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CONCURSURI DE ATLETISM PE REPUBLICII
INTRARE GRATUITA PENTRU COPII

români
la concursul de la Berlin SI ACUM, CAMPIONATUL!

7 *
Ieri a părăsit Capitala, plecând la 

Berlin, un lot de 6 înotători români 
oare vor lua parte la marele concurs 
internațional organizat de comitetul 
olimpic din R. D. Germană. Din 
gație fac parte M.'Slavic, Agneta 
ner, Cristina Balaban, Georgeta 
beanu, E. Hempei și I. Miclăuș, 
țiți de antrenorul Gh. Dimeca.

clela- 
Șter- 
Cer- 

înso-

ESTE POSIBILA SPORIREA EFICIENȚEI
EDUCAȚIEI FIZICE ȘCOLARE?

conf. un’v. Ion ȘICLOVAN

(Continuare in pag- a 3 a)

antrenor al
fi realizate

• Cornel Ofelea,

rectărl, întrucît actualelor obiec
tive nu li s-ar mai putea adăuga 
altele noi.

La prima vedere, motivarea ar 
putea fi acceptată în întregime, 
mai ales că obiectivele mențio
nate subliniază toate valențele

ce vor
handbal, un drum început cu 13 ani in urmă

Poate, pornindu-se de la obiect!- 
vul general „formarea priceperilor 
și deprinderilor de mișcare" și 
de la cel de „inițiere în elemen-

IfllB

ION IONESCU
ARE DREPT DE JOC 
LA CRIȘUL ORADEA

Ieri, printre cererile de tran
sfer depuse la Federația ro
mână de fotbal, s-a aflat și 
cea a lui Ion lonescu pentru 
clubul Cțișul Oradea. Aseară, 
Comisia centrală de competiții 
și disciplină a aprobat această 
cerere.

Deci, este posibil ca dumi
nică, în linia de înaintare a 
formației orădene să apară și 
Ion lonescu.
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UN MARE SPORTIV PĂRĂSEȘTE ARENA

Stadionul „Republicii" 
va fi, mîine și dumi
nică, gazda a două în
treceri de atletism. în 
organizarea comisiei 
municipale vor avea 
loc concursul republi
can pentru juniori III

(copii) și Campionatul 
municipal al seniorilor. 
La această a doua ma
nifestare vor lua star
tul și atleți juniori de 
categoria I.

Sîmbătă, întrecerile 
vor începe la ora 16,30

(campionatul seniorilor) 
și la ora â (concursul 
juniorilor) iar duminică 
La ora 9.

Sînt invitați — avînd 
intrarea gratuită — co
piii din Capitală și pă
rinții lor.

■' ■
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lare în noul context al dezvoltării sale con- 

stituie o temă complexă și, de aceea, referirile ce ur
mează vor căuta să înfățișeze numai unele aspecte, mai ales 
cile ce ar putea contribui la integrarea în mai mare măsură 
a acestei activități în ansamblul cerințelor de perfecționare a 
dezvoltării fizice și a capacității motrice a cetățenilor.

In acest sens, se poate aprecia că îmbunătățirea educației 
fizice școlare este condiționată în cea mai largă măsură de 
precizarea mai clară a obiectivelor sale, de înnoirea conținu
tului programelor, de îmbunătățirea conceptului cu privire la 
alcătuirea și desfășurarea lecției.
CU PRIVIRE LA PRECIZAREA 

OBIECTIVELOR EDUCAȚIEI 
FIZICE ȘCOLARE

S-ar putea afirma că în acea
stă privință nu ar fi necesare co-

Dezbaterea sarcinilor și responsabilităților ce revin 
fiei fizica șco!g._ ..—

instructive și educative ale edu
cației fizice. Dar, nu se poate 
trece cu vederea că formularea 
lor este prea generală, iar dacă 
analiza se îndreaptă în direcția 
aprecierii raportului dintre subli
nierea obiectivului, pe de o parte, 
și finalizarea acestuia, pe de altă 
parte, datele practicii nu semna
lează valori prea îmbucurătoare.

Incontestabil, la această situa
ție contribuie și condițiile mate
riale ale unor școli, calitatea 
slabă a activității unor cadre de 
predare și caracterul evaziv al 
unora dintre obiectivele mențio
nate.

Pentru a scoate în evidență con
secințele negative ale acestor for
mulări, corecte dar prea generale, 
înfățișăm un exemplu extras din- 
tr-un proiect de programă elabo
rat recent pentru clasele 
ale școlii generale de zece

♦ Visuri
• De la volei la

sportiv părăseșteUn mare
arena. Numele său : CORNEL 
,OȚELEA. Nu facem decît să 
ne conformăm unei tradiții 
prezentîndu-t impresionanta 
carte de vizită pe care, sin- 
tem convinși, o știu pe de 
rost toți amatorii de sport din 
România, și nu numai ei :

• In cei 12 ani de carieră 
sportivă a susținut peste 600 
de partide, fiind selecționat 
de 90 de ori în echipa națio
nală.

• In perioada 1965—1970, 
căpitan al echipei naționale și 
al formației Steaua.

• A -
Steaua 
bal in 
bal în 
■toare 
europeni" (ediția a 8-a).

• Componenent al echipei 
României, campioană mon
dială de handbal in 7 în 1961, 
.1964 și 1970.

g • Maestru emerit al «por
tului (din 1964).

• Decorat cu „Ordinul 
Muncii" dasa I și a IlI-a.

Cornel Oțetea a absolvit In
stitutul de Educație Fizică șl 
Sport in anul 1965. 
mul sezon l-a ajutat 
gătirea echipei Steaua 
trenorul Otto Telman.

făcut parte din echipa 
campioană la hand- 

7 — de 5 ori și la hand- 
11 de două ori, dștigă- 
a „Cupei campionilor

In ulti- 
ln pre- 
pe an

(Citiți în 
interviul cu 
lea: „Qin 
pioană 
banca

a 4-a
Cornel Oțe- 

echipa cam- 
mondială — pe 

antrenorilor")

E

I

r
(Continuare 

in pag. a 3-a)

| sim direct,' fără pauze, 
fără întreruperi carear

ALPINISTI MAGHIARI

A NAȚIONALELOR DE LUPTE

PASIONANTE

In numele tatălui

ÎNCLEȘTĂRI

echipei Steaua 
de Gruia et. comp

Un grup de alpiniștl ma
ghiari, sub conducerea preșe
dintelui cluburilor de specia
litate din Budapesta, Miklos 
Takacs, va ti oaspetele tării 
noastre in perioada 4—19 iulie. 
Alplnlștll maghiari își yor 
Instala tabăra in Piatra Craiu
lui, lingă cabana Curmătura. 
Pentru a cunoaște posibilitățile 
de cantonament și escalade 
oferite de acest masiv, cîțlva 
alpiniștl de la clubul BHSC — 
Budapesta au efectuat recent 
diverse trasee in Padina în
chisă, Turnul Dianel precum 
și in principalele zone alpine 
din împrejurimi.

„El Mundial" sînt, în mod firesc, din
— avem convingerea — puternicele impresii lăsate de 
luminat 
oricărui
Este. în

courile acestei agitate ediții a C.M. care a fost 
ce în ce mai slabe, cu toate că 
cî.teva din partidele, ce ău 

vor dispare curînd din amintirile 
— ecourile sînt tot mai estompate,
five apar în primul plan al actualității 
atenția, captînd interesul.

Marea satisfacție a spectatorilor noștri 
de confruntarea de pe înaltele platouri 
stadioanele autohtone, asistând la lupta pentru 
ocazia, ideală poate, de a trece rapid de la 
selecționata țării s-a comportat mai mult decît 
galoane ale unei afir
mări pe plan mondial, 
la campionatul nostru, 
„cel de toate zilele". 
Acum putem să folo-

ecranele, televizoarelor în nopțile cu fotbal, nu 
iubitor al acestui sport. Dar — cum spuneam 
fond, un lucru firesc. Alte evenimente spor- 

internaționale și, mai ales naționale, soliciting

oste că după copioasele porții de fotbal oferite 
mexicane, urmează să-și consume pasiunea pe 
întâietate în soccerul românesc. Avem astfel 

suprema competiție în fotbal, în cadrul căreia 
meritoriu, cucerind, orice s-ar spune, primele

1 LIMBA NO ASTRA I
i

i"

BRAȘOV, 25 (prin telefon). — 
Primul campionat de lupte rezer
vat tineretului a început sub 
cele mai bune auspicii. Federația 
de specialitate și organele spor
tive locale au asigurat întreceri
lor condiții foarte bune de des
fășurare. încă din primele tururi 
am asistat la dispute atractive, de 
bun nivel tehnic, tranșate în li
mitele unei depline sportivități.

Luptătorii de la greco-romane 
au inaugurat competiția. Pe cele 
trei saltele instalate în sala de 
sport Armata au evoluat în turul 
Intîi 127 de tineri, din peste 20 
de centre, unele dintre acestea 
avînd reprezentanți la flecare ca
tegorie. In reuniunile de joi am 
avut prilejul să urmărim o serie 
de tineri bine pregătiți care, mai 
mult ca sigur, peste cîtva timp, 
vor completa lotul național.

O impresia deosebită în acest

sens, ne-a lăsat tînărul arădean 
R. Codreanu (cat. grea) care a 
reușit să-și asigure, după numai 
o zl de întreceri, titlul de cam
pion 1 Meritoriu au concurat pînă 
in prezent și T. Iguătescu (Ra
pid Buc.), la cat. 74 kg, cu mari 
șanse de a ocupa unul din locu
rile fruntașe. La cat. 57 kg (una 
dintre categoriile cu cei mai mulți 
competitori — 21) concurează cu 
succes L. Cirneanu , (Craiova), V. 
Alionescu (Slatina), Al. Szabo (O- 
radea) Șl I. Păun (Cimpulung 
Muscel). O altă categorie, tot atît 
de frecventată, este șl 68 kg, unde 
lupta pentru intiietate pare să se 
dea in final între I. Negrea (Cra
iova) și V. Suciu (Constanța).

Vineri vor fi cunoscuți medalia- 
țll la toate categoriile.

CAROL GRUIA — coresp.
principal

PESCUIT

In așteptarea înttlnirii cu valurile zburdalnice ale 
Mării, mtnuitorii de pînze se pregătesc pe mica 
scenă de apă a Herăstrăului. In fotografie : „flo- 

Finn-urilor luptă la baliză
Fotoi THEO MACARSCHI

In numele 
aceste rinduri. 
părintelui care 
duvit de una 
certe ale zestrei cu 

dotat fiul.
că-1 pierde 
din ograda 
îl mai vede

I

resa noastră", revista Uniunii 
ziariștilor din România, a pu- j 
blicat în * mai multe rînduri I 
articole ale unor lingviști, con
sacrate „limbii sportului", cu I 
alte cuvinte terminologiei do- I

meniului nostru de activitate. Compe
tența specialiștilor care au abordat s 
această temă nu poate fi pusă la în- I 
doială, dacă o circumscriem la cunoș- ’ 
tințele lingvistice. Și nici nu putem 
transforma în reproș constatarea că 
sfera lor.de cunoștințe este mai limi
tată în privința denumirilor sau expre
siilor strict sportive, caracteristice unui 
limbaj în fond tehnic.

Este desigur greu (dar și necesar !) 
să convingi pe un lingvist că în ciuda 
obligației de a aplica consecvent nor
mele generale ortografice și ortoepice, 

putea 
faptul 
să o 
toată 
ne în-

I
I
I

Imaginea a fost surprin
să la Mamaia, , dar ea poa
te fi intilnită in aceste zile, 
in toată țara. înarmați cu 
undițe, pescarii își încear
că priceperea și... noro
cul, la marginea apelor, 
așteptind clipa cind peștele 
se va lăsa păcălit. Sint 
ore întregi, petrecute în 
mijlocul naturii, recreati
ve și aducătoare de satis
facții. Dacă ar fi să cerem 
și părerea soțiilor, ele ar 
răspunde in cor că pes
cuitul este un sport mult 
mai... interesant decît fot
balul, de pildă, trofeele 
lui neavînd numai o va
loare simbolică.

Foto : V. BAGEAC

lui scriem 
In numele 

se vede vă- 
din datele 

care
Nu-i des- 
pretimpu- 
familială. 

și dezmoș
tenit — prin . voința altora 
— de numele cu care, l-a 
învrednicit prin actele de 
stare civilă.

Uneori hazardul, alteori 
ignoranța, uneori exa- 
generarea, alteori cine știe 
ce mobil îndeamnă pe zia
riști, pe antrenori, pe ofi
ciali să denatureze numele 
de familie al cite unui 
sportiv. Nu-i vorba aici de 
televiziunea mexicană, care 
ne-a dat o lecție indirectă, 
comunicindu-ne , numele 
corect al portarului român, 
căruia doar la botez i s-a 
zis Răducanu. Tatăl Necula 
trebuie să fi fost fericit la 
citirea involuntarei erate 
mexicane.

Dar numele lui Dan Coe 
de ce-1 trunchiem, păstrînd 
doar alintarea ? Dar boxe
rul pe care doar tatăl său 
(și buletinul de identitate) 
mai știe că-1 cheamă Va- 
sile, de ce să-i spunem 
cind Antonio (dintr-un ex
ces de exotism), cind 
Antoniu (care i-e de 
prenumele) ? De ce-i 
nem fundașului stelist 
măgeanu. cind numele 
patronimic, tipic bănățean, 
este, de fapt. Hălmăjan ? 
Și așa mai departe...

In numele tatălui — de 
astă dată anonim și colec
tiv — solicităm cuvenitele 
rectificări.

doar 
fapt 
spu- 
Hăl- 
său

Un citi tur

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ziaristul sportiv român 
scrie cnocaut. Lăsînd la 
că transcrierea fonetică 
facem corect) ar cere 
tehhico-profesipnalitatea ______ ......
deamnă să fălosim scrierea originară 
knock-out nu din altă pricină decît 
aceea că prescurtarea universalizată 
k.o., dacă ar fi să o traducem prin 
cnocaut l-ar pune pe cititor într-o de
licată încurcătură.

