziarului „El 
Tiempo” să remarce : „Apărarea 
solidă a echipei uruguayene, pe 
care am apreciat-o totdeauna mi 
s-a părut astăzi nesigură, iar ata
cul nesincronizat".

BRAZILIENII 
IN DRUM SPRE LEON

APARAREA URUGUAYENILOR 
ARE FISURI

Juctnd la Quito cu formația lo
cală Deportivo, fotbaliștii urugua- 
yeni au obținut o victorie dificilă 
cu scorul de 2—1, ceea ce l-a iă-

Fotbaliștii brazilieni au părăsit 
pentru cîteva zile cartierul gene
ral de la Guadalajara, plecînd la 
Guanajuato, unul dintre cele mal 
pitorești orașe mexicane. De aici 
ei se vor îndrepta spre orașul 
Leon unde, duminică, vor întilni 
într-un joc de verificare o selec
ționată locală.

DE BASCHET

BRAZILIA PRIMA ECHIPĂ

Acest grup de tinere iubi
toare ale gimnasticii moderne 
pot fi întilnite de două ori 
pe săptămină in sala de sport 
„Erwin Panndorf" din Gera. 
Ele și-au format un grup de 
demonstrație cu prilejul celui 
de al 5-lea Festival de gim
nastică și sport al R.D. Ger
mane de anul trecut și de a- 
tunci au rămas împreună, 
practicind cu entuziasm disci
plina îndrăgită.

Foto : A.D.N.—Zentralbild

John Kinsella: „In curînd

NU SE RENUNȚA ÎNCĂ 
LA „ONKEL SEPP"

Recent, la o conferință de pre- 
să care a avut loc la Hamburg, 
în care s-au discutat unele as
pecte ale C.M. a fost invitat și 
fostul antrenor federal vest-ger- 
man Sepp Herberger. Bătrînul 
Sepp — „Onkel“ (unchiul — curn 
i se spune) a fost consultat în 
multe probleme și a dat răspun
suri utile. „Tactica de joc — a 
spus Herberger — este mai im
portantă poate decît aclimatizarea 
și pregătirea fizică. Bănuiesc că 
acestea din urmă le vor avea toate 
echipele. Dar tactica de joc ? în
tr-un fel trebuie să abordezi me
ciul cu brazilienii, în alt fel cu 
bulgarii și într-altul cu englezii. 
Acest campionat nu va fi campio
natul vedetelor, ci al echipelor cu 
tactica cea mai lucidă, mai rea
listă, al acelora care vor ști să 
joace cu minimum de efort și cu 
maximum de randament. Fiecare 
echipă va trebui să aibă un „că
răuș", adică omul care să facă 
permanent legătura dintre atac 
și apărare. Ceea ce făcea Di Ste
fano la Real, sau Didi la brazi
lieni. „Cărăușul" nostru ideal este 
Haller. Ar fi păcat să nu se refacă 
pînă Ia „mondiale" pentru că zău 
nu știu cine l-ar putea înlocui.

întrebat dacă va fi prezent în 
Mexic, Herberger a răspuns că, 
cu regret, refuză numeroase invi
tații, dar vîrsta și starea sănătății 
nu-i îngăduie emoțiile la care 
ești supus la un meci de fotbal.

★

BELGIENII DOMINA C. M
DE MOTOCROS

în prezența a peste 30 000 
de spectatori s-a desfășurat, 
la Maribor, un mare 
curs 
cros, 
natul 
venit 
care a concurat pe o moto
cicletă „Suzuki". Pe locurile 
următoare s-au clasat ceho
slovacul Helm, belgianul Ge- 
boers și finlandezul Mikula. 
în urma acestor rezultate, pe 
primul loc în clasamentul 
campionatului mondial: 1.
Geboers cu 43 p, 2. Robert 
cu 42 p și 3. Helm cu 32 p.

