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1 Sosirea fotbaliștilor români pe aeroportul din Ciudad de Mexico

„Vacanță" mexicană
De cînd tricolorii au plecat spre Guadalajara, de la acea' 

emoționantă despărțire, în lumea fotbalului de la noi 
și-a făcut loc parcă nostalgia. E firesc. Au plecat băieții 

lăsînd în urmă speranțele celor ce i-au urmărit, duminică 
de duminică în meciurile de campionat pe stadioanele din 
București, Oradea, Pitești, Iași, Ploiești sau Arad.

Așadar, fotbal fără... divizia A!

III
REPREZENTATIVA FEMININA

DE VOLEI IN R.D.G.
echipa reprezentativă feminină 
pentru a susține 3 meciuri

de volei a 
cu echipa 
deplasarea

ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL
A ROMÂNIEI A SOSIT ÎN MEXIC

CIUDAD DE MEXICO, 13 (Agerpres). 
marți seara la Ciudad de Mexico în vederea 
mondial. La sosire, fotbaliștii români au fost 
organizare și ai federației mexicane de 
drumul spre Guadalajara, orașul care va

a României a sositSelecționata de fotbal
participării la turneul final al campionatului 

întîmpinațj. de reprezentanți ai comitetului de 
fotbal. De aici echipa României și-a continua! 
găzdui jocurile grupei C, unde a ajuns aseară.

Patru zile de scrimă la Floreasca
4

TRIUNGHIULARUL" ITALIA
ONORAT DL PREZENTA CELOR MAI VALOROȘI MUȘCHETARI i

La cîteva zile după de
colarea tricolorilor îșl 
iau zborul, spre Scoția, 

juniorii, calificați în turneul 
U.E.F.A.

Motive de. satisfacție și 
mîndrie pentru cei ce iubesc 
cu adevarat fotbalul româ
nesc, REPREZENTAT ANUL 
ACESTA ÎN CELE MAI 
MARI ÎNTRECERI, 
ORGANIZEAZĂ 
SENIORI CÎT 
NIORI.

Dar acasă ce 
pus peste tot ghetele în 
Toată lumea stă și se 
dește (sau visează) la ce va 
fi în Mexic și Scoția ? Nu ! 
Să privim agenda competițio- 
nală din săptămînile urmă
toare și ne vom convinge că 
fotbalul rămîne în activitate 
și pe timpul „vacanței" mexi
cane. Prin ce ?

„Cupa României" revine în 
actualitate și de duminică se 
va bucura de participarea 
echipelor de primă valoare.

ATlT 
ȘI LA

CE SE
LA
JU-

va fi ? S-au 
cui ? 
gin-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)
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SPAM A

D acă în urmă cu vreo 
10 ani întrebam pe 
oricare amator al 

sportului cu balonul ro
tund din marile metro
pole. ale 
dintr-un 
„care este cel mai bun 
fotbalist din lume ?” 
răspunsul ar fi fost, a- 
proape întotdeauna ace
lași : DI STEFANO.

Alfredo Di 
.divinul chel",

„domnul 
„specialistul 
.“ — iată

Europei sau 
mic tîrgușor

Stefano, 
„domnul 

Realfotbal", 
Madrid”, 
Cupa Europei1 
cîtcva din variantele în 
care puteai obține răs
punsul, al cărui „erou" 
era marele jucător al 
Realului Madrid,

Dacă numele Realului 
Madrid va rămîne în
scris în istoria „Cupei 
campionilor europeni" — 
prin cele cinci victorii 
consecutive ale sale — 
atunci ei va fi întot
deauna aliat cu numele 
lui Di Stefano.

Perfect tehnician. în
zestrat. cu o forță de o- 
rientare in teren de-a 
dreptul excepțională, 
calm și lucid, prezent de
opotrivă în apărare și în 
atac, dotat cu un neo
bișnuit simț al sacrifi
ciului în slujba echipei, 
don Alfredo a evoluat 
cu arii în urmă și la 
București — in acea 
memorabilă partidă Real 
Madrid — Dinamo Bucu
rești 3—1 — făcîndu-ne 
cu prisosință dovada in
egalabilului său_ talent.

Rămas pînă tîrziu pe 
terenul de joc 
dincolo 
— Di Stefano a 
ca mai toți fotbaliștii ce
lebri, o conilărie difici
lă, plină de privațiuni. 
Născut la Buenos Aires, 
din părinți italieni, a 
început fotbalul la 12 
ani. A jucat în Argenti
na, a trecut în Colum
bia, dar adevărata glo
rie a cunoscut-o abia în 
Spania, la un Real Ma
drid ajuns și grație lui, 
la apogeu.

Aceasta este, în puține 
rînduri, istoria deja _ le
gendarului „monsieur 
foot-ball", cel care pri
mea, modest, în 1957 și 
1959, „balonul de aur" 
al revistei „France Foot
ball”.

pînă
de 35 de ani

avut,

MOTOCICLIȘTI' ROMÂNI
In străinătate

A patra etapă a campionatului 
mondial de motocros a reunit pe 
traseul de lingă orașul iugoslav 
Maribor 57 de alergători din 23 
de țări. CAMPIONUL TARII 
NOASTRE, ȘTEFAN CHIȚU, S-A 
NUMĂRAT PRINTRE ANIMATO
RII CURSEI, OCUPIND POZIȚIA 
A 15-A ÎN CLASAMENTUL FI
NAL. După prima manșă, în care 
a venit pe locul 24, C. Dovids a 
abandonat, acuzînd dureri în ur
ma unei mai veclii căzături. Con
cursul a fost cîștigat de Joel 
Robert (Belgia), urmat în ordine 
de Halm Miroslav (Cehoslovacia) 
și Gerbers Sylvain (Belgia).

AZI, urmează sa plece 
LA BUDAPESTA REPREZENTA
TIVA DE MOTOCROS A TARII 
NOASTRE, formată din Ștefan 
Chițu, Cristian Dovids, Adam 
Crisbai și Aurel Ionescu, pentru 
a lua startul în prima etapă a 
„Cupei Dunării".
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GIMNASTELE DIN
EREVAN IN ROMÂNIA

Joi sosește în 
selecționata de 
(junioare) a orașului Erevan. 
Ea va evolua sîmbătă în ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
unde se va întrece cu echipa 
liceului cu program de edu
cație fizică (cu profil de 
gimnastică) din localitate.
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țara noastră 
gimnastică

Federațiile de box din R. D. 
Germană și Suedia au anun
țat că vor trimite echipe la 
competiția „Mănușa litoralu
lui", de la Constanța, ce se 
va disputa între 5 și 9 august.

ĂWWWWWWWWWWWWWW

Joi dimineață, 
plecat Ia Berlin 
R.D.G., în zilele de 15, 16 și 17 mai. Au făcut 
următoarele jucătoare : Florentina Itu, Aurelia Căunei, Ma
riana Popescu, Rodica Popa, Helga Bogdan, Gabriela Popa, 
Carmen Marinescu, Maria Dobrogcanu, Mariana Baga, Eu
genia Rebac, Viorica Bincheci și Doina Coste. Lotul este 
însoțit de antrenorul federal N. Sotir, de antrenorii echi
pei naționale. Gh. Bodescu și N. Humă, și de medicul Iotu
lui, Elisabeta Pufulete.

PESTE 200 DE TRĂGĂTORI STRĂINI
LA INTERNAȚIONALELE ROMÂNIEI

Festivalul tirului de la Tu
nari, din prima jumătate a 
lui iunie, tinde să devină cea 
mai importantă competiție in
ternațională de după europe
nele de anul trecut de la 
Plsen și pină la campionatele 
mondiale din luna octombrie 
(S.U.A.).

Au confirmat participarea la 
campionatele internaționale 
ale României, la probele de 
glonț, federațiile din U.R.S.S. 
(10 trăgători), S.U.A. (27), R. D. 
Germană (15), R. F. a Germa
niei (10), Ungaria (15), Polo
nia (12), Norvegia (5-6), Italia 
(14), Cehoslovacia (10), Iugo
slavia (18), Monaco (12), Spa
nia (14), Portugalia (14), iar 
la Marele Premiu Carpați (ta
lere și skeet) : 
Bulgaria (11), 
S.U.A. (14), R.

U.R.S.S. (7), 
Turcia (11), 
D. Germană 

(6), Ungaria (8), Polonia (6). 
Se așteaptă și alte confirmări.

Vîneri va pleca la Mos
cova pentru a participa Ia 
un concurs internațional, 
următorul lot de trăgă
tori : Marcel Roșea, Vir
gil Atanasiu, Ion Tripșa, 
Dan Iuga, Ștefan Popa, 
Teodor Ciulu, 
Sicorschi, ion
Marin Marin și antreno
rul Stelian Papură.

Gheorghe 
Olărescu,

ȘTEFAN COIDUM
ȘI-A PREZENTAT DEMISIA!

cum sîntem informați, 
C’oidum, antrenorul echi- 
fotbal Universitatea Cra-

După
Ștefan 
pei de 
iova, și-a prezentat în cursul zilei 
de ieri demisia din postul c.e-1 
deținea. Motivul ? Imixtiune in 
problemele tehnice și de pregătire 
a echipei.

Deocamdată, fără comentarii...

începind de astăzi, patru 
zile de scrimă, la „Floreasca". 
Un mic festival al mușcheta- 
rilor-băieti și fete — ONORAT 
DE PREZENȚA CELOR MAI 
VALOROȘI TRĂGĂTORI DIN 
ITALIA, POLONIA ȘI EVI
DENT DIN ȚARA NOASTRĂ. 
O binevenită repetiție, pentru 
toți participanții acum, în aju
nul altor confruntări sportive 
de anvergură. Pentru floretiste
— „Floreta de argint" de la 
Como, iar in cazul floretiștilor
— „Cupa Giovanini" de Ia Mi
lano. în ce-i privește pe spa
dasini, pe reprezentanții noștri 
în mod deosebit — Turneul in
ternațional de la Berlin. 
Deci...

Programul concursului triun
ghiular a fost 
cum urmează :

stabilit după

vor a-Joi, în prima zi, 
vea loc întrecerile de spadă 
și floretă femei, echipe (de 
la ora 10, România I — 
România II și Polonia — 
Italia ; de la ora 12, Ro
mânia II — Italia și Româ- 

de la
— Po- 
— Ita- 
floretă 

io, ro

nia I — Polonia ; 
ora 18, România II 
lonia și România I 
lia), vineri cele de 
bărbați echipe (ora 
mânia I — România II și 
Italia — Polonia ; ora 12, 
România II — Italia și Ro
mânia I — Polonia ; ora 18, 
România II — Polonia, 
România . I — Italia).

Simbătă va începe turneul 
individual cu probele de 
spadă și floretă femei (ora 
8,30, eliminatorii ; ora 12 — 
semifinale ; ora 17 — finala 
de spadă ; ora 18 — finala

de floretă femei), iar du
minică, în ultima zi. pro
ba individuală de floretă 
bărbați (ora 9 — elimina
torii, ora 11.30 — semifi
nale, ora 17,30 — finala).

Prin prisma valorii manifes
tate în actualul sezon compe- 
tițional, formațiile probabile 
ale României vor fi următoa
rele : FLORETA BĂRBAȚI,
echipa A : Țiu. Ardeleanu, 
Haukler, Falb. Echipa B : Ha- 
bală, Pctruș. Ștefan. Ursovici, 
Niculescu. FLORETA FEMEI. 
A : Olga Orban-Szabo, Maria 
Vicol, Ana Pascu, Ileana 
Drâmbă. B : Suzana Ardelea
nu, Marina Filip. Adriana Mo- 
roșan, Rodica Văduva, Aniuta 
Alexandrov. SPADA. A : Al. 
Istrate, Pongraț, Iorgu, Duțu. 
B : Moldanschi, Marinescu, N. 
Istrate, Bărăgan.

La 
la Paris, 
— Franța

internaționale de scrimă, care s-a desfășurat 
perfectării unui concurs patrulater Româjia 
așa cum se organizează la celelalte probe, 
a fost acceptată în unanimitate.

Un patrulater România — Franța — Italia — Ungaria la sabie 
recentul Congres al Federației 

s-au purtat tratative în vederea 
— Italia — Ungaria și la sabie,

Inițiativa a aparținut federației române si ea

! „CIRCUITUL
o metoda;
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fizicâ ca o noutate, ca ceva 
pătrunzînd apoi și în antre-

adus genialitate încă de a- 
j decenii unor profesori (în- 
Victor Tibacu, Camil Mortun

MODERNĂ ?j

Floretiștii polonezi 
dare de miercuri 
dreapta, Adam Lisewski..

antrenamentul de acomo- 
dimineața. In fotografie, in 

Foto ! B. VASILE I
I

Peste clteva momente „mistrețul* își începe cursele de probă. 
'<111111

TIR LA TINTÂ MIȘCĂTOARE a u

Federația noastră de spe
cialitate, a luat hotărîrea ca 
începind de azi, Poligonul 
Tunari să găzduiască șl în
treceri la o nouă probă de 
tir inclusă în programul Jocu
rile Olimpice: trageri la țintă 
mișcătoare (siluetă de porc 
mistreț) cu armă de calibru 
redus. Silueta mistrețului de 
culoare și mărime naturală 
are imprimată pe partea din 
față pe piept o țintă cu cinci

CU SILUETĂ DE MISTRET
«1

în șase serii de cîte zece, 
seni de zece focuri se 
în cîte 5 sec., iar restul de 
trei serii în cîte 2,5 sec. La 
fiecare cursă se trage numai 
un foc. înaintea fiecărei serii 
de 10 focuri, trăgătorul bene
ficiază de cîte două focuri de 
reglaj. Postul de tragere se 
află la 59 (cincizeci) m dis
tanță de linia de țintă.

Aurel NEAGU

cercuri concentrice cu 
metru de 5, 10, 15, 20 
cm, cercuri ce reprezintă va
lorile în puncte de 5, 4, 3, 2 
și 1. Silueta porcului mistreț 
este fixată pe o ramă cți di
mensiunile de 71x129 cm. Țin
ta efectuează un parcurs de 
10 m intr-o parte și alta în 
cîte 5 sec. pentru curseie 
lente șl 2,5 sec. pentru cursele 
rapide. La această nouă probă 
se trag 60 de focuri împărțite

dia- 
șl 25

Trei 
trag din GOTTWALDOV

La Invitația Clubului spor
tiv școlar, echipa de rugby 
juniori din orașul Gottwaldov 
(Cehoslovacia) va efectua un 
turneu In România. Primul 
joc urmează să albă loc în 
ziua de 25 mal, In compania 
formației Clubului sportiv 
școlar.

I
I
I

in dorința de a utila ființa 
umană cu noi deprinderi mo
trice, de a spori ef’ciența o- 
relor de educație fizică, dar 
mai ales de a opune rezis
tență tendinței de sportivizare

a lecției încă de la clasele mici, ima
ginația profesorilor — de la noi sau 
de aiurea — a creat o nouă metodă : 
lucrul în circuit.

Dovedindu-și din plin eficacitatea pe
dagogică, încă de la inaugurare, cir
cuitul s-a răspîndit larg în lecțiile de 
educație 
modern, 
namente.

Deși a 
cum două decenii unor 
tre care ' 
și alții), metodei lucrului în circuit i 
se spune „modernă* și astăzi. Atît pro
fesorii care au ținut referate și lecții 
practice deschise la consfătuirile ce 
au avut loc în județe pînă acum, cît 
și cei care în sesiunile metodico-știin- 
țifice au comunicat studii și lucrări cu 
această temă (și numărul lor este des
tul de consistent) nu au făcut decît să 
demonstreze și faptul că circuitul nu 
este numai o metodă modernă, ci una 
curentă. Ceva care se aplică de mult 
în școlile noastre, o metodă care 
aduce o integritate și mai elevată lec
ției, un plus de mișcare de perfecțiune, 
deschizînd un orizont mai cuprinzător 
educației fizice din învăfămîntul ro
mânesc de toate gradele.

