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DUPĂ „EL MUNDIAL"»»
• Brazilienii sint

campionissimii 
fotbalului

comentarii ale 
presei străine

Victoria spiri
tului ofeusiv

® Mundial -
Varietăți

din culisele

(pag. a
C.M.

3-a)
Car-In fotografie : _„ 

los Alberto, căpita
nul echipei brazilie
ne poartă — după 
finală _ „Cupa 
Jules Rimet".

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TIR - IN AUGUST
Federația de tir a hotărit reprogramarea unor competiții. 

Astfel, campionatul republican al seniorilor la pușcă și 
pistoale va avea loc la poligonul Steaua, între 27 și 30 august. 
Cit privește campionatele țării la probele de armă liberă ca
libru mare, armă militară și pistol sport 30+30 f (femei), ele 
se vor desfășura după terminarea campionatelor mondiale 
(14—26 octombrie), la o dată care va fi anunțată din timp.

DE LUPTE

FINALE

RAPID Uu CLUJ
Dănuța, fiica lui Dan Coe, i-a „convocat" pe jucă
torii rapidiști in pădurea Băneasa pentru o binevenită 
destindere și pentru a... pune la cale victoria de azi.

Foto : AUREL NEAGU

In sala de sport Ar
mata din Brașov, începi 
mîine finalele campio
natelor republicane in
dividuale de lupte ale 
tineretului. Mai întii se 
va desfășura competiția 
de lupte - greco-romane 
(joi și vineri), iar apoi 
cea de libere (sîmbătă 
și duminică).

Aceste confruntări, 
fiind programate în 
preajma unor impor-, 
tante competiții inter
naționale (Turneul spe
ranțelor olimpice și 
Balcaniadele), se anunță 
deosebit de pasionante

f

AZI, PE STADIONUL GIULEȘTI

i CONCURSUL INTERNATIONAL DE PENTATLON MODERN

DIMITAR MARKOV A ClȘTIOAT PROBA DE ÎNOT
Ieri, în mai puțin 

de o jumătate de oră, 
participanții la cam
pionatele internaționale 
ale României trecuseră 
și dificilul examen al 
înotului. Unii cu „note" 
foarte bune, alții cu 
aprecieri mai slabe. 
Dintre cele patru serii 
programate, ultima a 
fost și cea mai valoroa
să, toți concurenții ob- 
ținînd rezultate sub pa- ■ 
tru minute! Cum era 
și normal, din această 
serie a fost desemnat 
și învingătorul probei, 
care a fost sportivul
bulgar Dimitar Markov. 
El a înregistrat pe cele 
șase lungimi de bazin 
3:52,1, echivalentul a 
1016 p. Bine secondat 
de ceilalți colegi ai săi, 
îndeosebi Andonov și 
Bratanov, Markov și-a 
adus o substanțială 
contribuție la obținerea 
lacului I pe echipe de 
către reprezentativa 
Bulgariei (2 856 p). La 
individual, următoarele
două locuri au fost ocupate 
de doi sportivi români, Gheor- 
ghe Dumitru și Ivan Bănet 
(ambii din formația secundă), 
cu rezultate de 3:52,7, res
pectiv 3:52,8. Din echipa în
tîi a țării noastre cel mai bun 
rezultat a fost realizat de 
Cosmescu (3:57,4). REZULTA
TE: înot — Markov (Bulg.) 
3:52,1 — 1016 p, Dumitru 
3:52,7 — 1012 p, Bănet 3:52,8

învingătorul probei de înot, pentatlonistui bulgar Dimitar Markov
Foto : N. AUREL

Dinamo București-Steagul roșu, Steaua-F. C. Argeș ÎN ETAPA... 
A DIVIZIEI A

A XXVIII-a 
LA FOTBAL

— 1 012 p, Szombathely (Ung.) 
3:54,1 — 1000 p, Zaharenko 
(U.R.S.S.) 3:55,3 — 992 p,
Cosmescu 3:57,4 — 976 p; 
pe eihipe: Bulgaria 2 856 p, 
Ungaria 2 828 p, România
2 736 p. După patru probe : 
individual — Bratanov 3 776
p, Cosmesau 3 700 p, Andonov
3 581 p, Szombathely 3 529p, 
Călina 3 528 p, Zargarian 
3 514 p ; pe echipe i România

10 895 p, Bulgaria 10 404 p, 
U.R.S.S. 10 179 p.

Azi, la ora 11, în pădurea 
Călugăreni. primul start în 
proba de cros.

In pauza „mexicană", popu
lara competiție fotbalistică do
tată cu „Cupa României" și-a 
văzut... de drum. Și iat-o 
acum, ajunsă la penultimul 
său act — SEMIFINALELE. 
După cum se știe, dreptul de 
a juca în această etapă l-au 
obținut echipele Dinamo Bucu
rești, Steaua, F. C. Argeș și 
Steagul roșu. Deci, două spe
cialiste în materie, Dinamo și, 
mai ales, Steaua, iar alături 
de ele F.C. Argeș și revelația 
acestei ediții, Steagul roșu.

Meciurile sîpt așteptate cu 
deoseBit interes la Oîmpina 
și Ploiești, deoarece, acum, 
toate pretendentele la frumo
sul trofeu pot alinia cele mai 
bune efective. De altfel, echi
pele care au avut jucători în 
selecționata țării, după reve
nirea acestora, i-au folosit în 
meciuri amicale sau chiar în 
faza anterioară a ,fȚupei“. In 
consecință, spectatorii așteap
tă, pe bună dreptate, 
să vizioneze azi jocuri 
frumoase, atractive, care să 
le satisfacă cerințele.

Așadar, la Cîmpina, se vor 
întîlni DINAMO BUCUREȘTI 
- STEAGUL ROȘU BRAȘOV,

meci care va fi condus de N. 
Cursaru, ajutat la linie de 
M. Marinciu și M. Moraru 
(toți din Ploiești), iar la Plo
iești — STEAUA — F. C. AR
GEȘ, joc la care va funcționa 
brigada compusă din N. Rai- 
nea (Bîrlad), ajutat la linie de 
Ion Radu (Bîrlad) și Gr. A- 
postol (Vaslui).

Meciurile vor începe la ora

Reluarea campionatului di
viziei naționale A este mar
cată de o avanpremieră deo
sebit . de atractivă : Rapid — 
Universitatea Cluj. Meciul 
contează pentru etapa a 
XXVIII-a și este programat 
astăzi deoarece mulți dintre 
studenții clujeni vor face 
parte din reprezentativa uni
versitară a țării care va par
ticipa la Campionatul euro
pean studențesc, găzduit în 
Juna iulie de Iugoslavia.

Partida de azi, ținînd seama 
de poziția în clasament, mai 
ales a bucureștenilor (locul 
1), este așteptată cu un inte-

res deosebit. După cum ne-au 
informat antrenorii echipei fe
roviare, jucătorii au efectuat 
antrenamente zilnice, în care 
accentul s-a pus pe omogeni
tate, pe reintegrarea „mexica
nilor" în jocul formației. Clu
jenii, la rîndul lor, s-au an
trenat asiduu fiindcă în prima 
confruntare oficială (cu A.S. 
Armata), deși au cîștigat, n-au 
dat deplină satisfacție. întîlni- 
rea va avea loc pe stadionul 
Giulești, de la ora 17,30, și va 
fi condusă de Z. Drăghici, 
ajutat la linie de G. Manole 
și R. Cocoi (toți din Con
stanta).

IMPORTANTE CONFRUNTĂRI

Mediana sportivă
în permanența

pe prima linie

INTERNATIONALE BASCHETBALISTICE
• 6 reprezentative la „Cupa Federației" (in locul

„Cupei Mării Negre1')

li Meciurile cu selecționata studen
țeasca a S. U. A., in nocturnă la 
Floreasca

* în luna septembrie, România — 
Spania

In scopul asigurării unor 
condiții mal bune de desfă
șurare a competiției, F. R. 
Baschet a stabilit ca în acest 
an „Cupa Mării Negre" să nu 
se mai dispute pe litoral ci 
în Capitală, sub denumirea 
„Cupa Federației". Această edi
ție a întrecerii se anunță ca 
una dintre cele mai intere
sante de pînă acum, prin fap
tul că Ia ea vor lua parte re
prezentative feminine de mare 
valoare și anume : Polonia, 
Bulgaria, Franța, Cuba, Unga
ria și România. Jocurile se 
vor desfășura, între 5—9 au
gust, în nocturnă pe terenul 
complexului sportiv Floreasca. 
In acest scop, s-au luat mă
suri pentru amenajarea unor 
tribune eu o capacitate de 
circa 2 000 locuri.

Tot aici vor avea loc șl cele 
două meciuri pe care selec
ționata universitară a S.U.A. 
le va susține, 
in compania 
țării noastre,

In sfirșit,
celor mal importante partide 
internaționale baschetbalistice, 
amintim de întrecerea dintre 
Spania și România, progra
mată pentru luna septembrie, 
in

în luna august, 
reprezentativei

din calendarul

a bătăliei pentru
Cineva spuneș — și avea 

perfectă dreptate — că la 
Ciudad de Mexico am asistat 
la o Olimpiadă a medicinei. 
Vă mai amintiți ? Acum 2—3 
ani, din 5 vorbe spuse sau 
scrise, cel puțin 3 se refereau 
la medicina sportivă. Trebu
iau rezolvate complicatele 
probleme ale aclimatizării cu 
înălțimea platoului de la 
Ciudad, cu diferența de fus 
orar dintre România și Mexic, 
cu clima și alimentația din 

aztecilor. Activitatea

c in co’

performanțe înalte!

A

1 ■

entuziastă a me-competentă, 
dicilor sportivi a condus la 
rezolvarea cu succes a între
gii game a dificultăților 
ivite în cale. A fost o veri
tabilă victorie a acestei ra
muri tinere a medicinei- o 
reală și eficientă . contribu
ție la obținerea salbei de me
dalii în marea confruntare a 
tuturor forțelor sportive ale 
lumii, prilejuită de Jocurile 
Olimpice din 1968.

Maurul și-a făcut datoria, 
dar n-a murit. Dacă inter
vențiile sale nu mai sint atît

de spectaculoase ca în anii 
premergători Mexicului, dacă 
ei, medicii sportivi, s-au stre
curat modest fără tam-tam 
printre entuziaștii care i-au 
.sărbătorit pe eroii noștri spor
tivi la întoarcerea de la J. O., 
aceasta rțu înseamnă nici că 
s-au supărat, nici că au scă
zut ritmul activității lor. Mai 
întîi trebuie spus că cercetă
rile efectuate atunci, experien
ța acumulată au folosit și vor

Hristache NAUM

ASOCIAȚII -1
AAODEL I

între- |

I
I
I

onstituite în școli, în 
prinderi și instituții sau 
operative agricole de produc
ție, asociațiile sportive repre
zintă o modalitate directă ofe
rită fiecărui tînăr, elev sau 

om al muncii, de a face mișcare, exer
cițiu fizic, de a practica disciplina pre
ferată și pentru care manifestă evi
dent unele aptitudini.

Conduse de un consiliu obștesc, ales 
din oameni care și-au dedicat sportu- | 
lui mulți ani din viață, pasionați deci, I 
cu experiență totodată, buni gospodari „ 
în mod obligatoriu, asociațiile sporti- I 
ve reușesc în multe cazuri să atragă »

I

(Continuare In pag. o 2 a)

0 NOUĂ SALĂ DE SPORT I

LA CONSTANTA
O nouă sală de sport se profilează in ora

șul Constanța, în incinta complexului spor
tiv „Portul". Este vorba de o sală destinată 
luptelor, care în prezent se află la jroșu".

C. POPA — coresp.

AZI, LA SUCEAVA :
FINALELE ȘCOLILOR

TENISMANI ROMÂNI
EVOLUEAZĂ LA ZINOVITZ,

SOPOT Șl BRATISLAVA
Luni vor părăsi Bucureș- 

tiul patru tenlsmanl români i 
Elena Takacs, C. Popov ici, 
V. Marcu și I. Stantei. Spor
tivii noștri vor concura la 
turneele internaționale de la 
Zinovitz (R. D. Germană), 

29 iunie — 4 iulie, Sopot (Po
lonia), 5—12 iulie și Bratis
lava (Cehoslovacia), 13—19 

iulie.

40 DE CICLIȘTI ROMÂNI PARTICIPĂ 
-APROAPE SIMULTAN-LA ÎNTRECERI

INTERNAȚIONALE PESTE HOTARE
Citiți amănunte In pag. a <-a

PROFESIONALE LA VOLEI
Astăzi, la Suceava, încep turneele finale 

ale campionatului școlilor profesionale la. 
volei. Participă 18 echipe masculine și 7 fe
minine, calificate în urma etapei pe mi
nistere.

MECIUL DE ȘAH ROMÂNIA- IUGOSLAVIA
4, 5 și 6 iulie va avea loc la București meciul de șah dintre 

Iugoslaviei. Ambele echipe vor 
garniturile cele mai puternice.

In zilele de . 
reprezentativele masculine ale României și 
arunca în luptă

Deși în plin sezon estival, șahul ne oferă și o altă știre care arată că el n-a 
ieșit din actualitate. Astfel, între 8 și 22 iulie, se va desfășura la Sinaia Turneul 
internațional feminin al României, la care vor participa șahiste din 9 țări.

masele către stadioane, spre activități 
compensatorii, atît de necesare după 
orele de învățătură, de muncă.

Cum pot atinge consiliile asociați
ilor sportive un asemenea țel, cum 
pot realiza ele un astfel de deziderat ? 
înainte de. toate oferind membrilor lor 
un evantai larg de concursuri și com
petiții, pe clase, secții și unități de 
producție. Oferind, adică inițiind și — 
oricum — organizînd. Dar organizînd 
bine.

Asta vrea să însemne, în primul rînd, 
o popularizare temeinică >a întrecerilor, 
cu mijloacele cele mai operative, lo
cale sau, în funcție de anvergura ac
țiunilor, chiar și. la nivel central. Fi
indcă o competiție, oricît de riguros 
ar fi organizată, dacă se va desfășura 
sub haina rece a anonimatului, nu 
prea va avea sorți de reușită.

După aceea, asigurînd un cadru or
ganizatoric corespunzător — terenuri 
si oficiali. Termenul din urmă nu tre
buie să sperie. Fiecare asociație spor
tivă poate avea — dacă își pregă
tește — un activ, dintre membrii ei, 
care să îndeplinească diferite funcții 
— started, arbitri, secretari tehnici etc.