con- 
internațional de moto- 
contînd pentru campio- 
mondial. Victoria a re- 

belgianului Robert,

Raliul Londra-Mexic

52 DE ECHIPAJE MAI SÎNT IN CURSĂ...
BUENOS AIRES, 12 — E- 

tapele sud-americane ale ra
liului automobilistic Londra- 
Ciudad de Mexico continuă 
să împuțineze numărul con- 
curenților. La Buenos Aires 
au aijuns numai 52 de echi
paje din cele 71 care por
niseră de la 1^0 de Janeiro. 
Cele două ore petrecute în 
capitala Argentinei au fost 
consacrate reparării automo
bilelor avariate pe șoselele 
din Brazilia și Uruguay. Sus
pensiile au avut cel mai mult 
de suferit. Fotbalistul englez 
Jimmy Greaves care continuă

cursa cu mult curaj a sosit 
la Buenos Aires cu o ușoară 
avarie a sistemului electric 
pe care mecanicii de la Ford 
au reparat-o în grabă.

După 
vana a 
punctul 
speciale 
rea din 
mina după 340 kilometri la 
Espartillar.

Automobilul Ford Escort al 
finlandezului Hannu Mikkola 
aflat în fruntea clasamentu
lui provizoriu, a luat primul 
plecarea la ora 21.00 (ora lo
cală).

scurtul popas, cara- 
pomit spre Caladillo, 
de start al probei 
(a 10-a de la pleca- 

Londra) ce se va ter-

SUCCES DEPLIN Al
(Urmare din pag. 1)

(România), 
Baumstark 

Maria Ivanka

hroniade 
Gertrude
(România), 
(Ungaria) 9'/j p ; 4—5. Katia 
și Rujița Jovanovici (Iugo
slavia) 8l/i p ; 6—7. Konar- 
kowska-Sokolov (Iugoslavia),

ȘAHULUI RUMANESC
Trolanska (Bulgaria) 8 p; 
8—10. Heemskerk (Olanda), 
Litmanowicz (Polonia), Was- 
netski (R.F.G.) 6 p ; 11. Tuk 
(Olanda)
(Anglia) 
(Austria)
(Irlanda)

5 p ; 12. Dobson
3‘/2 p ; 13. Hausner 

2'/a p, 14. Byrne 
‘A P.

Tiparul j L P. Uulormațla*, tir. Bretoianu nr. 23—25, București

CALIFICATA IN TURNEUL FINAL
întîlnirea dintre formațiile 

Braziliei și Italiei, progra
mată în grupa B, a prilejuit 
celor 2500 de spectatori pre- 
zenți în sala din Split pri
mul șoc al actualelor cam
pionate mondiale. La pauză, 
italienii conduceau cu 
44—34, lăsînd impresia că 
vor cîștiga fără dificultate. 
După reluare însă, brazilienii 
au jucat excepțional și sub 
impulsul lui Ubiratan (29 de 
puncte) — excelent în aceas
tă parte a meciului — au 
reușit să egaleze (76—76) în 
ultima secundă. Primele 5 
minute de prelungiri au fost 
dramatice, dar nici una din 
echipe nu a putut obține de
cizia (86—86). în perioada 
care a urmat, șansa a surfs 
pe rînd ambelor formații, si
rena care vestea încheierea 
celui de al 50-lea minut de 
joc găsind selecționata bra
ziliană cu un avantaj mi
nim : 94—93 (34—44, 76—76, 
86—86). Menon (17), Valmir 
(11) și Sergio (9) au fost 
alături de Ubiratan cei mai 
buni jucători ai învingători
lor. Din echipa italiană s-au 
remarcat: Recalcatti (14),
Massini (23) și Meneghin 
(15).

Prima selecționată care a 
înregistrat „suta" în această 
ediție este Panama. Peralta

(28) și Rivas (27), de-a drep
tul inepuizabili, au oferit e- 
chipei lor o confortabilă vic
torie în fața reprezentativei 
R.A.U., care pierde astfel 
orice șansă de calificare pen
tru turneul final : 107—77
(43—31).

Actuala deținătoare a tit
lului a debutat în grupa C 
de la Karlovaț cu un succes 
scontat în fața Uruguayului : 
71—53 (32—30). Sudamerica- 
nii au rezistat o singură re
priză, după care au fost ne- 
voiți să accepte superiorita
tea baschetbaliștilor din e- 
chipa U.R.S.S. în lupta sub 
panou.