Așadar, pînă cînd rămînem datori 
metodelor moderne ? — iată o între
bare cît se poate de firească. Circui
tul a fost metodă modernă pe vremea 
experimentării ei de către V. Tibacu 
și alții, astăzi este fot o metodă su
perioară, dar cu alte și noi semnifi
cații, care o așează în rîndul metode
lor de acum clasice : se folosește în 
toate școlile în mod curent, între cir
cuit și profesori nu mai este loc pen
tru curiozitate. Cu alte cuvinte s-a fă
cut de mult accesibilă, a devenit o 
metodă clasică.

Esle adevărat că folosirea metodei 
de lucru în circuit include în continuare 
efortul dictat de modernizarea lecției 
de educație fizică, ca proces în conti
nuă evoluție, dar asta nu înseamnă a 
menține două decenii egalitatea expre
siilor : metodă în circuit 
modernă, deoarece nu 
și dă rezultate trebuie 
dernul" în coadă.

metoda 
tot ce folosim 

sâ poarte «mo-

POSTOLACHE

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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I
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REINTRĂRI IN „NAȚIONALA" FEMININA DE BASCHET Comentind un anuar statistic sportiv
/I

Arbitrii
După victoriile obținute sâpta- 

mlna trecută in fața redutabilei 
reprezentative a R. D. Germane, 
este greu de presupus că selec
ționata feminină de baschet a 
României va rata calificarea 
pentru campionatul european, la 
care vor mai candida, de vineri 
pînă duminică ‘ "
din Oradea, 
șl Suediei. Și 
mal mult cu 
reintrarea Margaretei Pruncu și 
Ilenei Ghlță, refăcute după u- 
șoarele accidentări suferite nu 
de mult. In rest, lotul rămine

în sala 
echipele 

aceasta 
cit este

Armatei 
Austriei 
cu atît 
posibilă

turneului final al C.N. masculin
același care 
săptămînă î 
Oradea.

; a evoluat 
în urmă,

★
eveniment

cu 
tot

O 
la

de 
să

baschet- 
va

Al doilea 
balistic al săptămînii se 
fășura, tot de vineri pînă 
nunicâ, în sala Olimpia 
Timișoara. Este vorba de 
neul final al campionatului 
țional masculin, Ia care 
parte formațiile Dinamo, Steaua, 
Universitatea Cluj și Universita
tea Timișoara. In mod normal, 
este de așteptat ca după cele

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

cies- 
clu- 
din 

tur- 
n a- 
iau

ordinea 
la 

dar, după 
din ultima 

nu este 
de poziție 

favoarea studen-

întreceri
fie aceeași ca 

returului,

trei zile 
echipelor 
încheierea 
comportarea mediocră 
vreme a steliștilor, 
exclusă o schimbare 
a acestora în 
ților clujeni.

In vederea acestor confruntări, 
F.R.B. A STABILIT CA PARTI
DELE SA FIE CONDUSE DE 
ARBITRII INTERNAȚIONALI
DAN CHIRTAC ȘI P. MARIN 
și de candidați! de arbitri inter
naționali V. CADAR, M. RIZEA 
Și M. ALDEA.

INTR-UN SINGUR ORAȘ,
A

CÎT ALTĂDATĂ IN TOATA ȚARA

Pugiliștî români pe 3 ringuri europene

in noianul de date cu
prinse în informarea 
privind realizarea pla
nului de dezvoltare a 

activității de educație fizică
și sport, prezentată recent în 
Comitetul Executiv al CNEFS, 
reține atenția, în mod deose
bit, o cifră : la finele anului 
1969 num'i’il profesorilor de 
educație 1 - îcă cuprinși în re
țeaua da învățămint, organi
zații de pionieri, cluburi și 
asociații sportive a atins ci
fra de 5 601.

începind d< săptămînă viitoare, puglliștii români vor participa la 3 importante competiții Inter
naționale. Intre 20 și 23 mai, se va desfășura, la Varna, Balcaniada, la care vom fi reprezentați de un 

. . ------ ....---- .. . Mihai, C. Gruieseu, A. Dumitrescu, C. Sfanef, A. Iliescu, I. Dinu, A.
Dascălu. Antrenori : I. Chirlac și I. Stoianovici. In 
turneu internațional, la care vor participa următorii 
Ghiță, C. Cojocaru și I. Sănătescu (antrenor Gh. Po- 
Intre 20—27 mai. Aici vor boxa : C. Ciucă. P. Ne- 
I. Alese. Antrenorii lotului : Ion Popa șl C. Dumi-

lot complet, mult întinerit : A. Mihai, C. Gruieseu, A. 
Popa, N. Tudor, H. Stumpf, M. Constantinescu, I. 
aceeași perioadă, la Szczecin va avea loc un mare 
pugiliștî români : M. Lumezeanu, O. Amăzăroaie, C. 
pescu). Uit alt turneu se va desfășura la Amsterdam 
delcea, C. Cuțov, V. Silberman, I. Covaci, A. Năstac, 
trescu.

entru cine a avut curiozi
tatea să urmărească dina
mica creșterii numărului 
profesorilor de educație fi

zică din România, în anii care
au trecut de la Eliberare, cifra 
aceasta capătă, de la prima ve
dere, semnificații incomensurabile. 
Ea atestă grija permanentă ma
nifestată față de. șebală, conti-

nuatoarea tradițiilor înaintate ale 
culturii și științei din țara noas
tră și care cunoaște, în anii con
strucției socialiste, o dezvoltare 
vertiginoasă, fără precedent. Este 
o dovadă palpabilă că partidul 
șl guvernul acordă școlii un spri
jin multilateral, <nvestind-o cu 
atributul de pîrghle de nădejde 
în înfăptuirea misiunii istorice 
ce și-a asumat-o poporul nostru, 
de a construi socialismul și co
munismul.

Era firesc ca tn acest con
text, cadrele didactice, slujitorii 
școlii, să se bucure de toată pre
țuirea puterii politice șt de stat, 
să fie create condițiile necesaie 
formării a cit mai multor profe
sori, în toate specialitățile. Repus 
în drepturi, după o vremelnică 
perioadă de desconsiderare, de 
cenușăreasă tn rîndul celorlalte 
materii de cultură generală, în- 
vățămîntul de educație fizică, ex- 
ponenții lui, se bucură astăzi de

drepturi absolut egale cu ceilalți 
profesori, materia de educație fi
zică ca atare a imitat să mai 
apară sub titulatura de „dex
teritate". Institutul de Educație 
Fizică șl Sport, principal făuri
tor de cadre de specialitate, șl a 
modificat treptat profilul, a su
ferit adaptări în pas cu noile 
realități, cu actualele cerințe, șl-a 
lărgit capacitatea. A intervenit șl 
un alt element Important : cre
area Institutelor pedagogice și, 
In cadrul acestora, a facultăților 
de educație fizică. In fond, o 
modalitate binevenită de creștere 
a numărului de profesori de spe
cialitate, Îndeosebi pentru aco
perirea nevoilor Invățămlntului 
din mediul rural, aproape total

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. * 8 a)
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A rn ales în mod deli
berat acest titlu, poa
te puțin pretențios, 
pentru însemnările 

noastre. Dar cititorul ne va 
înțelege — sperăm — cînd 
va afla ce anume și-au do
rit (și își doresc în conti
nuare) părinții cîtorva mii de 
copii din SATELE ȘI COMU
NELE județului Timiș.

Variafluni pe

cum
aceeași tema: sportul de masa

își doresc părinții...
CUPA OLIMPIA"

0 COMPETIȚIE O SĂRBĂTOARE.

E i și-au clorit ca fiii și 
fiicele lor să aibă la dis
poziție baze sportive 
totdeauna supravegheat, 
cheltuiască resursele de 

energie de care dispun. 
Și nu știm de ce — de alllel 
nici nu am insistat pentru a 
ni se da explicații — părinții 
au dorit, aproape unanim, sâ 
pună lâ dispoziția copiilor .mai 
întii bazine de înot. Așa se 
face că anul trecut s-a declan
șat o adevărată campanie de 
amenajare a unor bazine, 
unele de dimensiuni mai mari, 
altele mai reduse ca lungime 
și lățime.

începutul l-au făcut sătenii 
din comuna Lovrin. între două 
deplasări pe ogoarele coope
rativei agricole de producție,

unde, 
să-și

făcdau timp (și cînd 
spunem EI, îi avem în vedere 
aproape pe toți locuitorii apți 
de muncă) penlru a lucra, cel 
puțin o oră. la amenajarea ba
zinului de înot. Bazinul, lung 
de 50 de metri, construit in 
exclusivitate cu contribuție 
voluntară, și-a primit primii 
oaspeți anul trecut. Acum se 
poate spune, așadar, despre 
copiii din Lovrin că se gă
sesc in... apele lor. Și nu se 
știe dacă după cursele repe
tate in „olimpicul" de la Lo
vrin, din acest bazin de înot 
nu va ieși un... Slavic sau. 
cine știe, chiar un campion 
și mai talentat. Pentru că nu 
se poate altfel, din moment 
ce în acest „acvariu11 înoată 
— de dimineață și pînă seara, 
din primăvară și pînă toamna 
tîrziu — fără nici un fel de 
opreliști, aproape toți copiii 
Lovrinului.

Inițiativa lovrinenilor 
transmis destul de repede 
numai intr-un an (1969) 
fost amenajate bazine 
înot și in alte localități ru-

INEDITA FILMUL „GOL“

un...

s-a 
și 

au 
.de

(Urmare din pag 1)

neglijat în trecjt. Un asemenea 
proces de reașezare a învățămîn- 
tului de educație fizică a fost cu 
atît mai complex și mai dificil, 
cu cit la început trebuiau de
pășite unele inerții, dărîmate u- 
nele bariere. Fiindcă, inițial, nu 
toată lumea a înțeles utilitatea 
și rolul profesorului de educa
ție fizică în opera generoasă do 
formare a 
tilatcral 
Sprijinul 
s-a făcut 
direcție, cl 
schimbarea 
vechite, a 
trograde.

Numai așa s-a putut ajunge 
la actualul tablou, cînd — nu
mai în București — numărul 
profesorilor de educație fizică 
(996) depășește cifra existentă 
în 1938, în întreaga țară. Prac
tic, în primul oraș al României, 
nu există școală generală — 
dintre cele peste 290 — liceu
sau școală profesională, la care 
să nu fie încadrat cel puțin un 
profesor ' ’ .. ....
să nu 
generale 
educația __ __ ____ ___
din clasa I), unde numărul pro
fesorilor de specialitate este cel 
puțin întreit.

Județele oferă, la 
imagne du totul alta, 
ție net îmbunătățită, 
domeniul sutelor. In

84, în Vilcea 62,
86 ș.a.m.d. 

menite, desigur 
optimism, să 

întrevederea unei 
tot mai frumoase

în

in 
a-

rale : Bulgăruș. Teremia și 
alte cîteva. „Acum — după 
cum ne spunea tovarășul C. 
BALIȚA, președintele Consi
liului județean Timiș pentru 
educație fizică și sport — 
înotul tinde sâ devină un sport 
care atrage tot atît de mult, 
ca și fotbalul”.

Răminind în continuare 
domeniul „ruralului", să
mințim și alte acțiuni între
prinse pentru practicarea spor
tului, cu adevărat de masă. 
Ne referim la construirea — 
cu contribuție cetățenească de 
peste 90 Ia sută — a unor te
renuri de sport la Orțișoara, 
Tomnatec, Nerău, Gătaia. Dum- 
brăvița. La Becicherecul Mic
— pentru a oferi o exemplifi
care mai detaliată — au apă
rut, din nimic și intr-un timp 
record, două terenuri de bas
chet, două de handbal, 
teren de 
sărituri, 
complex 
țiiJe de 
școlilor
— tineri cooperatori, mecani-

un 
volei și o groapă de 
Pe acest adevărat 

sportiv își fac lec- 
educație fizică elevii 

din localitate. Ceilalți

SONDAJ ÎN 
PENTRU C.M.

PREGĂTiRILE 
DE POPICE

nu se 
„nepro- 
terenu-

Poligonul Tunari 
va găzdui în a- 
ceste zile o im-

~portantă cornpeti-4: „ j« <;-v /!/-»+«■»f ă

unor generații mul- 
pregătite 
prompt
simțit și în 

fiind hotărhor 
unor concepții 

unor mentalități

pentru viață, 
al partidului 

aceasta 
în 

to
re-

de educație fizică. Ca 
mai vorbim de școlile 
experimentale (în care 
fizică se predă însă

în Suceava 
Maramureș

Sînt cifre
genereze 
ne 
ve 
țămîntului de educație 
ideea larg 
COPIII și 
să devină 
exercițiului 
unei disciplne sportive, 
gere. după preferințe, după ap
titudini. Dacă nu pentru per
formanță, cel puțin pentru 
destindere, pentru sănătate, 
pentru sporirea capacității vi
tale, de învățătură și de mun
că.

Salutînd cifrele prezentului, se 
impune, însă, să privim cu în
credere, luciditate și răspundere 
în viitor.

A privi cu încredere înseamnă 
a intui posibilitatea creșterii în 
continuare, în proporție geome
trică, a numărului profesorilor 
de educație fizică, astfel ca a- 
ceștla să fie răspîndițl, uniform, 
în toate județele, pe tot cuprin
sul —..... ~ ■ - -- ■
unul 
tant. 
ează

A

REZULTATE VALOROASE
să 

deterrai- 
perspecti- 
i invă- 

flzică, în 
ca TO TI 
TINERET

creditată
ÎNTREGUL

adepți convinși ai 
fizic, practijanți ai 

la ale

DAR CIFRELE INDICA
IMPRECIZIE

H MMȘllE „PUNE

rîndu-le, o 
o sltua- 
cifre de 

rețeaua 
școlară a județului Cluj, de i 
dă, funcționează în prezent 

de educație fizică. 
257, în Bihor 255. 

în Brașov 218,

in multe dintre 
fenomenul sport a 

masă, a 
cara-

pil-
367 
in 
în 
în 

ex-
1 a-

dă, 
profesori 
Prahova __  _  ____
Timiș 242, î . Z.„, ~
Ilfov 208. O asemenea 
plică de ce, 
ceste județe, ................
îmbrăcat proporții de 
ciștigat în subsanță 
pioni și recordmani.

îmbucurător 
și în județe 
marginale ca 
că. numărul 
ducație fizică -----
tmuă creștere. Un județ ca Să
laj. de exemplu, care nu a 
beneficiat în trecut decit de a- 
portul unui număr infim de 
profesori de specialitate — ceea 
ce justifică și activitatea sporti
vă foarte limitată — dispune, 
In momentul de fată, de un 
număr de 44 de cadre didactice 
cu specialitatea educație fizică, 
în același timp, în județul olt 
funcționează 56» profesori de 
specialitate, în Gorj 50, în Alba 
S3 (la fel ca și in Teleorman),

dind

este 
mai 
poziție 

profesorilor de 
este într-o

faptul 
tinere 

geografi- 
e- 

cen-

că 
sau

patriei. Pentru împlinirea 
asemenea obiectiv impor- 
partidul și guvernul, cre- 

condlțiile necesare. • 
privi cu luciditate și răs

pundere înseamnă a situa, în 
prim plan, obligația de a nu 
rămîne pe o poziție de contem
plare a actualelor real t;V.i. a 
cifrelor amintite. Fiindcă cifre
le nu vor spune nimic, ele își 
vor pierde din semnificație dacă 
profesorii de specialitate nu vor 
manifesta. în exercitarea 
lei lor misiuni, pasiune, 
ință. spirit de inițiativă, 
citate de organizare, 
cuvînt. dacă nu vor 
în principal. CALITATEA 
cii 
ca ____ ______
Școala de aplicație de pe jîngă 

ambele dn 
unele ore de e- 

se desfășoară în- 
dezarntantft,

• de educa- 
rnult sim- 

de orientare 
ca și țne- 
exemple de 
să se des-

nobi- 
stăru- 
capa- 

într-un 
urmări, 

1 mun- 
lor. Altfel se va întîmpfa 
Ia Liceul „Ion Slavici" și

prima întîl- 
de box din 

cadrul turneului 
pentru desemna
rea echipei ce va 
activa anul viitor

în campionatul categoriei A, 
disputată sîmbătă la Tg. Mu
reș, formația locală Mureșul 
a *nv*nsă de Progresul
Brăila, cu 6—5. La această, 
gală, ne informează corespon
dentul nostru C. Albu specta
torii au fost martorii unui 
gest reprobabil al antrenoru
lui Petre Baltă, din Brăila. 
Elevul său, Ion Petre, desca
lificat în repriza secundă, a 
fost pălmuit de „maestru" în 
văzul întregii asistențe 
Astfel de manifestări nu sînt 
permise nici în sala de antre
nament și cu atît mai puțin 
într-o partidă oficială. !
• între 14 și 16 mai, capii 

de serie din divizia B (U.M. 
Timișoara, Muscelul Cîmpu- 
lung, Metalul Bocșa și Rapid 
+ Voința) se vor întîlni în- 
tr-un turneu Ia Craiova pen
tru desemnarea echipei ce va 
promova în categoria A.