Se cere mult pentru a realiza plenar 
o activitate sportivă, pentru ca o aso
ciație sportivă să fie apreciată drept 
model ? Dacă ne ghidăm după faptul 
că fot mai mult în tară se evidențiază 
asociații cu o bogată activitate, care 
reușesc să atragă în sport marea masă 
a membrilor ei, desigur că nu. Cum 
se întîmplă la Unirea-Fabrica de zahăr 
Roman, Clujeana, Nicolina lași, Vago
nul Arad, Chimia Craiova, Cetatea I Giurgiu, Lemnarul Tg. Mureș și în mul
te altele. Sînt asociații sportive care 
pot fi investite cu titulatura de model, 
deoarece în cazul lor sportul a căpă
tat dimensiuni de masă, activitățile se 
desfășoară după preferințele membri
lor lor, răspund — altfel spus — ne
voilor lor.

De altfel, în fiecare județ există în 
prezent tendința de a spori numărul 
asociațiilor sportive-model. S-au și fi
xat, în principiu, cîteva care, dispunînd 
de anumite condiții materiale, pot 
ajunge pe o asemenea treaptă. Numai 
că în contextul acestei idei lăudabile 
eforturile trebuie dirijate către gene
ralizarea noțiunii de asociație sporti- 
vă-model, astfel ca peste tot ele să-și 
facă simțită prezența. Exemplele amin
tite mai sus ar putea însemna un im
bold. Și, poate, mai mult.
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CLUBUL „TERRA 2000 
PROMOTOR AL TURISMULUI CULTURAL

VOINȚA BUCUREȘTI (f)
Șl PETROIUL PIOIEȘTI (m)

CpJMBgflsWBL

O noua formă de activitate in cadrul Universității 

Populare București deschisă publicului larg, dar
și specialiștilor

Slujind cu fidelitate nobilele teluri care a’cătuiesc însăși 
rațiunea existenței sale. Universitatea Populară — București 
ji-a înscris în programul activității sale imediate constitui
rea clubului „TERRA 2000“ care va avea multiple contingențe 
cu turismul.

C'ubul „Terra 2000“ îșl propune să răspundă interesului pe 
care îl manifestă, fiecare din noi, pentru tot ceea ce ne în
conjoară (cadru geografic, monumente istorice și de artă, rea
lizări tehnico-industriale șl sociale etc.) mergînd pînă la pro- 
blfemelei științifice actuale și de perspectivă ale țării ca și 
cele ale planetei noastre.

în acest captivant — fără îndoială — proces de cunoaștere, 
clubtd va adopta — după cum precizează rectorul Universi
tății Populare-București, acad. Remus Rădulet în prefața caie- 
tului-program, editat cu acest prilej — „o formulă nouă și 
interesantă, turismul — ieșirea în natură, contactul nemijlocit 
cu peisajele, drumurile, oamenii și monumentele create de 
aceștia".
O ACTIVITATE DESFĂȘURATA 

PE DOUA PLANURI
Clubul numără printre mem

brii colectivului de inițiativă 
o serie de figuri proeminente 
ale vieții noastre culturale și 
științifice. Vom aminti, de 
exemplu, pe directorul mu
zeului „Gr. Antipa", dr. Mi
hai Băcescu și pe prof. unlv. 
dr. docent Emil Crăciun, am
bii membri corespondenți ai 
Academiei, pe prof. univ. Vin- 
tilă Mihăilescu, președintele 
Societății de științe geografice, 
scriitorul Radu Tudorah, prbf. 
univ. Edgar Papti, conf. umv. 
Gh. Focșa, directorul Muzeu
lui Satului, M. Bleahu, direc
tor adj. științific ăl Institu
tului geologic, prof. univ. dr. 
docent. Radu Vulpe, prof, 
univ. dr. ing. Eâmohd Nico- 
lau, prof. 
lancu ș.a.

Geografi, 
etnografi, 
oameni de litere, arhitecți, 
critici de iartă alcătuiesc un 
nucleu valoros care va satis
face toate valențele curiozi
tății membrilor sau simplilor 
audienți ai acestui club..

Trebuie reținut faptul Că

unîv. dr.

geologi, 
arheologi.

Mihai

biologi, 
istorici.

„Terra 2 000“ își va desfășura 
activitatea pe două planuri. 
Pentru specialiști se vor or
ganiza dezbateri pe o serie 
de teme ca : patrimoniul tu
ristic al României și conser
varea lui, dezvoltarea zonelor 
turistice din România, istori
cul turismului în tara noastră, 
ghiduri turistice, terminologie 
turistică. Specialiștii urmează 
a fi angrenați totodată într-un 
cenaclu de lecturi geografice 
originale și în întîlniri cu 
savanți români și străini.

Pentru publicul larg, clubul 
„Terța 2 000“ și-a propus să 
organizeze cîteva cicluri de 
manifestări printre care : Car
tea patriei: întîlniri cu civi
lizații și culturi din trecut și 
de azi ; Călătorii în cele patru 
colțuri, ale Terrei ; Terra în 
anul 2(100. Acestea vor inclu
de conferințe sau simpozioane, 
însoțite de proiecții de filme 
Și diapozitive.

S-a preconizat, de aseme
nea, orgârlizarea unor expo
ziții. cea intitulată „Brâncuși 
!â el ăcasă" constituind pri
ma realizare a clubului. Vor 
urma : Escale Tarom în Eu
ropa ; Sâtați săsești în Tran-

sportiva
(Urmare din pag. 1)

folosi, în continuare, multor 
generații de sportivi. Chiar 
fotbaliștii noștri care au evo
luat în gruț3â de la Gu&di- 
îajara s-au bucurat- în pregă
tire, de rezultatele directe ale 
testelor și cercetărilor din 
ajunul Olimpiadei. Lucrările 
efectuate atunci îmbogățesc 
patrimoniul medicinei noastre 
sportive, atestă munca și pri
ceperea celor 22 de medici 
de la C.M.S., D.C.S., Centrul 
de medicină al aviației și de 
la spitalele Euhdehi și Pan
duri.

Mexicul a trecut, la orizont 
Se află Miinchenul I Ce fac 
pentru această nouă ediție a 
J. O. medicii noștri sportivi ? 

iată întrebarea pe care 
l-am adresat-o la începutul 
discuției dr. IOAN DRĂGAN, 
directorul Centrului de medi
cină sportivă &1 Ministeru
lui Sănătâțil.

— th primul rîhd cTIUtăifi 
«ă consolidăm, să lărgim 
chiâr colâb'oîa'rea cu fede
rațiile, Statornicită în anii 
1967 și 1968. Spre bucuria 
noastră, reușim din plin acest 
lucru. Pe baza dezbatorilbr eu 
specialiștii am 
metodologia de 
deoarece problemele care se 
pun în fața sportivilor înainte 
de Miinchen nu sînt aceleași 
cu cele dinaintea ediției me
xicane a J. O. Altitudinea 
orașului Ciudad de Mexico a 
impus o uniformizare a meto
dologiei, aciim se impune di
versificarea ei pe specificul 
de efort al fiecărei ramuri 
sportiVe îh parte. La unii, de 
pildă, este necesară determi
narea capacități anaerobe 
(sprinteri, aruncători, săritori 
— îh general, sportivi cârd 
fac eforturi de scurtă durată, 
30—50 9), 18 alții capăcitaWh 
aerobă relativă (efort de 5—6 
miri — semifondiști, caiac-ca- 
noe, canotaj), la O serie de 
sportivi se deterrhină capaci
tatea aerobă absolută (cicliști 
de fond, atleți fondiști- con- 
cnrenții la probeie de durată 
din caiac-canoe și canotaj 
etc) și. în sfîrșit, la o catego
rie aparte »— 
participanții la . . 
viteză dirt tir și din scri
mă — se îmbină determi
narea capacității at,aerobe cu 
investigația neurd-musculară 
amănunțită. La toate acestea 
se adaugă — față de Me
xico — la toți candidații o- 
limpici — investigația endo
crină. oftalmologică și otori- 
nolaringologică (datorită fap
tului că la C.M.S. au luat fi
ință în noiembrie 1969 și ă- 
ceste servicii). Aș vrea să re
marc și faptul că, tot în no
iembrie trecut s-a înființat 
un serviciu de recuperare, 
dotat cu utilajul necesar, 
pentru recuperarea sportivilor 
cu traumatisme său diferite 
maladii și un laborator de 
psihologie care întregește in
vestigarea sportivilor olim
pici în circuit.

— In afara C.M.S. cine se 
va mai ocupa de aspectele 
medicale ale pregătirii olim
picilor noștri pentru J. O. de 
la Miinchen ?

— Ministerul Sănătății și 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică Și Sport au numit 
cei 23 de medici care se vor 
ocupa de loturile naționale în 
ciclul olimpic 1969—1972. Eî 
vor fi completați de specia
liștii C.M.S. și ai D.C.S. — 
aproape 50 de cadre medi
cale — precum și de specia
liști de la ASCAR, Fundeni. 
Institutul de Endocrinologie, 
Centrul de cercetări științi
fice al C.N.E.F.S.. spitalele 
Brîncovenesc, Panduri și nr 
9, Institutul de Fiziologie al 
Academiei R.S.R.

— tn sfîrșit. care sînt o- 
biectivele pe care ie urmă

restructurat 
investigații)

alcătuită clin 
probele de

PERFORMERELE CAMPIONATULUI DIVIZIEI Â BARCELONA
cu vederea faptul ci

rește medicina noastră spor
tivă in ciclul olimpic 1969— 
1972 ?

— Problema 
asigurarea unei 
de sănătate a 
ce concurează 
unui loc îh 
olimpică a României. De ase
menea, obiective de măre im
portanță sînt: mărirea capa
cității de efort care să per
mită efectuarea volumului de 
antrenament preconizat de 
antrenori și participarea 13 
competiții, cunoașterea com
ponentei neuro-psihice a fie
cărui sportiv în vederea in
dividualizări pregătirii și co
rectării unor manifestări ne
gative pentru marea perfor
manță (emotivitate excesivă, 
lipsă de concehtrare și mobi
lizare pentru un scop final 
etc). Aș vrea însă să se în
țeleagă că. deși s-âu înregis
trat progrese uriașe pe plan 
mondial în medicină, și din 
valorificarea acestora. în me
dicina sportivă, nu ne aflăm 
încă în stadiul în care să 
putem asigura 
creșterea 

sportivilor.
tivii înșiși au posibilitatea și 
datoria să
lele puse la dispoziție de me
dicină pentru a înregistra re
zultate de mare valoare, pen
tru a cîștiga competiții. Am 
ținut să spun acest lucru pen
tru a nu se pretinde, în con
tinuare, medicilor sportivi să 

de fapt,

majoră este 
perfecte stări 
tuturor celor 
la ocuparea 
reprezentativă

direct — 
performanțelor 

Antrenorii, spor-

fructifice elemen-

realizeze 
nu pot.

ceea ce.

★
Așadar, medicina 

continuă să se afle 
linie. Medicii sportivi, C.M.S. 
și D.C.S — au însă datoria 
să-și sporească eforturile, să 
desfășoare o și mai laborioasă 
activitate de sprijinire a efor
turilor sportivilor și antreno
rilor ce se pregătesc pentru 
marea confruntare de la 
Miihchen și Sâpporo, să-și 
aducă activ și permanent con
tribuția la soluționarea proble
melor în care medicina are 
Uh rol. Nici 6 clipă de răgaz 
în această cursă cOntra crono
metru, în care scopul final 
este Creșterea prestigiului 
sportiv internațional al Ro
mâniei socialiste !

sportivă 
pe prima

silvania; Bogăția minerală a 
României; Peșterile românești; 
Noua Românie pitorească s a.

EXCURSII CU TEMA
La capitolul excursii, clubul 

își propune să realizeze ple
nar ideea turismului — act 
de cultură prevazînd teme di
verse și interesante ca : Acasă 
la Brâncuși; Drumul lui Tra
ian în Dacia; Pe paralela 45 
și un itinerar literar ce ur
mează a fi precizat ulterior.

Dintre celelalte activități 
ale clubului mai amintim or
ganizarea unor concursuri de 
fotografii, primul dintre ele 
urmînd să popularizeze obiec
tive turistice necunoscute sau 
mai puțin cunoscute, înfiin
țarea unei fototeci și a unei 
diateci, 
tații și 
pentru
REPERE

Debutînd ca organizator al 
expoziției de fotografii ..Brân
cuși la el acasă" și al simpo
zionului „Brâncuși în lume", 
clubul „Terra 2000“ a mai 
realizat o gală de filme do
cumentare consacrate unor 
obiective turistice românești. 
Luni 29 iunie, 
aibă loc (în sala Dalles) o 
ședință pentru primirea de 
noi membri și o gală de fil
me. Apoi, în tot cursul săptă- 
mînii viitoare, Sînt programa
te diferite manifestări (cu in
trarea librtră), dintre care 
amintim : simpozionul „Călă
tor în Europa — locuri de 
neuitat1' (1 iulie) în cadrul 
Căruia antrenorul emerit N. 
Nedef va vorbi despre marile 
stadioane ale continentului 
nostru, alături de alți confe
rențiari ca D. Almaș, M 
Bleahu, S. Verona etc., o con
sultație pe teme turistice (2 
iulie) susținută de M. Bleahu. 
V. Pușcariu, Al. Borza. Em. 
Cristea ș.a. și o excursie te
matică „Acasă la Brâncuși" 
(4—5 iulie).

Așadar, o activitate foarte 
diversă, purtînd girul pasiu
nii și ăl competenței. îmbina
tă cu cunoașterea „de visn“ 
a zestrei de frumuseți dăruite 
de natură sau născute din 
hărnicia și iscusința poporu
lui nostru.

Sebastian BONIFACIU

acordarea de cong'il- 
asistență științifică 

ghizii de turism.
DINTR-UN PROGRAM

S-a Încheiat a doua ediție 
a campionatului diviziei A la po
pice, la care s-au întrecut 12 for
mații feminine și tot atîtea mas
culine. După cum am relatat în 
ziarul nostru de luni, campioane 
pe 1970 sînt VOINȚA BUCUREȘTI 
— la femei și PETROLUL PLO
IEȘTI - la bărbați. Titlurile au 
fost cucerite de echipe, care sînt, 
fără discuție, cele mai bune. Pe
trolul Ploiești, de pliaSh, s-a insta
lat în fruntea clasamentului ime
diat după primele etape menți- 
nîndti-și poziția de lider tot tim
pul. La femei, lu fila pemru locul 
I s a dat intre două echipe bine 
cotate pe^plan național, Voința 
București și Voința Tg. Mureș, 
înaintea ultimelor etape mureșen- 
cele se mențineau pe locul I nu
mai datorită faptului că au do- 
borît mal multe popice decit co
legele lor din Capitală. Deci ulti
ma etapă a decis pe campioana 
tării. Jucătoarele din Tg. Mureș 
au susținut partida decisiva la 
Ploiești, cu Petrolul, pe care au 
pierdut-o, iar bucureștencele au 
jucat, pe arena lor, cu formația 
Rapid și au cîștigat, intrind astfel 
în posesia mult invidiatului titlu.