Situația este similară pentru cuvin
tele rugby și derby care fiind și sub
stantive proprii în limba de origine, cu 
corespondențe geografice, se lasă foar
te greu transcrise cu un i final romo- 
nizant (de altfel excesiv și inutil, pen
tru că am rupe expresiile de locul 
lor de proveniență).

In ultimul număr al revistei „Presa 
noastră", Luiza Seche face observați: 
pertinente — ba 6hiar o timidă încer
care de . analiză a terminologiei spor
tive — precum și propuneri interesante. 
Autoarea constată pe drept cuvînt că 
în privința limbajului sportiv Dicționa
rul ortografic este foarte zgîrcit și că 
indicațiile normative sînt aproape ine
xistente.

Mult mai mult ne-a atras atenția ul
tima recomandare a Luizei Seche, care 
sună astfel : „întocmirea de către o 
comisie de specialiști (eventual în co
laborare cu lingviști) a unui indice cen
tralizator care să cuprindă întreaga 
terminologie sportivă cu recomandările 
de scriere și pronunțare românizate, 
precum ți a unui dicționar sportiv, de 
proporții medii, cu caracter enciclope
dic". Dacă prin specialiști autoarea 
înțelege oameni din domeniul sportu
lui, atunci colaborarea lingviștilor nu 
trebuie să fie o eventualitate ci o cer 
I itudine necesară. In privința români
zării scrierii și pronunției nu pulem 
sugera decît multă circumspecție, pen
tru a se evita invențiile ridicole de pe 
vremuri, de tipul „păzitor de poartă", 
dar si pentru a împiedica exprima
rea „naut" reprimată desiul de recent.

Limba noastră, limbajul sportiv do
tat cu expresivitate, atractivitate, une
ori cu familiaritate — merită efortui 
sugerat.

nu va 
o parte 
(dacă e 
nocaut, 
noasfrâ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Victor BANCIULESCU
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l DE LA START
LA SOSIRE A

I VOLEIBALIȘTII ȘCOLILOR PROFESIONAIf 
ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONIII

I SUCEAVA, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Anul 
acesta voleibaliștii și volei- 

I batistele școlilor profesionale
și-au dat întilnire, pentru a-și 
desemna campionii, în străve- 

Ichea cetate a Moldovei. Toate 
disputele, fără nici o excep
ție, se caracterizează printr-o 

Idîrzenie deosebită, printr-o 
dorință vie de a-și adjudeca 
victoria. Firesc, in cele din 

Iurmă, aceasta revine forma
țiilor mai bine pregătite.

ILa băieți numărul mare de 
echipe participante a deter
minat pe organizatori să le 

împartă în patru grupe preli
minarii, urmînd ca, din aces
tea, prima clacată să se co

I SUCEAVA, 25 (prin 1 
de la trimisul nostru).

Iba. 
și-.

Idirzenit 
dorință

I
Ilifi'ce in turneul final. In se

ria I, după disputele din cea 
de a treia etapă, Grupul șco-

I
I
I
I
I
I

Iar chimie Copșa Mică a ob
ținut, în urma rezultatelor 
înregistrate, dreptul de a in
tra in rîndul finalistelor. 
Ultimele meciuri s-au înche
iat cu următoarele scoruri: 
Gr. șc. chimie Copșa Mică — 
Gr. șc. ind. lemn Sibiu 3—0 ; 
Gr. șc. Coop. Rm. Vîlcea—Șc. 
prof, agricolă Buzău 3—2. In 
seria a 11-a, echipa care a 
dominat autoritar a fost a- 
ceea a elevilor Grupului șco
lar „23 August" București, 
care și-a învins toate adver
sarele la diferențe categorice. 
Antrenorul Jean Săvulescu și 
elevii săi, dintre care îl amin-

tim doar pe Mircea 
component al echipei 
nale, aspiră, cu mari 
la cîștigarea titlului, lată re
zultatele : Gr. șc. material 
construcții Buc.—Gr. șc. „23 
August" Buc. 0—3; Gr. șc. 
UCECOM Timișoara — Gr. șc. 
M.I, 3—0. In celelalte două 
serii (a treia și a patra), pri
ma clasată va fi cunoscută 
abia vineri, in urma rezulta
telor din ultima zi. Pină a- 
tunci să dăm scorurile: Gr. 
șc. petrol Tirgoviște — Gr. șc. 
construcții Buc. 3—0 ; Gr. șc. 
construcții montaj Buc. — Gr. 
șc. M.I.A. Cluj 3—0 (II) ; Șc. 
prof. C.C.T. Buc. — Gr. șc. ind. 
sîrmei C. Turzii 3—0; Gr. șc. 
energ. Craiova — Șc. prof. C.F. 
Craiova 2—3 (IV).

Fetele și-au încheiat între
cerile preliminare, urmănd ca 
vineri să se dispute finala, 
în care se vor întilni echi
pele șc. prof. C.C.T. Buc. șl 
Gr. șc. comercial lași, în timp 
ce pentru locurile 3—4 vor 
lupta formațiile Gr. șc. M.I.A. 
Cluj și Gr. șc. rnat. constr. 
Turda. Să notăm și ultimele 
rezultate ale întâlnirilor din 
serii: Șc. prof. C.C.T. Buc — 
Gr. șc. M.I.A. Cluj 3—0 (l), 
Gr. șc. mat. constr. Turda — 
Gr. șc. comercial Iași 
Gr. -- - -
constr. montaj 3—2.

Codoi, 
națio- 
șanse,

■ 0—3, 
șc. M. I. Buc. — Gr. șc.

Aurelian BREBEANU

Noutăți după finalele de tetratlon

CUM PLEDĂM PENTRU ATLETISM ?
Competiția celor mai mici 

atleți, tetratlonul rezervat ele
vilor din școlile generale, a 
reușit într-o- măsură aprecia
bilă să reprezinte, un son
daj de opinie, să stabilească 
dacă prima — ca pondere — 
dintre disciplinele olimpice se 
află sau nu în atenția copii
lor, a juniorilor mici. Este îm
bucurător să constatăm că 
realmente atletismul îi preo
cupă pe pionieri. în pofida 
concurenței ce o exercită 
jocurile sportive, această dis
ciplină place totuși elevilor 
din clasele III—VIII, ii in
teresează, ba chiar îi pasio
nează.

Ne-am putut da seama de 
toate aaestea discutînd cu unii 
dintre finaliștii prezenți pe sta
dionul Petrolul din Ploiești, 
cu aspirații la primele locuri, 
dar și cu mulți dintre cei 
care aflindu-se pentru prima 
oară la startul unei competi
ții de o asemenea anvergură, 
modești șț lucizi, nu emiteau 
pretenții. în unanimitate însă, 
punctul de vedere exprimat 
ar putea 
„îndrăgim 
am ajuns 
reprezintă, 
consacrării
alta, oricum posibilitatea

fi formulat astfel : 
atletismul fiindcă 

la concluzia că el 
dacă nu prilejul 
într-o probă sau

de

Lotul rugbyștilor de la Clubul sportiv școlar, după cucerirea titlului de campioni 
națio nali la juniori Foto : AUREL NEAG U

I

a ne asigura o excelentă pre
gătire fizică generală pentru 
sportul cc-1 vom îmbrățișa 
mai devreme sau mai tîrziu".

Un asemenea punct de ve
dere, mărturisit cu toată sin
ceritatea, l-a avut chiar și cîș- 
tigătorul -tetratlonului pe anul 
1970, elevul Grigore Dobre, 
din clasa a VIII-a a Școlii ge
nerale nr. 10 din Pitești, un 
autentic talent în sprint, dar, 
în același timp — cum ne-au 
dat a înțelege colegii lui de 
echipă — un foarte bun hand
balist și fotbalist. Poate că 
succesul de la Ploiești (care, 
de altfel, nu este singurul, in 
ultima vreme) 11 va determina 
pe Grigore Dobre să rămînă 
un prieten statornic al atle
tismului. în orice caz, valoro
sul sportiv n-a regretat 
o clipă că s-a dedicat 'și 
tei.

Am întîlnit, însă, elevi 
s-au arătat din capul locului 
adepți convinși ai acestei dis
cipline, manifestîndu-și’ ferm 
dorința de a persevera pe 
drumul sportului ales. Ca, de 
pildă, eleva Doina Sereșan, 
din clasa a Vil-a a Școlii ge
nerale nr. 1 din Cărei. Oră
șelul sătmărean nu a avut 
niciodată o tradiție atletică. 
Numai entuziasmul unor învă
țători și profesori, priceperea 
lor au făcut ca acolo să ia 
ființă . un nucleu atletic, ali
mentat prin excelență de elevi. 
Iar Doina Sereșan s-a aflat 
printre ei. în numai doi ani 
ea a reușit, pe rînd, să urce, 
in sprint, de la performanța 
de campioană a clasei și a 
școlii, la aceea a orașului și a 
județului, 
rii, Este 
legătură 
Cărei a 
„Atracția 
se datorește, în principal felu
lui în care au fost organi
zate concursurile. Pentru un 
elev — și aș sublinia, pentru 
un elev care dorește să fie 
primul Ia învățătură — timpul 
este extrem de prețios, fie
care minut contează enorm. 
Și totuși, frumusețea con
cursurilor atletice organizate în

nici 
pis-

care

Iar acum și a ță- 
un succes meritat, în 
cu care pioniera din 
ținut să remarce : 
mea pentru atletism

școala mea, în oraș, m-au fă
cut să-mi rup — fără regret 
— citeva ore pe săptămînă 
din, timpul meu. Am socotit 
că , nu poate fi o pierdere de 
vreme să-ți petreci citeva ore 
pe stadion. Și cînd am sim
țit că pot realiza cit de cit și 
unele, rezultate bune, afecțiunea 
mea pentru atletism a căpă
tat proporții și mai mari”.

lată rostit un mare adevăr, 
recunoscut și de alți coneu- 
renți : formarea de adepți in
tr-un sport sau altul depinde 
într-o bună măsură și de mo
dul cum sînt organizate con
cursurile, competițiile. Copiii, 
elevii, tineretul nu mai ac
ceptă acțiuni făcute de mîn- 
tuială, improvizațiile. Timpul 
se dovedește pentru cei mai 
mulți a fi, Intr-adevăr, foarte 
prețios.

Poate că de acest adevăr 
vor trebui să țină seama mai 
mult cei care organizează ac
tivități sportive cu elevii, ast
fel ca orice întrecere să în
semne o pledoarie convingă
toare pentru sport. Așa cum 
se petrec lucrurile într-o se
rie de școli din județele Ar
geș, Prahova, Arad, 
etc.

Subliniind acest 
înaintea altora care 
zultatele în sine și 
considerăm mult mai impor
tant — nu putem ocoli cele 
relatate de elevii și profesorii 
din Ploiești, prezenți la una 
din zonele tetratlonului, cea 
de la Călărași. O veritabilă 
mostră în materie de slabă 
organizare, multe nereguli în 
completarea foilor de concurs : 
s-a făcut totul pentru ca re
prezentanții județului Ialo
mița să se califice în finală. 
Dar o dată ajunși aici, ei s-au 
prezentat extrem de slab.

Exemplu, deși izolat, tră
dează o mentalitate care pe 
alocuri își mai face simțită 
prezența. Un fel de non-ple- 
doarie pentru atletism și pen
tru sport în general. Ca să nu 
mal amintim și de alte posi
bile implicații...

Satu Mare

aspect — 
țin de re- 
pe care îl

Tiberiu STAMA

MARELE FESTIVAL

I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

I
I
I

I
I PROFESORI ȘI ELEVI t

AL MICILOR HANDBALIȘTI I
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Secția de rugby a Clubului sportiv școlar a împlinit 10 am de activitate

I
I
I
I

Miercuri după-amiază a 
plouat A plouat cu înver
șunare, scuturînd nori negri 
ca smoala. Dar nici unul 
dintre cei veniți la Stadio
nul Tineretului n-a plecat. 
Pe gazonul spălat de apă, 
sub stropii grei, se întreceau 
fostele glorii ale rugbyului 

Bucuria de a 
avea ca echipier 
mînă, de a-țl în- 
o dată rezistența 
și tăria șutului a

I
I

1

românesc, 
juca, de a 
balonul In 
cerca încă 
Ia grămadă 
fost elementul dominant al 
partidei. E drept, unii din
tre cei prezenți pe terenul 
de joc sînt și astăzi rămași 
în mijlocul sportivilor, ca 
antrenori, arbitri sau, chiar, 
ca jucători. Penciu, Radu 
Veluda, Ghiuzelea, Groman, 
Rână Chiriac, Viorel Mo- 
raru, Cosmănescu, ca să nu

amintim decît citeva nume. 
Și dacă, acolo. între cele 
două buturi se realizau mo
mente de adevărat rugby, în 
tribune’ s-au revăzut și mai 
vechii jucători, asistînd, cu 
ochi melancolic^ la dispu
ta... tinerilor. Se depănau, 
sub torentul ploii, amintiri 
fierbinți de demult, păstrate 
în .scrisul* inimii, și scoase, 
acum, la lumină, ca scriso
rile cu panglică roz ale bu
nicii.

Meciul s-a terminat, sărbă
toarea continuă.

Au pătruns pe teren cam
pionii juniorilor, rugbyștii 
Clubului sportiv școlar și 
foștii jucători ai clubului. 
Ploaia se întețise, dar ni
meni nu voia să părăsească 
terenul și tribuna. Se cele
bra, parcă, un anume ritual.