Liceul pedagogic. 
Arad. în care 
ducație fizică 
tr-o platitudine 
prezența profesorilor 
ție fizică fiind mai 
bolică, spiritul lor < 
șters, exigența lor 
xistentă. Asemenea 
cum NU ar trebui „„ „„ 
fășoare orele de educație fizică, 
chiar dacă 
alarmante, 
tuși și în 
sul altor 
discordantă 
în vigoare, 
„Legii sportului", care 
acestei activități — fapt, 
precedent — o importanță 
ordin național.

Așadar, CALITATEA se im
pune să se afle în prim planul 
preocupării profesorilor de edu
cație fizică. In această idee nu 
trebuie neglijat un alt aspect : 
cadrele didactice care predau 
educația fizică, mai ales In me
diul rural, au, In majoritate, o 
pregătire medie, sint — in cazul 
cel mai fericit 
fostelor SMTCF. 
nătățirea 
muncii 
resort ale F" 
mintului, in colaborare 
CNEFS, au inițiat, cu ani 
urmă, in vacanța de vară 
elevilor, <-------- ' _ \ . _____
cu durata de 20 de "zile, 'initiâ- 
...... „ . . multă

făcut
atare 

— in 
cerut 

ziarul 
reînno- 
cursurl. 

:1 reluate 
acest an ?

în fine, ar fi de dorit ca fie
care profesor de educație fizică 
să se transforme intr-un pro
pagator neobosit al cultului 
mișcării printre copii, printre* 
elevi, printre tineri și chiar 
printre vîrstniel. Dacă flecare 

convingă

nu ating proporții 
se mai întîlnesc to- 
alte școli. în cuprjn- 
orașe. Ele fac notă 

eu reglementările 
cu înseși prevederile 

sportului", care conferă 
activități — fapt fără 

de

absolvenți al 
Pentru imbu- 

continuă a calității 
acestora, organele de 

Ministerului Invăță- 
cu 
în

___  a 
cursuri de perfecționare

tiva a fost primită cu 
satisfacție, roadele ei s-au 
simțite. Dar, inițiativa că 
n-a fost continuată, deși 
repetate rînduri — s-a 
acest lucru. La rîndu-i, 
nostru ~ 
darea tradiției acestor 
Să credem că ele vor f 
începînd chiar din

rînduri 
lucru. La 

a pledat pentru 
tradiției

intr-un 
al 

copii, 
printre tineri și 

vîrstniel. Dacă 
profesor va căuta să 
cit de util este ca să-ți petreci, 
zilnic, cel puțin 

timpul liber pe un stadion, in
tr-o poiană, pe aleile unul 
parc, ureînd pe cărări de mun
te, el va face un imens servi
ciu semenilor săi, societății. Va 
determina un flux către exer
cițiul fizic, va contribui la cre
area unei opinii de masă fa
vorabilă sportului și mișcării, 
in general. în esență, aici tre
buie să ajungem.

o oră. din

Pregătirea popica
rilor români (co
tați ca adversari 
redutabili în arena 
internațională) în 
vederea C. M. de 
la Bolzano se află 
în toi. 8 fete și tot 

atîția băieți, care au trecut prin 
sita mai multor trialuri. au ur
mat în cadrul asociațiilor res
pective și pe centre (Ploiești și 
București) un program de antre
nament indicat de specialișt 1 fe
derației. Criteriile de verificare a 
stadiului atins în pregătire au 
fost concursurile rezervate pe
riodic selecționabililor și evoluția 
acestora în jocurile campiona
tului divizionar.

Dar, cum în popice, cifrele 
arată măsura exactă a valorii 
sportivului, am găsit de cuvi
ință; întrucît mai e timp pentru 
unele retușuri, să facem un 
scurt bilanț al comportării selec
ționabililor. în consecință. am 
apelat la rezultatele înregistrate 
de jucătoarele și jucătorii din 
loturile republicane în meciurile 
internaționale susținute 
hotare, care ne scutesc 
eventual subiectivism. j 
să dăm cuvîntul cifrelor.

Margareta Szemani : partide în 
Cehoslovacia — 423 p. 
jocuri în Iugoslavia — 
442 ; întîlnirt în R.D.G. 
Crista Szocs : C — 41 
I — 408. 420 ; R.D.G. — 
Elena Trandafir : C — 
I — 436, 431, 409 ; R.D.C 
410 ! Elena Cernat : C 
426 ; I — 416. 430 ; R.D.< 
387 ; Ildico Jijic : C — 394 ; I — 
414, 438 ; R.D.G. — 434 ; Corne
lia Petrușca : I — 454, 431, 449; 
R.D.G. — 436 ; 1 
I — 411, 391 ; I 
Ana Marcu : C 
455, 398 : R.D.G.

1. Micoroiti : C 
957, 962. 1007 ; R.D.G. 
C. Vînătoru : C — 
966. 973 ; R.D.G. 
P. Purje : I — 903, 
R.D.G. — 825 (s-a
urma accidentutai 
I. Băiaș : C 
1004. 943, 936 ; 
I. Tismănaru : 
925. 922 : 
Silvestru : 
936, 874 ;
Măntoiu : 
970, 954 ;
nntru: c

Din statistica de mai sus se 
poate vedea că sportivii au de
pășit cifra de 900 p. d. la băieți 
și 410, la fete, rezultate de va
loare mondială.

Dar cum nici cel mai expe
rimentat ochi de specialist n-ar 
putea ajunge la concluzii juste 
privind numai rezultatul general 
am apelat și la cele parțiale și 
am constatat că, surprinzător, 
chiar și cei mai în formă popi
cari sînt deficitari în evoluțiile 
pe manșe. Dacă majoritatea 
jucătoarelor și jucătorilor dove
desc precizie la „izolate" și 
„singuratice", realizînd procen
taje între 70—80 p. d. (25 de lo
vituri) și, respectiv, 80—90 p. d., 
în schimb sînt nesiguri la lovi
turile în „plin" unde — adesea 
— n-au putut să atingă sau să 
depășească cifra de 145 p. d. la 
fete și 155 la băieți. De exem
plu, Gh. Silvestru (137, 122, 128), 
I. Tismănaru (139). V. Măntoiu 

• (141, 142), Ildico Jijic (135. 131),
Ana Marcu (128), Florica Negu
țoiu (117) ș.a. au spart exaspe
rant, doborînd cu mare greutate 
popicele la „pline". Cauzele ? 
Fie că n-au putut depista par
ticularitățile arenei, fie că pis
tele sau lăcașul popicelor cerea 
să se imprime un anumit efect 
bilei pentru a da un randament 
maxim loviturii. Cert este că 
selecționabilii nu joacă încă 
perfect canalul ales sau semicâ^ 
nai spre primul popic, acolo 
unde pistele impun o asemenea 
aruncate. Prin urmare, atenție 
la jocul Ia „plin", unde preci
ziei la canalul preferat trebuie 
să i se adauge și inteligența jde 
a descoperi din cît mai puține 
bile particularitățile arenei.

După finalele de lupte libere ale seniorilor

zatori — organizează excelente 
întreceri între întreprinderi, in
tre cartiere. Pentru că Boci- 
chcrccul MIC este una dintre 
cele mai MARI comune ale 
județului. Așa incit 
poate vorbi de ore 
ductive“. Cit îi ziua,
rile sînt ..populate” de tinerii 
dornici să practice sportul. Și 
acum din nou cîteva cuvinte 
despre Lovrin. Bazinul de înot 
de care vorbeam la început a 
încheiat suita de baze sportive 
oPprife. drept zestre, tinerilor, 
înaintea bazinului, aici se 
construise un modern teren de 
handbal — pe care se desfă
șoară și eomoetitii iudoțene — 
cu o cochetă tribună din pia
tră.

Este adevărat 
fruntea" ? Da. așa s-ar 
după asemenea rezultate 
troducerea sportului de 
la sate. Dar să dăm și 
lalte județe dreptul la

că „Banatu-i 
părea 

in in- 
masă 

celor- 
rcpli-

ție de tir dotată 
-------------- cu „Cupa Olim
pia". Participă unii dintre cei 
mai buni trăgători români 
precum și reprezentanții clu
bului Ujpesti Dcsza din Bu
dapesta.

Organizatorii au inclus 
program toate probele la 
pușcă, pistol, talere și tir cu 
arcul. Este pentru prima oară 
in acest an cînd are loc un 
concurs de tir de o asemenea 
amploare. întrecerile vor 
constitui și un bun prilej de 
verificare înaintea internațio
nalelor României dintre 7—10 
iunie.

Competiția începe sîmbătă. 
de la ora 9.

în

filmată, ci chipurile, expresi
ile în timpul jocului, în tim
pul pasiunii care-i duce dese
ori pină la marginea prăpas- 
tiei. „Joaca" lor devine esen
țială. Cîntecele lor în timpul 
jocului au paroxismul acelor 
coruri pe care am obosit tot 
numindu-le „antice". Iată că 
nu sînt „antice"... Fețele 
căutate cu voluptate — 
Shakespeare, adevărul ; 
plinge ; Eusebio pîndește 
fiară intre curaj și spaimă . 
Stiles il caută pe Eusebio dia
volește ; Ratin, cel eliminat 
pe nedrept, e urmărit de a- 
proape un

eea ce în programele de 
televiziune a fost anun
țat cu literă mică, fără 

un chenar, ca una din 
mai obișnuite emisiuni 

: „Gol" — filmul Cam- 
mondial de fotbal 
— Anglia. Secven

țe inedite din cele mai^ im
portante meciuri ale „World- 
Cup“-ului, — s-a dovedit a 
fi unul din cele mai formi
dabile. filme din cite ne-au tre
cut prin fața ochilor, de cind 
ne numim telespectatori. Cum 
de s-a 
această emisiune, 
putut scrie că ..Gol11 
„secvențe inedi
te"... cum de nu 
a insistat redacția 
sportivă ca acest 
film desăvirșit să 
fie anunțat cu li
tere de o șchioa
pă. ca orice capo
doperă serioasă — 
incă mai stau și 
mă întreb și-mi 
mușc limba 
să nu spun 
cred despre 
care l-au paginat 
cu litera consa
crată anunțării 
lui Eugen Atanasiu 
mărunțișuri cotidiene... 
marii programului și ] 
melor l-or fi considerat un 
film de „circuit sportiv”, bun 
de aruncat pe la orele 16, 
cind nu e campionat, cine l-o 
vedea l-o vedea, care-i mi
crobist să se uite, care nu să 
doarmă... Or „Gol" e un film 
carc-și are locul in sanctua
rul celor mai culte și mai ra
finate emisiuni ale televiziu
nii — la „Teleencicîopedie", 
la „Telecinematecă", dacă nu 
la „Ce știm despre om”. „Gol“ 
e un film despre secolul 20, 
despre oamenii lui. despre pa
siunile lor, despre setea lor 
de libertate și naturalețe, des
pre plăcerea de a trăi și a 
iubi viața. Se pleacă de la 
fotbal, de la o minge, pentru 
a se ajunge — fără comenta
rii excesive, doar prin monta
jul uluitor al imaginilor — la 
o filozofie a vieții, la Camus, 
la bucuria unei lacrimi no
bile venite din adine, asele- 
nizînd lin pe obraz. Atît e de 
frumos, de adevărat, de o- 
menesc. Un prieten care are 
toată ziua de-a face cu com
plicate texte intelectuale, cu 
savanti și literați nu o dată 
ermetici sau reci — mi-a spus 
că lui „i-a venit" să plingă. 
Eu — o spun deschis — am 
plîns ca la „Rocco“... E vorba 
despre fotbal — și încet, în
cet ne trezim in teatrul ace
lora de pe la 1500, din Lon
dra. unde Shakespeare iși pre
zenta dramele în mijlocul u- 
nei1 populații care bea. striga 
și tăcea îngrozită cînd Ham
let... ~ 
derriă 
mese 
Iașin, 
ski, 
coreenii și spectatorii. Oame
nii se joacă pe viață și pe 
moarte. Dar nu „joaca” lor e

c
nici > 
cele 
doar : 
pionatului 
ediția 1966

sînt 
ca-n 
Pcle 
ca o

,vîndut“ atît de prost 
cum de s-a 

constituie

peste 
de un 
Așadar,

lor. GAVRILESCU
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Ultimul act al celei de-a 17-a ediții a campionate

lor naționale individuale de lupte libere ale se
niorilor — FINALELE — ne-a oferit un prilej 
unic de a constata pe ce treaptă valorică se află 
acei care practică acest sport. Spunem unic deoa
rece la recentele finale, găzduite de sala Floreas- 

acces toți luptătorii, dintre care foarte mulți tineri,ca, au avut acces toți luptătorii, dintre care foarte mulți tineri, 
veniți direct de la etapa județeană, fără a mai suporta trierea 
„zonelor", unde ar fi fost poate stopați de o serie de tineri ta- 
lentați, dar lipsiți de experiența necesară pentru a trece înain
tea consacraților. Așadar, repetăm, un prilej cum nu se putea 
mai bun pentru a ști totul, sau aproape totul, despre luptătorii 
noștri.

Am vrea să subliniem, 
mai întii, că sportivii 

lin lotul național, și a- 
ceștia ne interesează la ora 
actuală în mod deosebit, 
dată fiind apropierea campio
natelor europene (la începu
tul lunii iunie) au înregistrat 
un evident progres, atît în 
ceea ce privește executarea 
procedeelor tehnice specifice 
stilului, cît și în rezolvarea 
diferitelor situații tactice. 
I-am putea menționa în acest 
sens pe Petre Coman (Stea- 
Uci), Vasile Iorga (Progresul 
Brăila), Ludovic Ambruș 
(Steagul roșu Brașov), Nicolae 
Dumitru (Tomistex Constan
ța) și pe Ion Marton (C.S.M. 
Cluj) care, credem, vor par
ticipa la confruntările conti
nentale.

Dar, nu putem fi indife
renți față de o altă consta
tare reliefată la aceste finale, 
privind „sportivul numărul 
2, 3 sau 4“ al fiecărei cate
gorii. Pentru că, spre deose
bire de luptele greco-romane, 
unde sînt cite 3—4 concurenți 
de valoare apropiată la toate 
categoriile, la libere aproape 
că nu există nici unul de 
mari posibilități, cu perspec
tive reale. Așa cum remarca 
și antrenorul federal, Ion 
Crîsnic, la ședința de ana
liză a acestor campionate, 
„de circa 8 ani n-au mai apă
rut decit foarte puțini luptă
tori tineri cu reale perspecti
ve de a-i înlocui pe cei con- 
sacrați". Cu Valeriu Albu 
Ion Arapu (Rapid Buc.), 
nache Panait (Steaua) și

Și
E-
E-

mii Cristian (Dinamo Buc.) 
am 
ra, 
pe 
noaștem că, într-adevăr, este 
mult prea puțin. Iar dacă mai 
adăugăm că tinerii mențio
nați mai sus nu sînt „desco
periri" de dată recentă, pu
tem concluziona că „noul 
val" la lupte libere este încă 
departe de „țărmul" 
mării.