Trebnie să spunem despre cele 
două campioane că sînt echipe 
redutabile, ele obținînd, de rtgțilă, 
rezultate maxime posibile — Vo
ința peste 2500 p d. iar Petrolul 
peste 5500, ceea ce reprezintă 
medii deosebit de ridicate.

Conform regulamentului, ulti
mele două clasate au retrogradat.

urmtnd ca, începînd din toamnă, să 
joace în campionatul de calificare. 
La femei, nu vor mai fl în divi
zia A Metrom Brașov (a jucat 
doar un sjngur campionat în ,,A“) 
șl Gloria București, care a retro
gradat si anul trecut și a rămas 
totuși în divizie datorită taptului 
că s-a mărit numărul echipelor 
de la 18 la 12 șl a cîștigat barajul 
respectiv. La bărbați, au căzut 
din divizie Constructorul Bucu
rești șt Voința Cluj, două formații 
care aii evoluat, pe tot cursul 
competiției, inconstant, plerzind 
puncte prețioase șl pe arene pro
prii.

Clasamentele finale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. . «p-- — -
9. Hidromecanica Bv.

10. Voința C-ța
11. Gloria Buc.
12. Metrom Bv.

FEMININ
Voința Buc. 22 19 0
Voința Tg. M. 22 18 0
CS.M. Reșița 22 12 0
U.T. Arad 22 12 0
Rapid Bue. 22 11 0

o 
o
1

11
11

8
Laromet Buc, 
Petrolul PI. 
Voința Cluj

22
22
22
22 8 fl

8 0
22 7 1

6 8
MASCULIN

22
22

urmează să

A

In gimnastica sportivă feminină, 
bîrnâ este specificul, aparatul 
care cere executantei atribute 
ieșite din Comun. Cînd vorbești 
despre bîrnă îh gimnastică, te 
gînaeșfl la echilibrul Ve’rei 
Ceaslavska, la „desprinderile" La- 
tîninei, la ritmul și perșonaii- 
tatea BoSakovei, la sensibilitatea 
și stăpînirea de sine, a mai tine
rei Kucinskâ'ia, la dezinvoltura șt 
inventivitatea Elenei Leușteânu și 
la siguranța Soniei iovan. Cînd 
vorbești de bîrnă, te gîndești la 
complicațiile pe care și le face 
omul, cu bună știință. A trebuit 
Șâ se stabilească cel cîți'va centi
metri lățime șl peste 1 m înălțime 
pentru ca gimnastele să cîștige 
sau să piardă un concurs, pentru 
ca după ore și ore de muncă 
minuțioasă, să demohstreze cali
tăți fizice și morale în compara
ția cărora băieții nu pot intra.

M-am îfitrebat, de multe ori, 
dacă acest aparat s-a impus în 
timp, pentru câ SC cunoșteau a- 
ceste virtuți ale fetelor sau pen
tru că ele se doreau realizate ? 
înclin spre prima variantă, spri- 
jinindu-mă și pe ideea că nu s-a 
văzut încă gimnast să se încu
mete a lucra la bîrnă, nici măcar 
în joacă.
de la 
cițiiîe 
astfel 
că pe 
sol de mare vaîoare, dar numai 
în linie dreaptă.

început cu timide deplasări 
înainte și înapoi, acest aparat a 
trecut prin diverse „mode”: stîn- 
dul pe cap executat de Keleti 
Agnes în 1952 stîrnește uimire 
între blonzii spectatori ai nordu
lui, iar roata laterală executată 
de japoneza Tanaka la Roma, în 
1954, smulge aplauzele spectatori
lor italieni și a gimnaștilor de 
pretutindeni, pentru ca acestor 
începuturi să li se adauge, trep
tat, game noi d-e elemente acro
batice și artistice,, care mai de 
care mai surprinzătoare și de di
ficultate mereu sporită. în acest 
context îmi pare elocvent exem
plul Liubei Burda, vedetă a re
centelor „internaționale" ale țârii 
noastre. Este gimnastă sovietica 
Burda un fenomen ? Nu, am 
âles-o din cele 23 concurente 
pentru că exercițiul executat de 
ea prezintă bîrnă nu ca pe o 
punte a suspinelor, ci ca pe o 
victorie a gimnastei-om, asupra 
ei înșiși. Fără îndoială, exercițiul

anul 1952. anul Olimpiadei 
Helsinki, pînă acum, exer- 
la bîrnă au evoluat mult, 
încît azi se poate spune 
bîrnă se poate executa un

FINAL IN
„CUPA OLIMPIA'* 

1 LA CICLISM
Ieri pe șoseaua Oltenița, juniorii 

și-au disputat ultima etapă a „Cu
pei Olimpia" la ciclism. La slir- 
șitul celor 60 km, cit a măsurat 
cursa juniorilor mari, primul a 
trecut linia de sosire M. popescu 
(Olimpia). Cu timpul de lh 34:01 
(m.o. 38,300 km). In același timp 
au mai sosit O. Marinescu (Olim
pia) șl E. Imbuzan (C.S.M. Cluj). 
La 4 secunde de învingător a ur
mat un pluton lormat din 9 aler
gători, în frunte cu P. Cîrneanu 
(Steaua). A fost o Cursă frumoasă 
cu palpitante f-ăsturhări de situa
ții, în care tinerii alergători au 
făcut multă risipă de energie. 
Juniorii mici au avut de parcurs 
30 krm După o cursă monotonă, 
la sosTre s-a prezentat un pluton 
de 14 rutieri, toți cronometrați cu 
timpul de 55:33.0 (m.o. 3-2,400 km), 
sprintul final fiind cîștigat de Gh. 
Tudor (Steaua).

generale : Juniori 
fudor (Steaua)

3. A. Rusu (Olimpia)
3. Gh. ionescu (Steaua)
4. I. Șerban (Steaua)

5. S. Cristinel (Șc. sp. 2)
6. Gh. Nieorlci (Olimpia)

Clasamente g( 
mici î 1. Gh. Ti
37:50,
37:50, 
37:50, 
37:50, 
38:05, __________ ______ .
38:20; juniori mari: 1. I. Gavrilă 
(Steaua) 4h 09:27 (cîștigătorul Cu
pei Olimpia), 2. C. earner (C.S. 
Brăila) 4h 09:42, 3. M. Alexe ($c. 
sp. 1) 4h 09:57, 4. A. Vulcu (Stea
ua) 4h 09:57, 5. R. Mușatescu (Șc. 
sp. 3) 4h 09:5,7, 6. M. Ferf61ea 
(Steaua) 4h 09:57.

Aurel NEAGU

2h
2h
2h
211
2h
2 li

mai
de

prezentat de Burda este cel 
valoros privind coeficiehttit 
dificultate al elementelor. Răstur
nări lente înainte și înapoi (cu 
variante), roți laterale pe una sau 
douâ rhîini par banalități într-un 
exercițiu în care răsturnarea 
înapoi (flicQacul) — elementul 
suspans — șe execută în combi
nații dintre cele mal dificile (răs
turnări înapoi pe un picior, sări
tură în sfoară de pe loc, răstur
nare înapoi 
nare înapoi 
mai vor bun de acel 
salt înainte pe un pi* 
imediat cu 
grade.

Este exercițiul prezeiitat 
Burda o excepție ? Nu, excepție

care
(flicHacul) „ ___
— se execută în combi-

turnări înapoi pe un picior, Sări- 
pe un picior, râstur- 
cobbrîfe), fără să 

ImpeeabU 
legat

180
pe un picior, 
întoarcere de

de

numi maniera în care în- 
Burda să-și prezinte exer- 
Lucrînd la „primele șase

putem 
țelege 
cițiul. ______  __
pe aparat" o mică ezitare după 
răsturnarea ce precedă finalul 
exercițiului putea compromite 
parțial coborîrea. Marea majori
tate a gimnastelor, văzute „basma 
curată" pînă aici, ar fi continuat 
cu coborîrea după un zîmbet ce 
ar fi trebuit să șteargă impresia 
ezitării și a opririi. Ce a făcut 
Burda ? Soluția dată era singura 
demnă de valoarea gimnastei : a 
repetat răsturnarea și a coborit 
perfect — a riscat, gjndindți-se.în 
clipa aceea nu la notă, ci com
binația care nu putea fi ratată.

Am vorbit despre Burda $1 exer
cițiul ei nu pentru că este o ex
cepție, ci pentru că este cel mat 
reprezentativ pentru stadiul ac
tual al gimnasticii feminine mon
diale. Din cele 23 de concurente 
a căror. valoare â fost foarte 
eterogenă, am notat nouă cu răs
turnări înapoi, dintre care trei 
cu mai multe și alte trei cu sal
turi (două laterale și unul 
înainte), ceea ce numai cu urt an

3
4

10
10
11
11
11
13

53373
53213
53218
47921
52461
53197
58416
50952
52242
49914
50385

14
14
1*
16 58303

60
58
46
45
44
44
44
39

primăvă- 
£ste apt 

această 
pentru o 
Slavic și

între în lupta
Rezervele Iul 

ca și ale ștafetei de 4x100 
bărbați, nu sînt, de ase-

1. Petrolul Pl. 22 19 0
2. Olimp. ReȘița

22 15 0
3. Rapid Buc. 22 12 0
4. Voința Tg. Mureș
5. Fl. Cîmpina
6. Raf. Teleajen
7. C.S.M. Reșița

22
22
22
22

3
7

10

119468
111602
113914

60
52
46

12 0
12 0
11 0

10 
io 
n

113339
111517
111834

46
4G
44

10 08. Gaz metan Mediaș
0 
a 
o
6

9. C.F.R. Tim,
10. Voința Buc.
11. Constr. Buc.
12. Voința Cluj

22
22
22
22
22

10
in
8
7
6

12
12
12
14
15
16

111463
111297 
108570 
110897
110923
108447

42

★
în meci internațional la Giur

giu î
Cetatea — MedvCsceak Zagreb 

2540—2203 p.d. Jucătoarele clin 
Giurgiu au obținut o frumoasă 
victorie, ia care au contribuit, în 
primul rînd, Elena Oniciuc — 448 
p.d. și Elena Hâda — 446 p. d. 
(P. BURCIN — coresp.).

Pitorescul port catalan găzdu
iește, la începutul lunii septem
brie, ultimul mare concurs de 
vară european. Ultimul, dar cel 
mai important. Campionatele eu
ropene ce se vor desfășura la 
Barcelona vor prilejui o aprigă 
dispută, o repetiție generală a 
speranțelor europene pentru Olim
piadă, care se apropie cu pași re
pezi.

Performanțele realizate în sezo
nul de primăvară, de cîțiva îno
tători români, sînt o premisă pen
tru o comportare onorabilă la 
această ediție a campionatelor eu
ropene.

Ținînd seama de mijloacele de 
pregătire sumare prin care Costa 
a realizat progresia din 
ră, putem crede că el 
să înoate sub 1,08 și cu 
cifră să 
medalie.
Stetner, 
m mixt
menea, epuizate, astfel că această 
ediție poate să însemne un succes 
pentru înotul ., românesc.

Aș dori să subliniez una din 
condițiile care determină realiza
rea acestui deziderat. Performan
țele de care sînt capabili înotă
torii nominalizați trebuie să fie 
obținute, cu precizie, în perioâda 
acestor campionate. Faptul nu 
este simplu, întrucît cei mal buni 
înotători au un grafic competl- 
țlonal încărcat. Teoretic, rezolva
rea acestei probleme este posibilă, 
dar în practică lucrurile merg mai 
greu : 1) campionatele europene 
de juniori din 1969 au fost ra
tate, neputîndu-se păstra în for
mă candidațil principali ; 2) virful 
de formă a sezonului de primă
vară, care trebuia atins în aprilie, 
a fost realizat în februarie ; Sla
vic în februarie a înotat : 54,4 
lâ sută, 1 :â8,3 la 200 m liber, 4,19 
la 400 Și 2:17,5 la 200 m mixt, iar în 
aprilie : 55,2, 2,03, 4,26 și 2,19. Ster
ner : 2:33,0 în februarie față de 
2:36,6 în aprilie.

Nu trecem_ , __ _______ _____
în aprilie s-a concurat în bazin» 
lungi, față de Cele scurte din fe
bruarie. Diferenței» care rMllUW 
nu se datoreso doar diferențelor 
de piscină, așa cum «-ar p»t«* 
crede. Trebuie sublinia* «cest 4«- 
cru, atît pentru orgtnlzareâ Judi
cioasă a pregătirii lor cH șt pen
tru faptul că lipsa un Ci analize 
metodice minuțioase a acestui as
pect naște și alimentează continuu 
conflictul ăttltidal între bazinele 
scurtă și lungi.

Pregătirea în bazine scurte 
este Indispensabilă și performan
țele realizate în acăstă condiții 
pot fi egalate sau depășită în 
bazine lungi. A dovedit-o în a- 
ceastă primăvară Covaci, a dove
dit mal înainte Schler șl o dove
dește in fiecare Sezon CoSta. Fâs- 
snacht face la 208 m diferență de 
9 zecimi, Buckingam facă Hi 209 
mixt 6 zecimi. Factorul determi
nant șt cară cere mult discărtiă- 
mînt este calendarul cbmpâtlțio- 
năl. *

Mult prea lunga etapă compe- 
tițldfială 
lună, cu 
complică 
fulul dă 
Ataeînd 
tot ce avem în față : concursul 
Comitetului olimpic german, «Cu
pa Națiunilor", -„1 collne“( cam
pionatele naționale dă seniori, Ju
niori și copil și, în sfîrșit, Balca
niada unde cel măi buh! Vot fl 
intens solicitați, la europene cel 
mal buni s-ar putea să fie în de
clin. ibe aceea, cred că să lmpti- 
ne coordonarea planurilor de pre
gătire șl alcătuirea unul grafic 
competlțlcnal al cărui conținut șl 
gradare să ducă la forma maximă 
în septembrie. N-ar fi ălăgânt să 
repetăm explicățiă că ăpa era 
rece ți cerul înourat că la Vlena.

Remus DRAGUȘANU

care începe îh această 
concursul de 14 Bărlin, 
problema realizării vîr- 
formă la oră necesară. 