Al pasiunii deosebite pentru 
sport, pentru rugby, pentru 
acest .copil* mai mult vi
treg, dar încăpățînat a creș
te cu fiecare zi. Din nou 
l-am văzut pe neobositul an
trenor Cornel Munteanu, de 
această dată nu numai în 
calitate de tehnician, ci și 
de .dirijor* al întregii fes
tivități.

Să încheiem aceste rînduri, 
închinate sărbătoririi rug- 
bystice la care am asistat, 
amintind că ea a fost prile
juită de aniversarea 
deceniu de la 
secției de rugby 
sportiv școlar.

Pentru toți, 
sportivi și ......__
buchet de trandafiri.

unui' 
înființarea: 

a Clubului

sărbătoriți, 
spectatori, un

Emanuel FANTANEANU

Sibiul, oraș devenit în ul
tima vreme gazdă preferată 
a celor mai mici sportivi, a 
primit timp de o săptămînă 
vizita handbaliștilor juniori 
și „școlari, participant! la 
turneul final al campionatu
lui republican. Cele 12 e- 
chipe (6 de fete și 6 de bă
ieți) și-au disputat cu ar
doare șansele, tinzînd — e- 
vident — spre primele lo
curi. Tinerețea, entuziasmul 
și optimismul, deplinul fair- 
play, au. fost principalele 
trăsături ale acestui, turneu 
final.

L* băieți, dintre echipele 
participante (Dinamo Bucu
rești, Șc. sp. 1 București. Li
ceul 4 Timișoara, Șc. sp. Ba
cău, Șc. sp. Tg. Mureș și Șc. 
sp. Craiova), primele două 
s-au impus de o manieră 
categorică, clasîndu-sa pe 
locurile 1 și, respectiv, doi. 
DINAMO a cîștigat titlul de 
campioană republicană de 
juniori, iar Șc. sp. 1 Bucu
rești titlul de campioană la 
școlari.

La fete, echipa ȘO. SP. 3.

BUC. a obținut victorii 
foarte clare în fața celorlalte 
formații din serie (Liceul 2 
Iași, Șc. sp, Craiova, Liceul 
4 Timișoara, Șc. sp. .Tg. Mu
reș și Șc. sp. Brașov) obți- 
nînd locul 1 și titlurile de 
campioană republicană la 
juniori și școlari. Antrenorii 
echipelor cîștigătoare (ILIE
ALEXANDRU i— Dinamo și 
AL. BARAȘ — Șc. Sp. 1
București, respectiv DAN 
BĂLĂȘESCU — Șc. sp. 2
București) precum și golge- 
terii turneului (DORINA
STAMAT1U din Iași 
GHEORGHE DOAGĂ 
Tg. Mureș) au primit 
partea organizatorilor

Handbalul, «port cu 
ție și renume la noi, a
dlt și cu această ocazie că 
dispune de numeroase re
zerve. Competiția de la Sibiu 
fiind, în acest sens un ade
vărat festival al celor mai... 
.mari" handbaliști mici din 
tara noastră.

din 
din 

cupe, 
tradi- 
dove-

Horia ALEXANDRESCU
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ESTE POSIBILA SPORIREA EFICIENȚEI

(Urmare din pag. 1)

educației moderne, 
oa proces lnstrue- 
educațla fizică nu
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tele de bază ale unor sporturi"/ 
printre sarcinile specifice clasei a 
V-a se menționează „învățarea 
unor elemente din atletism, gim
nastică șl jocuri", ca apoi la 
clasa a Vl-a să se continue cu 
„repetarea unor elemente din pro
bele de atletism, gimnastică șl 
jocuri sportive", la clas» a vn-a 
„continuarea învățării probelor 
de atletism șl a unor elemente 
din gimnastică șl jocuri sportive", 
Iar la clasa a VIH-a cu „consoli
darea deprinderilor motrice spe
cifice gimnasticii, atletismului șl 
jocurilor".

Dacă la aceste vagi formulări 
se adaugă șl faptul că proiectul 
de programă nu prevede 
probe de control, normele 
mînd a fl stabilite de fiecare 
fesor in parte, In funcție de 
gătlrea medie a colectivului 
elevi din clasa respectivă", 
de prisos să argumentăm cit d» 
„general" poate deveni uneori ca
racterul educației fizice școlare.

Desigur, țintnd seama de diver
sitatea condițiilor în care se des
fășoară educația fizică școlară, 
stabilirea cu exactitate a finali
tății acestui proces este ane
voioasă, dar aceasta nu înseam
nă, totuși, că se anulează posi
bilitatea precizării unul sistem de 
cerințe mult mal concret decit 
cel preconizat în prezent. Așa, de 
exemplu, potrivit particularităților 
de vîrstă șl sex, pentru diferitele 
cicluri ale învățămîntului (clasele 
I—IV ; V—VIII; IX—X ; licee etc.) 
s-ar putea stabili un ansamblu 
de indici al dezvoltării forței 
membrelor superioare, inferioare, 
trunchiului, abdomenului, ai vite
zei de deplasare, rezistenței și în- 
demînării, anumite haremuri 
vlnd aruncările și săriturile.

Cu alte cuvinte, creșterea 
clenței educației fizice școlare 
condiționată în mare măsură de 
stabilirea unul sistem de cerințe, 
probe și norme de control prin 
a căror natură, paralel cu îmbu-i 
nătățirea indicilor morfologici,' 
funcționali șl motrici ai - 
aceștia să fie înzestrați 
ansamblu de cunoștințe, 
deri șl comportamente 
Implicate de practicarea 
dentă a exercițillor fizice și a 
unor sporturi, sub formele prin 
care se organizează acestea în ac-

tivltatea extraclasă, in taberele 
școlare, In domeniul sportului de 
masă.

Asumîndu-șl asemene» obiec
tive, educația fizică își sporește 
evident caracterul formativ, ele
vul nemalfllnd Înțeles numai ca 
OBIECT AL INSTRUIRII, ci șl ca 
un PURTĂTOR Șl CONTINUA
TOR al valorilor creat» in ca
drul acesteia.

Realizată In acest context, edu
cația fizică școlară se va alinia 
mal viguros la Înlăturarea unor 
neajunsuri manifestate încă în 
domeniul sportului de masă, de 
care nu pot fl făcute responsa
bil» numai asociațiile și cluburile 
sportive sau sindicatele și orga
nizațiile de tineret.
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decît 
„ur- 
pro- 
pre- 

de 
este

pri-

eli- 
este

elevilor. 
și cu un 

deprin- 
durablle, 
indepen-

CU PRIVIRE LA ÎNNOIREA 
CONȚINUTULUI PROGRAME
LOR DE EDUCAȚIE FIZICA

Orientarea educației fizice po
trivit noilor obiective nu poate li 
concepută fără adaptarea cores
punzătoare a elementelor de con
ținut ale acesteia, în care scop 
se impun mai multe măsuri.

Dintre acestea, de cea mal 
mare actualitate ni se par urmă
toarele : ■

tudlnea jocurilor sportive numai 
voleiul, baschetul șl handbalul 
sînt prevăzute în programă — 
chiar șl în proiectul recent ela
borat — In schimb fotbalul și alte 
ramuri sportive, continuă să ră
mînă in afara acesteia, deși sînt 
mult îndrăgite <le masa elevilor 
șl au o eficiență cu’ nimic Infe
rioară celor dlntll.

Educația fizică reprezintă un 
proces complex șl nicidecum o 
disciplină sportivă sau o activi
tate căreia să-1 fie proprii numai 
anumite genuri de exerciții. La 
Îndeplinirea obiectivelor sale, 
poate contribui, printr-o metodică 
adecvată, atlt handbalul cit șl 
fotbalul, schiul sau înotul, ele
mentele de gimnastică acrobatică 
etc. Or, în asemenea împrejurări, 
logic ar fi să fie preferate cele 
care In condițiile date au cea mai 
mare eficiență și această apre
ciere o poate: face cu deplină res
ponsabilitate cadrul d» speciali
tate.

dul unor sporturi colective șl 
dividual» da largă circulați».

in-

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONCEP
TULUI CU PRIVIRE LA ORGA
NIZAREA SI DESFĂȘURAREA 
LECȚIEI DE EDUCAȚIE “ 

ZICĂ
FI-

a) Sporirea Independenței șl, 
totodată, a răspunderii cadrelor 
de predare, in sensul adaptării 
conținutului educației fizlțe po
trivit bazei materiale și condițiilor 
geografice In care funcționează 
școlile.

Admiterea acestei măsuri este 
solicitată de mal multă vreme și, 
de fapt, are un Incontestabil ca
racter realist. In desfășurarea pro
cesului educației fizice, nu poate 
fi absolutizat numai un anumit 
gen de mijloace, Indiferent dacă 
școlile dispun sau nu de săli șl 
terenuri adecvate.

împărtășim convingerea că In 
timpul Iernii, In școlile ce func
ționează în regiuni muntoase, este 
mult mai eficientă practicarea, în 
orele de educație fizică, a schiu
lui, patinajului, săniușului, ho
cheiului creîndu-se. desigur, con
dițiile necesare, decît sâ se rețină 
elevii în clase șl pe culoare im
proprii. pentru a efectua numai 
exercițiile prevăzute în programă. 
In același sens, pare de-a dreptul 
de neînțeles faptul că din multl-

b) înlăturarea din conținutul 
programei a exerclțiilor ce au o 
slabă eficiență in direcția realiză
rii obiectivelor educației fizice.

Din această categorie de exer
ciții fac parte unele elemente pro
prii gimnasticii sportive șl acro
batice, atletismului etc., a căror 
însușire nu numai că necesită 
timp îndelungat, dar nici nu este 
recompensată prin Indici superiori 
de eficiență.

c) Diferențierea conținutului 
programei de educație fizică In 
doua categorii de elemente i obli
gatorii șl la alegere.

Cele obligatorii, stabilite In con
cordanță cu criteriul accesibilită
ții lor în toate școlile șl cu cel 
al realizării principalelor funcții 
ale educației fizice școlare, ar 
trebui incluse In conținutul pre
dării djn toate unitățile de Învă
țământ și orientate cu precădere 
spre realizarea indicilor de dez
voltare fizică armonioasă, a per
fecționării calităților șl a deprin
derilor motrice de bază.

Cele Ia alegere, selectate de 
fiecare profesor potrivit criteriu
lui concordanței lor cu condițiile 
materiale șl geografice In care 
funcționează școala și al celui de 
sporire a eficienței educației fi
zice, ar putea fi stabilite din rin-

Cerința sporirii eficienței 
cațiel fizice școlare Implică 
modificarea unor laturi ale __
ținutului șl formei de organlzar» 
șl desfășurare a lecțiilor. îmbu
nătățirea formei tradițional» a 
organizării lecției este determinată 
șl de orientările apărute în Între
gul domeniu al educației con
temporane, care subliniază nece
sitatea stringentă ca ea să con
tribuie la dezvoltarea capacități
lor înnăscute ale copiilor și, tot
odată, la înzestrarea lor cu noi 
capacități, strîns legat» d« apti
tudinile Individului.

In domeniul nostru, aplicarea 
acestor teze poate primi o deo
sebită consistență In perioada 
virstei școlare medii și superioare 
(poate Incepind cu clasa a Vll-a), 
clnd asistăm la o reală diferen
țiere a Intereselor elevilor, aceș
tia manifestînd preferințe pentru 
un domeniu de activitate sau 
altul.

Concepția statornicită In pre
zent, cu privire 1» construirea și 
desfășurarea lecției, nu vine in 
întîmplnarea soluționării acestei 
diferențieri a Intereselor, ba — 
dimpotrivă — le Ignorează. Acea
sta, deoarece încă domină ideea 
potrivit căreia în lecția de edu
cație fizică toți elevii trebuie să 
practice același gen de exerciții, 
aceleași teme, aproape totdeauna 
numai la comanda profesorului.

Practica dovedește că menține
rea acestei concepții șablonarde 
nu numai că este lipsită de efi
ciență, dar se află în dezacord și 
cu cerința stimulării Înclinațiilor 
Individuale ale elevilor, obiectiv

edu-
Ș1 con-

de seamă al
Blnelnțele», 

tiv-educatlv, ____ _.... .
poate avea un caracter Intîmplă- 
tor, elevii nu pot fi lăsațl să se 
îndeletnicească In lecții numai cu 
ceea ce le-ar place. Despre o ast
fel de soluțlonar» a problemei 
nici inii ar putea fl vorba. In 
schimb, nici starea de lucruri ac
tuală nu poate fl permanenti
zată.

împărtășim convingerea că 
obiectivele educației fizice nu Rr 
fl cu nimic periclitat» dacă, de 
exemplu, Inceplnd cu clasele VII 
și VIII ale școlii generale dar, 
mal ales, cu elevii claselor a IX-a 
șl a X-a șl cu liceenii, lecțiile ar 
Înceta să cuprindă aceleași ele
mente obligatorii, pentru Întregul 
colectiv al clasei, cl, dimpotrivă, 
acestea să fie stabilite diferențiat, 
potrivit dorințelor șl înclinațiilor 
elevilor ți, de asemenea, condi
țiilor materiale ce le poate oferi 
școala respectivă.

Corespunzător acestei ipoteze, 
pe baza opțiunii elevilor, dar 
dirijate de către profesori, In 
aceeași lecție, grupele de elevi nu 
ar mai fl constituite după crite
riul „taliei", cl In concordanță cu 
Interesele șl cu afinitățile pentru 
diferite activități. Astfel, cel ce 
optează pentru handbal sau fot
bal, gimnastică sau tetratlon atle
tic etc, în lecția respectivă șl chiar 
de-a lungul anului, s-ar Îndelet
nici mal ales cu practicile respec
tive, la care se vor adăuga neapă
rat șl exerciții care să asigure 
baza multilaterală a pregătirii lor 
fizice.