Intr-o altă partidă echili
brată : Coreea de Sud — 
Canada 97—88 (50—49).

sub 4 minute la 400 m“
Corespondentă specială 

pentru SPORTUL
UN LUMLN IMPOLiTANT

care a uimit pe 
cu performanța sa 

pe distanța de 
.(aproximativ 1500

dezvăluie intențiile : 
în-

John Kinsella, „uriașul din 
Hinsdale", 
specialiști 
de 15:35,9 
1650 yarzi 
m) îșt
„Toată atenția îmi este 
dreptată Ia această oră spre 
recordul mondial la 400 m li
ber. Nu va trece mult timp 
și voi reuși să parcurg cele 
8 lungimi în mai puțin de 4 
minute. Poate la campiona
tele S.U.A., poate chiar în 
turneul pe care îl voi face 
în Europa... In orice caz, 
aș dori tare mult să fiu pri
mul care va realiza această 
performanță !“

GOSTA PETERSSON PRIMA
VICTORIE DE PRESTIGIU

Turul ciclist al Romandiei 
fost cîștigat de suedezula

Gosta Petersson, care obține 
astfel prima victorie de pres
tigiu după trecerea sa la 
profesionism.

★
Competiția ciclistă „Cele

4 zile de la Dunkuerque" s-a 
încheiat cu victoria belgia
nului Van Neste, urmat de 
francezul Le Blanc Ultima 
etapă contracronometru pe 
distanța de 11 300 km a re
venit belgianului Ferdinand 
Bracke în 13:46,8.

TELEX • TELEX * TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs de 
haltere desfășurat la Soeder- 
ham, sportivul suedez Hans 
Bettenburg a stabilit un nou 
record mondial la categoria 
semigrea (stilul împins) cu 
performanța de 175,500 kg. 
Vechiul record mondial, care 
îi aparținea, era de 175 kg.

Turneul international „Open" 
de tenis de la Sacramento 
(California) a revenit cunos
cutului jucător american de 
culoare Arthur Ashe. In fi
nală, Ashe l-a învins cu 6—4, 
6—2, 3—6, 10—8 pe compa
triotul său Barry Mackay. In 
finala probei de simplu fe
mei, Nancy Richey a dispus

cu 10—8, 2—6, 6—3 de Denis 
Carter.

Proba de simplu masculin 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Bir
mingham a fost cîștigată de 
jucătorul englez Stanley Mat
thews (fiul celebrului fot
balist), care în finală a dis
pus cu 6—0, 6—2 de J.
Krinsky (Republica Sud-Afri- 
cană). Turneul feminin s-a 
încheiat cu victoria tenisma- 
nei engleze J. Townsend, în
vingătoare cu 6—4, 6—4 în 
fața Măriei Guzman (Ecua
dor).

penultimei etape, Vitoria — 
San Sebastian (156 km), cîș
tigată de rutierul spaniol 
Errandonea, cronometrat cu 
timpul de 3h48:40. In cla
samentul general individual 
continuă să conducă spanio
lul Tamames.

Turul ciclist al Spaniel a 
continuat cu desfășurarea

Turneul internațional de golf 
de la Houston (Texas) a re
venit americanului Gibby 
Gilbert, care l-a învins în 
baraj pe australianul Bruce 
Crampton. Ambii au totalizat
282 de puncte, urmați de
Brene Greene (S.U.A.) —
283 puncte. Unul dintre fa- 
vorlțîi concursului, america
nul Lee Trevino, a ocupat lo
cul 8 cu 237 puncte.

PfNTRU SCRIMLRII
POLONEZI

Turneul triunghiular de scri
mă (Italia — Polonia — Româ
nia), pe care Bucureștiul îl 
va găzdui în a doua jumătate 
a acestei săptămîni prezintă o 
importanță aparte pentru spor
tivii polonezi care vor verifi
ca, in această împrejurare, o 
serie de talente tinere ce vor 
fi incluse în reprezentativele 
pentru campionatele mondiale 
de la Ankara și J.O. de la 
Munchen.