î,cu toate pînzăia sus’

Ar Ila minibaschet, activitate intensă _Q_j
fh ultimâ vreme, activita

tea minibaschetului a fost 
caracterizată de o serie de 
importante acțiuni inițiate 
în mai multe orașe ale țării. 
Iată cîteva din ele :

FESTIVALUL MINIBAS
CHETULUI CONSTĂNȚEAN, 
organizat de Școala sportivă 
și clubul sportiv Farul, s-a 
bucurat de un mare succes. 
Cu acest prilej au avut loc 
jocuri demonstrative, a fost 
prezentată o sugestivă expo-

>

și fanfara 
au oferit un

în urmă ar fi fost foarte mult. 
Oare acest nivel ridicat al gra

dului de dificultate a exerclțiilor 
a determinat clementa F.l.G.-ului, 
care a hotărît ca pedeapsa unei 
căderi de la bîrnă să se reducă 
la 0,5 puncte ? Sau poate Invers? 
Acest 0.5 să fi dispus ca flecare 
să „încerce" în concursuri ele
mente noi, fără a risca prea mult 
în cazul unul eșec ? Răspunsul 
nu contează atît de fnult. Impor
tant este „altceva", acel altceva 
pe care gimnasta noastră Pande- 
Îe'scii-Dumitfu I-a încărcat șl 
realizat șl care de altfel l-a adus 
Și locul II la acest aparat. Acest 
altceva este ritmul în care a lu
crat gimnastă, este Compoziția 
deosebită a exercițiului, în care 
cele două componente, acrobatics 
șl artistică, au fost astfel distri
buite încît să se scoată în evi
dentă reciproc, punîhd în valoare 
calitatea predominantă a gimnas
tei, temperamentul ei. Răsturnări 
înainte legate de piruete mici sau 
mari, sărituri și balansări de pi
cioare, care imprimau un dina
mism deosebit mișcării în an
samblu, au dat exercițiului un 
caracter de ușurință, iar pe fața 
gimnastei se citea efectiv plăce
rea de-a face ceea ce făcea, lucru 
destul de rar la bîrnă. Deci, acest 
ritm, cu alternări judicioase, a 
dat exercițiului Cla.udiei Pande- 
lescu o notă deosebită și absolut 
personală. Cred că aici, în această 
direcție a compozițiilor și a rit
mului de lucru, trebuie să ne 
îndreptăm atenția de acum înainte 
la gimnastele noastre. Elemente 
grele fac toate gimnastele, dar 
cum sînt ele făcute, cum sînt ele 
puse în valoare, aici trebuie să 
mai lucrăm. Cred că din exerci
țiile actuale ale Paulei loan, ale 
Elisabetei Turcii, sau Alinei Go- 
reae. se pot scoate exerciții de 
mare valoare nu IntroduCînd lu-, 
cruri noi, ci adăugind pe ici pe 
colo, ceva mai multă „sare", celor 
C'e se fac blnfl acum.

In încheiere, mi-a$ permite 
sugestie : de ce să strice 
mereu o minune de 
pentfu un banal fllcflac înapoi.» 
Dară-i de 
strice din

ziție, iar corul 
Casei pionierilor 
atractiv program de cîntece 
și jocuri.

UN NOU CENTRU de mi- 
nibaschet a fost organizat la 
Școala generală nr. 163 din 
Capitală. Federația de bas
chet a dotat centrul cu pa
nourile necesare activității de 
pregătire și competițibnală.

„CUPA SUCEAVA" aflată 
la a doua ediție s-â bucurat 
de un deosebit succes, da
torită, în special, muncii 
depusă pentru organizare 
de prof. Mircea Popescu. Cla
samentul competiției : 1.
Școala sportivă Suceavă, 2. 
Școala. sportivă nr. 2 Bucu
rești, 3. Liceul nr. 2 Rădăuți.

„CUPA BUCUREȘTI", 
trecere organizată 
C.M.E.F.S. București, a 

. nit 129 de echipe (cu 29 
multe decît în 1969).

stricat, de 
două ?

maestră a
Atanasia

o 
Li a 

exercițiu
ce să nu-1

sportului
IONESCU

în
de 

reu- 
moi

CELUI MAI BUN 
oferită de 

sportivă nr. 2 Bucu- 
stîrnit uh măre intfe- 
rîndul elevilor bucu- 

Un număr de peste 
cohcurenți s-au îritfe- 

__ stadionul Tineretului. 
Ei au executat cîte 10 arun
cări libere și 10 aruncări de 
la semidistanță. Primele fo
curi au fost ocupate de H. 
Schuller (5+4) și Angela Boț? 
(7+2) în clasamentul repre
zentanților claselor a Ill-a, 
A. Șerban (7+5) și Mariana 
Luță (6+3) la clasele 8 IV-a, 
A. Breneașcu (8+6) și Cris- 
tina Mareș (6+il) la clasele 
a V-a. V. Nițu (9+6) și Nâ- 
talia Gheorghe (6+7) la cli
sele a Vl-a. După împărțirea 
premiilor, au fost prezentata 
două filrhe avîhd drept Subi
ect baschetul.

„CUPA 
ARUNCĂTOR". 
Școala 
rești, a 
res în 
feșteni. 
$00 de 
cut pe

276 DE
Herâstrăul 

găzduiască 
CUPE organizate de cluburi
le bucureștene cu secții de 
caiac-canoe. Ultima competi
ție — „Cupa CLUBULUI 
SPORTIV ȘCOLAR" — a 
reunit la startul numeroaselor 
probe 276 de concurenți și a 
prilejuit întreceri spectacu
loase și destul de echilibrate. 
Din nou, dinamoviștii au 
dominat majoritatea curse
lor, totalizînd cel mai mare 
punctaj.

REZULTATE TEHNICE. K 
1—500 m (F II) : Paulina Ma- 
rioara (Dinamo) 2:30 ; K 2— 
500 m (F II) : Rațiu-Constan- 
tin (Dinamo) 2:20 ; K 4—§00 
m (F II) : Becea — Constan- 
tinescu — Pătruț — lancu 
(Șc. sp. 2) 2:14 ; K 1—500 m 
(B II) : M. Marin (Dinamo) 
2:13 ; K 2—500 m (B II) : 
Ivan — Piron (Dinamo) 2:00 ; 
K 4—500 m (B II) : Tănăsescu 
— Poștâșu — MihalCeă — 
Matei (Sp. sp. 2) 1:50; K 1— 
500 m (F I) : E. Popescu (Sc. 
sp. 2) 2:44 ; K 2—500 m (F I) ; 
Fodor — Marin (Olimpia) 
2:39 ; K 4—500 m (F I) : Nea- 
gu — Gologan — Vinersan —

continuă să 
tradiționalele

CUPA CS S.' -
PARTICIPANTI!

A

Constantin (Dirtamo) 2:04 ; 6
1— 500 m (II) : Pfutiăru (Di
namo) 2:43 ; C 2—500 m (II) : 
Pătrașcu — Ilaidău (Dirtflmo) 
2:24 ; K 4—500 m (âertioar.e) : 
Telejman — Ștefan — Ro
man — Ivânică (C.N.U.) 2:07 ; 
C 1—800 m (I) : V’ofobiov 
(Dinamo) 4:06 ; C 2—860 
(I) : Buhaev — Nemeș (Dina
mo) 3:47 ; K 1—800 m (B I) : 
Durnitru (Dinarno) 3:49; fc
2— â00 m (B I) : Ștefan ^- 
Komuvesy (C.S.S.) 3:23 ; K 4— 
800 m (B I): Frank — Si- 
dorenco — Sandache — Cos- 
ma (Dinamo) 3;04 ; C 1—800 
m (seniori) : Zaharenco (Di
namo) : C 2—800 hi (seniori) : 
Parmac — NichifOrov (Dina
mo) ; K 1—800 m (seniori) : 
Bivol (Dinamo) 3:45 : K 2«- 
800 m (seniori) : Sidoreneo — 
Patrichi (Dinamo) 3:15 ; K 4— 
800 rrt (seniOH) : PaScu — 
Dumitrescu — Cîmpeanu — 
Litvin (Dinamo) 2:57.

CLASAMENT PE CLU
BURI : 1. DINAMO 423 0; 
2. C.S.S. 127 ; 3. Șc. sp. 2 115; 
4. Olimpia 104 ; 5—6. C.N.U. 
și Steaua 18 ; 7. Rabid 16.



■AM

STEAUA $1 RAPID, LA EGALITATE, 
ÎNAINTEA CELEI DE A 40 a ÎNTlLNIRI

PartiîtȘ de iiiîine constituie â 40-a în- 
tâlfrife, în cadrul cafh.pibnâtului diviziei 
A, difitre Steaua și Rapid.

în âdest moment, pălmaresul hu în- 
Hină în favoarea niti uneia dintre echipe, 
oivuttyia xiniQ uiiiiecwaiea . an. oir<iucl, 
Cît și Raț)ld au realizat cîte 15 vi'ctorii, 
fe’eleTalte 
ii tată.

Dar, notați rezultatele meciurilor Steaua
— Rapid, dfe-ă lungul anilor :

1947—13: 0—1, 0—ă; 1948—49; 2—5. 1—
1950: î—t), 4—2; 1051: §—1, 0

RESTANȚE ÎN DIVIZIA B
Astăzi, se vor disputa două 

partide restanță din campio
natul diviziei B — seria a Il-a.
Jocul Gaz metan Mediaș— 
Politehnica Timișoara — care 
are loc la Copșa Mică ,— pre-: 
ZiiitS' importanță pentru sub
solul clasamentului. Gaz me
tan ocupă tu prezent locul 15,

cu 24 de puncte, dar cu două 
meciuri mai puțin decît Chi
mia Rm. Vîlcea (26 da puncte). 
A doua întilnire se va desfă
șură la Satu Mare, între echi
pa locală Olimpia ?1 C.F.R. 
Arad. Ambele meciuri încep 
la ora îi,30.

situația fiind următoarea : atît Steaua,
țp‘9 meciuri tOrmMndu-se la egâ-

1952: Rapid a jucat în „B“;
1953: 1—0, 1—1; 1954: 3—2, 3—0;
1953: Rapid a jucat în „B“;
1956: 1—1,

1958—59: 3—2,
1900—61:
1962—63:
1964—65: 
1966—67: 
1968—6§;

1969—70:

1 
( JUCĂTORI 
SANCȚIONAȚI

— Zavera (Chimia Turnu 
’Măgurele) și Cșiki (Medicina 
Tg. Mureș) ău fost Suspendați 
pe cîte șase luni pentru lovi
rea arbitrilor;

— Beniovschi (Gloria Bîr- 
tad), Belizna (Ceahlăul P. 
Neamț), Savu (Petrolul Vide
le), Carpau (Ancora Galați) 
Sedeni (Arieșul Cîmpia Tur- 
zîi) și GĂflea (A.S.AÎ. Tecuci) 
au fost suspendați pe cîte trei 
etape pentru lovirea intențio
nată a adversarului;

— Herțeg (Rarăui Cîmpn- 
luhg) și Andrei (Minerul Co- 
jhănești) au fost sancționați 
cu suspendarea pe cîte două 
etape pehtru lovirea adversa
rului ;

— I. Constantin (I.M.U. 
:Medgidiâ), Roman (Metalul 
București), Costea și Breaz.u 
(ambii de lâ Unirea Focșani) 

*—r cîte o etapă pentru ihten- 
ția,de lovire a adversarului 

respectiv — insultarea 
acrului. iafe.!

2— 3,
3— 3,
0—0,
0—3,

„CUPA BALCANICĂ INTERCLUBURI"
Săpt&mîna trecută. tn Tur

cia a avut loc meciul de fot
bal dintre S. K. Eșkișehir 
(din oraȘul cu același nume) 
și formația bulgară B&foe 
Stana Zitgora. cbntînd pentru 
„Cupa balcanică intfefcltiburi"; 
seria I. tntilnirea a luat sfîr-

șit cu victoria fotbaliștilor 
turci cu scorul de 3—1 (3—0). 
Win partea comisiei de organi
zare, la acest joc a funcționat 
ca Observator Petre Olarii, din 
cadrul Federației Române de 
Fotbal.

Revedere eu
N-a fost Un talent formida

bil. Nu, niciodată nu s-a nu
mărat printre portarii cei mai 
spectaculoși. Și totuși, de el 
își amintesc întotdeauna cu 
plăcere partenerii de întrece
re. antrenorii, publicul și ar
bitrii. Un sportiv în adevă
rata accepțiune a cuvîntllllii. 
Perseverent, conștiincios și 
■modest. Un exemplu în acest 
sens. In carnetul său de le
gitimare, de 15 ani rubrica 
abaterilor a rămas albă. Â- 
cesta este ILIE DAȚCU, cel 
ce a apărat timp de 8 ani 
buturile lui Dinamo Bucu
rești, portarul care a îmbră
cat de 14 ori tricoul naționa
lei. Iată de ce, recenta întîl- 
nire ne-a făcut multă plăcere, 
mai ales că llie avea să ne a- 
ducă numai vești bune des
pre comportarea fotbaliștilor 
români în Turcia.

Am început discuția noas
tră întrebîndu-l: cu ce oca
zie la București, in vacanță 1

— Nu. Deși campionătul 
Turciei s-a terminat, iar Cu
pa și-a desemnat ciștigqtod- 
rea, măi avem unele jocuri 
de susținut în riUle următoa
re. Ani venit să mă intere
sez dp mama, chre ă foit 
cam bolnavă, și să răzolv 
unele treburi legate de pre
gătirea examenului de stat 
ta UE.F.S.

— Care du fost laureatele 
fotbalului .turc ?

— Fenerbahce, unde joc cu 
Nelu Numueiller, a cîștigat 
campionatul, iar Gbztepe 
Cupa.

—Deci,. după titliirile . cu 
Dinamo, ați reușit să îmbră-

• în campionatul divi
ziei B (mai puțin cele 4 
meciuri restanțe) s-ău 
marcat 1186 de goluri (612 
în seria I. 574 în seria a 
Il-a). Duminică s-au în
scris 42 de goluri (cîte 21 
în fiecare serie),
• Golgeterii ultimei eta

pe : Darie (Metrom Bra
șov) — 3 goluri, Iordăche 
(Poiana Cîmpina), Ciupitu 
(Progresul Brăila). Stănes- 
cu (Electropufere Craiova), 
Petrică (Olimpia Oradea),

dea. : . 3. Toate au fost 
transformate.

• Din cele 16 partide. 10 
le-au cîștigat gazdele (6 în 
seria I. 4 în Seria a Il-â), 
4 (cîte 2 în fiecare serie) 
s-au încheiat cu . rezultate 
de egalitate și îh 2 (ambele 
în seria a doua) oaspeții 
au terminat învingători.