In orice caz, includerea In lecții 
a mal multor genuri de activități 
practice, selecționate potrivit în
clinațiilor șl opțiunii elevilor pen
tru un sport sau altul, dar (Încă 
o dată subliniem), neurmărind o 
specializare excesivă a Instruirii 
elevilor, ar contribui la sporirea 
caracterului formativ al educației 
fizice. Orlentlnd activitatea pe 
acest făgaș, ne-am apropia mai 
mult de respectarea cerinței „nou 
multa sed 
fim, ar fl 
realităților 
porane.

multum" și sinceri si 
mai bine, mal potrivit 
vieții sociale contem-

N. R. In prezent. Ministerul
cu C.N.E.F.S., este intens preocupat de îmbunătățirea pro
gramelor și □ metodicii predării educafiei fizice în școli.

Ziarul nostru își oferă coloanele pentru dezbaterea acestei 
probleme deosebit de importante, așteptînd contribuția, opi
niile și punctele de vedere al» altor specialiști.

Invâțdmîntului, în colaborare
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• Duminică și luni va avea 
Joc în localitatea < italiană 
Pistoia întîlnirea de penta
tlon și decatlon dintre echi
pele Finlandei, Franței Ro
mâniei și Italiei. Este vorba 
de o competiție devenită tra
dițională în cadrul căreia își 
vor face debutul, anul acesta, 
poliatloniștii finlandezi, tn 
locul' celor iugoslavi prezenți 
la precedentele confruntări.

Echipele României au fost 
alcătuite în baza rezultatelor 
înregistrate la concursul re
publican de primăvară. La 
pentatlon vor evolua Corne
lia Popescu, Elena Vintilă și 
Viorica Viscopoleanu iar ia 
decatlon, Curt Socol, Vasile 
Mureșan, Andrei Șepci, Va
sile Bogdan și Valentin Jurcă. 
Ei vor părăsi Bucureștiul, în 
cursul zilei de astăzi, pe ca
lea aerului.

• La 30 iunie, la Cracovia 
este programată o reuniune 
atletică internațională la care 
au fost înscriși și patru spor
tivi români: Ana Iacob, Ana 
Sălăgean. Ioana Stancu și 
Dan Hidioșanu.

• In memoria discobolului 
Adolfo Consolini, fost campion 
european și olimpic, fost re
cordman al lumii, campion 
internațional al României, fo
rul de specialitate italian or
ganizează un mare concurs. 
Țara noastră va fi reprezen
tată de unii dintre cei mai 
valoroși atleți la ora actuală : 
Valeria Bufanu, Ileana Silai, 
Carol Corbu, Șerban loan, 
Nicolae Perța. Dinu Piștalu și 
loan Rățoi. Memorialul este 
programat la 1 iulie, la Mi
lano

• Un memorial de mare 
tradiție, cel al fraților Zna- 
menski, va avea loc la Kiev 
în zilele de 2—3 iulie. Vor 
face deplasarea și următorii 
atleți români: Virginia Bonei, 
Cornelia Popescu, Ion Da- 
maschin, Ion Dima, Adalbert 
Darvas, Petre Lupan, Viorel 
Suciu, Gheorghe Ungureanu, 
Ion Zamfir și Gheorghe Zar» ■ 
iirescu.

• La 3 iulie, la Ztirich, 
Valeria Bufanu, Viorica Vis
copoleanu și Nicolae Perța 
vor participa la un concurs 
de amploare.

• O zi mai tîrziu, în Ber
linul occidental și la 8 iulie 
la Koln, aruncătoarele de 
diso Lia Manoliu și Olimpia 
Cataramă se Vor afla în în
trecere directă cu record
mana Lumii Liesel Wester- 
mann.

TIBULSCHI A FOST 
SUSPENDAT

După cum ne informează 
consiliul de conducere al clu
bului Dinamo, avîndu-se în 
vedere repetatele abateri dis
ciplinare ale aruncătorului de 
ciocan Virgil Tibulschi. care 
nu a înțeles, cu tot ajutorul 
primit, să respecte normele 
de conduită sportivă și cetă
țenească, s-a hotărît exclude
rea acestuia din secția de 
atletism a clubului dinamo- 
vișt și suspendarea sa pe timp 
de 2 ani din activitatea com- 
petițională.

Un răgaz de timp în care 
Virgil Tibulschi va putea să 
reflecteze la toate cele cîte a 
făcut...

CONFERINȚA, ANUALĂ 
A FEDERAȚIEI 

DE HOCHEI
Duminică 28 Iunie va avea 

oc în Capitală, la sediul 
2NEFS, conferința anuală a 
federației de hochei pe gheață 
-u acest prilej, vor fi discu- 
ate activitatea din sezonul 

1969/1970 precum șl planul de 
măsuri pentru sezonul 1970 
1971.

SIBIU. Dupâ ce rugbyul a 
pătruns în mediul sătesc (se 
practică la liceul din Săliște, 
antrenor fiind prof. D. Beu), 
acum a venit rîndul basche
tului să facă pași de afir
mare în satele județului. 
Elevii școlii generale din 
Gură Rîului, antrenați de 
profesorul de educație fizică 
Vaier Gorun, manifestă un 
viu interes pentru acest 
sport, Echipa de fete s-a cla
sat pe primul loc, în etapa 
județeană a „Criteriului de 
juniori". (ILIE IONESCU- 
coresp. principal)

HAȚEG. în localitate se 
organizează numeroase ma
nifestații sportive, sumele 
încasate fiind depuse în 
„contul 2000“. Astfel, echipele 
de fotbal Gloria Hațeg, Vo
ința Sălaj și Recolta Unirea 
s-au întîlnit pe terenul din 
Hațeg. Echipa de handbal 
masculin Sănătatea din Pă- 
clișa a jucat cu S. S. E. Deva 
și Retezatul Hațeg. (NICU 
S BUCHE A-coresp.)

DRĂGĂNEȘTI OLT. în 
decurs de doi ani, la liceul 
din localitate activitatea

sportivă s-a, dezvoltat impe
tuos ca urmare a sprijinului 
acordat de organele locale și 
C.J.E.F.S.-Olt. Liceul dispune 
acum de o frumoasă sală de 
sport, utilată cu toate cele 
necesare. Pînă la începerea 
anului școlar va fi dată în 
folosință o nouă sală, la 
școala generală (M. ALE- 
XANDRU-coresp.)

PLOIEȘTI. Pe stadionul 
Petrolul s-a desfășurat etapa 
de zonă a campionatului de 
atletism rezervat școlilor a- 
parținînd Ministerului Petro
lului. Au participat atleți din 
Cîmpina, Mediaș și Ploiești. 
Sportivii ploieșteni, pregătiți 
de antrenorul Al. Mîțu. au 
cucerit locul I în toate cele 
17 probe ale concursului. 
Cîteva rezultate: 110 mg — 
F. Albu 16,4 sec; 100 m — 
M. Racoviță 11,8 sec; 800
m — M. Lazăr 2 :07,2 ; înăl
țime — L. Gheorghiță 1,71 
m; lungime — V. Preda 
6,87 m. (M. BEDROSIAN-co- 
resp.)

CRAIOVA. Desfășurat pe 
două serii a cîte 12 echipe, 
campionatul de fotbal al 
județului Dolj s-a încheiat) 
recent. în seria I, clasament 
tul arată astfel: Autorapid 
Craiova, Progresul Băilești, 
Unirea Goicea. Seria a Il-a : 
Constructorul Craiova, Avîn- 
tul Bîrca, Dunărea Bistreț. 
(ST. GURGUI-coresp. princi
pal).

SF. GHEORGHE. în locali
tate s-au disputat, timp da 
trei zile, • meciuri de baraj 
pentru calificarea în divizia 
„B“ la handbal feminin. Au 
participat patru echipe, locul 
I fiind ocupat de formația 
Dermagant (antrenor Mi Ini 
Grebenișân). (GH. BRIOTA- 
coresp.)

Noi premiere cinematografice

VRĂJITORUL
PRODUCȚIEA STUDIOURILOR DIN UNGARIA 

Regia : Palâsthy Gyorgy

Cu : Pâger Antal, Agardy Gabor, Gobbi Hilda, 
Toth Judit



LUPESCU ■■ „Cine ciștigă meciul
Da, e un derby, spunea deunăzi, un giuleș- 

tean. In provincie, ne spunea miercuri la 
Cîmpina un suporter al Stelei, se va întoarce 
butonul televizorului pentru a ,trăi, chiar 
de la distantă, momentul înăspririi luptei 
pentru titlu (n.n. — in cazul unei victorii a 
echipei militare). „Este un meci de tradiție", 
„e și un derby al echipelor bucureștene, nu 
numai al, campionatului", declarau ieri an
trenorii celor două formații.

Steaua — Rapid este un derby. De ce ? 
La această întrebare ne-a răspuns antreno
rul emerit C. BRAUN : „Greu de vorbit în 
două cuvinte — cum îmi cere redacția — 
despre acest meci. Tradiție, prestigiu, miza, 
pentru că e vorba de titlu. Dar nu poziția 
Si componența acestor formații decid soar
ta partidei. Dăruirea în joc a făcut ca în- 
tîlnirile Rapid — Steaua să se ridice la un 
nivel spectacular deosebit. Ambele formații

i

se poale considera campioană"]
sînt capabile de o performanță mare. Un 
plus de șanse le are Rapid, datorită omo
genității".

Iată și declarația lui Lupescu : „Meci greu. 
Steaua e în formă foarte bună. Cine ciștigă 
această partidă se poate considera campi
oană" (n.n. ce părere are U.T.A. ?).

Deci, știm ce gîndesc combatanții, unii 
tehnicieni, unii suporteri. Mai știm că după 
partidele susținute miercuri, cele două echipe 
efectuează antrenamente de menținere în 
formă și... refacere a forțelor cheltuite în 
meciurile cu „U“ Cluj și F. C. Argeș. La 
Steaua se așteaptă reintrarea lui Pantea, 
dar Hălmăgeanu — revenit de la mare — 
continuă, din cauza operației de la picior, 
să fie spectator. în aceste condiții, partida 
constituie „piatra de încercare" pentru Mi- 
răuță și Ciugarin, titularizați în apărarea 
militarilor. (AL. C.) 1

CLASAMENTUL

DIVIZIEI A

1. Rapid 23 13 S 5 33—22 31
2. U.T.A, 22 13 2 7 34—29 28
S. Steaua 22 12 3 7 47—26 27
ă. Univ, Cv. 22 10 6 6 29—25 26
S. Din. Buc. 22 11 3 1 38-28 25
6. Jiul 23 11 3 9 28—27 25
7. F.C. Argeș 22 9 6 7 38—28 24
8. Din, Bc. 22 9 6 7 31—32 24
9. „U« Cluj 25 7 9 9 33—33 23

10. Petrolul 22 8 6 8 24—24 22
11. Steagul r. 22 9 4 9 28—31 22
12. Farul 22 9 3 10 28—30 21
13. Crișul 22 7 3 12 28—38 17
14. C.F.R. 22 S 5 11 17—32 17
15. Politehnica 22 7 2 13 25—29 16
16. A.S. Armata 23 3 4 16 14-41 10

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN
AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR

După cum am mai anunțat, 
în zilele de 2, 5, 12 și 19 iulie 
— pe țerenuri neutre — va a- 
vea loc turneul final — sis
tem eliminatoriu — al cam-

BRETAN IÂ C.E.R.CLUJ
Jucătorul Sorin Bretan, 

care a activat în ' ultimul 
timp la echipa Politehnica 
Galați din campionatul divi
ziei B, a depus ieri la Fede
rația română de fotbal cere
rea de transfer pentru for
mația divizionară A — 
C.F.R .Cluj.

Cererea lui Bretan a fost 
aprobată, așa că el va putea 
să apară cit de curînd în 
formația clujeană.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXIII a » Juniori — ediția 1971

pionatului republican al ju
niorilor. La întreceri, vor par
ticipa cîștigătorii celor 14 se
rii: Politehnica Iași (I), Dina
mo Bacău (a H-a), Progresul 
Brăila (a IlI-a), Steaua Bucu
rești (a IV-a), Metalul Bucu
rești (a V-a), Centrul 23 Au
gust București (a Vl-a), Rapid 
București (a VII-a), Universi
tatea Craiova (a VIțl-a), C.F.R. 
Timișoara (a IX-a), U.T.A. (a 
X-a), „U“ Cluj (aXI-a), Crișul 
Oradea sau Olimpia Sa tu Ma
re (a XII-a, meciul decisiv 
dintre aceste echipe se va dis
puta duminică, 28 iunie, ora 
11). Școala sportivă Sibiu (a
XIII- a) și Steagul roșu (a
XIV- a).

Iată programul primei eta
pe (joi 2 iulie):
• PITEȘTI, de la ora 16,30 : 
Șc. sportivă Sibiu — Rapid 
șf Steaua — Steagul roșu ;
• BUZĂU, de la ora 16,30 : 
Progresul Brăila — Centrul 23 
August București și Metalul 
București — Dinamo Bacău ;—
• TURNU SEVERIN, ora

17,30: C.F.R. Timișoara — 
Universitatea Craiova:
• ORADEA sau SATU MARE, 
ora 17,30: U.T.A. — Crișul 
sau Olimpia Satu Mare.

Echipele „U“ Cluj și Poli
tehnica Iași vor participa 
direct în etapa a II-a.