Nu putem pune punct 
tor rînduri înainte de 
exprima părerea că organiza
rea și pe viitor a finalelor, 
fără etapa de zonă, este sa
lutară. în același timp, însă, 
considerăm neavenită desfă
șurarea întrecerilor la ambele 
stiluri, unele după altele, 
fără pauză de o săptămînă, 
două sau chiar mai mult. 
Din această cauză, la compe
tițiile de la București, oficia
lii, aceiași pe toată perioada 
celor 6 zile, au fost solicitați 
mult prea mult pentru a se 
putea achita cu bine de obli
gațiile ce le aveau. Nu ar fi 
de loc rău dacă finalele s-ar 
organiza în localități diferite.

In rest, totul a fost bine.

putea încheia lista acesto- 
fără teama de a fi omis 
cineva. Trebuie să recu-

afir-

aces- 
a ne

*JCostin CHIRIAC
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sportiv „Delta11, 

cu numai cîteva
dat 

luni 
munca

Complexul 
în folosință 
în urmă, construit prin 
patriotică a tineretului din Tul- 
cea, este amplasat intr-o pitoreas
că zonă a orașului pe malul la
cului ,,Ciuperca", pe coama uneia 
dintre cele șapte coline care în
conjoară localitatea. In momentul 
în care treci de impunătoarea 
poartă a complexului, in fața o- 
chilor ți se desfășoară intr-o vi
ziune geometrică o bază sportivă 
care ar satisface pretenții exigen
te.

Alcătuită dinfâ».un fene# de fot
bal, două terenuri de volei și de 
baschet, un teren de handbal și 
unul de tenis, baza este bine în
treținută, toate terenurile fiind 
marcate cu grijă, în ciuda ploilor 
abundente care s-au cernit în ul
tima vreme deasupra orașului. 
Mina gospodarului se vede și în 
perfecțiunea gazonului, în zgura 
măturată cu grijă* a terenurilor 
din spatele tribunei a Il-a. Deasu
pra acestora remarcăm și instala
ția de iluminat pentru nocturne. 
Dar oricît de frumoase ni se par 
aceste lucruri la care alăturăm 
și „tribuna copiilor", în care micii 
suporteri ai echipei de fotbal „Del
ta" au acces gratuit, nu putem să 
nu remarcăm originala tabelă de 
marcaj a stadionului, amplasata 
pe structura lemnoasă a unei mori 
de vînt. Adusă de undeva din ți
nuturile tulcene unde era lăsată 
în paragină, moara a fost restau
rată și utilizată ca tabelă de mar
caj, devenind sufletul galeriei tul
cene ,atunci, cind, prin acționare 
manuală, 
rotească.

Hoțind 
meliorare

jarea unei baze nautice și a unul 
bazin de înot pe malul lacului, 
lucrări ce vor începe în această 
primăvară, ne-am despărțit de e- 
legantul edificiu sportiv al tulce
nilor, simbol al pasiunii pentru 
sport existente aici. (h. a.).

palele el încep să se

printre planurile de a- 
a complexului, con

struirea unei noi tribune, amena-

DE CE
Ne

’ ’ ” la meciul 
de handbal 

_____ ■ Universi
tatea București, studenții 
au ratat 4 din cele 7 a- 
runcări de la 7 m de care 
au beneficiat, iar handba- 
liștii de la Steaua n-au 
fructificat 2 din 5 aseme
nea situații. Un caz luat 
la întîmplare, 
intîmplător.

Duminică, 1 
masculin c 
Steaua —

dar de loc...

vreme, inIn ultima vreme, în
handbal transformarea 
unei aruncări de launei aruncan de la 

7 m, care — leoretic — nu 
ar trebui să stea sub semnul 
întrebării, a, devenit nevral
gică pentru beneficiari. Se 
ratează mult, incredibil de 
mult, risipirea unui aseme
nea avantaj ducînd nu numai 
la pierderea unui gol, ci pro- 
vocind și un șoc psihologic.

Ce se întîmplă ? Am ales 
pentru a încerca să eluci
dăm, măcar parțial, chestiu
nea un Interlocutor cunoscut 
prin abilitatea lui tehnică, 
un handbalist renumit pen
tru ușurința, inventivitatea 
și varietatea cu care mînu- 
iește mingea : maestrul eme
rit Cristian Gațu. La această 
măgulitoare recomandare să 
adăugăm, pentru a fi în 
tema interviului nostru, că 
nici ,,Cristinel“ nu se poate 
lăuda că a fructificat toate 
aruncările de la 7 m...

— Cum explici avalanșa 
de ratări din ultimul timp ?

— Se fac în această pri
vință cîteva greșeli, aș zice, 
din „start“. Prima este aceea 
că aruncarea de la 7 m este 
executată, de regulă, de cel 
ce a obținut-o,-adică de cel

cronicilor 
și a altor 

. Mai 
progra- 

fi considerat

minut în timp ce 
jocul continuă în 
prim-plan, 
prin forța 
nii Ratin 
din planul 
acoperă întreg e- 
cranul, cu pasul 
său de condamnat 
care disprețuiește 
lumea la granița 
dintre mîndrie și 
blazare. Regina — 
după ce a expri
mat 
nării 
dem un fotbal de 

■ e împietrită la 
pentru vest-germani 

finală. Englezii in
și fac baie in fîntînile 

ca-n „Dolce Vita”,

dar 
imagi- 
— cel 
doi —

voința adu- 
ca ..să ve-

■calitate”
1—0 
în 
ving 
Londrei, 
nebuni de fericire, — un sin
gur englez nu surîde, nu cîn- 
tă. filozof impenetrabil : sir 
Alf Ramsey. Administratorul 
stadionului închide templul : 
el coboară scările pe care au 
rămas lozinci, pancarte, 
șe, aruncate după 
rea dramei, 
E tăcere — 
Antonioni
după crimă. Administratorul 
dă a lehamite cu piciorul in
tr-o cutie goală — e sfîrșitul. 

■e tot ce se mai poate spune 
după un triumf uman.

Nu știu dacă englezii vor 
izbîndl în Mexic, nu știu dacă 
au cel mai bun fotbal din lu- 

mă interesează, 
au oameni care 
fotbal ceea ce 
realizatorii aces- 
dacă operatori • 

lor sini 
extragă din 

un asemenea 
că trebuie

afi-
consuma-

„Ciuma“...ca-n
ca-n parcul lui 

din „Blow-up".

„Gol“ e’ o dramă mo- 
ai cărei croi se nu- 
Pele, Eusebio, Ratin, 

regina Angliei, Tilkow- 
arbitrii, fanfara, nord-

me. Nici nu 
Dar dacă ei 
înțeleg 
au 
tui
și

din 
înțeles 
„Gol", 
televiziunea 

capabili să 
„joaca” asta 
film — eu spun 
să avem generozitatea de a 
accepta că ei au fotbalul cel 
mai frumos, fotbalul cu cel 
mai uman chip, căci numai 
dintr-un asemenea fotbal pu
tea veni un asemenea film 
Calitate mai substanțială de
cit a avea un chip uman— 
nu cunosc. E o calitate su
perioară oricărui titlu mon
dial.

în concluzie : filmul aces’a 
trebuie reprogramat într-o oră 
do vîrf. pentru toți telespec
tatorii care vor să vadă oa
meni. cu o prezentare dem
nă stilistic de patima litera
turii lui Fănuș — iar teleașt’i 
noștri, fie doar cei sportivi, 
să stea cuminți și să-și ia 
notițe în timpul reproiecțicl.

BELPHEGOR

S&ria concursurilor din primul 
ciclu competițional s-a încheiat 
prin dubla iniilnire amicală cu 
echipele Cehoslovaciei. Succesul, 
dar mai ales maniera în care a- 
cesta a fost realizat, poate consti
tui un motiv de întemeiată sa
tisfacție. Slavic, Balaban, Costa, 
Sterner, Covaci sau tenacele Na- 
ghi au fost, ca întotdeauna, exem
ple de dăruire sportivă 
mai tinerii lor parteneri. Cu 
te acestea, succesul realizat 
trebuie să ne împiedice să 
vim mai atent către fondul 
blemei.

Iată, de pildă, că în grupul 
restrîns al artizanilor victoriei se 
află și patru sportivi mureșeni 
care — se știe de ani de zile — 
se pregătesc în cele mai vitrege 
condiții posibile, fapt care nu 
i-a împiedicat însă, să-și sta
bilească cu toții noi recorduri 
personale. în schimb, mai mulți 
reprezentanți ai „noului val" 
(ponderea o asigură tinerii di- 
namoviști), care au avut condiții 
de antrenament mult superioare, 
au evoluat de-a dreptul penibil.

Pentru un ochi avizat faptul 
era previzibil. De mai multă vre
me am atras atenția, în această

pentru 
toa- 

nu 
pri- 
pro-

rubrică, asupra unor aspecte le
gate de primatul intereselor per
sonale ale unor antrenori în fața 
principiilor științifice de pregă
tire. Rezultatul ? Remarcabile ta
lente ca Anca Groza, Liliana 
Dan sau Anca Mihăescu, care ar 
fi trebuit sâ se afle deja în frun
tea echipei feminine* bat pasul 
pe loc, regresează chiar. Crau- 
lul elegant al Lilianei Dan s-a 
transformat între timp în anti- 
craul, iar multele probe compe- 
tiționale la care a fost înscrisă 
în acest an trădează lipsa orică
rui principiu logic de pregătire.

Principii elementare ale instrui
rii presupuneau. în primul rind, 
o diagramă a participărilor care 
să-i permită — pe baza calită
ților de care dispune — să de
vină sprintera nr. 1 a țării. 
Dar așa ceva nu a existat. Mai 
mult. într-o serie de importante 
verificări cu caracter intern. 
Dan a strălucit prin i 
(ca de altfel și ceilalți 
de grupă). Faptul în sine 
pare un veritabil mister ; 
Dinamo nu găsește sume 
zorii care să asigure sportivilor 
participări în concursuri la Plo
iești sau Reșița, dar în schimb

L. 
absență 

colegi 
• mi se 
; clubul 

deri-

organizează o întîlnire cu o mo
destă selecționată din Sofia ! ? !

In cadrul acelecași lipse a u- 
nor principii, sau mai bine zis 
mobilității acestora, care a de
venit de-a dreptul supărătoare, 
se pot încadra și lamentările u- 
nor antrenori care — vezi bine 
— doresc să-și însoțească mereu 
sportivii în competițiile de pes
te hotare, dar în țară îi trimit 
să concureze singuri (vezi cazul 
Eugeniei Cristescu la Reșița). Se 
invocă, deseori, lipsa unor schim
buri de experiență, și nu fără 
motiv. Dar cind susținem în gura 
mare că ne interesează brasul 
lui Pankin sau Cathie Bali, 
facem după ce în prealabil 
studiat, pe toate fețele, stilul 
Costa, de la care avem de 
vățat în egală măsură.

Iată de ce apare astăzi 
mult ca aricind nevoia de 
păra cu strășnicie principii
ce (dacă ele există), părăsind 
veșnicul slalom pe care unii co
legi mai tineri, deseori «bine in
tenționați, îl fac în aria vastă a 
meseriei noastre.

s-o 
am 

ui 
în-

mai 
a a- 
lO2i-

Remus DRAGUȘANU

SE RATEAZĂ ARUNCĂRILE DE LA 7 m IN HANDBAL ?
răspunde maestrul emerit al sportului CRISTIAN GAȚU

că ceea ce contribuie 
ca aruncările de la 

să nu fie transformate 
și preocuparea tot mai 

a antrenorilor de a 
nu

ca unul ce am simțit nu o 
dată pe pielea mea acest 
lucru, să se aducă o modifi
care regulamentului de joc. 
Portarii nu se pot apropia 
la mai puțin de 3 m de cel 
ce execută. Aceasta teoretic, 
pentru că în practică ei a- 
jung uneori în... sufletul tău. 
De aceea propun ca în inte
riorul semicercului să se 
tragă o linie scurtă la 4 m 
de la linia porții pentru ca 
arbitrul să se poată orienta 
rapid asupra corectitudinii 
poziției portarului.

— Interesantă propunere. 
Ea poate fi ușor pusă în 
practică. Pentru aceasta Fe
derația internațională ar tre
bui să-ți acorde un premiu...

— Mulțumesc, dar premiul

forului internațional l-am și 
primit. Vreau să spun < ă 
prin eforturile Comisiei Teh
nice a F.I.H. în ultimul timp 
arbitrii sînt foarte severi și 
au grijă de noi, aceștia mai 
mici și faultați des, acordind 
multe aruncări de la 7 m. 
Este o mare satisfacție pen
tru noi și un lucru util pen
tru handbal. Ce să mai vor
bim că dacă există mai multe 
asemenea situații ai de unde 
rata...

Cu această glumă interviul 
nostru s-a încheiat. Nu înain
te însă ca simpaticul nostru 
interlocutor să nu promită 
că gluma a fost doar pentru 
coloanele ziarului...

Călin ANTONESCU

faultat, care, bineînțeles, nu 
are capacitatea, nici psihică 
și nici fizică de a executa 
aruncarea. Luciditatea, cal
mul necesar sînt căutate pen
tru a se evita astfel de si
tuații în... extrema cealaltă. 
Adică sînt trimiși să execute 
jucători de pe banca rezer
velor, neîncălziți, neîncărcați 
suficient din punct de ve
dere nervos.

— Cea mai bună este, deci, 
calea de mijloc...

— N-am vrut să spun așa 
ceva. Voi face imediat cîteva 
propuneri, deoarece, vă măr
turisesc, și pe mine m-a pre
ocupat această problemă, 
înainte însă trebuie să vă 
spun 
mult 
7 m 
este 
mare
avea portari buni. Azi 
găsești ușor o formație din 
divizia A sau chiar B care 
să nu aibă portari excelenți. 
De multe ori citim în cronici 
despre minunile gol-keeperi- 
lor și nu trebuie să ne mire 
că ei au ajuns să pareze cu 
ușurință penaltiurile handba
lului.

— Spuneai de niște propu
neri...

— Da. Eu, dacă aș fi an
trenor, aș pregăti nu unul, 
ci mai mulți jucători pentru 
executarea aruncărilor de la 
7 m. în primul rînd ținînd 
seama de stilul, de particu
laritățile fiecărui portar. U- 
nii sînt mai înalți, alții ies 
în față imediat, unii stau pe 
linia porții și apar în față 
în ultima fracțiune de secun
dă. Pentru fiecare mod de 
a para aruncarea de la 7 m 
trebuie pregătit unul sau mai 
mulți jucători. Apoi aș dori,

ULTIMELE ÎNSCRIERI LA
Pînă vineri la ora 

20 se mai pri
mesc înscrieri la 
Raliul Primă
verii, competi

ție automobilistică
rezervată începătorilor, aflată 
la cea de-a doua ediție. După 
cum s-a mai anunțat, cursa 
va avea loc duminică pe ur
mătorul traseu : București—
Moara Domnească—Urziceni— 
Buzău—Cislău—Vălenii 
Munte—Ploiești—București, 
total 260 km. Organizatorii 
stabilit o medie orară de 
și 60 km/oră, în funcție 
etapă.

Startul se va da la ora 7,30 
de pe B-dul. Republicii (din 
fața sediului Școlii de șoferi 
amatori), iar 
rent este așteptat să sosească

de 
în 
au 
40 
de

primul concu-

, >

AZI

RALIUL

Șl MIINE

PRIMĂVERII"
în Capitală 
jurul orei 
programată 
partajare a 
test de îndemînare ce se va 
desfășura contra-cronometru.