• Clasamentul .eolgetcrî- 
lor : seria I : TIRON (Me- 
talul Tîrgoviște) cu 16 go
luri, D. Georgescu (Pro
gresul București) șl Citi-

cîte IO., Jn seria a Il-a : 
PETRICA — 1 din 11 fti 
(Olimpia Oradea) cu 21 
goluri, Kun 1 — 2 din 11 
m (Politehnica Timișoara)
— 17, Bang — 1 din 11 m
(Minerul Anina) — 14.
Cergo (Metalul Hunedoara)
— 13, Dobîndă — 2 din 
11 m (Politehnica Timi
șoara), Manolache — 1 din 
11 m (C.F.R. Timișoara) și 
Dumbrtan (Gaz metan Me
diaș) cq cîte 12. Nestoro- 
vlcl (C.S.M. Reșița) — 11,

In seria J șl 12 în seria a 
It-a) și 14 de naspșțî, (5 
în seria I și 9 în seria â 
Ii-a).
• Dintre rezultatele 

egalitate înregistrate în 
ultima etapă. în. seria .1, 
cel de la Suceava a hotâ- 
rît ca echipa locală. 
Chimia, _sâ activeze în. se
zonul unhălor în divizia C.

• în seria a îl-'a, Gaz 
metan Mediaș mai are de 
disputat .două meciuri. 
Dacă pe ambele le va ter-

Petrovicl (Politehnica Ti
mișoara) și Cergo (Meta
lul Hunedoara) cîte 2.
• Au fost acordate 6 

penaltyuri (5 în favoarea 
gazdelor și unul pentru 
oaSpeți). Dintre aceste lo
vituri de pedeapsă, 5 au 
fost transformate și tina 
ratată (Zaharla — Ceahlăul 
P.-Neamț).

> Cele mal multe lovi
turi de îl m s-au dietht. 
la meciul Electroputere 
Craiova — Olimpia Ora

pltu — 1 din 11 m .(Pro
gresul Brăila)' eu cîte 15, 
Mustață (Gloria Bîrlad) și 
Caraman — 2 din 11 m 
(Portul Constanța) cu cîte 
14. Pană (Dunărea . Giur
giu), Pălș (Sportul studen
țesc) Și Pelea (Știința Ba
cău) cu cîte 13, Georgescu 
(Metalul București), Duțan 
și Ciornoavă -- 3 din 11 m 
(ambii de . Ia Sportul stu
dentele), Traian. Popescu 
(Poiana Cîmplna) și Co- 
dreănu (Gloria Bîrlad) cu

Silagh) (Minerul Anina) — 
10.
• In trei partide oaspe

ții au condus după 45 de 
minute. In două — victo
ria. a .revenit oaspeților 
(C.S.M. Sibiu, la Arad și 
Vagonul Arad la Tr. Se
verin) și. unul s-a termi
nat, cu un .rezultat de ega
litate (Olimpia Satu Mare 
— Metalul Hunedoara).

• Din cele 42 de goluri 
marcate duminică, 28 au 
fost înscrise de gâz.de (ia

fnifiâ cii rezultate dfe ega
litate, formația din Mediaș 
ar fi egală la,.puncte (26), 
gbtaveraj (—12) și la re
zultatele clîrefcte (fiecare a 
cîștigat cîte o partidă 
aceeași diferență) 
Chimia Rm. Vîlcea. 
acest căz, pehtru a se sta
bili cine retrogradează, 
departajarea se va face 
printr-un joc de barai, pe 
teren neutru (îh caz de 
egalitate după prelungiri, 
se va trage la sorți).

Ilic Datcu 
câți șt tricourile de Campioni 
ai Turciei. Frumoasă treabă. 
Felicitări.

— Mulțumesc. Bucuria a 
fost cu atît măi mare cu cit, 
se știe, formația noastră e 
antrenată de „nea Traiân“ 
(n.n. — Traian Ionescu).

— Cum a fost apreciat 
portarul Datcu ?

— Fa fel de bine ca toti 
jucătorii români. Am primit 
din partea cronicarilor numai 
calificative între 3 și 5 stele. 
Am prins un sezon bun. în 
12 jocuri amicale, cînd am 
cîștigat și „Cupa ziariștilor", 
n-am primit nici un pol, iar 
in cele 30 de etape ale cam
pionatului am realizat un 
golaveraj care vă poate 
spune multe : 32—6. Am obți
nut 17 victorii, am făcut 10 
egaluri și am pierdut doar 
tie 3 ori. I.a succesul nostru 
mai notați un fapt: 
formația antrenată 
D. Teollorescu și 
Kraus și Motroc în 
dîlrile ei, a ocupat lOCiil 3, 
iar Mersin, unde 
Popescu, locul 4.

— Care Sint 
imediate ?

— Deocamdată, 
găm. și „Cupa președintelui 
republicii". Este un meci de 
tradiție, cate se desfășoară 
aMial la Ankara între cam
pioană Și deținătoarea Cupei. 
Apoi un „amical” cu. Man
chester United, o partidă ju
biliară pentru sărbătorirea 
veteranului Can. După aceea, 
vacanță, cînd, împreună cu 
solia si copilul, voi veni. în 
țară pentru mai multe zile.

— Pînă cînd vei juca la 
Fenerbahce ?

— Contractul actual îl am 
pînă în septembrie 1971. 
Deci. încă un campionat și 
„Cupa campionilor euro- 
petii”. După, aceea vom ve
dea. Aș vrea Să vă spun că 
toți jucătorii români sint a- 
preciatl de către federația 
turcă, de publicul și ziariștii 
din această tară. Comporta
rea echipei naționale în 
Meric ă făcut ca această 
simpatie față de români să 
sporească. Este lucrul care 
ne bucură cel mai mult.

" Constantin ALEXE

Altai, 
de
Cil 

rin-

joacă O

proiectele

să rfști-

la 
cu 
î_n

Este răspîndit în multe locuri un gen de snobism al pre
ferinței pentru lucru străin. Nu este un snobism de ultimă 
oră din moment ce adagiul transmis din vechime glăsuiește 
și el : „nimeni nu este profet în țara sa !“

Pe vremuri, nu era bun nici un produs dacă nu purta pe 
el inscripția „Made in England" sau „Made in Ger
many", și nu era bun nici un specialist dacă nu era înnobilat 

de un nume cu rezonanță străină. Astfel, s-au petrecut lucră
rile multă vreme și în sportul nostru.

Dar nu este vorba de un snobism pur autohton. Subapre
cierea valorilor proprii s-a încetățenit în multe locuri și de 
exemplu, deși fotbalul austriac a produs multe valori deose
bite, cînd cineva voia la Viena să facă o echipă mare, re
curgea de preferință tot >a specialiști străini. în schimb, an
trenorii austrieci, cit ar fi fost ei de capabili, trebuiau să 
plece în străinătate pentru a-și putea face un nume. Așa au 
ajuns mari antrenori Rappăn în Elveția, Mtrfcel în R. F. a 
Germaniei și în Spania, Decker în R. F. a Germaniei, iar re
cent de tot, Happel, care a dus Feijenoordul din Rotterdam 
pînă la Cupa campionilor europeni.

Dat și noi avem snobii noștri. Ciî numai «îțivă ani în urmă 
s-a considerat că salvarea fotbalului românesc necesită nu- 
maideeît niște antrenori plătiți cu valută. Apărînd inteli
gența fotbalistică românească, scriam attifitî, pe aceste pa
gini, Stih tit]ui „Iluzii deșarte" : ..... avem și noi antrenori ex-
ceionți, dar iîu le dăm posibilitatea de a-și crea faimă de 
antrenori mări — discreditîndu-i adeseori la prima înfrîn- 
gere NU Știu dacă aceste rînduri au contribuit eu ceva 
Ia Schimbarea opticii federale, dar pînă Ia urmă antrenori 
străini hu âu fost aduși și cred Că azi nu mai regretă 
nimeni că s-a procedat în acest fel. în schimb, am creat posi
bilități pentru afirmarea unor valori autohtone. De altfel în 
ce privește importul de inteligență, multe s-au schimbat îh 
anii din urmă. Azi nu se mai îndoiește nimeni că multe din 
produsele noastre întrec pe cele similare din afară Sî că Spe
cialiști româhi din multe domenii pot da lecții celor Străini. 
Nici în sport nu trebuie Să ne fie rușine. IA multe ramuri 
sportive tehnicienii 
unde se duc.

Cu atît este mai 
avem și că nu am

noștri se bucură dc mare autoritate oii-

nefiresc că nu știm să prețuim ceea ce 
. . . fost în stare pînă acum să creăm antre

norilor noștri de fotbal un statut social corespunzător cti Ca- 
pacifatea lor și pe măsura aportului pe care așteptăm să-1 
aducă la progresul pe mai departe a) fotbalului nostru. Cum 
se poate admite ca pe rînd, antrenori dintre cei mai valoroși 
să fie eoncediați de cluburile la care au fost angajați. într-un 
mod cu totul nepotrivit ? Cu atît mai absurdă ni se pare si
tuația antrenorilor noștri de fotbal, cu cit avem prea puțini 
specialiști dispuși să practice această profesie, tocmai din 
cauza instabilității cauzate de capriciile unor conducători de 
club și de asociații. Constatarea aceasta poate fi argumentată 
statistic într-un mod cit se poale dț> întristător. Astfel, la 
2 106 secții de fotbal afiliate, cîte. avem în țară, există în evi

dențe — Un număr de circa 1 500 de antrenori calificați, de 
toate categoriile. Dar dintre acești 1 500 de antrenori de pro
fesie. doar vreo 200 lucrează în mod efectiv ca antrenori. 
Toți ceilalți, adică 1 300 de antrenori, își poartă camOtul în 
buzunar, probabil cu scopuri pur decorative și preferă să ac
tiveze în alte meserii. Sint printre acești antrenori „onori
fici" : profesori de educație fizică, activiști sportivi, tehni
cieni și funcționari, de multe ori chiar mai slab retribuiri 
decît dacă ar lucra ca antrenori, dar care, în schimb, bene- 
biciază în serviciile pe care Ife ocupă de mai multă stabili
tate și de mai multă prețuire, nefiind expuși toanelor unor 
conducători. Așa am ajuns în situația în care de multe ori 
echipe divizionare, și chiar din divizia A, să nu găsească an
trenor pe măsura lor, în timp ce tehnicieni de valoare ocupă 
funcții îndepărtate de calificarea lor de antrenor în dauna 
prezentului și a viitorului fotbalului nostru.

Cei caro răspund de dezvoltarea fotbalului nostru ar trebui 
să se aplece cu atenție asupra acestei probleme, înainte ca 
situația aceasta să se repercuteze direct asupra evoluției fot
balului nostru.

N. BRAȘOVEANU

PRIETENIE"
Sîhfbătă, la ofițerul stfirll civil# 

sectorului 2 (fin Cafhțfilă, cu
noscutul fotbalist Marlo Contardo, 
de la, Politehnica Iași, a trăit 
fruvibsul eveniment al oficierii 
căsătoriei. Vn moment deosebit 
pentru care, la momentul opor
tun, l-ăm feli'citat pe tinăi'Ul. soț. 
Nu acelâși lucru l-au făcut, spre 
surprinderea șl dezamăgirea rude-

lor, a celor prezențl, antrenorul ?t 
jucătorii Ieșeni. Pentru aceasta 
nu era nevoie rîe o deplasare spe
cială de la Iași. Nil ! Politehnica 
se afla tn Capitală, unde simbătă 
după-amiază, la ora ~ 
„amicalul" cu Rapid, 
a avut loc la ara 1) 
atmosfera din rinul 
ne, firi comentarii.

LOTO PRONOSPORT
17. a susținut 
iar căsătoria 

1 Referitor, la 
echipei ies^’

AUTOTURISME SAU BANI

LA ALEGERE

0 IDEE CARE A ÎNVINS

VICTORIA SPIRITULUI OFENSIV
Socotind Mundialul me- 

xieăn nu numai o epopei
ci bătălie de 22 de zile — 
la sfîrșitul căreia îți ră- 
mîn proaspete în memo- 

1 rie doar „faptele mari" —, 
— ici și o sesiune internațio

nală deschisă ideilor no
vatoare născute în 16 țări 
ale globului, trebuie să 
constatăm — cu satisfacție 
■— că cea mai importantă 
reuniune fotbalistică a 
mapamondului â prilejuit 
un larg și pasionant duel 
de concepții, de viziuni, 
de prejudecăți chiar...

Mâi mult, poate, decît 
trecutele ediții ale cam
pionatului mondial, edi
ția aztecă a rezolvat tran
șant — scoțind în relief 
evidențe atot.grăitoare — 
conflicte de idei, de con
cepție, pe care „războiul" 
modern al fotbalului nu 
reușise să le rezolve pînă 
acurti.

Printre aceste conflicte, 
cel opuhînd SPIRITUL 
OFENSIV — JOCULUI 
DE (MAXIMA) SIGURAN
ȚĂ (mai ales pentru an
trenori) exprimînd — vn 
mare — principalul dubiu 
din fotbalul internațional 
actual, a căpătat un răs- 
pîins deslușit de ochii tu
turor telespectatorilor din 
lume ți înțeles de toate

■ mințile.
Spiritul ofensiv — ani- 

mînd echipe de valoare — 
a avut un evident cîștig 
de cauză.

Proba probatissima a 
furnizat-o această mare 
echipa braziliană care a 
cîștigat șase meciuri la 
rînd (și ar fi cîștigat de 
șase ori cîte șase, jucînd 
cum a jucat), atacînd me
reu, atacînd în valuri, a- 
tacînd variat, cînd tn 
trombă, cînd pozițional, cu 
accelerări scânteietoare, cu 
pauze înșelătoare din care 
au țîșnit, ca fulgerele, noi 
atacuri, atacînd...

A mai pledat pentru

ECHIPA PERULUI
CiȘTIGĂTOAREA „TROFEULUI FAIR-PUY"

Echipa Perului a cîștigat „tro
feul fair-play* oferit cu prilejul 
celui de-al 9-lea campionat mon
dial de fotbal. în decursul celor 
patru partide susținute, jucătorii 

spiritul ofensiv echipa R.E. 
a Germaniei — poate ma
rea nedreptățită a ultime
lor 180 de mihute ale 
Mundialului — care s-a 
dovedit o formidabilă ma
șină. de marcat și de con
struit goluri.

Dar, bare, Squadra az- 
zurra n-d sprijinit și ea — 
direct și indirect — teza 
spiritului ofensiv?

Cînd direct?
Mai ales în primele 15 

minute de prelungiri ale 
acelui istoric unicat fot
balistic pe care l-a prile
juit semifinala Italia—R.F. 
a Germaniei. Obligată de 
întorsătura jocului, ca ur
mare a golurilor înscrise 
de Schnellinger și Miiller, 
echipa peninsulară — un 
team de măre forță $i de 
mari posibilități — și-a 
luat inima în dinți (ăban- 
donînd o lecție negativă) 
și a mizat totul pe carted 
spiritului ofensiv. Așa, nu
mai așa, a reușit să re
dreseze o situație compro
misă, învingînd cînd ni
meni nu se mai aștepta.