ARBITRI ROMÂNI 
IN BULGARIA

Ieri, Federația română da 
fotbal a stabilit brigada de 
arbitri care va conduce par
tida ȚJS.K.A. Cerveno Znama 
— Levski Spartak, din cam
pionatul primei divizii a 
R. P. Bulgaria. Brigada este 
compusă din : I. Ritter la 
centru, V. Dumitrescu și Z, 
Drăghici la linie

A DIVIZIEI A
, Steaua — Rapid : G. Li- 
mona, ajutat la linie de D. 
Isăcescu și R- Buzdun (toți 
din București) ;
, Steagul roșu — Politehni
ca Iași: I. Ritter, ajutat la 
linie de I. Sana și G. Blau 
(toți din Timișoara) ;

Farul — F. C. Argeș ; C.
Bărbulescu, ajutat la linie 
de F. Coloși și V. Toma (toți 
din București) ;
. C.F.R. Cluj — „U" Cluj : 
I. Rus (Tg. Mureș), ajutat 
la linie de Z. Szecsei (Tg. 
Mureș) și N, Barna (Tîrnă- 
veni) ;

Univ. Craiova — Dinamo 
București : P. Sotir (Mediaș), 
ajutat la linie de T. Andrei 
(Sibiu) și V. Cioc (Sibiu) ;

Dinamo Bacău — Crișul : 
A. Bentu, ajutat la linie de 
S. Mîndreș și C. Dragotescu 
(toti din București) ;

Petrolul — U.T.A. : C. Pe- 
trea, ajutat la linie de G. 
Vasilescu I și E. Martin (toți 
din București) ;

A. S. Armata Tg. Mureș 
— Jiul : M. Bădulescu, aju
tat la linie de I. Erdoș și S 
Falkos (toți din Oradea).

Si acum, campionatul!

Alt val
Mundialul a venit, a trecut, 

și iată-ne din nou cu gindul 
la „problemele de casă" ale 
fotbalului nostru. Printre ele, 
cele legate de pepiniera șoc- 
cerului autohton rămîn de o 
importanță majoră, așa (rum 
sînt toate domeniile perspec
tivei.

Privit ca atare — cu infi
nit mai multă grijă și răs
pundere ca în anii trecuți — 
sectorul juniori a cunoscut 
unele succese incontestabile. 
Oprindu-ne numai la un exem- 
plu-limită — actualul lot re
prezentativ al țării cuprinde 
în proporție de 80 la sută 
jucători trecuți prin filiera 
și filtrul echipei naționale de 
juniori — exprimăm o virtute 
incontestabilă a muncii de-

r alte for muri?
Hajnal, Atodiresei și Helvci, 
vor ajunge să figureze în di
vizia A și, eventual, care vor 
ajunge vîrfuri în fotbalul au
tohton ?

Că se face la ora actuală 
în acest sector 1

Gheorghe Olâ, antrenorul 
federal responsabil al aces-

daș, mijlocaș, vîrf. Vom in
sista — cu precădere — asu
pra formării vîrfului OM DE 
GOL, jucătorul a cărui absen
ță dă dureri de cap tuturor 
antrenorilor din țara noastră. ' 
b) tn tabăra de 25 de zile de 
Ia Snagov, vom face zilnic — 
în afara instruirii „pe felii" '

(Urmare din pag. 1)

atenua impresiile, acest mo
ment favorabil fotbalului ro
mânesc, ajutîndu-1 să facă 
pași înainte, să mai urce o 
treaptă sau mai multe pe 
scara valorilor.

In acest sens este bine să 
nu uităm că prima și cea mai 
importantă lecție „predată" pe 
stadioanele din Ciudad de 
Mexico,. Guadalajara, Leon, 
Puebla sau Toluca a fost ace
ea că, mai presus de orice, 
într-o partidă, oricît de difi
cilă ar fi ea, contează plăce
rea de a juca, de a cîștiga 
cu arme... fotbalistice, pur ofen
sive. Și chiar dacă uneori o 
victorie a trebuit să fie apă
rată în ultimele minute, min
gile n-au zburat dincolo de 
tribune, iar executarea unui 
out nu a durat secunde aga
sant de lungi...

Poate la fel de importantă 
ca prima lecție sau chiar de- 
curgînd din ea a fost și cea 
a unui fair-play total. Am 
asistat la erori de arbitraj cu
tremurătoare fără ca un val 
de proteste, contestații sau 
memorii să invadeze birourile 
F.I.F.A., instalate ad-hoc în 
camere de hotel. Ce s-ar fi

întîmplat la noi dacă un ar
bitru acorda un penalty ca cel 
cu care au fost gratulați fot
baliștii englezi ? Credem că, 
fără nici o exagerare, salaria- 
ții F.R.F. aveau cel puțin o 
zi-două blocate de zbîrnîitul 
telefoanelor, de înregistrarea 
memoriilor și de parlameritări 
cu tot felul de delegați. Ca să 
nu mai vorbim că arbitrul 
respectiv...

Și au mai fost ele multe 
alte lecții. Excelente pentru 
fotbalul nostru, în care inclu
dem nu numai pe jucători și 
antrenori ci și -pe spectatori 
sau conducători de cluburi. 
Tocmai de aceea, acum îna
inte de reluarea campionatu
lui să ne gîndim mai mult Ia 
fotbal și mai puțin la satis
facțiile personale. Să facem 
loc tineretului și să-l încu
rajăm, să uităm patimile sau 
blazarea, să fim optimiști în 
înfrîngere, oricît de greu ar 
fi acest lucru, amintindu-ne 
mereu cum au ieșit din C.M. 
jucătorii englezi, fără ca prin 
aceasta fotbalul britanic să 
fie pe cale de a se desființa. 
In fond să ne bucurăm de ce
ea ce ne oferă fotbalul, spri- 
jinindu-1 mereu, în loc de a 
arunca, fie ți distins, .cu pie
tre în el.

puse în acest sector.
Ce s-a făcut în ultima pe

rioadă, de 10 luni, un an ?
Ce se face la ora actuală ?
Ce proiecte există pentru 

viitorul apropiat al acestui 
sector (să-l numim al vîrf te
rilor valorice ale tinerei gene
rații) ?

La prima întrebare răspund 
... faptele.

Vechiul lot reprezentativ 
de juniori a avut rezultate 
contradictorii, care au deru
tat — bănuim — opinia pu
blică atentă la evoluția sa. 
tncepînd bine activitatea sa 
oficială — locul patru în pu
ternicul „Turneu al speran
țelor olimpice" desfășurat în 
R.P.D. Coreeană, rezultqte e- 
gale în preliminariile turneu
lui U.E.F.A., obținute în jocuri 
susținute în deplasare, cu 
echipele Uniunii Sovietice și 
Poloniei — lotul de juniori 
s-a înscris apoi pe o curbă 
valorică descendentă, calificîn- 
du-șe cu mare greutate la tur
neul din Scoția (cu un meci 
egal’ și o victorie la limită 
în cele două jocuri susținute 
acasă), unde a obținut rezul
tate sub posibilitățile bănuite.

Rămîne de văzut — și aici 
doar tinipul (și va spune cu- 
vînțul'— care dintre juniorii 
'70, în afara lui Sătmăreanu,

BARAJUL PENTRU PROMOVAREA ÎN „B"
In zilele de 5, 8 și 12 iulie, 

la Galați și Arad, se va des
fășura barajul pentru promo
varea in campionatul diviziei 
B. Federația română de fot
bal a ștabilit ca la Galați să 
se întreacă cîștigătoarele seriilor 
I—IV ale diviziei C (C.F.R. 
PAȘCANI, METALUL PLO- 
PENI, S. N. OLTENIȚA și 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI), 
iar la Arad, vor lua parte

echipele clasate pe locurile I 
ale serilor V—VIII (U. M. TI
MIȘOARA, MINAUR ZLAT- 
NA, GLORIA BISTRIȚA și 
TRACTORUL BRAȘOV).

Marți 30 iunie, de la ora 
18, La sediul F. R. Fotbal, în 
.prezența delegaților echipelor 
participante la baraj, vor fi 
fixate meciurile, prin tragere 
la sorți.

tei activități, ne spunea că 
tocmai sînt trecuți (la Bucu
rești) prin ultima sită 40 de 
juniori remarcați în triaturi 
care au avut loc în toate ju
dețele țării. Unor valori re
cunoscute, ca Helvei, Sandu 
Gabriel, Bgloni etc., care au 
încă vîrstă junioratului, li se 
vor adăuga cei mai buni ti
neri selecționați din eșalonul 
de 40 mai sus-amintit, alcătu- 
indu-se un lot lărgit de 35 
de juniori, care, la 20 iulie, 
vor intra într-o tabără de pre
gătire de 25 dej zile. Aici se 
va clădi și viitoarea echipă 
de juniori care va fi lansată 
în noul sezon ’internațional, 
la începutul lunii septembrie, 
cu ocazia anualului „Turneu 
al speranțelor olimpice", care 
se va desfășura în Polonia.

Ce proiecte — de mun,că — 
există în acest sector ?

Interesîndu-ne, în primul 
rînd, dacă se învederează o 
metodică cu un conținut nou 
— l-am întrebat pe antreno
rul O la ce gînduri are în 
această privință ?

Răspunsul a fost următorul: 
a) Ne preocupă formarea pe 
profil a jucătorilor, la aceas
tă vîrstă, înaintea fotbalistului 
„tip universal", care joacă 
bine, oriunde l-ai așeza, im- 
punîndu-se definirea — fun-

— jocuri de minimum 50 de 
minute. In meciuri, în zeci, 
de meciuri, se formează fot
baliștii și echipele. j

Din răspunsul amplu al an- 
trenbrului Ola seledtăm para
graful consacrat formării o- 
mului de gol. Fiind' realmente 
o rara avis în soccerul român, 
el trebuie format din tinerețe; 
preocuparea aceasta merită 
toată strădania și considera
ția. Rezultatele se vor vedea, 
și nu ne îndoim că ele nu 
vor întîrzia prea mult. Fot
balul nostru are mare ne
voie de oameni de gol de T 
tipul lui Dobay, Bodola, Ma
rian, Baratki etc.

Oprind, deocamdată, aici 
rîndurile consacrate juniorilor 
’71, vom reveni pe măsura 
„termenelor de execuție", ju
decind- faptele care vor în
locui vorbele — frumoase — 
de acum...

Pînă atunci, urăm noului 
val noi țărmuri, cît mai fru
moase. i .

Marius POPESCU

APROAPE 4000000 
DE RĂSPUNSURI 

EA CONCURSUL „EL MUNDIAL S
• Specialista din Covasna • 250 de răspunsuri 

exacte trimise de un cititor din București • El Salva
dor, Israel și Maroc, printre prezumtivele cîștigătopre 
ale „Cupei Jules Rimet" I

Inutil, desigur, să mal ex
plic cititorilor rubricii cau
zele Întreruperii — timp de 
aproape o lună — obișnui

tului nostru dialog. Inutilă 
ml se pare șl precizarea că 
sutele de corespondențe primite 
In aceste fierbinți zile .ale Iul „ai 
Mundial" cuprind exclusiv referiri 
la turneul final șl, mal cu seamă, 
la meciurile din grupe, acolo unde 
„tricolorii" au Înfruntat reduta
bilele teamuri ale Braziliei, Angliei 
și Cehoslovaciei.

Așa Incit să trecem la răspun
suri,..

*
Un mare număr de cititori au 

ținut — gest emoționant șl cu 
atîta semnificație — să Iși expri
me, în cuvinte calde, bucuria pe 
care au Incercat-o In lungile 
nopți „mexicane" văzînd jocurile 
de calitate șl puterea de luptă a 
echipei noastre. Nu ne-au sur
prins deloc titlurile acestor nu
meroase scrisori : „Felicitări,
băieți !“... „Am fost tot timpul 
alături de vol“... „Bine ați venit". 
Sau, frumoasele versuri ale stu
dentei IRINA MOROIANU din 
București (totuși, nu slntem... 
campioni mondiali) sau ale mal 
vechiului nostru colaborator TITI 
GHEORGHIU-VASLUI.

T. MINDAN — Clmplna, T. MA
RINESCU — București, M. TO
FAN — Galați (observațiile critice 
le-am trimis... adresantului), UN 
COLECTIV DE PASIONAȚI AI 
SPORTULUI de la uzina VUL
CAN — București, C. GHEBOIA-

NU — Azuga, MARCUS GRA
TIAN — Zalău, M. PIȚIGOI — Ti
mișoara, IOAN ILIE — Cîmpulung 
etc : „Am citit cu atenție șl cu 
deosebită plăcere rîndurile prin 
care vă exprimați, cu acea cu
rată pasiune de suporter care se 
bucură sincer de fiecare pas fă
cut înainte, satisfacția pe margi
nea evoluției „tricolorilor" tn me
ciurile grupei de la Guadalajara 
și speranțele că, o dată Ieșit din 
anonimatul Internațional, fotbalul 
românesc va ști să continue dru
mul afirmării șl al consacrării.

tn multe din aceste scrisori — 
ca șf In altele, pe teme oarecum 
diferite — sînt cuprinse nu numai 
elogii, ci șl Idei Interesante, poate 
extrem de utile pentru activita
tea Viitoare. De aceea, răspunsul 
de față nu Încheie dialogul avînd 
ca subiect Guadalajara, redacția 
păstrlnd șl puntnd la dispoziția 
forului fotbalistic de la noi, spre 
consultare, numeroasele opinii aș
ternute pe corespondențele acestei 
rubrici".

★
Făclnd, cu aceeași prețuire, a- 

preclerl elogioase pe marginea 
comportării echipei noastre, alțl 
componențl al rubricii nu se de
clar» Ins* mulțumiți de razuita-

S-a redeschis Ha
nul PRAHOVA, U- 
nltate In stil tradi
tional românesc, or
ganizat» de coope
rația da consum in 
incinta -Complexu
lui expozlțlonal Pia
ța Sclntell**.

Găsiți in perma
nență :

— sărmăluțe mun
tenești cu mămăll- 
guță ;

— mititel speciali;
— frigărui asorta

te i
— clrpădorl ol

tenești ;
— cașcaval sufle ;
— garnituri șl sa

late do sezon.
Vinul casei, soluri 

renumite de vinuri 
românești, bere.

Seara, orcbestri 
șl ring de dans.

Rețineți locuri din 
timp la tel. 18.01.31.

tele de lx Guadalajara șl consi
deră că se putea obține califica
rea In „sferturi" dacă.,.