Directorul cursei, tov, Emi- 
lian Alexandrescu, ne a a- 
nunțat că în buna reușită a 
acestei întreceri au fost mo
bilizați numeroși tehnicieni 
și specialiști ai școlii de șo
feri amatori din Capitală, 
mulți dintre ei fiind și cei 
care i-au inițiat în tainele 
conducerii mașinii pe viitorii 
concurenți. Reținem dintre 
aceștia numele cîtorva: Ni- 
colae Adam, Mihai Sărățca- 
nu, Sandu Ionescu, Constan
tin Burdeinic, Alexandru Ne- 
gulici, Ion Petrini ș.a. ~

(str. Cîrn pi na) în 
13,30. Aici este 
și proba de de- 
concurenților, un
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RAPID AMiNATDREPTUL

ea pu-

STADIONUL PROGRESUL

Foto : A. NE ACUultimul antrenament...drum spre

LOTUL DE JUNIORI

fotbalul româ- 
lume, înainte 

fi cucerit recu- 
oficială a supe- 

sale in Balcani. AZI, CUPLAJ PE

Amatorii de fotbal din Capitală 
au posibilitatea să asiste azi 
după-amiază la un cuplaj pe sta
dionul Progresul din str. Dr. Stai- 
covict. De la ora 15, echipa de 
rezerve Progresul va întîlni pe 
divizionara B Dunărea Giurgiu, 
iar. în continuare. Progresul va 
juca in compania formației Ten- 
nometal București.

VACANȚĂ" MEXICANĂ-.

MECIUL C I L. GHERLA
LA ILUZIE

este cu

se laudă 
cu forța 

au auzit

Pentru optimistul in
curabil, care crede 
într-un succes senza

țional al tricolorilor noș
tri în Mexic, se recoman
dă o suspendare temporară 
a contactelor cu cunoscă
torii lucizi șl realiști din 
fotbal, fiind preferabil să-i 
stimeze în continuare, 
dar... de la distanță. Cel 
puțin pînă la 2 iunie, da
ta meciului cu campionii 
mondiali.

După o îndelungată cură 
de competență și înțelep
ciune, puțină hoinăreală 
pe cărările imaginației nu 
strică. Acolo poți întîlni 
și alți visători, așa că poți 
visa alături de ei. De alt
fel, e plăcut să visezi in 
grup.

Visătorii sint — totuși 
— puțini la număr, dar 
reprezintă o farță, dovadă 
că reușesc întotdeauna să 
desființeze, prin candoare, 
imposibilul, sau să-l di
zolve în entuziasm 1 Devi
za lor pare a fi aceea că 
nimic nu-i imposibil, atita 
vreme cit totul 
putință...

Totuși, ei nu 
cîtuși de puțin 
lor, deoarece
prea adesea spunindu-se 
că visul n-ar avea forță.

Sînt extrem de simpa
tici și comunicativi, cînd 
izbutești să-i smulgi din 
izolarea și din tăcerea 
lor 1

...Și atunci ti poți ascul
ta vorbind cu o fervoare 
profetică despre nu știu 
ce victorii — ei le zic 
chiar triumfuri — ale 
ghetei de fotbal româ- 

’ nești in țara lui Monte
zuma.

Auditorii neavertizați 
zîmbesc cu compasiune și 
trec mai departe, clăti- 
nind din cap.

Și totuși... ti găsim fer
mecători pe acești prooroci 
naivi care stlrnesc hazul 
oamenilor serioși și atlt de 
gravi, prea gravi în spori, 
ca și in propria lor viață 1 

Cu 40 de ani in urmă, 
o expediție românească, pe 
care niciodată oamenii 
gravi și serioși n-ar fi con
ceput-o măcar, se avînta 
spre țărmurile sudice ale 
Americii Latine, ca să-și 
încerce norocul 
deținătorilor lînei 
a sportului-rege.

Era mai mult 
îndrăzneală această aven
tură pe un itinerar atlan
tic, peste obstacole și pes-

fit țara 
de aur

decît o

te valuri, spre 
ireal și fascinant 
mit.

ldeea plecării a 
luitoare, avînd în 
țină nebunie și o leacă de 
geniu, fiindcă s-a intuit 
exact șansa extraordinară 
a momentului de a face 
cunoscut 
nesc în 
chiar să 
noașterea 
riorității

Uruguay însemna pe a- 
tunci un fotbal sideral și 
o echipă celestă, cu uns
prezece divinități moderne 
coborite din noua mitolo
gie a veacului nostru.

Cu o echipă de tineri, 
muncitori, studenți și e- 
levi nu am reușit să smul
gem lina de aur — nu au 
smuls-o nici alții — din 
miinile acestor semi zei ai 
balonului rotund, dar vic
toria netă (3—1) asupra 
Perului ne-a făcut dintr-o- 
dată cunoscuți și identifi
cabili pe geografia sporti
vă a globului. Superbii 
atleți mulatri și negri din 
constelația fotbalului sud- 
american au fost jucați și 
bătuți de ai noștri, în fen
te ușoare și în străfulge
rări de șut.

Peste timp s-au auzit 
din nou aplauze în fotba
lul nostru, după Wem
bley, Atena, Lausanne, și 
București — „Au fost pre
vestitoare de evenimente 
mari" spun in cor visăto
rii, transfigurați de o cre
dință care nu poate fi al
cătuită prin argumente. 
Iar dacă te lași furat de 
asemenea vorbe și accepți 
covorul fermecat, vei ad
mira priveliști uimitoare 
intre pămint și cer și vei 
putea apoi să vezi, sugru
mat de emoție, unsprezece 
jucători cu tricouri galbe
ne, chiloți albaștri și jam
biere roșii, aclamați de lu
me într-o țară plină de 
necunoscut și de legende.

— Dar grăsunul acela 
negricios, cu instrumentul 
lui de alamă, așezat pe un 
dîmb, ce caută în visul 
nostru absurd ?

— Visul nostru nu-i de 
loc absurd, ți se va răs
punde, iar grăsunul negri
cios este Tudorică din 
Grant, ținînd în mină 
trompeta cu care a făcut 
să cadă, la picioarele fot
baliștilor români, zidurile 
noului Ierihon : Guadala
jara...

șgg HE :'
«ga

(Urmare din pag. I)

A. EFTIMIE

POȘTA CONCURSULUI „EL MUNDIAL ’70“

AZI, ULTIMUL CUPON!
AZI, ULTIMUL CUPON al 

concursului „EL MUNDIAL 
’70“.

Doar mîine se mai pot ex
pedia cupoane din provin
cie, pentru că regulamentul 
precizează că vor fi luate in 
seamă numai plicurile ce vor 
purta ștampila poștei CU 
DATA — limită — DE 
15 MAI. Cupoanele trimise 
la redacție după această dată 

|hu vor mai intra în concurs.
• Participarea a depă- 

orice așteptări. Aproa- 
25 000 de plicuri, unele 
cîte 900 de cupoane ! 
înțelege, deci, că va 

nevoie de o perioadă 
timp pentru trierea

fit 
Pe 
cu 
Se 
fi 
de

NE-A SCRIS 
PETRICĂ RADULESCU

STIMATE
TOV. REDACTOR-ȘEF,

In legătură cu schimbarea 
mea de la conducerea tehnică 
a echipei Politehnica 
vă rog să binevoiți a 
următoarele :

După o activitate de 
pe trei ani, dusă într-o ten
siune continuă, echipa afiin- 
du-se an de an în lupta pen
tru titlu, schimbînd 4—5 ju
cători de valoare în fiecare 
sezon, lipsit aproape total de 
sprijinul organelor de condu
cere locală, in ziua de 28 a- 
prilie a.c., după jocul cu Ști
ința 
afla 
am 
rea . .
vicepreședintelui
Galați, tov. D. Stanciu, mi s-a 
pus în vedere că nu mai pot 
să conduc, în continuare, pre
gătirea echipei și că este bine 
să-mi iau 
dihnă.

Motivul 
rezultatele slabe obținute în 
ultimul timp se datoresc lip
sei de disciplină a jucătorilor, 
ca urmare a faptului că n>ă 
port cu „duhul blîndeții", iar 
tov. Stanciu a arătat că nu 
am folosit cei mai buni jucă
tori în alcătuirea formației 
(menționez că dinsul 
participat niciodată la 
rea echipei).

Este de mirare că a 
să treacă trei ani ca 
vadă aceste greșeli în 
ducerea echipei.

Pus în fața faptului împli
nit, nu mi-a rămas decît să 
accept plecarea în " .
este drept o formă politicoa
să de înlocuire, dar... nu de 
concediu aveam eu nevoie.

Țin să arăt că în august 
1969, cînd organele locale au 
hotărit ca Oțelul să candideze 
la titlu, fiind nevoit să cedez 
4 jucători de valoare, am 
solicitat transferul pentru 
Rapid Bucureștf, dar condu
cerea secției de fotbal nu a 
fost de acord spunîndu-mi-se 
că nu există pretenția de 
promovare a echipei antrenată 
de mine.

Convins că timpul va de
monstra că măsura luată va 
adinei și mai mult criza e- 
chipei Politehnica, țin să vă 
mulțumesc pentru posibilitatea 
pe care mi-o dați pentru a 
se cunoaște adevărul real de 
către susținătorii echipei și 
de cei care urmăresc activi
tatea ei și, poate și pe a mea. 

Al dv. cu toată sinceritatea

Galați, 
insera.
aproa-

Bacău, cînd echipa se 
pe locul 4 în clasament, 
fost chemat de conduce- 
secției, unde în prezența 

........... C.J.E.F.S.

un concediu de
invocat a fost

o-

că

nu a 
instrui-
trebuit 
să se 

1 con-

concediu,

Petrică RADULESCU

lucru pe care-1 
imediat după ce

vom 
vom

lcțr, 
face 
cunoaște rezultatele din 
sferturile de finală 
campionatelor 
din Mexic.
• De la sosirea primelor 

cupoane, prin sondaj, am în
cercat să vedem dacă se 
respectă regulamentul de 
concurs. Am întîlnit destule 
cazuri care ne-au arătat că 
lucrurile, deși simple, n-au 
prea fost înțelese. Unii au 
completat pronosticurile pe 
simple foi de hîrtie, alții au 
„văzut", de pildă, Brazilia 
campioană mondială, în timp 
ce din grupa C au 
calificate în sferturi 
slovacia și Anglia.

La punctul 2 din 
am întîlnit și asemenea răs
punsuri : R.F.G. sau Anglia, 
deși întrebarea este clară : 
CE ECHIPA VA ClȘTIGA 
C.M. ?

• Reamintim 
(probabil unul din 
principale ale 
participări) cu care este do
tat concursul nostru : UN 
TELEVIZOR, UN APARAT 
DE RADIO 
TORI, UN APARAT 
RADIO CU 
CEAS DE MINĂ, O BICI
CLETA (mărcile acestor o- 
bieete se vor stabili în cu- 
rînd), ABONAMENTE PE UN 
AN LA ZIARUL SPORTUL 
ȘI ALTE PREMII-SUR- 
PRIZĂ.

• Acestea fiind zise, „EL 
MUNDIAL ’70", organizat de 
ziarul Sportul, se încheie, re
zultatele sale urmînd a fi 
comunicate după terminarea 
campionatului mondial din 
Mexic.

ale
mondiale

indicat 
Ceho-

cupon

premiile 
mobilurile 

numeroasei

CU TRANZIS-
DE

LĂMPI, UN

AL ROMÂNIEI
PLEACĂ ÎN SCOȚIA
Azi urmează să plece, pe 

de juniori care va participa 
fășura în Scoția, intre 16 și 25 mai. Vor face deplasarea ur
mătorii jucători : STANA și FRANC (portari), DOBKAU, DE- 
HELEANU. SA TMAREANU. 1IAJNAL, SAMEȘ (fundași), 
SANDU. BOLONI și GLIGORIE (mijlocași), ATOD1RESE1, 
HELVEI, GERGELY. VLAD, SAVA, STAN (înaintași). Antre
norii Iotului sint : GH. OLA și 1LIE SAVU.

Echipa României, care face parte din grupa D împreună cu 
reprezentativele Belgiei, Turciei și R. D. Germane, va debuta 
în competiție la 16 mai, împotriva Belgiei (în orașul Perth), 
urmînd ca celelalte partide să aibă loc la 18 mai, cu Turcia 
(Dunfermline), și 20 mai, cu R. D. Germană (Edinbourgh).

Va face deplasarea și arbitrul Gh. Limona, delegat să con
ducă jocuri in cadrul acestui turneu.

calea aerului, lotul reprezentativ 
la turneul U.E.F.A., ce se va des-

Cu efective în care „juventiș- 
tii" vor încerca să-i înlocu
iască cu succes pe tricolori, 
formațiile de divizia A por
nesc la drum cu gîndul și 
dorința de a cîșliga (care din 
ele?) dreptul de participare 

viitoare a „Cupei 
16“-mile oferă cî- 

partide de atracție : 
- Dinamo 
studențesc 
București

în ediția 
cupelor*- 
teva 
„Poli" Timișoara - 
București, Sportul
— Crișul, Metalul
— U.T.A.

în același timp, 
diviziei B continuă 
fășoare sub semnul 
pentru promovare sau pentru 
evitarea neplăcutului mo
ment în care se consemnează 
retrogradarea. Deocamdată, 
bancarii din București au pro-, 
fitat de... clacarea tîrgoviște- 
nilor și și-au

meciurile 
să se des- 

luptei

consolidat locul

3ALONULeRjcinJND |
CEL MAI BUN „SISTEM" ESTE TINERETUL
DESIDERIU BORODI, fost 

centru half și actual teoreti
cian pasionat este un om 
care caută „adevărul în fot
bal".

Posedînd vaste informații 
și bibliografii, construind ra
ționamente și elaborînd el 
însuși scheme tactice de o 
mare diversitate imaginativă 
și coloristică, el aduce în sluj
ba „adevărului" său o bogată 
și interesantă 
asupra căreia 
probabil, mai 
prilej viitor.

Astăzi aș reține numai una 
din ideile sale favorite, ca să 
vedem dacă nu cumva există 
vreun viciu, tocmai la fun
dația clădirii pe care, eu o 
onorabilă perseverență, o 
construiește Desideriti Borodi 
în tratatul său nepublicat.

Pornind de la premisa că 
„adevărul la propriu ți la fi
gurat al fotbalului se confun
dă cu însuși sistemul acestui 
joc", el conchide că., „dacă 
se va reuși a se stabili ade
văratul sistem al fotbalului, 
se va rezolva și problema re
dresării lui pe plan univer
sal".

Apoi, referindu-se la fot
balul românesc :

„Este foarte caracteristic a 
constata că in țara noastră nu 
există o preocupare in acest 
sens. Ne mulțumim numai 
să imităm, să importăm teorii 
și sisteme străine, fără să a- 
vem ceva original. Poate este 
una din cauzele principale — 
dar și principiale ! — pentru 
care fotbalul nostru nu se a-- 
flă încă intr-un stadiu mai a- 
vansat".

Personal nu pot fi de acord 
cu părerea autorului privind 
„imitația" și „importul", 
deoarece este firesc să împru
muți de la alții tot ceea ce 
poate fi adaptat nevoilor tale. 
Schimburile de experiență și 
de valori sînt factori fără de 
care progresul de astăzi, la 
scară mondială, în toate do
meniile, ar fi greu de con
ceput.

însă nu cred că aici se 
flă esența problemei.

Nu faptul că importăm 
numite sisteme, sau ne ins-

documentație, 
ne vom 
mult, cu

ADAS ORGANIZEAZĂ UN

CONCURS

și tactica 
dreptul la

pirăm din ideile 
altora, ne-ar răpi 
originalitate.