Cum indirect?
Ilustrînd — în finală — 

carențele așa-zisului „joc 
de siguranță", limitat în 
orizont, neproductiv, plat. 
Bazîndu-se, în esență, pe 
o defensivă întărită care, 
alături de ceea ce teoreti
cienii numesc „înghețarea 
jocului la mijlocul terenu
lui", are ca scop păstrarea 
avantajului de un gol ob
ținut intr-unui din 5—6 
contraatacuri, sau a unui 
scor egal, un asemenea 
concept negativist trebuia 
să fie cîndva zdrobit de 
un altul pozitiv, construc
tiv. Și a fost!

Victoria braziliană a fost 
— atît pe plan practic, cît. 
și pe plan teoretic — o 
admirabilă demonstrație a 
victoriei Spiritului ofensiv!!

Marius POPESCU

peruvieni nu au primit nici u i 
avertisment. DC asemenea, nu au 
primit avertisment jucătorii echi
pelor Bulgariei și Marocului, care 
au disputat cite trei meciuri.

„EL M(JNDIA1.UL“ S-A TERMINAT, 

ECOURILE LUI RĂSUNĂ PRETUTINDENI...
—— i.i ■■■    ................. i mîiiii TMnm r-1, t'mk   ................... ,T i -

® Presa mexicană extaziată in fața victoriei braziliene ® însuși 

„magul" se vede nevoit să recunoască ! ® La Londra, „Sun"

hotează: „Există echipe care ciștigă meciuri, brazilienii
Așadar, începînd de dumi

nică seară, la ora lâ care 
mii de Cariocăs pătrunsese
ră pe gazonul stadionului 
„Azteca" pentru a smulge un 
crîmpei din tricoul Iui 
Pelă, Gerson sau Rivelino, 
„El Mundial 1970“ a intrat 
în istorie.

A v‘nit vremea — acum, 
după consumarea coloratului 
carhâvâl fotbalistic găzduit 
de pămîntul mexican — 
comparațiilor și statisticilor, 
referințelor și regretelor...

Și în timp ce oaspeții cam
pionatului mondial își fac 
bagajele, în timp ce uriașul 
„Azteca" acuză tot mai mult 
lipsa tumultului ultimelor 
sățitămini, „El Mundialul" a 
trecut — pentru mult timp 
— în paginile ziarelor și re
vistelor. Să facem și noi, 
stirhați cititori, un succint 
tur de orizont al cîtorva pu
blicații de prestigiu care 
găzduiesc în aceste zile pri
mele ecouri de după „fiesta 
mexicană".

A-
Bineînțeles, dînd cezarului 

ce-i al cezarului, presa me
xicană este invadată pur Și 
simplu de repOrfaje privitoa
re la Zagalo și băieții săi de 
aur.

Cea mai mare publicație 
de specialitate, cotidianul 
„Esto“, glorifică echipa lui 
Pel?, publicînd în pagina în- 
tîi o fotografie uriașă, în 
care căpitanul reprezentati
vei braziliene, Carlos Alber
to, primește — pentru tot
deauna — „Zeița" din mîna 
președintelui Mexicului, Dia.z 
Ordaz. în comentariul său, 
intitulat „Brazilia îȘi trăiește 
din plîh marea bucurie", Ig
nacio Mătus face o analiză 
a victorie! sud-americane, 
socotind că veritabila cheie 
a izbînzii a fost mijlocașul 
Gerson, „singurul jucător 
brazilian lăsat să zburde fă
ră jandarm lîngă ei".

în încheiere, cronicarul 
vorbește despre „demonstra
ția fotbaliștilor sud-ameri- 
cani“ apreciind că „nithic 
n-â lipsit din arsenalul e- 
chipci lui Mario Zagalo. Am 
văzut pase fără reproș, com
binații perfecte, manevre in
dividuale care, luate la un 
Ioc, au produs o imensă de
rută în echipa italiană".

Celălalt mare cotidian care 

apare la Ciudad de Mexico, 
„La Prensa" scrie, sub sem
nătura cunoscutului Fernan
do Marcos : „Drama a luat 
Sfirșit. Brazilia a devenit 
campioană, ațtinci cînd Pole 
l-a servit impecabil pc Jair- 
Zinho cu un balon seniorial. 
Tot Pelă l-a servit impeca
bil pe Carlos Alberto și că
pitanul echipei și-a încoro
nat definitiv formația... Aș
teptam mai mult de la Ita
lia. Nu speram, însă, mai 
puțin de la Brazilia, și cînd 
artiștii Iui Zagalo se dezlăn
țuie nimeni nu poate să-i o- 
prească".

Iată, de altfel, și alte ti
tluri, cu litere uriașe, apă
rute în presa mexicană de 
luni și marți dimineața : 
„Fotbalul-samba mai bun 
decît fotbalul-opera“, „La
crimi, îmbrățișări și o in
descriptibilă bucurie", „Cel 
mai bun fotbal din lume — 
întruchipat de Brazilia", 
„Brazilia a întristat întreaga 
Italie"...

Lăsînd deoparte presa me
xicană, suficient de „fier
binte" la adresa fotbaliștilor 
sud-americani, să ascultăm 
opinia, poate mai lucidă, și 
mai obiectivă, a cîtorva 
specialiști.

Astfel, fostul selecționer 
Joao Saldanha a declarat 
după Tinâlă : „A fost trium
ful fotbalului artă", în timp 
ce Helenio Herrera — care 
cu -cîteva Zile înainte prono- 
sticase certa izbîndu a Itali
ei — a trebuit să recunoas

• Campionatul 
mondial de fot
bal a deschis, sd 
pare, multe porți 
care n-au fost 
păzite bine. Dar 
de asta nu se pot 
plînge numai go- 
alkcaperii, ci și... 
gardienii unei în

chisori din Mexic 
Care, furați de fa
zele meciului Ita
lia — R.F a Ger
maniei au uitat 
de misiunea lor 
și la sfîrșitul me
ciului s-au trezit 
cu 23 deținuți 
lipsă la apel!?

că : „Brazilia a fost cea 
mai bună la acest campionat 
mondial".

Cu modestia-i recunoscută, 
Mario Zagalo, antrenorul de 
al cărui nume se va lega în 
Brazilia cucerirea definitivă 
a trofeului, afirmă că „trium
ful Braziliei reprezintă tri
umful întregului fotbal alA- 
mericii Latine".

Dacă tonul laudativ al pu
blicațiilor mexicane nu are 
darul să ne surprindă, atunci 
neașteptat de caldă este ma
niera cu care privesc victo
ria Braziliei ziarele bătrînei 
Europe.

La Londra, „Daily Tele
graph" notează : „Patru mi
nute de „magie" au fost su
ficiente pentru a nărui toa
te visurile italiene", pentru 
ca în continuare comentato
rul să aducă elogii lui Bele, 
„acest jucător legendar care 
a creat momente de îneîn- 
tare".

Să găzduim aici și opini
ile, succinte, ale ziarelor 
„Sun" și „ Times", Primul 
scrie : „Există echipe caf-fe 
ciștigă meciuri. Brazilia cîș- 
tigă inimi. înaintașii ci 
joacă fotbalul pe eare-1 iubim 
din copilărie", iăr „TiYnes" 
recunoaște că „brazilienii sînt 
campîonissimii fotbalului, ei 
merg Spfe Victorie dansind".

La rîndul său, :nfluentul 
„Daily Mirror" observă, cu 
nostalgie : „Se Zice că fotba
lul a fost Inventat ăe noi.de 
englezi, dar Pele și ceilalți

• Antrenorului 
echipei Angliei, sir 
Alf Ramsey, l s-a 
propus să ia tn 
mină destinele li
nei formații de 
fotbal din S.tJ.A. 
Ambițiosul antre
nor s-a arătat

ciștigă inimi"
brazilieni au împrumutat a- 
cestui joc o tentă magică. 
O trăsătură aparte ce scapă 
înțelegerii noastre".

în acest cor de veritabile 
elogii, iată și o excepție : co
tidianul sportiv francez 
„I’Equipe" : „...Această finală 
nu și-a găsit echilibrul, rit
mul, culoarea. Brazilienii nu 
au avut îh față un adversar 
cu forțe depline. Fi au con
trolat jocul aproape tot tim
pul. nelăsînd partenerului de
cît rare posibilități de con
traatac".

„Bravo și chiar mulțumiri" 
— după acest titlu ziarul „II 
Messagcrb" pare să rezume 
sentimentele milioanelor de 
tifosi, care pînă în ultimul 
momeht au așteptat, zadar
nic, miracolul de pe „Az
teca".

Dacă, în general, se poate 
aprecia că presa italiană este 
mulțumită de evoluția Squa- 
drei Azzurra, aducîrid laude 
„bravilor luptători", ,atunci 
nu lipsesc nici criticiie. A- 
celași „II Messagero" scrie, 
negru pe alb : „Conducătorii 
echipei noastre nu au înțeles 
nimic din jocurile anterioare. 
supunîndu-1 unui adevărat 
linșaj moral pc talentatul Ri
vera, împiedicat să joace în 
cel mai important meci. Ce 
rost mai avea să fie introdus 
în joc cînd scorul era 3—1 
pentru brazilieni și totul era 
pierdut pentru noi ? !“

„El Mundialul" s-a înche
iat, ecourile lui răsună pre
tutindeni...

contrariat la a- 
flarea acestei 
vești, considerîh- 
d-o ca o glumă 
nesărată. „încă 
n am ajuhs atît 
de rău“ — a spus 
Ramsey impresa
rului

• Federația in
ternațională a ai>- 
trenoi'Hor de fot 
bal. este un fapt 
împlinit. Preșe
dintele noii orna- 
nizații este vene 
rabilul Georges 
Boulogne (Fran
ța), iar vice pre

ședințe spaniolul 
Benito Diaz.

• Intrarea tn 
legendă a Cupei 
„Jules Rimet" a 
fost primită în 
lumea fotbalului 
cu regrete, dar și 
cu multe oferte 
din partea unor 
țări, persoane, 
sau asociații de a 
institui un nou 
trofeu.

De unde se 
vede că e mai u- 
șor să oferi o 
cupă, decît să o . 
cîștigi I

Așa după cum am rriai 
anunțat, la toate tragerile și 
concursurile obișnuite Loto. 
Pronoexpres șl Pronosport se 
atribuie — în fiecare săplă- 
rnîrră — autoturisme^ iistfel i

— La Pronoexpres ți ftoț® 
autoturismele se acordă în 
cazul în care valoarea unitară 
a unui premiu obținut pe o 
variantă de 6 lei (la Pronoex
pres) și 5 lei (la Loto), indi
ferent categoria și extragerea, 
este egală sau superioară con
travalorii autoturismelor anun
țate, iar la Pronosport auto-
turismele se vor acorda în ca
zul cînd valoarea unitară a 
unui premiu obținut pe O va
riantă cîștigătoare, indiferent 
categoria și telul buletinului 
sau biletului jucat, este egală 
sau superioară contravalorii 
unuia dintre autoturismele a- 
nunțate.

Precizăm că pentru tragerile 
și concursurile din luna iunie 
1970, se acordă autoturisme i 
MOSKVICI 408 cu caroserie 
412, DACIA 1100, MOSKVICI 
408 cu 4 faruri și radio, 
AKODA S. 100 și SKODA 1000 
M.B.

Pârtiei pînd la tragerea Loto 
de vineri 26 iunie 1970, puteți 
cîștiga și dv. autoturisme sau 
bani la alegere datorită ma
rilor avantaje acordate de 
A.S. Loto—Pronosport.

PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI 
NR. 25 DIN 21 IUNIE 1970

CATEGORIA I (13 rezul
tate) : 11,50 variante a 3 061 
lei.

CATEGORIA a II-B (12 re
zultate) : 206,90 Variante â 
204 lei.

CATEGORIA a IlI-a (11 
rezultate) 1 480,80 variante a 
43 lei.

• Ultima decla
rație a lui Pelii 
„Nu intenționez 
să dobor recordul 
lui Carbajal (n. a. 
portarul mexican 
care a participat 
la cinci ediții 
ale campionatu
lui mondial de 
fotbal). Mă «x» 
retrage din acti
vitatea sportivă la 
32 de ani, cu un 
an înaintea eu- 
pei mondiale din 
1974. în (ișa fel 
ca să nu influen
țez selecționarea 
echipei".

g%25c3%25a2z.de
noi.de
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ILIE NĂSTASE 
S-A REVANȘAT 

ASUPRA LUI RICHEY
Trimisul nostru special la C. E. de haltere, Ion OCHSENFELD, transmite:

M. KUCEV (BULGARIA) PEMDU A DOUA OARĂ CAMPION EUROPEAN
SZOMBATHELY, (prin te

lefon). Secretarul general al 
Federației internaționale, en
glezul Oscar State, a prevăzut 
cu o mare precizie că la 
acest campionat va fi înre
gistrată o ploaie de recorduri. 
Intr-adevăr, pînă acum, după 
trei zile bilanțul este remar
cabil : 4 recorduri mondiale 
și 5 europene, fapt care do
vedește că întrecerea de la 
această ediție a C.E. se des
fășoară la un înalt nivel, con- 
curenții fiind foarte bine pre
gătiți.

La categoria pană (60 kg) 
s-a dat o luptă epuizantă 
pentru fiecare loc între cei 
12 concurenți. Dacă vom a- 
dăuga și căldura excesivă cu 
care ei au avut de furcă 
(în sală termometrul indica 
37 grade), ne putem face o 
imagine mai clară asupra

DUPĂ TURNEUL VOLEIBALIȘTILOR SOVIETICI ÎN JAPONIA

Aproximativ 10 000 de spectatori au asistat, in marea sală 
de la Metropolitan Gymnasium din Tokio, la intîlnirea de volei 
dintre reprezentativele Japoniei și Uniunii Sovietice. Iată-l pe 
japonezul Morita încercind să surprindă blocajul sovietic.

în cursul lunii mai, repre
zentativele feminină și mascu
lină de volei ale U.R.S.S. au

Însemnări de călătorie din bulgaria

DRUMUL MEREU ASCENDENT
AL GIMNASTICII MODERNE
Timp de 15 zile am vizitat sec

ții de gimnastică modernă din 
Bulgaria (Sofia. Kiustendll, Tîr- 
noyo și Șumen), . am asistat la 
antrenamente ale echiplor repre
zentative, am vizionat concursuri, 
am . avut discuții cu conducerea 
federației, cu antrenoare Și cu 
sportiva încerc acum, la puțin 
tinip după înapoierea din țara 
vecină, să găsesc explicația ma
rilor succese repurtate de gim
nastica modernă din Bulgaria, 
Plinind pe hîrtie cîteva din im
presiile culese în această foarte 
interesantă vizită de schimb de 
experiență.