Urmează, lesne de Intuit, o sultă 
de observații critice, cele mal 
multe vlzînd alcătuirea echipei, 
neutillzarea unor jucători (Do- 
brln. Dan...).

Ing. C. VEVERIȚA — Giurgiu, 
Ing. AD. GHIMBATEANU — 
București, UN GRUP DE IUBI
TORI AI FOTBALULUI din Si
ghișoara, UN COLECTIV DE PA
SIONAȚI AI FOTBALULUI de la 
fabrica Betonul — Valea Mare, 
FLOREA GRUIA — Constanța, P. 
CRISTESCU — București; prof. 
FLORIN ANGHEL — Pitești, V. 
IONESCU — Galați, V. CHERA- 
ȚOIU (fac astfel și rectificarea de 
nume solicitate) — Sibiu, lng. 
A. GORUNESCU — București etc.: 
„Critici severe, unele poate în
dreptățite, întrebări neliniștitoare 
— șl In orice caz firești — păreri, 
sugestii, calcule de tot felul, bine
înțeles In raport cu opiniile per
sonale despre alcătuirea forma
ției... Un material, cred, extrem 
de Interesant șl util pentru redac
ția rioastră (poate și pentru fede
rația de specialitate) pe care vom 
încerca să-l valorificăm cit mal 
fidel și in cit mai mare măsură 
în cadrul concluziilor după tur
neul final al campionatului mon
dial,- cînd toate întrebările — 
generale sau particulare, sperăm, 
tșl vor primi răspunsurile sin
cere, autorizate. Va trebui doar să 
mal așteptăm cîteva zile pină ia 
Înapoierea membrilor delegației 
noastre care au rămas In Mexic 
ptnă după finala Iul „El Mundial" 
și, bineînțeles, reîntoarcerea tri
mișilor noștri speciali pentru care 
stnt rezervate destule... coloane de 
ziar".

Brazilia a clștigat finala cam
pionatului mondial șl astfel ulti
mul din „misterele" concursului 
organizat de ziarul nostru s-a ri
sipit. Mal mulțl corespondenți al 
rubricii (lista Întreagă ar ocupa 
prea mult spațiu), fără Îndoială 
și el partlclpanți la această pa
sionantă verificare a cunoștințe
lor fotbalistice se Interesează de... 
premii I Pot să vă spun că in 
aceste zile se lucrează Intens la 
trierea cupoanelor (un calcul esti
mativ la această oră ne arată că 
este vorba de peste 3 milioane 
de cupoane !), așa Incit nu vă pot 

’fepune cine sint cîștigătorii. Cu 
titlu de curiozitate : un „colet" de 
aproximativ 6 000 (!) de cupoane 
nu conținea nld un pronostic 
exact; în schimb din Covasna o 
tlnără amatoare de fotbal a tri
mis 81 de cupoane — toate exacte. 
Dar, să mal aștepțăm citeva zile 
pînă cînd — redacția va anunța 
din timp — va avea loc tragerea 
la sorți.

POP REMUS — Tg. Mureș (dar 
. și altor corespondenți al rubricii 

ale căror scrisori au un conținut 
asemănător) : „Anț transmis, con
form dorinței dv, critlclle adre
sate unul confrate de la o altă 
publicație șl probabil veți primi 
un răspuns mal cuprinzător. Cred, 
Insă, că este mai bine, poate șl 
mai eficient, ca asemenea sesizări 
să fie trimise direct publicațiilor 
respective".

Rămîn, vrind-nevrfnd, pentru 
dialogul viitor, destule corespon
dențe din cele primite in ultima 
vreme. ȘI, poate că fotbalul nu 
va mai „consuma" integral spa
țiu...

Dan GARLEȘTEANU

„Noaptea și dimineața
„ încă nu vin

clnd trebuie"
I

In meciul cu Steagul roșu, 
din cadrul semifinalei „Cupei 
României", Mircea Lucescu a 
fost rezervă. Abia în min. 67, 
antrenorii l-au Introdu» tn te
ren, și nu degeaba: prin două 
centrări Impecabile, căpitanul 
echipei naționale a schimbat 
soarta meciului.

Și totuși — normal — oa
menii se întrebau de ce a 
fost rezervă. Răspunsul nl l-a ; 
dat Ghergheli, cu care am stat 
împreună tn timpul partidei.

„Și Mircea, ca și mine, se 
resimte încă după deplasarea 
in Mexic. Noaptea și dimi
neața încă nu vin cind tre
buie, Adormim tirziu, iar di
mineața, cu greutate, ne des
prindem din pat. Ultimul con
trol medical mi-a arătat insta
bilități: în ceea ce privește 
pulsul și tensiunea. Deci, cu 
diferența de fus orar, cu alti
tudinea, in cazul unora din
tre noi, nu e o treabă ușoară".

, Se cunoaște, acum, rezul
tatul „El Mundialului" : cam
pioană, echipă lui Pelâ, Jair- 
zinho, Gerson & Co : BRA
ZILIA.

Dar există și un al doilea... 
„El Mundial", care s-a des
fășurat pe meleagurile noastre. 
Este vorba de concursul de 
pronosticuri organizat de zia
rul nostru, pe marginea marii 
întreceri din Mexic, Interesul 
cu totul ieșit din comun pe 
care l-a stîmit în lumea în
treagă „El Mundial” I avea 
să 6e reflecte în eooul pe 
care l-a avut în rîndurile iu
bitorilor de fotbal de la noi, 
„El Mundial"... 2. De cîteva 
zile, un colectiv de aproape 
100 de persoane lucrează la 
trierea celor aproape 4 MI
LIOANE de răspunsuri pri
mite la acest, concurs. Ineet- 
înoet, redacția noastră se de
gajează de cei aproape 30 de 
saci sigilați In care fuseseră 
depuse scrisorile, iar cele 4 
sefuri mari încep și ele, cu 
flețare zi ce trece, să se go
lească. Va mai trebui să 
treacă totuși, după evaluările 
specialiștilor de la „Prono
sport", care ne ajută la aceas
tă uriașă operație, încă o Săp- 
tămînă pentru a se ajunge la 
ultimul plic și a se putea pro
ceda apoi, așa cum s-a anun
țat, la tragerea la sorți a răs
punsurilor exacte și la de
cernarea premiilor.

Pînă ieri, triindu-se circa 
un milion de răspunsuri, au 
fost găsite 1 655 de cupoane 
de concurs care au Indicat atît 
cele 8 echipe care au parti
cipat la sferturile de finală, 
cît și formația — Brazilia — 
care a cîștigat campionatul 
mondial : Brazilia. Printre 
concurenții cei mal Inspirați, 
cu drept de a se considera... 
specialiști în fotbal, începînd 
de astăzi, se numără, desigur, 
și Toma Cismafu, din Ostrov 
(județul Constanța), • care în 
209 din cele 220 de cupoane 
trimise, a dat pronosticuri 
exacte 1 O reprezentantă a se

xului frumos, Viorica Baril, 
din Covasna, 6e poate lăuda 
cu un procentaj absolut: 81 
de cupoane trimise — 81 
corecte I Un mare număr de 
răspunsuri exacte — 250, a 
realizat Constantin Ghițescu, 
din București, 6trada Puțul lui 
Crăciun nr. 10. Este adevărat 
însă că el a participat la con
curs cu peste 1100 de cu
poane.

Desigur, numele Braziliei, An
gliei, Italiei și R. F. a Germaniei, 

favoritele „Mundialului" din Me
xic, au revenit cel mal des 
în răspunsurile privitoare la 
echipa care va cîștiga campio
natul mondial, Dar n-a exis
tat echipă care să nu fie luată 
în considerație, probabil fiind
că la fotbal nimic nu este 
imposibil. Mulți cititori — și 
dintre aceștia, amintim pe 
Dan H. loan, din Rîmnicu 
Vilcea, Mihai Crăiovan, din 
comuna Moldova Nouă, Ioan 
Balaj, din Curtici, Iosif Antal, 
din Jibou etc. etc. — au indi
cat drept campioană mondială, 
fie pe El Salvador, fie pe Is
rael sau ' Maroc.

Vom mai reveni cu date 
in legătură cu acest concurs, 
care, prin amploarea pe care 
a cunoscut-o ne-a surprins și 
pe noi.

încheind aceste rînduri, vrem 
însă să aduoem la cunoștința 
participanților la concurs, mai 
precis, a celor care au trimis 
răspunsuri exacte și așteaptă 
acum, cu emoție, tragerea la 
sorți, că, pe lîngă premiile 
acordate inițial de ziarul nos
tru — 1 televizor, 1 aparat de 
radio cu tranzistori, 1 aparat 
de radio cu lămpi, 1 ceas de 
mină, o bicicletă, abonamente 
pe un an la ziarul „Sportul" 
și alte surprize — Adminis
trația de Stat „Loto-Prono- 
sport” acordă 1 aparat de ra
dio cu tranzistori, 5 aparate 
foto, 5 servicii de cafea, scru
miere, portvizite și picsurî.

LOTO-PRONOSPORT
Administrația de 

Stat Loto-Prono- 
sport, organizea
ză la 5 iulie a.c., 
după o nouă for
mulă tehnică, 
Concursul excep
țional Pronoex- 
pres la care se 
atribuie în nu
măr nelimitat: 
autoturisme Fiat 
1800 și Dacia 
1300, excursii la 
Paris — Valea 
Loirei (cca 8 zi
le) și croaziera pe 
Dunăre : Belgrad 
— Budapesta — 
Bratislava a cite 
2 locuri (cca 10 
zile), ^premii în 
numerar în va
loare Variabilă și 
premii 'fixe în 
bani.

Prețul biletelor
este de 3 lei, 6 lei și 15 lei. 
Cu bilete de 15 lei puteți 
participa la toate cele 5 ex
trageri de cîte 8 numere din 
45, însumînd în total 40 de 
numere. Biletele colective sînt

iorâ pe Dun&ri

iat 18oo 
iacia 13qo

CONCURSEXCEPTIONAL
PRONOEXPRESșMeTW

valabile la toate extrage
rile.

Sîmbătă 4 iulie a.c. ultima 
zi pentru procurarea bilete
lor.

m m»ii.
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Săptămlnile „patimilor" au luat 
afîrșit. Imperatoril sportului cu 
balonul rotund șl-au băut cupa 
victoriei In cadrul ceremoniei de 
încoronare la care au luat parte 
direct șl indirect milioane de 
suflete. Acum ne culcăm o datâ 
cu găinile șl nu ne mal sculăm 
cu ochii cîrpițl de nesomn. Me
gieșii mei nu mal zornăie cu ta
blele in așteptarea orei H, orâ 
cînd pălăriile mexicane Invadau 
ecranele televizoarelor. Acum 
ne-am liniștit. Brusc sau treptat 
intrăm într-un adevărat regim de 
viață sportivă. Casa-1 casă, masa-1 
masă, odihna — să nu mal vor
bim. Ne gindlm la tot ce-am vă
zut, la tot ce-am citit, ce-am auzit 
și ne' aducem aminte că, ia urma 
urmei, avem șl noi problemele 
noastre, „El Mundialul” nostru, la 
care ne-am calificat de multă 
vreme și Ia care trebuie să par
ticipăm nu numai pentru a răs
punde Ia apel, ci pentru ceva mal 
mult, ceva care înseamnă reabili
tare, loc pe podium sau foarte 
aproa'pe de el.

Importanța campionatelor noa
stre este la fel de mare ca cea a 
sportului rege, dar la noi este 
mal multă liniște. La noi nu slnt 
tlfosi, nu sucombă nimeni, nu 
provocăm dispute diplomatice sau 
Încăierări Intre suporterii despăr- 
țițl de granițe. Totul se petrece 
in pace șl ztmbet, poate din cauza 
aceasta Cel care ne urmăresc 
nu-șl dau seama de cantitatea <le 
efort pe care-o depunem pentru 
a arăta ușurință în. evoluția spor
tivă. , Efortul nostru se cere a H 
mascat, altminteri nu-i bine șl 
ne costă clnd ne este lumea mal 
drag».

Poate nici o formă de Instruire 
sau educație privind pregătirea 
psihologică, pregătirea morală și 
de voință n-ar fl avut mal mare 
eficiență ca aceste lecții deschise 
susținute de eroii „El Mundlalu- 
lul ’70", care ne-au arătat prin 
exemple minunate ce Înseamnă 
patriotism — lupta pentru victo
rie, ce Înseamnă sacrificiul per
sonal în folosul echipei, ce în
seamnă să-țl depășești puterea șl 
să lupți pînă In ultima clipă. 
Aceste lecții ne-au arătat cîte 
ceva din bucuria învingătorilor, 
din tristețea învinșilor, din dem
nitatea, modestia, celebritatea tu
turor eroilor de pe Azteca, Gua
dalajara, Leon sau Toluca.

Cine l-a văzut pe Albertosl ttrîn- 
du-se pe brînci, eu disperare, In 
urma mingii care se Îndrepta cu 
viteza melcului pe linia porții ca 
apoi să se oprească în plasă, va 
înțelege ceea ce nu se poate ex
plica prin cuvinte. Frumusețea șl 
tragedia acestui efort îngenun- 
chlat a lui Albertosl ne-a făcut 
să lăcrimăm Impresionați, nepu
tincioși și înciudați că nu-1 putem 
da o mînă de ajutor. Acest exem
plu, ca șl multe alte însumate la 
un loc, poate deveni un ghid pre
țios în pregătirea complexă a 
sportivului pentru concurs.

Gimnastica noastră, concentrată 
tn aceste zile tn două loturi na- 

• țjonale (băieți și fete) se găsește 
la un pas de campionatul mon
dial. In toamnă, Sala Tlvoll din 
Ljubljana va fl scena celui mal 
însemnat eveniment sportiv al 
gimnasticii de pretutindeni. Aici 
își vor da întîlnlre exponențli de 
frunte al artei mișcării pentru 
•-șl disputa intlietătea. D*oă la

băieți avem o oarecare rezervă 
privind anumite încercări de pro
nosticare a- rezultatelor, la fete, 
în schimb, ne-am încumeta să 
zicem că riimeni nu pornește ca 
favorită.