într-o vreme ca 
acum, cînd fotbalul nu mai
are de mult secrete și cînd

aceasta de

să creadă și Desi- 
că esența pro

Aș vrea 
deriu Borodi 
blemei nu stă în sistemul de 
joc, ci într-o transformare de 
structură interioară a fotba
listului român, exact

Partida C.I.L. Gherla — 
Rapid București, din cadrul 
16-imilor „Cupei României", 
care urma să se dispute ieri 
după-amiază la Gherla, a fost 
aminat deoarece terenul este 
inundat.

Jocul va avea loc Ia o dată 
ce va fi stabilită de Federația 
română de fotbal.

de lider cu un avans de 3 
puncte. în această serie, însă, 
nu se știe încă cine va re
trograda, pentru că de la lo
cui 5 pînă în zona unde răz
bat razele fierbinți ale „lan
ternei roșii" e o diferență 
doar de 4 puncte. în schimb, 
în seria a doua, disputa celor 
ce speră să evolueze în toam
nă în divizia A se situează la 
cea mai înaltă tensiune. Pri
mele șase formații sînt de
partajate doar de 3 puncte, iar 
liderul — Minerul Baia Mare
— e... lider grație golurilor 
mai puține primite. Așadar, 
crește cota golaverajului I Un 
gol în plus sau în minus poate 
aduce fericire sau poate nă
rui o muncă de un an. Jocu
rile următoare, 
partidele
— C.S.M.
— Minerul Baia 
schimba doar o 
moment.

Să coborîm cu o 
jos. acolo unde divizia C dez
lănțuie și eaenergii și pasiuni. 
Și aici promovarea e un vis 
frumos pentru multe formații

C.F.R.
Sibiu

și mai ales 
Timișoara 

și Vagonul 
Mare pot 
ordine de

treaptă mai

iar retrogradarea o... sperie
toare. Etapele următoare pro
gramează derbyuri decisive.

Juniorii continuă să se ali
nieze în partidele din cam
pionatul lor. considerat bine 
venit și indispensabil. dar 
care trebuie să se bucure de 
o atenție sporită din partea 
unor asociații. în timp ce ele
vii lui C. Cernăianu și N. Tă- 
taru, adică echipa lui „Under- 
23", se vor reuni la Bucu
rești sau Snagov pentru ..Cupa 
Balcanică", pe care anul tre
cut. toată lumea își aduce a- 
minte. pe gazonul de la „Re
publicii" au pierdut-o cînd 
erau aproape cu mîna pe 
ea — în finală. Dar pînă 
la plecarea’ spre Sofia, ■ pen
tru ca ■ izbîncia să fie acum 
de partea lor, e nevoie de 
muncă, muncă și iar muncă...

Fotbal fără ... divizia A.
Da. 

genda 
tă și 
cestui 
fie să învîrtească butonul te
levizorului și să aibă legătu
ra cu ... Guadalajara.

dar fotbal există I A- 
competițională e boga- 
acum cînd iubitorii a- 
snort așteaptă cu emo-

CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele :

Adresa :

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

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

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

CAMPIONAT MONDIAL FEMININPRIMUL
DE FOTBAL!

se
iulie, pe dife- 
din Italia 
meciurile pri-

a-

a-

DE AFIȘE Șl CALENDARE DE PERETE
Se acordă :
UN PREMIU
UN PREMIU
UN PREMIU
TREI MENȚIUNI, fiecare în valoare de cîte 1 000 de lei.
Lucrările premiate și menționate devin proprietatea Ad

ministrației Asigurărilor de Stat, care le va folosi pentru 
popularizarea asigurărilor de bunuri și de persoane.

Din celelalte lucrări prezentate, unele se vor reține pen
tru a fi tipărite în anii 1970 și 1971, plătindu-se drepturile 
legale.

La concurs poate participa orice persoană, cu una sau 
mai multe lucrări, realizate în maxim 6 culori, format 
(obligatoriu) 50x70 cm (pe lat sau pe inalt), pe hirtie, pînîă 
sau alte materiale, cașcrate sau fixate pe suport.

LUCRĂRILE SE PRIMESC PlNA LA 25 IUNIE (data de 
expediere) pe ADRESA :

DIRECȚIA GENERALA ADAS.
str. Smîrdan nr. 5 — București.
ATENȚIUNE I
Numele concurențiior nu trebuie menționat pe lucrări. 

Acestea vor purta — pe verso — numai un MOTTO. Ace
lași Motto se va înscrie pe un plic ÎNCHIS, ce va insoți 
fiecare lucrare. In plic se introduce o hirtie cuprinzînd 
numele și prenumele concurentului, adresa și numărul de 
telefon unde poate fi găsit.

Informații suplimentare se pot solicita Ia direcțiile jude
țene ADAS, la punctele operative de lucru ADAS, de Ia 
inspectori și agenți de asigurare, precum și Ia telefonul 
15 42 64, intre orele S—10 dim. (4040)

I, în
II, în
III, în

valoare de 5 000 de lei ; 
valoare de 3 000 de lei ; 
valoare de 2 000 de lei ;

orice copil de școală primară 
de pe glob știe ce înseamnă 
așezarea 4—2—4, este greu să 
mai vorbim despre sisteme 
originale de joc cu marcă in
digenă. Specific rămîne doar 
temperamentul poporului 
pectiv.

Originalitatea noastră, 
ce poate și trebuie să fie 
priu în fotbalul nostru, mi ss 
pare că s-ar referi mai puțin 
la schimbarea sistemului de 
joc și mult mai mult la for
marea unei concepții despre 
fotbal superioară celei actua
le și — neapărat — mai înal
tă decît aceea din țările cu 
sport profesionist.

Astăzi nu se mai pot in
venta sisteme de joc, dar se 
poate forma o mentalitate 
care să-1 deosebească pe ju
cătorul român de fotbaliștii 
occidentali, supuși legiior 
crunte ale societății lor.

Acolo primează rezultatul 
imediat, cîștigul, interesele 
financiare ale unui grup, răs
plata bănească, dar și atîtea 
alte mijloace de constrîngere 
impuse jucătorilor, căci fie
care tip de societate are o 
influență directă asupra felu
lui de educație a tineretului 
și creează regimul sportiv 
care i se potrivește.

Nouă nu ni s-ar potrivi un 
astfel de regim. Căci noi nu 
vrem să formăm sportivi care 
să lupte pînă la exterminare 
în arenă, ca vechii gladiatori, 
societatea noastră, statul nos
tru urmăresc cu totul altceva 
cu acest tineret, dezvoltarea 
energiei bărbătești, a sponta
neității, a sentimentului va
lorii personale, puse în sluj
ba unor colective bine orga
nizate, în care scopurile co
mune și cele individuale se 
împacă într-un mod ideal, — 
și dacă pînă acum nu s-a 
realizat prea mult, sarcina și 
scopurile rămîn !

Un timp poate că nu vom 
realiza 
loase, 
noul tip 
mân va căpăta contur 
personalitate vom avea 
o personalitate a fotbalului 
nostru românesc de tip nou.

victorii 
dar pe 

de

res-

ceea 
pro-

spectacu- 
măsură 

fotbalist
ce 

ro
și
Și

CUPA IIAREIOR"
tn acest an, asociația spor

tivă Gloria organizează tra
diționala competiție „Cupa 
ziarelor" la fotbal. Tragerea 
la sorți a meciurilor are loc 
luni 18 mai, la ora 15,30, în 
sala Flacăra (Editura Scînteii). 
Sint admise fuziunile, in sco
pul realizării unui 
intre participantele la aceas
tă competiție.

Iată o știre ce va 
bițiile fotbalistice in toate 
dacțiile l

echilibru

trezi am-

spus, rezolvarea adevărată 
ține de modul cum se va lu
cra în această direcție cu ti
neretul, care n-a suferit încă 
influența unor deprinderi ne
gative și contagioase, străine 
de spiritul pur al sportului.

De aceea mi se pare că 
„adevărul", pe care îl caută 
prietenul Borodi în fotbal, pe 
care îl căutăm cu toții, stă 
în acest tineret in devenire, 
apt să fie format și încadrat 
organic în viziunea armo
nioasă a societății noastre so
cialiste.

Petre STEINBACH

Intre 6 și 16 
te stadioane 

vor desfășura 
mului campionat mondial de 
fotbal rezervat echipelor fe
minine. La competiție și-au a-

nunțat participarea reprezen
tativele Italiei, Cehoslovaciei, 
Angliei, Mexicului, Franței, 
Danemarcei, Austriei și Elve
ției. Finala competiției se va 
desfășura la Torino.

LOTO-PRONOSPORT
Pentru participanții con

cursurilor Pronosport, publi
căm mai jos etapa concursu
lui nr. 20 din 17 mai a.c., 
care cuprinde meciuri deose
bit de interesante din 16-imile 
„Cupei României" ;

I. Chimia Rm. Vilcea — Fa
rul Constanța ; II. Victoria 
Roman — Dinamo Bacău ; 
III. Minaur Zlatna — Petro
lul ; IV. Politehnica Tim. — 
Dinamo București ; V. C.S.M. 
Sibiu — „U“ Cluj ; VI. Mine-

RECUZ ARBITRAJUL FOARTE BUN!
„Rugăm schimbați delega

rea arbitrului N. Rainea, in- 
trucît Birladul este în luptă 
directă cu noi pentru evita
rea retrogradării, iar arbitrul 
Rainea ne-a condus de 3 ori 
eu Politehnica Galați și tot
deauna am terminat la ega
litate la Suceava, frustrindu-ne 
vădit de victorie". Semnat : 
Bigheț, secretarul asociației 
Chimia Suceava.

Am reprodus integral te
legrama respectivă adresată 
Federației române de fotbal 
prin care se solicita schlm-

»

barea arbitrului la meciul Po
litehnica Galați 
urma s...........
trecută 
să, nu 
derare 
partida, 
se știe cu victoria oaspeților. 
Spectatorii au apreciat ar
bitrajul lui Rainea, iar cores
pondentul nostru i-a acordat 
calificativul de „foarte bine".

Deci, mai recuzați arbitra
jul foarte bun tovarășe se
cretar al asociației Chimia ?

aibă
— Chimia, ce 
loc duminicasă

la Galați. Cererea, în- 
a fost luată în consi- 
și N. Rainea a condus 

, terminată după cum

1. OFICIUL NA
TION AL DE TURISM 
organizează călăto
rii turistice in diver
se țări și pe dilerite 
itinerarii. Puteți să 
vă alegeți excursia 
preferată, consul
tând la agențiile 
O-N.T. din întreaga 
țară prospectele ex
cursiilor programa
te in trimestrele III 
și IV a.c.

rul Ghelar — Ji.ul ; VII. Mi
nerul Mold. Nouă — F. C. Ar
geș, VIII. Metalul Tr. Severin 
— C.F.R. Cluj ; IX. C.F.R. Paș
cani — „U” Craiova ; X. Rul
mentul Bîrlad — Steaua ; XI. 
Portul Constanța — A.S.A. Tg. 
Mureș ; XII. 
reni — Steagul 
Tractorul Brașov 
nica Iași.

• Astăzi este 
pentru nrocurarea 
trageri Loto de 
mai a.c., prima tragere la care 
se aplică noua măsură in ur
ma căreia premiile se vor 
acorda la alegere în autotu
risme sau bani.

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES Nr.
20 DtN 13 MAI 1970 :

Extragerea I : 27 42 20 45 34 16 
FOND DE PREMII: 466.422 lei. 
Extragerea a Il-a : 41 30 20 6 33 

19 40 28
FOND DE PREMII : 416.151 lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
— în Capitali : incepînd de joi,

21 mal a.c. pînă la 27 iunie a.c. 
inclusiv.

— în țară : Incepînd de luni 25 
mai a.c. pînă la 27 iunie 1970 in
clusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

8 MAI 1970 :
Extragerea I : Cat. 1:3 va

riante a 29.957 lei; a Il-a : 2.70 a 
33.286 lei; a IlI-a : 12,50 a 7.190: 
a IV-a : 22.80 a 3.942 lei: a V-a : 
101,90 a 882 lei; a Vl-a: 197,45 a 
455 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 2 
variante a 31.116 lei; B : 0,75 a 
20.744 lei: C : 6,75 a 9.220 lei; D : 
18,80 a 3.310 lei; E : 22 a 2.829 
lei: F : 34,15 a 1.822 lei.

Ambele extrageri : Cat. Z : 
1.097.05 a 100 lei.

Victoria Mo- 
Roșu ; XIII. 

Politeh-
ULTIMA Zi 

biletelor la 
mi ine 15

LA HANDBAL

„U" CLUJ A ÎNVINS PE 
DINAMO BUCUREȘTI!

CLUJ. 13 (prin telefon). în 
localitate s-a disputat jocul 
dintre echipele masculine de 
handbal j,U“ Cluj și Dinamo 
București, din campionatul di
viziei A. Studenții au obținut 
o meritată victorie cu scorul 
de 20—18 (12—9). (P. Radvani 
— coresp.).

(4012)

CICLIȘTI 
ITALIENI 

LA „CUPA VOINȚA"
Federația italiană de ci

clism a confirmat partici
parea unei echipe de ru
tieri italieni, la competiția 
de lung kilometraj „Cupa 
Voința". Startul în această 
alergare va fi dat in ziua 
de 4 iunie.



nostru special, VICTOR BĂNCIULESCUDe la trimisul

o asemenea pe-

că

ORA MARILOR OPȚIUNILA AMSTERDAM, DUPĂ

O fază din memorabilele meciuri din semifinalele Cupei Cupelor dintre Gornik Zabrze — Roma,
învingător după trei partide... prin sorți Gornik Zabrze. Sistemul „lozului', a determinat vii și justificate pro
teste. IN FOTO : Un atac al echipei poloneze, respins de Salvori — în partida de la Katowice (2—2).

DISCUT» DESPRE CUPELE
EUROPENE LA FOTBAL

• Tactica de joc factor hotărâtor • Regulamentul trebuie
îmbunătățit • De ce tragere la sorți ? > Se va organiza 

campionilor continentali ?„Cupa
europene fot- 

rezervate echi- 
club s-au în-Competițiile 

balistice 
pelor de 

cheiat mai devreme decît in 
alți ani din motive de... „El 
Mundial ’70". După cum so 
știe prea bine, olandezii cu
ceresc pentru prima oară 
„Cupa campionilor", iar ce
lelalte două trofee — ,,Cupa 
cupelor" și „Cupa europeană 
a târgurilor" — au revenit — 
tot pentru întâia dată — echi
pelor 
City și, 
Londra.

engleze Manchester 
respectiv, Arsenal

-ir
— fost o finală magnifică" — 
Zi (La Gazzetta dello Sport), 
4 *• „O seară dc neuitat, în care>>' „V „------------------------— -

fotbalul nu și-a dezamăgit ido
lii" (comentatorul sportiv al 
agenției France Presse), „Nou
tățile tactice i-au învins pe sco
țieni" (Năpsport-Budapesta) — 
iată numai citeva spicuiri din 
cronicile apărute în presă după 
marea finală dintre Celtic Glas
gow și Feijenoord Rotterdam, 
desfășurată recent pe „San Siro" 
din Milano.

Dintre aceste aprecieri, cele 
ale redactorului budapestan, 
care atribuie victoria olandezilor 
tacticii impuse de antrenorul lor 
(austriacul Ernst Happel), ne-a 
atras în mod deosebit atenția. 
Despre ce tactică este vorba *? 
Feijenoord s-a „blindat" cu cinci 
jucători pe linia de fond ți in 
imediata apropiere a acestora 
au acționat alți trei așa-zișl mij
locași, care aveau insă sarcina 
să stopeze orice atac advers din 
faza inițială. In fond, și acești 
trei „de la mijloc" (Ilasll, Wer- 
ry, van Hanegem) aveau mai 
mult misiunea de apărători, de
cît de jucători ofensivi. Atacul 
olandezilor a contat doar pe doi 
jucători : pe excelentul Kind
wall și pe exțrema stingă Moul- 
jin.