La floretă, de exemplu, echi
pa Poloniei are doi titulari 
siguri din „vechea gardă" : 
Woyda și Parulski. Pentru ce
lelalte locuri din echipă can
didează 7—8 floretiști tineri 
de valori apropiate. Cum Woy
da și Parulski slnt acum In 
perioadă de refacere după obo
sitorul turneu de la New York, 
ei nu fac deplasarea la Bucu
rești dar cei ce le vor ține 
locul au, In ciuda tinereții, o 
mare experiență : Jerzy Kacz
marek și Lech Koziejowskl 
sînt campioni mondiali de ti
neret la Londra și, respectiv, 
Genova. Aceștia și cu Marek 
Dabrowski au făcut parte și 
din echipa care a cîștigat, la 
campionatul mondial de la 
Havana, medalia de argint. 
Ceilalți doi componenți sînt 
Kazimierz Kanikowski și Adam 
Lissewski, doi floretiști bine 
cotați.

Echipa feminină se bucură 
și ea de o bună apreciere pe 
plan internațional. Ea a pier
dut la Havana doar cu 6:8 în 
fața româncelor și cu 8:8 (la 
tușe) în compania echipei Un
gariei terminînd pe locul IV. 
Punctul forte îl reprezintă 
Elzbieta Cymermann-Franke (de 
5 ori campioană a Poloniei). 
Alături de ea vor evolua Hali
na Balon. Krystyna Urbanska, 
Jolanta Rzymowska și Kamila 
Skladanowska. situate pe locu
rile 2—5 în clasamentul anului 
trecut. x

La spadă a fost selecționată 
o echipă foarte tînără din care 
fac parte cei mai buni juniori 
ai Poloniei : Zawadski și Ja
nikowski. Ultimul a cîștigat, 
zilele trecute, un turneu la 
Gliwice invingîndu-i pe toți 
specialiștii probei. In echipă 
mai figurează și campionul 
Poloniei din 1966, Ryszard 
Rutkowski precum și marile 
speranțe Wlodzimierz Kowalski 
și Plotr Lewandowski.

Jerzy MRZYGLOD

• Două meciuri amicale : Man
chester United — Celtic 2—0 (ta 
Toronto) șl Werder Bremen — 
Vitoria Setubal 2—1 (la Caracas).

Polonezul Szurkowski

4 f

• Alex. Sofronie
pe locul 8, 

România pe locul 6
Ieri, la Praga, a avut loc 

solemnitatea startului In cea 
de a 23-a ediție a „Cursei 
Păcii".

Prima etapă s-a desfășurat 
pe ruta ~ 
130 km.
ploaie, frig, vînt puternic din 
față. La început, plutonul este 
Obligat să urce și ritmul este 
evident ceva mai scăzut. Apoi, 
pe coborîre rutierii accele
rează. La km 40, înregistrăm
— la diferite diferențe de timp
— 5 plutoane. Primul sprint 
cu premii are loc la km 40. 
Cîștigă polonezul Czechowski. 
Cu 3 km înainte de sosire plu
tonul compact este condus de 
Szurkowski și Labus. La 
ultimul este prins în 
cui plutonului. Cîștigă 
ZARD SZURKOWSKI 
LONIA) cu timpul de 3h.l6 : 20. 
El este urmat la 6 s de 
colegul său Zygmunt Hanusik, 
iar la 10 s de belgienii Willy 
Teirlinck și Jean de Viele, 
cehoslovacii Jan Smolik și 
Rudolf Labus, sovieticul 
Alexandr Gusatnikov, românul 
ALEXANDRU SOFRONIE,

, polonezul Zbigniew Krzeszo- 
wiec, iugoslavul T. Kuvalja și 
alții. Pe locul 16 a sosit Va- 
sile Selejan. Ceilalți cicliști ro
mâni au ocupat următoarele 
locuri : 51. Teodor Vasile, 52. 
C. Grigore... 76. N. Ciumeti,... 
96. N. David. în clasamentul 
pe echipe conduce Polonia, ur
mată de Belgia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Uniunea So
vietică, ROMANIA (în același 
timp cu R.D.G. : 13 h.06:00), 
Franța etc. Astăzi are 
etapa a Il-a : Karlovy 
Plsen, 148 km.

Praga-Karlovy Vary, 
Timp nefavorabil :

sprint, 
mijlo- 
RYS- 
(PO-

Ioc
Vary-

40368