M-a preocupat, de la bun înce
put. activitatea pe care, o desfă
șoară Federația bulgară de gim
nastică modernă, creată încă din 
amil. 1964. Cele două specialiste 
salariate (secretar general, antre
nor federal) colaborează în mod 
striris cu biroul federal, alcătuit 
din 1,1 persoane, cu atribuții pre
cise în dezvoltarea acestui sport. 
Pe lingă federație activează co
legiile de antrenoare și arbitre. 
precum și alte cinci comisii cu 
atribuții diferite. Federația coor
donează, de asemenea, munca 
obștească depusă de comisiile 
județene ce ființează pe lingă 
organele sportive locale. Pe agen
da permanentă de lucru a bi
roului federal se află următoa
rele probleme de bază : activita
tea sportivă de masă și din 
școli, activitatea de performanță, 
loturile reprezentative și. bine
înțeles, munca cu elementele de 
perspectivă.

Activitatea sportivă de masă 
nu ăste deocamdată total rezol
vată. Problema se află încă în 
Studiu și se presupune că suc
cesul repurtat de sportivele Bul
gariei la ultimul campionat mon
dial va constitui un imbold pre
țios șl pentru organizarea aces
tei activități.

Alenția principală a specialis
telor este îndreptată asupra ti
nerelor din școli. începînd cu 
anul școlar 1970—1971 una din 
lecțiile de educație fizică va fi 
afectată. în fiecare săptămînă, 
numai exercițiilor de girpnastică 
modernă. Din anul 1971 se vor 
organiza și campionate școlare, 
cu un program tehnic special, di
ferit de cel existent pentru sec
țiile de performanță. Secții de 
performanță cuprlnzînd sportive 
cu categoriile de clasificare a 
Ill-a. a II-a, I. candidat maestre 
și maestre există la toate clu
burile mari, pe lingă casele de 
pionieri, la școlile sportive, pe 
lingă comitetele sindicale din 
întreprinderi și instituții. în în
văț ămîntul superior. O dispozi
ție a forurilor sportive superi- 
oai% prevede ca în fiecare ju
deț să ființeze cîte 10 secții de 
gimnastică modernă, ceea ce va 
face ca în întreaga Bulgarie să 
se. ajungă la aproape 300 de sec
ții. De asemenea, pe linia Mi
nisterului învățămîntului se vor 
înființa și 10 școli de gimnastică 
niodiernă.

Pregătirea fetelor în secțiile 
de performanță începe la vîrsta 
de 7 ani. in cadrul „grupelor 
pregătitoare". Timp de 2 ani fe

• Luptă dramatică pentru fiecare loc la categoria pană
• V. Bădescu pe locul 8 — ți un record personal 4! Al 4-lea

rentord mondial stabilit la europene
condițiilor deosebite în care 
s-a concurat. în prima probă, 
la împins, reprezentantul nos
tru Vasile Bădescu a intrat 
la 112,5 kg. A reușit încer
carea, dar apoi a ratat de 
două ori consecutiv la 117,5 
kg (n-a fixat bara), ocupînd 
locul 7. Pentru locurile 2—4 
s-a dat o luptă acerbă între 
Benedek (Ungaria), Becker 
(R.D.G.) și Trebicky (Polo
nia). Cînd aproape toți au în
cheiat concursul, s-a urcat pe 
podium bulgarul Kucev. fa
voritul categoriei, care a ri
dicat ușor 122,5 kg, apoi 127,5 
kg și, în final, 132,5 kg. Ul
tima performanță constituie 

efectuat un turneu de c’te 6 
meciuri în Japonia, unde s-au 
întrecut cu selecționatele simi-

ESTE FIRESC
tițelor care fac parte din aceste 
grupe li se asigură o pregătire 
complexă, multilaterală, variată. 
Numai după acești doi ani, în 
care se urmărește pregătirea de 
bază, începe pregătirea pentru 
categoria a III-a, în vederea par
ticipării la concursuri.

Programul de clasificare este 
foarte bogat, cu exerciții variate 
(categoria a in-a : două exerciții 
impuse, un exercițiu liber ales 
cu elemente impuse ; categoria a 
Ii-a : două exerciții impuse și 
două exerciții liber ajpse cu 
elemente, impuse ; categoria I : 
două exerciții impuse și trei 
exerciții liber alese ; candidat 
maestre și maestre : două exer
ciții impuse și patru exerciții li
ber alese). Toate exercițiile la 
categoriile a m-a și a n-a se 
execută în ansamblu (cîte 4 con
curente. fiecare fiind arbitrată 
individual). La toate categoriile de 
clasificare există exerciții fără 
obiect portativ. Exercițiul impus 
pentru campionatul mondial figu
rează în programul tehnic pen
tru categoriile candidat maestre 
și maestre un an înainte șl un 
an după campionatul mondial.

Volumul de muncă, numărul 
orelor de antrenamente se stabi
lesc în funcție de categoria de 
clasificare. Loturile reprezentative 
fac zilnic două antrenamente în 
perioada competițională. Calen
darul competițional intern este 
deosebit de bogat. Se organi
zează campionate republicane se
parat pentru fiecare categorie, 
cit.e două în fiecare an (cam
pionat individual și campionat 
pe echipe) : în afară de acestea, 
se mal organizează campionate 
pentru : școlile sportive, casele 
de pionieri, universități, secțiile 
care activează pe lingă comitetele 
sindicale. De asemenea, în fie
care an are loc Spartachiada de 
gimnastică modernă numai cu 
exerciții liber alese. Toate an- 
trenoarele sînt absolvente ale 
l.C.F. cu specializarea gimnas
tică modernă.

Tn cadrul l.C.F. se predau lec
ții de gimnastică moderați în a- 
nul I și II — cîte două pe săp- 
tămînă, tn anul HI șl IV — cîte 
o lecție pe săptămînă. Pentru 
studentele de la cursul de spe
cializare se fac cinci lecții în 
flecare săptămînă. Toate secțiile 
pe care le-am vizitat au săli de 
antrenamente bune șl foarte 
bune. In orașul Sofia, cluburile 
Ț.S.K.A. și Levski—Spartak dis
pun de săli imense, în care se 
lac numai antrenamente de gim
nastică modernă.

Numărul tinerelor care prac
tică gimnastica modernă este 
impresionant. Am asistat la cam
pionatul caselor de pionieri — 
care se afla la a IX-a ediție — și 
la care au participat 72 de fetițe 
Ia categoriile a m-a șl a II-a ; la 
concursul organizat în orașul So
fia pentru copiii pînă la 14 ani 
au participat 24 fetițe. Toate sec
țiile pe care le-am vizitat (înca

un nou record mondial (v.r. 
131 kg, Foldi — Ungaria). Se 
recîntărește bara și se con
stată că sportivul bulgar a 
ridicat de fapt 133 kg. Deci, 
acesta este noul record al 
lumii. La smuls polonezul 
Wojnowski cucerește locul I 
cu un record european — 
120 kg (vzr. 117,5 kg, Samidze 
•U.R.S.S.). Bădescu intră cu 
succes la 100 kg și ridică apoi, 
din a treia încercare, 105 kg 
ocupînd astfel locul 8. După 
două probe conduce Kucev cu 
240 kg urmat de Benedek și 
Wojnowski, fiecare cu cîte 
235 kg. Iar reprezentantul nos
tru ocupă poziția 7 cu 217,5 

lare japoneze, precum și cu re
prezentativele de tineret ale a- 

cestei țări. La sfîrșitul întâlniri
lor, cei doi antrenori ai echi
pelor sovietice, Ghivi' Ahvle- 
diani și Iuri Cesnokov, au 
acordat cîte un interviu trimi
sului ziarului „Sovietski Sport“.

Ahvlediani a fost impresio
nat, în mod deosebit, de înalta 
disciplină și de excelentul joc 
în apărare prestat de forma
țiile japoneze. Echipa sovietică 
posedă un atac foarte puternic, 
dar suferă în ce privește le
gătura dintre liniile de atac 
și cele defensive. La rân
dul său, Iuri Cesnokov a 
remarcat rapiditatea jocului 
japonezilor, joc bazat pe pase 
scurte, în permanentă mișcare, 
împotriva lor trebuie folosită 
o singură armă — atacul.

în continuare, Hirofumi Dai
matsu deputat în Parlamentul 
Japoniei și fost antrenor al 
selecționatei feminine japoneze, 
a fost solicitat să-și spună pă
rerea despre jocul echipelor 
sovietice. El a arătat că for
mația feminină sovietică este 
„mai înaltă'* cu trei cm. decît 
cea japoneză, fapt care îi asi
gură un avantaj considerabil 
în jocul la fileu, partea slabă 
a sovieticelor răminînd1, în con
tinuare, primirea mingilor din 
serviciu. Din echipa masculină, 
Daimatsu i-a remarcat pe Si- 
biriakov, Antropov și Krav- 
cenko, posesori ai unor lovi
turi puternice și un foarte 
dezvoltat simț al jocului com- 
binativ. Pregătirea fizică a 
voleibaliștilor echipei Uniunii 
Sovietice este superioară celei 
japoneze, iar blocajul — exce
lent. în încheiere. Daimatsu a 
arătat că jucătorii niponi,’care 
posedă actualmente gabaritul 
cerut pe arena voleiului mon
dial, trebuie să-și îmbunătă
țească ritmul desfășurării acți
unilor în atac și blocajul.

t
Maria Ghigova, 
strălucită repre
zentantă a gim
nasticii moderne 
din Bulgaria, cam
pioană 
absolută

mondială 
in 1969

drate cu minimum 3 antrenoare) 
funcționează cu grupe la toate 
categoriile de clasificare. Acea
stă organizare extrem de meti
culoasă a unei activități ce se 
bucură de tot sprijinul statului 
și de o mare audiență de tine
ret a dus la obținerea unor re
zultate strălucite pe plan mon
dial.

Bulgaria dispune la ora actuală 
de două echipe reprezentative, 
dintre care una de tineret (alcă
tuită din 14 gimnaste de mare 
valoare) ce se pregătesc în mod 
susținut pentru marile întîlniri 
internaționale. Calendarul com- 
petițional extern cuprinde 3 în
tîlniri pe an pentru lotul de ti
neret și 5—6 pentru lotul de 
senioare. în afară de concursu
rile oficiale. reprezentantele 
Bulgariei au făcut în acest an 
demonstrații de gimnastică mo
dernă în S.U.A. șl Japonia. A- 
ceste demonstrații au avut un 
succes răsunător, constituind. în 
primul tind, o acțiune de pro
pagandă în favoarea gimnasticii 
moderne.

în concluzie, se pot desprinde 
cîteva idei foarte importante 
care explică amploarea și cali
tatea deosebit de bună a activi
tății în domeniul gimnasticii mo
derne din țara vecină. 

kg. Se anunță deci o luptă 
pasionantă la „ultimul schimb'*
— aruncat. în întrecerea fi
nală Kucev și Wojnowski se 
opresc la 142,5 kg, dar ulti
mul încearcă să „arunce** 150 
kg care — în caz de reușită
— i-ar fi adus locul I la. tri- 
atlon. Dar pentru că fixarea 
polonezului nu a reușit, Ku
cev cîștigă pentru a doua oară 
titlul de campion al conti
nentului. Concurentul nostru 
V. Bădescu intră la 130 kg, 
ridică, apoi ratează la 137,5 
kg. Dar reușește din a treia 
încercare și astfel el ocupă 
locul 8 în clasamentul gene
ral cu 355 kg, ceea ce repre
zintă un nou record personal 
(cu 7,5 kg mai mult).

CLASAMENT: 1. M. KU
CEV (Bulgaria) 382,5 kg 
(132,5 + 107,5 + 142,5) 2. J. 
Wojnowski (Polonia) 377,5 kg 
(115 4- 120 + 142,5), 3. I. Be
nedek (Ungaria) 375 kg (1204» 
115 4- 140), 4. H. Trebicky 
(Polonia) 370 kg, 5. H. Becker 
(R.D.G.) 365 kg, 6. P. Tanti 
(Italia) 357, 5 kg ... 8. V. Bă
descu (România) 355 kg (112,5 
4- 105 4- 137,5). împins: 1. 
KUCEV 132,5 kg, 2. Benedek 
120 kg, 3. Becker 120 kg... 
7. V. Bădescu 112,5 kg. Smuls: 
1. WOJNOWSKI 120 kg, 2. 
Benedek 115 kg, 3. Kucev 
107,5 kg ... 8. V. Bădescu 
105 kg. Aruncat: 1. TRE
BICKY 145 kg, 2. Tanti 142,5 
3. Kucev 142,5 kg ... 8. V. 
Bădescu 137,5 kg.

URTAIN AJUTAT

DE ARBITRU
BARCELONA, 23 (Ager

pres). — Peste 20 000 de spec
tatori au urmărit în arena de 
corride din Barcelona meciul 
pentru titlul european de box 
la categoria grea între deți
nătorul centurii, spaniolul 
Jose Manuel Ibar „Urtain** și 
șalangerul său, vest-germanul 
Jurgen Blin. Urtain, a fost 
declarat învingător la puncte 
cu largul concurs al arbi
trului. Chiar și publicul spa
niol a primit cu stupoare de
cizia într-atît de clară fusese 
superioritatea tehnică a pugi- 
listului vest-german în cele 15 
reprize. în repriza a 10-a, „Ur
tain" a fost trimis la podea 
și numărat, ceea ce i se în
tâmplă prima oară în meteo
rica sa carieră de boxer pro
fesionist : Urtain a fost 
groggy în reprizele a 13-a și 
a 14-a. Arbitrul motivează 
victoria lui Urtain prin avan
sul luat de acesta în primele 
7 reprize ale întâlnirii.

— existența unei federații de 
specialitate, care dă o linie 
unitară in practicarea gimnasticii 
moderne șl o permanentă în
drumare, la nivelul cerințelor 
pe plan mondial ;

— forma organizatorică exis
tentă asigură practicarea în 
masă a gimnasticii modeme ;

— numărul mare de campi
onate și concursuri cuprinse în 
calendarul competițional consti
tuie un stimulent și o verifi
care permanentă a orientării 
activității și a nivelului de pre
gătire a sportivelor ;

— baza materială existentă 
precum și măsurile permanente 
de îmbunătățire sînt o chezășie 
a practicării în bune condițiuni 
a acestei discipline ;

— un fapt foarte important 
este atmosfera prielnică de lucru, 
climatul sănătos și buna înțele
gere, precum șl aprecierea stră
daniilor fiecărei antrenoare, 
sportive și corepetitor. Acestea 
au dus la rezultate deosebit de 
valoroase care, la rîndul lor, au 
determinat o atenție deosebită 
și un sprijin substanțial din par
tea conducerii mișcării sportive.