Această așezare neobișnuită a 
derutat în bună măsură pe ju- 
CfițpJCii. dp la. Cglțifi,. ca^e, negii- 
jind vîrfurile olandeze, ---- “
deseori mult prea în 
sîndu-se surprinși de 
atacuri viguroase.

Și pînă la marcarea celui 
de-al doilea gol (victodns) for
mația din Feijenoord a fost evi
dent mai bună, grație tacticii 
sale ingenioase, fapt recunoscut 
după joc și de antrenorul sco
țienilor, celebrul Jock Stein.

★

Fără îndoială, cele trei com
petiții, devenite tradiționale, 
se bucură de o mare popu

laritate pe continent. Nu sîntem 
încă în posesia unei statistici 
care U,E.F.A. o centralizează 
fiecare sfîrșit de stagiune (ea 
face de obicei după o lună 
la încheierea finalelor), dar 
poate afirma că meciurile 
cele trei cupe s-au desfășurat 
cu tribune pline, aducînd organi-

au venit 
față, lă- 

contra-

pe 
la 
se 
de 
se 

din

zatorilor mari beneficii. Au fost 
însă și excepții, care au produs 
deficite serioase, atât pentru 
echipele competitoare, cit. și 
pentru organizatori. Ne referim 
în special la unele partide care 
au loc pe teren neutru. De pil
dă, al treilea meci dintre A. S. 
Roma și Gornik Zabrze s-a des
fășurat la Strasbourg într-uh 
deplin anonimat, iar finala „Cu
pei cupelor", dintre Manchester 
City și Gornik Zabrze, la Viena, 
a avut loc 
restrîns număr de

Chiar și la finala 
mai foarte puțini 
65 000 de spectatori 
lieni (doar 15 000), 
restul biletelor au 
rate de suporterii 
scoțieni !

„Cînd vezi tribunele goale — 
spunea Cappelini. (A. *S. Roima) 
— parcă nici nu-ți vine să joci. 
Te simți ca Ia antrenament..." 
Semnificativ. Nu ?

Pentru evitarea acestor nea
junsuri, ar fi poate echitabil ca 
și în „Cupa campionilor euro
peni" și în „Cupa cupelor" să 
se dispute două manșe (tur- 
retur), ca în „Cupa europeană 
a tîrgurilor". Tribunele devin 
astfel neîncăpătoare atunci cînd 
fiecare dintre finaliste este gaz
da unui joc!

★
altă problemă care preo- 

’ ‘ ’ interesate
desemnarea 
prin tra*

sub privirile unui 
spectatori, 

nu- 
cei 

ita- 
că

„C.C.E."
dintre 
au fost 
pentru 
fost cumpâ-
olandezi . și

Oaita problema i 
cupă echipele 
se referă la 

echipei învingătoare 
gere la sorți. Dacă dublarea go
lurilor marcate în deplasare pînă 
în etapa semifinalelor este cit 
se poate de echitabilă pentru a 
se evita un al treilea meci, nu 
același lucru se poate spune 
despre desemnarea formației în
vingătoare prin tragere la sorți. 
Este de neconceput ca o fina
listă într-o mare competiție să 
fie astfel stabilită ! V-ați pus 
întrebarea ce s-ar fi întâmplat 
dacă finala „C.C.E." n-ar fi ho
tă rit un învingător și după re- 
jucare, plus*-prelungirile-?•-• -.Vă 
răspundem : s-ar ii aioelat tot 
la... sorți I

Soluții pentru a evita „lozul* 
se pot găsi. Pentru semifinale 
pot decide golurile marcate în 
deplasare, loviturile de la 11 me
tri, raportul de cornere, iar 
pentru finale, în caz de egali
tate și după cel de-al doilea 
joc, orice altă formulă, cu ex
cepția „sorților", poate fi accep
tată, chiar șl decernarea titlului 
ambelor finaliste !

★

Recentul Congres U.E.F.A. de 
la Dubrovnik (Iugoslavia) 
a pus în discuție organiza

rea „Cupei campionilor conti
nentali", la care să participe 
ciștigătoarele „Cupei campionilor" 
de pe toate continentele lumii. 
Prof. Ion Șiclovan, care a asis
tat la aceste lucrări din partea 
Federației române de fotbal,

Verdicte scandaloase în boxul profesionist

JUDECĂTORII
Problema verdictelor scan 

daloase in boxul profesionist 
preocupă în mod cu toiul 
deosebit pe specialiștii ita
lieni, mai ales după infrim 
gerile recente ale boxerilor 
peninsulari Carmelo Bossi și 
Sandro Lopopolo in fața au
striacului Hans Orsolics și, 
respectiv, a- francezului Ro
que. Aceste decizii au fost 
contestate și sever criticate 
de cronicarii din Italia. Fiind 
vorba, se pare, de ultimele 
manifestări dintr-o sultă de 
scandaluri provocate de arbi
traj la meciurile profesioniste, 
cronicarul de specialitate al 
cotidianului milanez „GA Z- 
ZETTA DELLO SPORT", 
Maurizio Moșea, a organizat 
pe această temă o amplă 
dezbatere cu participarea te
nor cunoscuți tehnicieni, ar
bitri, organizatori și boxei.

Dezbaterea a scos în evi
dență necesitatea găsirii unor 
mijloace prin care să se a- 
precieze cit mai fidel situa
ția din ring, așa, cum — în 
alte spgrturi — golul, coșul, 
metrul sau cronometrul de 
partajează clar adversarii a- 
flați in dispută. N-ar fi oaie 
mai. nimerit ca arbitrii jude
cători să transmită punctajul, 
la , sfirșitul fiecărei reprize; 
secundului sau chiar și pu
blicului? — a fost una dintre 
idei convertită apoi într-o 
propunere. Aceasta nouă mo
dalitate ar anula posibilitatea 
ca un arbitru să-și modifice 
pe parcurs punctajul acordat 
pentru primele reprize sub 
influența prestărilor ulterioa
re ale celor doi boxeri, a sim
patiei său, pur și simplu, a 
reacției publicului. Anunțin- 
du-se ■ public punctajul la ca
pătul reprizelor — apreciază 
participanții 
s-ar face și 
spectatorilor.

In urma
Piero Brambilla, președintele 
Comisiei de arbitri a Federa
ției italiene de box, s-a ajuns 
la concluzia că anunțarea 
punctajului după fiecare re-

la
o

discuții — 
educație <i

intervenției lui

ACUZAȚI
1

priză ar avea influențe nega
tive asupra meciului. Boxerul 
care se vede în dezavantaj se 
năpustește* orbește asupra c.d 
versorului, in încercarea de 
a reface terenul, și. de atei, 
s ar naște faze confuze, me
ciul s-ar transforma in bă 
taie, iar publicul ar fi pe 
bună dreptate nemulțumit. O 
asemenea tentativă, a spus 
Brambilla, s-a făcut în Ita
lia și a avut ca rezultat de 
generarea meciurilor. Nici un 
inconvenient n-ar exista însă 
dacă arbitrii judecători și-ar 
transmite arpecierile, după 
fiecare rund', doar,, la masa 
juriului.

De asemenea, s-a propus 
un sever examen în rițțdul 
arbitrilor, apreciindu-se că în
tre cei ce judecă meciurile 
profesioniste se află mulți 
lipsiți de curaj și de cinste, 
interesați sau răuvoitori. „A- 
ceia care nu îndeplinesc ce
rințele să fie dați afară ! )C 
oare drept tă uri boxer care 
se sacrifică, își pune în pe
ricol viața, să devină victimă 
a jocului conveniențelor și al 
intereselor personale?1* — a 
spus managerul Leonardo 
Barravecchia.

In fine, s-a propus ca ar
bitrul din ring să nu mai 
aibă drept de a da verdictul 
intr-un meci, ci această mi
siune să revină unor judecă
tori neutri, numai neutri. A 
fost invocat de către unii pâr
tiei panți sistemul folosit la 
Olimpiade, considerat de ei 
mai echitabil.

Dezbaterea începută 
presa italiană și primele pro
puneri menite să elimine 
verdictele scandaloase sînt o 
urmare a verificării mai mul
tor incorectitudini de arbi
traj, unele avînd ca temei 
diverse combinații organiza
tori — manageri — arbitri. 
Aceste combinații clădite pe 
necinste au dus la apariți a 
numeroși campioni fantomă...

Ell

dP

Aurelian BREBEANU

ne-a declarat că deși discuțiile 
nu s-au soldat cu o hotărire ■ 
pozitivă, organizarea unei între
ceri de mare anvergură nu a 
fost definitiv clasată. Urmează 
să se primească acordul echipe
lor interesate și să se rezolve unele 
probleme de ordin financiar, 
care îngreuiază punerea pe ta
pet a competiției. Fără îndoială 
că, o hotărire favorabilă, în 
acest sens, ar sluji și mai mult 
la popularizarea fotbalului pe 
toate meridianele.

Ion OCHSENFELD •,

Scenariul plin de tensiune 
și suspanse al desemnării gaz
delor Jocurilor Olimpice din 
1976 a avut un epilog neaștep
tat, cu atit mai mult cu cit, 
pină in ultima clipă, pronos
ticurile — unele mai fantezis
te decît altele — nu găseau 
un temei sigur. Trebuie să ne 
închipuim conclavul C.l.O. 
format din 70 de membri 
care — deși provin din vreo 
50 de țări — în cea mai mare 
parte nu se reprezintă decît 
pe sine, situație impusă de 
sistemul de autorecrutare al 
C.l.O. In acest fel, este greu
de dedus mobilul care ii con
duce pe votanți, el puțind fi 
de ordin pur sportiv, dar și 
politic, financiar, turistic sau 
strict personal. Ceea ce nu ex
clude, firește, și un anumit 
joc al intereselor, de altfel 
foarte vizibil in alegerile din 
12 mai, în special începînd cu 
al doilea scrutin. De exemplu, 
in momentul în care Los An
geles a fost eliminat după 
prima votare, se pare că toți 
amatorii de soare Californian 
și-au deplasat preferințele în 
aceeași direcție, ceva mai la 
nord, dar tot pe pămînt ame
rican. La fel, pentru Jocurile 
de iarnă, după ce. la al doi
lea tur de scrutin, Tampere 
a fost eliminat, se presupune 
că votanții din țările scandi
nave și-au mutat privirile spre 
Denver (și nu spre Sion) pen
tru a facilita o nouă candi
datură finlandeză în 1980.

Surpriza alegerilor o con
stituie opțiunea dublă pentru 
continentul 
cinci ediții 
20 de ani, 
de. vară și

american. De 
încoace, deci, de 
Jocurile Olimpice 
de iarnă nu au

mai cunoscut 
reche uni-continentală ceea ce 
face verosimilă existența unei 
legi nescrise a alternanței zo
nelor, violată însă de astă 
dată. Este vorba, de altfel, de. 
aceeași tradiție a echilibrului 
continental pe care îl invocau 
candidații de peste ocean fă- 
cind aluzie la jocurile de la 
Miinehen 1972 și cerind, deci, 
pentru 1976 traversarea A- 
tlanticului.

Marți seara, după ce s-a în
cheiat goana extraordinară a 
gazetarilor spre insuficientele 
cabine telefonice și s-a stins, 
gălăgiosul entuziasm al par
tizanilor orașului canadian 
victorios, un purtător de cu- 
vînt al Comitetului de orga
nizare din Moscova a trans
mis presei internaționale o de
clarație în care se exprimă 
regretul pentru rezultatul vo
tului, se trec in revistă toate 
avantajele candidaturii capi
talei sovietice, se arată că 
Moscova a fost singura care 
a îndeplinit toate condițiile 
cerute și care a dat garanțiile 
necesare, iar în final se afir
mă că — eludînd interesul 
general al dezvoltării sportu
lui în lume — unii membri 
ai C.l.O. consideră că organi
zarea Jocurilor Olimpice este 
un privilegiu exclusiv al lu
mii occidentale.

tn cotidianul londonez „THE 
TIMES" de ieri, John Hen
nessy scrie : „Numai alege
rea Moscovei ar putea fi e- 
coul atît de repetatului apel 
al d-lui Brundage cum că 
Jocurile Olimpice au o mare 
influență as.upra stării bune 
în lume“. Iar „INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE"

susține că impresia cea mai 
bună dintre candidați a fă
cut-o, totuși, Moscova.

Este neîndoios faptul 
Montreal a obținut învestitu
ra datorită sprijinului celor 
decepționați de a nu fi putut 
promova orașul Los Angeles. 
Localitatea canadiană a mai 
beneficiat și de circumstanța 
de a fi candidat acum pentru 
a 5-a oară (după ce și-a mai 
încercat șansa în 1940, 1944, 
1956 și 1972), precum și de 
faptul că este o metropolă 
bilingvă, folosind tocmai cele 
două limbi oficiale ale C.l.O., 
engleza și franceza, mizînd și 
pe împrejurarea că, după 
Miinehen 1972, votanții aveau 
să opteze pentru alt continent.

Moscova cu instalațiile sale

sportive excelente și cu nu. 
mai puțin de 130 campioni o- 
limpici în palmaresul munici
pal ar fi meritat, fără îndoia
lă, onoarea de a fi găzduit 
Jocurile. Faptul de a-și fi a~ 
nunțat candidatura mai tîrziu 
decît ceilalți concurenți ar fi 
putut reprezenta un handicap, 
dar nu decisiv pentru cei ce 
cunosc exigența și competen
ța organizatorică a autorități
lor sportive din capitala so
vietică. Sion este, pe de altă 
parte, victima Jocurilor de 
iarnă. A fost preferată publi
citatea costisitoare și tentanta 
ofertă financiară a Denver-u- 
lui. Sportivitatea și sentimen
talismul au cedat în fața unei 
alternative mult mai pămîn- 
tești.

CEHOSLOVACIA Șl ITALIA AU OBȚINUT
VICTORII PREȚIOASE LA C.M. DE BASCHET

Aceste voleibaliste japoneze nu aspiră Ia selecționarea in echipa na
țională, dar s-au antrenat cu sîrguință in această primăvară pentru 
a se putea califica in finala unei competiții de mare anvergură. Este 
vorba de campionatul echipelor de... mame, care a reunit nu mai pu
țin de 50.000 de formații de acest fel, la Tokio și în alte orașe ale 
Japoniei. Majoritatea participantelor erau între 30 și 50 de arii, iar 
încurajările din tribune veneau din partea propriilor lor odrasle.

RECORDUL
LUI GERD MULLER

Gerd Milller, înaintașul 
central al echipei Ba
yern Miinehen, a în

cheiat actualul campionat îh 
fruntea listei golgeterilor, cu 
30 de goluri înscrise, ceea ce 
înseamnă un nou record pen
tru prima divizie a campio
natului vest-german de fot
bal. Milller conduce, de ase
menea, ș; in lista celor mai 
eficace fotbaliști din istoria 
primei divizii a campionatu
lui R. F. a Germaniei, cu 130 
de goluri înscrise din august 
1965 cînd a apărut, pentru 
prima oară, în echipa miln- 
cheneză. Locul al doilea îna- 
ceastă listă este ocupat de 
Uwe Seeler, căpitanul echipei 
SV Hamburg și al reprezen
tativei vest-germane, cu 117 
goluri, iar al treilea, cu 115 
goluri înscrise, aparține ex
tremei stingi Lothar Emme
rich, fost jucător la Borussia 
Dortmund, care activează a- 
cum in Belgia.

vechi de aproape un sfert 
de secol. Tn deceniul ce a 
urmat, d-na Chadwick a dobo- 
rît alte 17 recorduri de no
tație în curse de mare fond. 
Și totuși, ea a suferit două 
eșecuri : în două rînduri a în
cercat să traverseze înot Ma
rea Irlandei între coastele 
Irlandei și Scoției, dar defie-

NOUA CARIERA A UNEI
FOSTE CAMPIOANE.