Afirmația noastră se bazează pe 
anumite rezultate obținute Indi
vidual sau cu echipa, dublate de 
încrederea pe care o avem in 
posibilitățile noii echipe care se 
conturează din rîndul multor gim
naste tinere șl foarte talentate.

Pentru echipele noastre a sosit 
momentul redresării, momentul 
mult așteptat.

Aceste rindurl le-am scris pen
tru echipele noastre nu cu Inten
ția de-a le da sfaturi, d de-a le 
readuce aminte că fotbalul pe 
care l-am văzut zilele trecute 
ne-a arătat că cel mai bun și mal 
stăpîn pe emoții ciștigă. In con
cursuri nu se ține cont de vîrstă, 
de titluri, de experiență, chiar 
dacă fiecare din aceste compo
nente ale personalității sportivului 
are o anumită importanță indivi
duală.

Din perseverența Iul Pelâ, tena
citatea Iul Seeler, falr-playul lui 
Bobby Charlton, eleganța lui 
Beckenbauer șl mulțl alții pe care 
îl știm șl-1 apreciem vă puteți 
inspira șl crea ceva care să vâ 
dea surplusul necesar pentru a 
Ieși din rlndul „actorilor" figu- 
ranți.

Că, slavă Domnului, aveți ce 
arăta de data aceasta.

Elena LEUȘTEANU



DIN ECHIPA CAMPIOANĂ 
MONDIALĂ

PE BĂNCA ANTRENORILOR
interviu cu maestrul emerit al sportului 

Cornel Ofelea

Ne-a făcut plăcere, am fost 
chiar bucuroși să fim primii 
pe care maestrul emerit al 
spartului Cornel Oțelea l-a 
anunțat că a luat o impor
tantă hotărîre B părăsind arena 
eompetițională, căpitanul echi
pei naționale devine antrenor 
al formației sale. Steaua, ală
turi de Otto Telman. La 30 de 
ani (neîmplinlți), un mare 
«sportiv se hotărăște să treacă 
dincolo de tușă. De ce ?

— Este adevărat că mai pu
team juca. Dar aș mai fi fost 
în plenitudinea forțelor în ’72 
la J. O. ? Postura de rezervă 
nu ml se potrivește și bloca
rea unui tînăr care să cores
pundă integral nu este con
formă cu caracterul 
Așadar, mai bine acum,
plină glorie, decît mîine 
sfatul direct sau indirect 
altora !

— Prea bine, Cornele, 
vrea, totuși, ca la acest 
al confesiunilor, să iei
povestirii de Ia început, de la 
acel primi pași care te-au con
dus spre terenul de handbal, 
de la acei primi pași care au 
marcat drumul spre cele mai 
inalte culmi într-un sport atît 
de îndrăgit astăzi în lume ?

— învățînd la Liceul „I. L. 
Caragiale" din Capitală am 
fost și eu cucerit de avîntul 
sportiv, de tradiția care exis
tă în această școală. M-am 
remarcat la volei și am fost 
selecționat în echipa „Tină- 

dinamojfist". Antrenorul 
Constantinescu mi-a in- 
— pentru întărirea bra- 
de atac — practicarea 
sporturi complimentare.

meu. 
în 
la 
al

N-ai 
ceas 
firul

dicat 
țului 
unor
Am optat pentru handbal. La 
centrul de la sala Floreasca, 
condus de antrenorul Eugen 
Trofin. am făcut cunoștință 
cu acest sport pe care l-am 
îndrăgit din prima clipă pen
tru dinamismul său, pentru 
plăcerea pe care ți-o oferă 
marcarea unui gol. Cînd „cen
trul’! a trecut la C.C.A. — 
asta se întîmpla în 1957 — 
fost promovat la echipa 
tineret. Din anul următor 
jucat la echipa mare, sub 
drumarea prof. 
Ghermănescu.
pedagog mi-a îndrumat și pa-

am 
de 

am 
în- 

Ioan Kunst- 
Acest excelent

De la trimisul nostru special la C.E. de haltere, IOI\! OCHSENFELD

încă o medalie în colecția hi Viktor Kurențov
români

kg, 3. I. Bikov

3.

tovarășe an-

ILIE NASTASE A TRECUT

★
sportivi români

ne-a părăsit 
participe la 

mare impor-

rențov 175 
■165 kfi.

(152,5 + 
Szarvas

(140 + 135 
Smimov

(145 + 135 + 
(Bulgaria), 
(Norvegia).

Principalele : 
insuficientă, 

pregătire 
tendința 

la greutăți

V. Kurențov 
kg

G.
kg 

E.

românii au juniori mai 
decît polonezii și, to

la majorat halterofilii 
dv. se pierd în anoni- 
îmi aduc aminte de

CLASAMENT GE- 
1.

465
2.

șii spre I.E.F.S., astfel că în 
1965 am devenit profesor de 
educație fizică.

— Trecerea aceasta din 
bancă la catedră, de Ia pos
tura de jucător la aceea de 
antrenor, nu va produce... miș
cări seismice ?

— Cred că nu. In ultimul 
an l-am ajutat pe antrenorul 
Telman în pregătirea echipei, 
iar în calitatea de căpitan al 
formației Steaua am fost în
totdeauna respectat, ascultat de 
către colegii mei. Este de 
fapt o continuare, o accentuare 
dacă vreți a activității mele. 
Funcția de căpitan o va în
deplini Gruia și bunul meu 
prieten — în care am deplină 
încredere, pe care îl stimez 
în mod deosebit — mă va 
ajuta cu siguranță, ca de alt
fel și ceilalți colegi. Așa in
cit...
care

Care sînt obiectivele pe 
ți le propui ?
în primul rînd, să creez 
sudură sufletească în în- 
colectivul, unitate care 

genera mari succese.
acea i 
treg 
poate
Apoi, îmbunătățirea jocului co
lectiv. Aș vrea ca echipa 
Steaua să obțină rezultate de 
valoare numai ca urmare a 
unui joc frumos, care să-i 
entuziasmeze pe spectatori. în 
atac, coordonatori îi doresc pe 
Gațu și Goran, iar în apă
rare mă bazez pe „zidul gi- 
ganților" Birtolom — Coasă — 
Stockl — Speck — Gruia. Obiec
tivele de performanță pot să 
vi se pară prea mari pentru 
început, dar vom lupta cu ar
doare pentru realizarea lor : 
un număr cit mai mare de 
jucători echipei naționale pen
tru J. O. de la Munchen, 
recîștigarea „Cupei campioni
lor europeni'1 și continuarea 
seriei titlurilor de campioni ai 
țării.

— Mult succes 
trenor !

Cornel Oțelea 
grăbit. Urma să 
un eveniment de 
tanță în viața sa : confirmarea 
ca membru al Partidului Co
munist Român.

Hristache NAUM

LA A 90-a EDIȚIE A „REGATEI GRUNAU"

Seni fi știi romani
două locuri secunde

Des- 
două 
două 
erau

în urmă cu cîteva zile, la 
Griinau a avut loc cea de-a 
90-a ediție a regatei de ca
notaj. într-o companie valo
roasă, numărînd echipaje din 
10 țări, din care n-au lip
sit campioni mondiali, euro
peni și medaliați olimpici, 
canotorii români au avut o 
comportare foarte bună, 
fășurată de-a lungul a 
zile (însumînd de fapt 
regate în care dimineața
calificările iar după amiază 
finalele), întrecerea de la 
Griinau a adus reprezentan
ților noștri cîteva rezultate 
bune între care locul II în 
proba de 2+1 (Gin Moldo- 
veanu, P. Ceapura + Gh. Ovi- 
diu) cu 7:36,03, după puter
nica echipă Dinamo Lenin
grad (7:35,29) și locul II în 
proba de 4 fără cîrmaci 
(6:26,14), după S. C. Einhe.it 
Dresden (6:23,09), în care echi
pajul român alcătuit din E.

Tușa, P. Ceapura, T. Ștefan 
și D. Ivanov, a constituit o 
mare surpriză întrecînd echi
pele Dynamo Potsdam (6:29,82) 

'— campioană mondială, „ și 
Dinamo Leningrad — campi
oană europeană (6:30,33). Iată 
cîștigătorii în celelalte pro
be : în prima zi: 4 + 1 — 
S. C. Einheit (echipajul II) 
6:39,15, 2 f.c. — Vorwărts 
Rostok 7:07,75, schif simplu — 
S. C. Berlin Griinau 7:24,52, 
2 visle — S. C. Berlin Griinau 
6:48,84, 8+1 — Dynamo Ber
lin 5:56,71.

A doua zi: 4 + 1 — Dynamo 
Potsdam 6:36,29, 2 + 1 — Di
namo Leningrad 7:27,48, 8+1
— Dynamo Berlin 5:54,23, 2 f.c.
— Dinamo Leningrad 7:00,47, 
4 f.c. — S. C. Einheit Dresden 
6:30,53, schif simplu — S. C. 
Berlin Griinau 7:21,01, 2 visle
— S. C. Berlin Griinau 
6:42,32.

CORESPONDENȚĂ DIN BERLIN

Ungaria - România 5-2 Ia polo
BERLIN, 25 (prin telex, 

de la redacția ziarului Deut- 
ches Sport Echo). în loca
litatea Schwarzheide din R. D. 
Germană au început întrece
rile unui mare turneu de polo, 
la care participă șase forma
ții. Prima mare surpriză a 
competiției a produs-o partida 
dintre R. D. Germană și Bul
garia, încheiată cu un scor 
egal : 3-3 (1—1, 0—1, 2—0, 
0—1) I

Turul ciclist 
al Turciei

ISTANBUL, 25 (Agerpres) 
— Turul ciclist al Turciei a 
continuat cu desfășurarea 
etapei a doua pe ruta 

Polatli—Eskisehir (160 km). 
A cîștigat bulgarul Afoev, 
care conduce și în clasamen
tul general. în același timp 
cu învingătorul a sosit un 
pluton care cuprinde pe Si- 
vorov (Bulgaria), Avzitos 
(Argentina), Coliskau (Turcia) 
și Teodor Puterity (Româ
nia).

în cel de al doilea meci, 
selecționata Uniunii Sovietice 
a întrecut clar echipa Olan
dei, cu scorul de 6—2 (1—0, 
1—1, 2—1, 2—0) prin golurile 
înscrise de Osipov (3), Dreval, 
Barkalov și Akimov, punctele 
formației olandeze fiind rea
lizate de Hoogveld (2).

Reprezentativa României a 
întîlnit echipa Ungariei. Ju
cătorii români au acționat ti
mid, fără nerv, atacînd des
tul de rar poarta adversă. Iar 
atunci eînd au șutat totuși 
spre butul advers, portarul 
echipei ungare, Cservenyak, 
a apărat cu brio. Poloiștii ma
ghiari, în schimb, au practi
cat un joc mult mai modern, 
cu dese contraatacuri fructi
ficate cu succes, ceea ce le-a 
permis să cîștige partida cu 
5—2 (1—0, 1—1, 1—1, 2—0). 
Autorii celor șapte puncte : 
Sarosi (2), Konrad III (2), 
Kasas de la învingători, res
pectiv, Blajec și Novac de ia 
învinși.

• Record de participare și
• Trei păreri critice despre

de eliminări la semimijlocie 
halterofilii

ZURLO ȘI-A PĂSTRAT 
TITLUL

în cadrul unei reuniuni de 
box desfășurată la Neapole, 
italianul Franco Zurlo și-a 
păstrat titlul european la 
categoria cocoș, învingînd în 
15 reprize pe compatriotul 
său Enzo Farinelli. Mai teh
nic. mai precis în lovituri, 
stăpîn pe el, campionul eu
ropean a acumulat puncte 
mai ales în partea a doua a 
meciului. Farinelli, mai bine 
dotat fizic, a căutat lovitura 
decisivă, dar tentativele sale 
au eșuat îți fața apărării 
precise și a eschivelor lui 
Zurlo. După o scădere în re
prizele 9—12, șalangerul și-a 
regăsit al doilea suflu, a re
dus diferența de puncte prin 
contre foarte iuți, dar 
său dezorganizat nu a 
impresiona juriul care 
cordat în unanimitate 
ria lui Franco Zurlo.

boxul 
putut 
a a- 

victo-

. SZOMBATHELY, 25 (prin 
telefon). 24 de concurenți 
s-au întrecut aproape o zi 
întreagă pentru titlul euro
pean la categoria semimijlo
cie (75 kg), care a revenit, 
fără probleme deosebite, re
cordmanului mondial Viktor 
Kurențov (U.R.SB.). Curiozi
tatea întrecerilor constă în
să în faptul că nu mai pu
țin de 7 concurenți au căzut 
din concurs, printre ei aflîn- 
du-se recordmanul european 
la ..smuls", francezul Terme, 
care a ratat la „împins" de 
trei ori la 120 kg. și Dit
trich (R.D.G.) la 165 kg „a- 
runcat".
NERAL: 
(U.R.S.S.) 
137.5 + 175), 
(Ungaria) 452,5 
+ 177.5).
(U.R.S.S.) 445 kg 
165), 4. I. Bikov
5. L. Jenssen
6. U. Kliche (R.F.G.) — toți 
cu 430 kg, departajarea fă- 
cîndu-se în funcție de greu
tatea personal^ împins ; 1. 
V. Kurențov 152,5 kg, 2. 
Dittrich 150 kg, 3. A. Hu- 
ser (R.F.G.) 145 kg ; smuls : 
1. V. Kurențov 137,5 kg, 2. 
Dittrich 135 kg, 3. E. Smir
nov 135 kg ; aruncat ; 1. Q. 
Szarvas 177,5 kg, 2. V. Ku-