Viorica MOCIANI 
asistentă Ia Institutul pedagogic 

București

ÎNUTĂTURI DIN 12 TARI
IA ORSA

•

In. piscina de 50 m din ora
șul suedez Orsa a avut loc un 
mare concurs internațional, la 
care au luat parte sportivi din 
12 țări. Iată cîteva rezultate 
tehnice i

Jansson (Suedia) 56,1 — 100 
m liber ; Sven von Holst (Su
edia) 4:24,2 — 400 m liber; 
Yvonne Nieber (R.D.G.) 2:18,7 
— 200 m liber ; Christine Hil- 
ger (R.D.G.) 1:12,0 — 100 m 
spate1; Evelyne Stoltze (R.D.G.) 
2:35,9 — 200 m mixt; Judy 
Landsley (Anglia) 1:09,8 — 
100 m delfin ; Yvonne Bragge 
(Suedia) 2:48,8 — 200 m bras ; 
Hans Lampe (R.F.G.) 60,9 — 
100 m delfin; Vermeyen 
(R.F.G.) 2:22,1 — 200 m spate.

W. NORDWIG: „Și acum spre 5,50 m!“
După norvegianul Hoff 

(4,25 m în 1925) și finlandezul 
Nikula (4,94 m în 1962), Wolf
gang Nordwig este cel de al 
treilea atlet care aduce recor
dul lumii la prăjină pe con
tinentul nostru. După o se
rie de încercări nereușite de 
a învinge acei 5,44 m reali
zați de John Pennel la 21 
iunie 1969 în orașul Sacra
mento. dar care atestau totuși 
forma Bbnă a sportivului din 
R D. Germană, Nordwig a

40 de cicliști români 
concurează peste hotare

Deunăzi, un tehnician de 
la fabrica românească de bi
ciclete ne spunea — nu fără 
mîndrie în glas — că, peste 
puține ’zile, primele 100 de 
biciclete de semicurse „Pe
gas 20-Sport“ vor fi gata 
de recepție. Evenimentul este, 
intr-adevăr, memorabil. Se 
încheie o perioadă grea pen
tru sportul cu pedale din țara 
noastră, o perioadă în care 
noțiunea de sport de mase în 
ciclism era aproape necunos
cută. Noile biciclete vor da 
startul relansării unui sport 
a cărui utilitate a fost înfă
țișată — la noi și pretutin
deni — de savanți de renume 
mondial. Mii de tineri vor pu
tea în curînd sâ îmbrățișeze 
sportul curajului și al înde- 
mînării, să viseze — dar să 
aibă și posibilitatea realizării 
unor cariere sportive care au 
făcut din ciclism o legendă.

Ca un ecou al acestui eve
niment, sportul cu pedale ro
mânesc a luat — din mers — 
un impresionant start interna
țional. Aproape simultan se 
află în această lună, iunie, 40 
de cicliști — pistarzi și fondiști 
— în competiții internaționale 
peste hotare ! Este unică in 
istoria ciclismului nostru a- 
această avalanșă de participări 
și, am spune, de bun augur 
pentru sportul care a 6tat 
mută vreme, din condiții 
obiective, în umbra parava
nului anonimatului. Federația 
de specialitate are un mare 
merit In realizarea acestei im
portante cotituri în istoria ci
clismului românesc.

Așadar, 5 rutieri participă

„CUPA MARII NEGRE" 
LA ATLETISM

SOFIA, 23 (Agerpres) — La 
Varna s-au desfășurat întrece
rile primei ediții a „Cupei 
Mării Negre** la atletism. Au 
participat atleți și atlete din 
Constanța, Odessa, și Vama. 
Un frumos succes a obținut 
sportivul constănțean Gheorghe 
Barbu, învingător în dificila 
probă de .maraton cu timpul 
de 2h49:07. Alte rezultate : 
3 000 m obstacole t Iordanov 
(Varna) 8:55; 200 m plat; 
Trusov (Odessa) 21,8 ; triplu- 
salt: Iordache (Constanța)
13,87 m ; 1 500 femei ; Maria 
Menzul (Odessa) 4:54 ; lungime 
femei î Aleksandra Blevaia 
(Odessa) 5,93 m.

LONDRA, 23 (Agerpres). — 
Cîteva rezultate înregistrate 
în primul tur al turneului in
ternațional de la Wimbledon : 
Emerson — Volkov 6—4, 6—2, 
6—0; Stone — Willson 6—3, 
6—4, 6—2; Richey — Gulyas 
6—2, 6—8, 6—3, 6—4; Spear—

TAIMANOV — LIDER 
ÎN CONTINUARE

Marele maestru sovietic Tai- 
manov se menține lider în 
turneul internațional de șah 
de la Skoplje avînd după 10 
runde, 7 puncte și o partidă 
întreruptă. îl urmează Maro- 
vici — 6,5 puncte, Gheorghiu 
— 6 puncte (2), Vasiukov — 
5,5 puncte (2) ete.

In runda a 10-a, Taimanov a 
remizat cu Janosevici, iar 
Gheorghiu a întrerupt în po
ziție complicată cu Reshewsky.

reușit în concursul desfășurat 
săptămînă trecută pe o pistă 
de tartan la Berlin, recordul 
mult visat. El a intrat în 
concurs la 4,80 m, a trecut 
(din prima încercare) cu 
multă ușurință la 5,00 m, 
5,20 m, 5.35 m și 5,41 m — 
rezultat cu oare îmbunătă
țea recordul european, iar la 
înălțimea de 5,45 m a avut 
nevoie de două sărituri pen
tru a lăsa ștacheta neclintită 
pe suporții ei metalici.

— pentru prima oară — la 
„Turul Turciei”, alți 7 îșl pre
gătesc startul în „Turul Iu
goslaviei", în timp ce 5 fon
diști tineri se află angajați în 
competiția ce se desfășoară la 
Moscova. In pregătire, pentru 
a pleca la Tallin — unde are 
loc tradiționalul concurs al 
„speranțelor olimpice" se află 
6 juniori. Pista are și ea un 
program complex. La Bmo, 
pe velodromul unde au avut 
loc anul trecut „mondialele”, 
la „Marele Premiu de Sprint” 
concurează St. Leibner ; alți 8 
pistarzi pleacă la Tbilisi pen
tru a susține meciul cu repre
zentativa R. S. S. Gruzine ; 8 
juniori — ce se specializează 
în probele programate pe ova
lul de beton sau lemn — vor 
concura la Tallin în concur
sul „speranțelor olimpice". 
Această activitate competițio
nală internațională fără pre
cedent constituie un incontes
tabil câștig. Marea majoritate 
a celor mai buni cicliști ro
mâni se află angajați in în
treceri, ia contact cu sportivi 
de. frunte din diferite țări, are 
posibilitatea să învețe, dar — 
în același timp — să se și a- 
firme în competiții de amploa
re.

Nu este de neglijat nici fap
tul că efervescența competi
țională dă posibilitate și unui 
mare număr de tehnicieni ro
mâni să vadă pe viu (și să 
tragă concluziile necesare) nu
meroși performeri, să discut» 
cu antrenori din diferite țări, 
să ia cunoștință de noutățile 
de ordin tehnic din lumea ci
clismului. Cei 7 antrenori ro
mâni ce însoțesc reprezenta
tivele noastre peste hotare vor 
face un util schimb de expe
riență ce se va repercuta fa
vorabil asupra ciclismului ro
mânesc.

Poate că roadele acestei po
litici nu se vor vedea încă, 
poate că nu vor influența po
zitiv încercarea ciclismului de 
a intra în echipa olimpică a 
României pentru Miinchen. 
Este însă cert că pînă în 1976 
sportul cil pedale de la noi 
va face un salt calitativ re
marcabil ce îl va readuce pe 
primul plan. In ceea ce pri
vește perspectiva, demn de 
semnalat că în această activi
tate febrilă de performanță, 
federația n-a uitat nici activi
tatea de mase, organizi’nd tu
rurile cicliste ale județelor 
Buzău, Ialomița, Sibiu, Brăila 
ș.a. care — sperăm — la anu) 
vor cuprinde întreaga țară. 
Din aceste competiții se vor 
evidenția cu siguranță talente 
remarcabile.

Așadar ciclismul românesc 
trăiește o a doua tinerețe !

K N. HRISTACHE 

Akbari 6—2 ,6—3, 6—3; Drys
dale — Stolle 7—5, 9—11.
8— 6, 3—6, 6—3; Smith—Fii lol 
7—5, 2—6, 6—4, 6—4; Holecek
— Paish 6—2, 6—2, 4—6, 7—5; 
T. Ulrich (Danemarca) — Măr- 
mureanu 6—2, 7—5, 6—4.

In turul II al turneului de 
Ia Winbledon, campionul ro
mân Ilie Năstase l-a învins 
pe americanul Cliff Richey
— scor : 7—5, 1—6, 2—6,6—4,
6— 3 — revanșîndu-se pentru 
înfrângerea suferită la Rol
land Garros.

Alte rezultate i Metreveli — 
Kodes 6—2, 7—5, 3—6, 2—6,
7— 5, Graebner (S.U.A.) — 
Țiriaa 4—6, 14—12, 6—2, a- 
bandon Țiriac ; Ashe — Pilici
9— 7, 11—13, 6—4, 6—3; He
witt—Okker 6—3, 6—4, 6—3.

C. H. I. 0.

DE LA AACHEN

INTERES CRESClND 
PENTRU CONCURSURI
AACHEN (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Concursu
rile din cadrul CHIO au con
tinuat cu o probă de califi
care (1,60 m, 17 concurenți) 
pentru campionatele interna
ționale de obstacole ale R.F.G., 
cîștigată d® brazilianul Nelson 
Pessoa, urmat de vest-germa- 
nii L. Merkel și W. Mehlkopf. 
In celelalte probe de obsta
cole ale zilei ar fi de semna
lat cîștigarea premiului jubi
liar de către campionul olim
pic W. Steinkraus (S.U.A.) 
care i-a învins pe G. Manci- 
nelli (Italia) și H. Schmidt 
(R.F.G.), precum și everkil. 
lui G. Wiltfang (R.F.G.), WBfa 
vingător în probele de ob-țp” 
cole viteză (1,50 m) și de o'u 
stacole combinate. In ' cele 
două probe de dresaj (femi
nin) au învins M. Bronfman 
(Canada) și B. Lietfnic (Olan
da) din 28 de concurente, în 
timp ce la bărbați, proba de 
dresaj dictată a revenit lui 
W. Haug (R.F.G.) cu 7,8 p. 
Călăreții români I. Molnar 
(4,9 p), N. Mihalcea (4,1 p) și 
D. Velea (3,5 p) au ocupat 
locuri în afara clasamentului 
pentru premii.

Felix ȚOPESCU ’

Nordwing folosește Încă din 
anul 1962. o prăjină din 
„Glasfiber** de producție 
autohtonă cu care speră să-și 
îmbunătățească încă perfor
manțele. „Mă aflu intr-o for
mă foarte bună — a declarat 
după concurs noul recordman 
mondial — și am convingerea 
că în acest sezon voi trece și 
5,50 m !“

Cartea de vizită
S-a născut la 28 august 

1943 ; are 1.84 m și 72,5 kg și 
este student la Politehnică /

Campion european în 1966 
(Budapesta) și 1969 (Atena); 
cîștigător al concursurilor 
europene de sală de la Ma
drid și Belgrad, clasat pe 
locul doi la „europenele" de 
sală de la Viena (1970) și lo
cul trei la
1958 (15 ani)
1959 (16)
1960 (17)
1961 (18)
1962 (19)
1963 (20)
1964 (21)
1965 (22)
1966 (23)
1967 (24)
1968 (25)
1969 (26)
1970 (27) 

Cei mai buni performeri din
toate timpurile
5,45 m Nordwig (R.D.G.) 1970
5,44 m Pennel (S.U.A.) 1969
5,41 m Seagren (S.U.A.) 1968
5,40 m Schiprowskl (R.F.G.) 1968
5,40 m Railsback (S.U.A.) 1969
5,38 m Wilson (S.U.A.) 1967
5.37 m D’Encausse (Franța) 1968
5,35 m Papanicolau (Grecia) 1968
5,32 m Tracanelli (Fianța) 1970
5,31 m Vaughn (S.U.A.) 1968

TELEX
în cadrul regalei internaționale 
de canotaj academic de la Bled, 
proba de 4 plus 1 a revenit echi
pajului României în 6:38.13. Cursa 
de schif 3 plus 1 a fost cîștigată 
de echipajul italian Ravalieo din 
Triest în 5:58,58. Pe locul doi s-a 
clasat echipajul României în 5: 
59,6.

In cadrul campionatelor feminine 
de atletism ale Angliei (la oara 
au participat și sportive vest-ger- 
mane), Sheila Carey, (23 de ani) 
a cîștigat proba de 800 m cu un 
rezultat excelent : 2:03,6 (cea mai 
bună performanță europeană a 
sezonului). Pe locul secund s-a 
clasat Clare Walsh 2:04,9, urmată 
de Liliane Board 2:05,1. Cu un 
rezultat remarcabil s-a încheiat 
săritura în lungime, în care vic
toria a revenit atletei vest-ger- 
mane Mickler cu 6,50 m. Alte re
zultate : 100 m : Neil — 11,6 : 
1500 m: Ridley 4:15,4; 400 mi 
Neufville 52,6.

Curtea supremă a S.U.A. a res
pins cererea fostului campion 
mondial de box la categoria grea. 
Cassius Clay, de a pleca în Ca
nada pentru a susține un meci 
cu .Toe Frazier, actualul campion 
al lumii.

a
Intr-un meci disputat în cadrul 
„Cupei Rappan" la fotbal, echipa 
V.S.S. Kosice a întrecut cu scorul 
de 3—0 (0—0) formația vest-ger- 
mană M.S.V. Duisburg.

■
In prima zi a concursului interna
țional de atletism de la Orange 
(California), Randy Matson a cîș
tigat proba de aruncarea greutății 
cu performanța de 20,56 m. Sprin
terul de culoare John Carlos a 
trecut primul linia de sosire în 
cursa de 100 yarzl, fiind cronome
trat cu timpul de 9,3. In proba 
de două mile, pe primul loc s-a 
clasat australianul Kerry O'Brien 
-iu 8:41,2.

X
f

La Budapesta s-a desfășurat in
tîlnirea internațională amicală de 
hochei pe iarbă dintre selecționa
tele Ungariei și R.D. Germane. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 3—0 (1—0).

1‘paiul; I. P. .liiioraiația*, tir. Bretolana nr. W—Bacareștl