La vîrsta de 51 de ani, cam
pioana americană de natație 
Florence Chadwick a devenit... 
agent de bursă, 
destul de
p r© 1 w,, w,.. _____ .....
schimb, Florence Chadwick a 
devenit renumită în 1950 cînd, 
complet necunoscută pe plan 
sportiv, s-a înscris să partici
pe la tradiționala cursă de 
traversare a Canalului Mîne- 
cii. Performanța realizată a- 
tunci (13 ore și 20 minute) în
semna doborîrea unui record

Se cunosc 
j| de puține lucruri des- 
talentele ei financiare. în

SPANIA
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GHICITORUL
BRAZILIENILOR

Apele încep să se limpe
zească în cele trei grupe pre
liminare ale C.M. de baschet. 
La Sarajevo, S.U.A. a întrecut 
Australia cu 99-62 (44-30)
prin punctele realizate de 
de Luchini 6, Walton 4, 
Brody .21, Isaac 6, Wolf 9, 
Hillman 17, Williams 8, Silli- 
man 9, Smith 10 și McDo
nald 9, iar în Palatul spor
turilor din Karlovaț, cam
pionii lumii au făcut o ve
ritabilă demonstrație în fața 
echipei Panama. La capătul 
celor 40 de minute de joc, 
baschetbaliștii din formația 
Uniunii Sovietice au învins 
cu 110-52 (42-23).

întrecută la limită 
precedentă, „Squadra 
ra“ și-a reconfirmat 
țiile de calificare în
final, după o partidă pasio
nantă jucată de baschetba
liștii italieni în compania se
lecționatei Canadei. Mai ra
pizi și cu un plus de efica
citate, jucătorii italieni 
acumulat în prima 
un avantaj de 3 ‘ 
(45-35). La reluare, 
vii canadieni au inițiat o se
rie de contraatacuri fulgeră
toare, care le-au permis să 
restabilească egalitatea (60—

în ziua 
azzur- 
ambi- 

turneul

O Saoștire laconică din
Paulo anunță că renumitul 
ghicitor din țara cafelei și 
a fotbalului, pe nume Kali- 

ban. a prezis drept sigură victo
ria Braziliei in campionatul mon
dial. Din multe motive, această 
știre invită la reflecții, care poate 
nu sînt lipsite de interes.

Se știe că in Brazilia tot felul 
de ghicitori se bucură, în rindul 
unei populații cu un mare pro
cent dc analfabeți, de mult cre
dit. Foarte mulți cetățeni nu în
treprind nici un pas mai impor
tant in viață, fără sa consulte în 
prealabil un ghicitor de „încrede
re".’ Aceștia sînt consultați des
pre cursul ce vor avea acțiunile 
la bursă, despre șansele unor ale
geri, despre fidelitatea soților si 
asupra perspectivelor cite unui 
amorez de a obține favorurile 
unei stele a școlilor de samba.

Deosebit de important este ro
lul ghicitorilor in fotbalul brazi
lian. Nu există joc mai impor
tant, înaintea căruia conducătorii, 
jucătorii și suporterii infocați să 
nu întrebe pe ghicitorul acreditat 
al clubului dc rezultatul la care 
se pot aștepta... (!).

Dar, prezicerea rezultatelor la 
fotbal nu este tocmai o meserie 
comodă și lipsită de riscuri. Ne 
amintim de cele ce s-au întâmplat 
în Brazilia, cînd, după C.M. din 
1966 masele dezamăgite de elimi
narea echipei lor au luat cu asalt 
locuințele ghicitorilor, devastin- 
du-le și maltratîndu-i pe mulți 
dintre ei.

In prezent, pregătirile pentru 
Mexic par să decurgă într-o at
mosferă nu mai puțin febrilă. Cri
zele la conducerea reprezentati
vei și o serie de rezultate slabe 
dovedesc acest lucru. Nu sînt pu
țini care cred că schimbarea lui 
Saldanha a compromis în mare 
măsură pregătirile. Dar care din
tre ghicitori ar risca și în pre
zent să prezică înfrîngerea Brazi
liei ? Poate numai pentru acest 
motiv profețiile lui Kaliban (nu
me împrumutat din recuzita sha- 
kespeareană), să aibă o explica
ție... Și aceasta cu toată sim
patia și admirația pentru minu
natul fotbal brazilian. (N. B.).

au 
t repriză 

10 puncte 
sporti-

60) în min. 30. Ei aveau să 
piardă însă, pe rînd — pen
tru 5 greșeli personale — pe 
Burton, Mackay și Cas
sidy și „azzurri", cu Flabo- 
rea într-o deosebită vervă, 
au luat, din nou conducerea 
asigurîndu-și o victorie cu 
scorul de 84-69 (45-35), caiF? 
le mai dă speranțe de caii» 
care. Au marcat: FlaboreS 
29, Recalcatti 17, Massini 10, 
Bariviera 2, Meneghin, 7, 
Cosmelli 9, Zanatta 10 de la 
învingători, respectiv, Mur
phy 1, Hayden 6, Robinson 
10, Sankey 10, Molinsky 31, 
Cassidy 2, Mackay 6, Burton 
3 de la învinși.

Cea mai echilibrată întîlnire 
a zilei s-a desfășurat la Sara
jevo între formațiile Ceho
slovaciei și Cubei. La pauză, 
sportivii cubanezi conduceau 
cu 39-34 și ei au menținut un 
avantaj minim pînă în min. 
38. Mai experimentați, bas
chetbaliștii cehoslovaci au 
reușit să egaleze in extremis, 
și apoi să obțină o victorie la 
limită : 82—60. Principalii rea
lizatori: Zednicek 19, Bo- 
browski 18, Ammer 14, Pos- 
pisil 12 din echipa cehoslova
că și Chappe 19, Canizares 14 
din cea cubaneză.

POLONEZII DOMINA
• HANUSIK, ÎNVINGĂTOR ÎN 

TRICOUL GALBEN
• ECHIPA ROMÂNIEI A RAMAS

Cicliștii participant! la 
„Cursa Păcii" au parcurs 
miercuri etapa a Ii-a, Karlo
vy Vary — Plsen, 148 km. 
Vremea a fost din nou nefa
vorabilă : a plouat cu inter
mitențe și a bătut cu putere 
vîntul. Sprintul cu premii de 
la knt 107 a fost cîștigat de 
Szurkowski, urmat de Staes 
și Czechowski. Numeroasele 
tentative de evadare au fost 
anihilate, astfel că la sprintul 
final s-a prezentat un grup 
de peste 50 de rutieri. Din 
nou alergătorii polonezi — 
care domină începutul aces
tei ediții a „Cursei Păcii" 
— s-au impus. A cîștigat la 
mare luptă Zygmunt Hanu
sik, cunoscut iubitorilor 
ciclism din țara noastră 
„Cupa F.R.C.".

Iată clasamentul etapei : 
Zygmunt Hanuslk (Polonia)

de 
din
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CONCURSUL HIPIC
Concursul hipic de la Novi 

sad, Ia care au participat că
lăreți din Ungaria, Iugoslavia 
(cu 9 echipe) și România, a 
luat sfîrșit cu următoarele re
zultate : PROBA DE DESCHI
DERE (18 concurenți) 1. M. 
Milutinovici (Iugoslavia), 2. I. 
Krizan (Ungaria). 3. D. Velca 
(România). PROBA DE DURA
TA (36 concurenți) I. I. Șuti 
(Ungaria), 2. A. Donescu (Ro
mânia), 3. R. Dokici (Iugo
slavia)... 5. A. Donescu. PRE-

DE LA NOVISAD

care dată a fost nevoilă 
renunțe.

CURSA DE AUTOMO-
BILE „CURATE"

Institutul de tehnologie din 
Pasadena a anunțat că în 
luna august se va desfășura 
o cursă automobilistică de 
mare fond la care vor Ii ad
mise numai mașini cu un 
nivel scăzut de poluare a 
atmosferei. Se așteaptă ca la 
această întrecere să partici
pe aproximativ 100 de auto
mobile, prevăzute în majori
tate cu motoare electrice. 
Institutul de tehnologie din 
Pasadena va prezenta, de a- 
semenea, două automobile ac
ționate de gaz natural sub 
presiune.

ROMÂNIA 4-3 LA POLO!
Intr^un joc amical de polo 

desfășurat la Barcelona, se
lecționata Spaniei a întrecut 
formația României cu 4—3 
(1—1, 1—1, 1—0, 1—1). Este 
pentru prima oară cînd na
ționala romană pierde în fața 
unei reprezentative iberice, 
formație care nu a figurat

niciodată 
acestui joc 
ropean.
Sans, Codera, F ‘
tru învingători, respectiv Bla- 
jec 2, Zamfirescu pentru în
vinși. A condus foarte bine 
Parini (Italia).

printre fruntașele 
pe continentul eu- 

Au înscris : Jane, 
Fortuny pen-

I,

3.
5.

MIUL 
eu 2
c. r_ _______
jerici (Iugoslavia) 
nescu. PROBA 
TATA (34 <
I. Iovanovici 
I. Krizan, 3.
Ilin. PROBA 
(16 echipe) 1. 
ncscu, Velea), 
3. LTngaria II. ______
FORȚA (18 concurenți : 1 
C. Ilin (1,80 m).„ 4. D. 
lea.

EXPOZIȚIEI — 1,40 m 
baraje : 1 D. Velea, 2. 

Ilin (România), 3. S.—Pro- 
A. Do- 

NENUMERO- 
concurenți) : 

(Iugoslavia) 
D. Velea, 4. C. 
DE ȘTAFETA 
România (Do- 

2. Ungaria I, 
PROBA DE

1.
. Ve-

5.

1.
2.

JOHN
Tn concursul desfășurat Ia 

Thompson (California), John 
Cole a aruncat discul la 63,72 
m — cea mai bună performan
ță mondială a sezonului.

Budapesta, Farkas a sta- 
un nou record al țării 
alergînd distanța de 100 
10,2. Alte rezultate : Fe-

ILIE NASTASE ÎNVINGĂ
TOR LA BRUXELLES

Jucătorul 
Nostase a 
rios în cadrul campionate
lor internaționale de tenis 
„Open" ale Belgiei, care 
se desfășoară în prezent la 
Bruxelles. In primul tur, 
Năstase l-a învins cu 8-—6, 
6—1 pe tenismanul englez 
Stilwell. Jucătorul profesio
nist francez Barthes a dis
pus cu 6—2, 6—0 
Tiriac.

Alte rezultate : 
(Spania) — Contet 
6—1-, 6—3; Cox (Anglia) ’ — 
Gisbert (Spania) 6—2, 1—6,
6—2; Moore (Australia) — Pi- 
lici (Iugoslavia) 6—2, 6—4.

român llie 
debutat victo-

de Ion

Santana 
(Franța)

BUENOS AIRES 13 (Ager- 
pres). — Proba specială din 
cadrul raliului automobilistic 
internațional Londra—Ciudad 
de Mexico, desfășurată intie 
San Antonio Ocste—Bariloche 
a fost dominată de finlande
zul Timo Măkkinen, care du
pă cum remarcă coresponden
ții agențiilor de presă, a re
alizat o fantastică medie orară 
de 161,671 km. Pilotul finlan
dez, care se află in mare for
mă, a parcurs cu Fordul Es-

i

CURSA PĂCII"
ETAPA A ll-A, A PRELUAT

IN 5 OAMENI

Zygmunt HANUSIK
3 h 28:28; 2. Zenon Czechowski
(Polonia); 3. Jiri Hava (Cehe- 
slovacia) ; 4. Frans Staes (Belgia); 
5. Dieter Mickein (R.D.G.) ; 6. 
Ryszard Szurkowski (Polonia) ; 7. 
Jiri Prchal (Cehoslovacia): 8.
Delvino Poloni (Italia); 9. Rudolf 
Labus (Cehoslovacia): 
Svorada (Cehoslovacia) 
timp. Tot în 
învingătorul au sosit’ și 
renții români Alex. Sofronie 
cui 26), Nicolae Ciumeti (27). 
sile Selejan, Vasile Teodor 
Constantin Grigore. Echipa 
mâniei a rămas în 5 oameni, 
oarece în prima etapă a abando
nat Emil Rusu, iar în cea de a 
doua nu s-a prezentat la start 
Nicolae David, traumatizat de o 
căzătură în prima zi de concurs.

în clasamentul general indivi
dual conduce Zygmunt Hanusik, 
urmat la 26 s de Ryszard Szur
kowski. Alex. Sofronie se află pe 
locul 10 la 1:34 de lider. Pe e- 
chipe, primul loc este deținui de 
Polonia, urmată de Cehoslovacia 
și Belgia, reprezentativa Româ
niei aflîndu-se pe locul VI.

Astăzi are loc etapa a IlI-a. pe 
ruta Plsen — Usti nad Labem, 
147 km.

10. Jan
- același 

același timp cu 
concu-

(lo- 
Va- 

si 
Ro- 
de-

COLE 63,72 m LA DISC
jer 60,36 m la disc ; Ilona Ba
logh 23,5 la 200 m.

Un rezultat excelent Ia arun
carea discului femei : Karin 
Illgen (R.D. Germană) 59,16 m 
in concursul de Ia Berlin.

Alergătorul britanic John 
Davies a fost cronometrat pe 
distanța de 8S0 yarzi în 1:47.2.

Performanțe excelente la

John Carlos 20,3— 
yarzi ; Lee Evans 45.8— 
yarzi ; Gary Hardway 
m-disc.
Leningrad, V. Bolșov a 
la înălțime 2,16 m, iar

San Jose
220
410
61,21

La
sărit
Hitrina a parcurs distanța de 
100 m garduri in 13,4. <

TELEX TELEX € TELEX
cort distanța 
4h 25 ;0.

dc 714 km în localitate a fost învinsă 
Wacker cu 1—0 (1—0).

de

La Casablanca
Uluirea amicală_ . ......
selecționata Marocului si forma
ția braziliană Corinthians Sao 
Paulo.
lor cu scorul 
golul marcat 
minutul 83.

s-a 
de

disputat in- 
l'otbal dintre

braziliană Corinthians
Victoria a revenit aazde- 

de 1—0 (0—0) prin 
de Maaroufi in

fotbal a GrecieiFederația de
a solicitat serviciile antrenorul ui 
englez Brian Clough, 
echipei
Conty.
declinat■
In „Cupa Europei
fotbal la Bratislava

din prima 
Specialistul 
oferta.

managerul 
ligă Derby 

englez a

Centrale" 
Inter

la 
din

Marea speranță a boxului 
glez, „greul" Joe Bugner a 
purtat o nouă victorie înainte 
dc. limită. Bugner a dispus prin 
abandon In rundul 5 de FJrian 
London.

9
Cunoscutul international vest- 
german Helmut Haller a fost 
introdus în lotul fotbaliștilor 
din K. F a Germaniei. în urma 
unul control medical, •‘locicrul 
Heinz Schoberth l-a găsit 
pentru selecție pe valorosul 
câtor. Haller se află acum 
cantonamentul de la Malenete. 
unde a început pregătirile cu 
ceilalți selecționabili.

e li
re-

apt 
iu- 
în

La închiderea fecMîtei 
ULTIMELE VERIFICĂRI PRE-KEXICASEE

Aseară, alte două echipe participante în turneul final al 
C.M. de fotbal și-au încheiat pregătirile^ înainte de a pleca 
în Mexic. Este vorba de reprezentativele Cehoslovaciei șt 
R. F. a Germaniei, care au susținut ultimele meciuri amicale.

La Oslo, selecționata Cehoslovaciei a intîlnit reprezentativa 
Norvegiei de care a dispus cu 2—0 (1—0).

La Hanovra, echipa R. F. a Germanici a jucat cu naționala 
Iugoslaviei, de care a dispus cu 1—0 (1—0).

Citiți alte amănunte în ziarul nostru de mîine.
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