Cei cinci
care au fost prezenți la C.E. 
șl-au încheiat misiunea. A- 
cum, spre regretul nostru, la 
categoriile mari nu se află 
nici un halterofil român, și 
asta din cauza nerealizării 
în țară a haremurilor preco
nizate. Dar să revenim la cei 
cinci care au trecui prin fo
cul întrecerilor de aici și 
(sperăm) reîntorși acasă, se 
pregătesc acum pentru fina
lele campionatului național, 
programate săptămînă vi
itoare la Sibiu. Am stat de 
vorbă cu cîteva personalități, 
care au privit în mod critic 
comportarea sportivilor noș
tri la această ediție a „euro
penelor". Ianusz Przdepelski 
(Polonia), președintele fede
rației europene de speciali
tate, un vechi cunoscător al 
sportului halterelor din Ro
mânia, ne-a declarat : „Nu 
înțeleg un lucru. De ani de 
zile, 
buni 
tuși, 
țării 
mat.
Fiți Balaș de acum zece ani. 
de Zoro Fiat de acum cinci 
ani.., Ce talente ! Și ce

ei atunci! 
plafonare 
explicația 

de finisare 
Este clar 
au lipsuri 

(la

perspective aveau 
Cred că această 
timpurie își are 
esențială îa lipsa 
tehnică și fizică, 
că ambii sportivi 
tehnice elementare 
„smuls" și la „aruncat") și 
că persistă în ele. Ar fi 
poate util ca federația dv. 
de specialitate să încerce an
gajarea unui antrenor străin, 
cu reputație, pe o perioadă 
de cel puțin un an. O expe
riență utilă, folosită în mod 
eficient și de alte țări". An
trenorul maghiar Andras Or- 
vos ne-a răspuns la urmă
toarea întrebare : de ce au 
ratat așa de mult sportivii 
români (Fiat, Rusu, Fiți Ba
laș) ? „După mine există 
mai multe cauze, ne-a spus 
interlocutorul, 
concentrarea 
șubreda 
logică și 
a intra 
xime, realizate la 
ment".
pion mondial și olimpic 
Tommy Konno, ni se pare că 
pune degetul pe rană : „Lip
sa unor țesuturi musculare 
corespunzătoare este com
pensată de sportivii dv. prin 
surplusul de țesut... adipos, 
de unde se poate deduce că 
la antrenamente se muncește 
comod, insuficient". Iată cî
teva puncte de vedere care 
pot constitui baza unei te
meinice analize ulterioare.

psiho- 
de 

ma- 
antrena- 

în fine, fostul cam- 
mondial și

SIa
LA WIMBLEDON RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

LONDRA, 25 (Agerpres). 
în cadrul turneului interna
țional de tenis de la Wim
bledon s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : simplu 
femei (turul II) : Karen 
Krantzke — Nell Truman 
6—1, 6—8, 7—5 ; Maria 
man — Ingrid Bentzer 
6—-3, 6—3 ; Fran<;oise
— Patty Curtis 6—1, 
Virginia Wade — Du
6— 4, 7—5 ;
— Olga
7— 5 ; dublu bărbați (turul
I) : Cornejo, Fillol — Franu- 
lovici, Loyo Mayo 3—6,-7—5, 
2—6. 6—3, 7—5 ; Hewitt,
McMillan — Hutchins, Mat
thews 6—3, 6—2, 6—4 ; Ro
sewall, Stolle — Richey, Ruf-

Guz-
2—6, 
Durr

6—4 ;
Ploy

Kerry Melville 
Morozova 11—9.

fels 6—3, 6—2, 14—12 ; Ashe. 
Ralston — Barclay, Contet 
1—6, 6—4, 3—6, 6—3, 6—3 ; 
Newcombe, Roche — Batrick, 
Curtis 13—11, 5—7, 8—6,
8—6.

în cel de al IIT-lea tur ai 
probei de simplu bărbați, Ilie 
Năstase l-a învins pe sud- 
africanul Terry Ryan cu 6—3, 
6—1, 6—8, 4—6, 6—1. Alte 
rezultate : Emerson — Re
train 8—10, 6—0, 6—3, 6—1 ; 
Newcombe — Davidson 9—7. 
6—3, 7—5 ; Roche — Cox 
6—2, 9—7, 6—3 ; Ashe — El 
Shaffei 6—3, 6—1, 2-6, 6—0: 
Carmichael — Franuiovici 
6—3, 6—2,. 6—0 (!); Lail — 
Schroeder 7—9,
6—1.

NEWSWEEK: MAFIA Șl BOXUL
u cîteva săptămîni în 
noștri despre tentativa 
unui fost șalanger la titlul de campion mondial de box 

(cat. semigrea), italo-americanul Frank De Paula. într-un recent 
număr al revistei americane „NEWSWEEK", șeful rubricii 
sportive, Pete Axthelm, s-a ocupat de aqest caz într-un amplu 
articol in care, arată cum organizatorii de gale pugilistice și 
gangsterii s-au servit de acest boxer pe care, apoi, au încer
cat să-l suprime, considerîndu-1 nu numai ’ nefolositor dar 
chiar primejdios pentru Mafia din sportul american.

„Cu mult înainte de a apare 
la Madison, De Paula își fă
cuse prieteni în înalta socie
tate a străzilor din New 
Jersey — mai ales printre sol
dați — și în anturajul puter-

urmă îi informam pe cititorii 
de asasinat îndreptată împotriva

Jurgen ZEUME
: •. - .•>

Concursurile de călărie de la Aachen

nicului membru al Mafiei, Jo
seph Zicarelli. De Paula era 
alb, avea o statură impună
toare și se bucura de stima 
fans-ilor italieni din barurile 
orașului New Jersey, ceea ce 
constituia o garanție de suc
ces public. După cîțiva ani 
de box într-o sală modestă, 
Frankie a fost „descoperit" în 
1967 de proprietarul unui lo
cal de noapte, Gary Garafola, 
care l-a angajat ca „evacua
tor" (n.t. — om însărcinat cu 
evacuarea clienților indezira
bili din localuri publice). Ga
rafola a devenit managerul 
său și i-a asigurat în scurt 
timp, debutul la Garden. De 
Paula n-a cîștigat decît unul 
din cele două meciuri șterse 
pe care le-a susținut, dar 
anturajul lui a cumpărat un 
mare număr de bilete și lu
crul acesta n-a fost uitat de 
organizatorul de reuniuni de 
la Garden, Teddy Brenner. 
Un an mai tîrziu, De Paula 
revenea la New York cu car
tea sa de vizită : trei victorii 
prin k.o. asupra unor adver
sari aleși cu grijă. Apoi, l-a 
întîlnit pe veteranul de ori
gină nigeriană. curajosul și în
demânaticul Dick Tiger. Dick 
Tiger l-a tîrît pe De Paula 
într-o luptă crîncenă. Termi- 
nînd învingător, Tiger ar fi 
trebuit să-l întîlnească pe de
ținătorul 
ter. Dar 
Madison, 
mulțimea 
statat că 
mai mulți oameni din New 
Jersey decît din Nigeria. Așa 
s-a făcut că 
ca șalanger tocmai învinsul, 
De Paula.

Frankie n-a rezistat nici o 
repriză în fața lui Foster, dar 
aceasta nu mai avea nici o 
Importanță. Garden-ul îl fă
cuse șalanger iar East-Si.de-ul 
îl adoptase ca geniala sa „spe
ranță albă". Maleabil, idol al 
femeilor, De Paula era tot
odată o valoare certă pentru 
amicii lui din Mafie și, mai 
ales, pentru „capo" (n.r. șef 
în această organizație), Joe 
Zicarelli.

De Paula și-a ajutat mulți 
din vechii lui prieteni. Poli
ția l-a văzut în compania 
unor personaje importante ale 
Mafiei ca, de exemplu, Car
mine, Joseph Calabro, James

titlului, Bob Fos- 
organizatorii de la 
privind cu atenție 
spectatorilor, a con- 
printre aceștia sînt

a fost desemnat

Napoli și, pe lingă aceștia, 
Zicarelli. Dar, De Paula, sin
cer și naiv, era cam prea 
deschis în afacerile sale. Foar
te curînd, autoritățile de stat 
și cele federale au căutat să 
obțină de la el informațiile 
Pe care, fără îndoială, le de
ținea.

Astfel, în timp ce procuro
rul districtual Frank Hogan 
se pregătea să-l aducă în fața 
Marelui juriu, agenții fede
rali l-au acuzat pe De Paula 
ca și pe managerul său Gara
fola de un furt în valoare 
de 80 000 dolari, de pe un 
chei din New Jersey. Dar era 
foarte limpede că atît auto
ritățile din New York cit și 
cele federale erau interesate 
de altceva decît de arama 
furată. Și deodată vechii prie
teni ai lui De Paula au de
venit mai reci cu el.

Agenții federali voiau si 
obțină informații despre Zi
carelli șj mai ales despre par
ticiparea lui la o operație de 
organizare a jocurilor de no
roc pe scară națională, ope
rație condusă de Carlo Mar
celo, un „boss" din New Or
leans. Autoritățile locale vo
iau, la rîndul lor, să afle mai 
multe despre rolul lui De 
Paula. Unii considerau că el 
ar putea fi un martor im
portant într-o anchetă refe
ritoare la infiltrarea Mafiei 
în viața sportivă. Dar Frankie 
i-a decepționat pe agenții fe
derali. A mințit, a ocolit în
trebările și a refuzat să dea 
orice informație despre Zi
carelli. Tocmai cînd agenții 
federali se pregăteau să re
nunțe la el și să-l dea pro
curorului Hogan, Mafia din 
New Jersey a hotărît să-l „cu
rețe" pe De Paula, conside- 
rînd că o trădase.

Aceasta s-a întîmplat luna 
trecută... Frankie a fost ră
nit în spate și la o mină, dar 
a reușit să se depărteze, clă- 
tinîndu-se, în timp ce adver
sarii lui au luat-o la fugă. 
Membrii Mafiei au fost foarte 
surprinși de stîngăcia de care 
au dat dovadă cei ce trebu
iau să-l suprime... Al doilea 
lucru surprinzător a fost cînd 
s-a aflat că Garafola, mana
gerul, s-a predat într-un co
misariat de poliție, susținînd 
că este unul din atacanții 
victimei".

Subliniind că poliția nu este 
absolut convinsă de vina lui 
Garafola în această tentativă 
de asasinat, revista încheie 
astfel :

„Gangsterii au memorie, iar 
Garafola și De Paula nu se 
vor mai simți niciodată în 
siguranță".

AACHEN, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). în ca
drul întrecerilor hipice ce se 
desfășoară în localitate, s-a 
disputat proba de dresaj in
termediară deschisă cailor și 
călăreților ce vor participa la 
C.M., încheiată cu următoa
rele rezultate: 1. H. Kohler 
(R.D.G.) 1203 p, 2. H. Boldt 
(R.F.G.) 1170 p, 3. E. Petruș- 
kova (U.R.S.S.) 1161 p, 4.

I, Kisimov (U.R.S.S.) 1145 p. 
Clasamentul pe echipe, după 
probele de dresaj interme
diare, arată astfel : 1. R.D.G. 
3420 p, 2.-------
U.R.S.S.
3241 p, 5.
6. Anglia 
2968 p, 8.

R.F.G. 3400 p, 3. 
3393 p, 4. Suedia 
Danemarca 3209 p, 
2971 p, 7. Olanda

. _ _. România 2674 p.
In paralel s-au disputat și 0

campionatele internaționale 
de obstacole ale R.F.G., care

FL. GHEORGHIU ÎNVINS DE FORINTOS
BELGRAD 25 (Agerpres). 

— în clasamentul turneului 
internațional de șah de la 
Skoplje continuă să conducă 
marele 
Mark 
puncte, urmat de Vasiukov 
(U.R.S.S.) și Florin Gheorghiu 
(România) cu 7,5 puncte, Ma- 
tulovici și Marovici (Iugosla-

maestru 
Taimanov

■ sovietic 
cu 8,5

via) t, cu cîte 7 puncte, Gligo- 
Forintos 
puncte,
— 5

ale par- 
Matulo- 

vici—Brown 1—0 ; Mitrevski 
—Vasiukov 0—1 ; Reshewsky 
—Forințos remiză; Forintos 
—Gheorghiu 1—0.

rici (Iugoslavia), 
(Ungaria) cu cite 6 
Reshewsky (S.U.A.) 
puncte (2). Rezultate 
tidelor întrerupte :

Tiparul: L P. .Informația*, «ir. Breioianu ar. 23—20, București

au fost cîștigate de brazilianul 
Nelson, Pessoa cu calul Pass 
Op.

Concursurile continuă cu 
probele de obstacole și pro
bele de dresaj pentru cam
pionatele mondiale.

Felix TOPESCU

Brazilianul Nelson Pessoa, 
unul dintre învingătorii pro

belor de la Aachen

Telefoto A.P.-AGERPRES

19 TARI LA C.M. DE
Campionatele mondiale de 

pentatlon modern, care se vor 
desfășura între 1 și 5 august 
la Warendorf (R. F. a Ger
maniei) vor reuni 
tivele a 19 țări : 
Australia, “

reprezenta- 
Austria, 

Brazilia,. Bulgaria,

PENTATLON MODERN
Cehoslovacia, Elveția, Finlan
da, Franța, R. F. a Germa
niei, Italia, Marea Britanie, 
Olanda, Polonia, România, 
Spania, S.U.A., Suedia, Un
garia și U.R.S.S.

Turneul internațional feminin 
de volei de la Zakopane a 
fost cîștigat de selecționata 
Poloniei, care în meciul de
cisiv a învins cu scorul de 
3—2 (13—15, 15—10, 12—15, 
15—13, 15—10) reprezentativa 
Cehoslovaciei. într-un alt joe, 
echipa secundă a Poloniei a 
dispus cu 3—1 (15—10, 
14—16, 15—12. 15—11) de 
formația Bulgariei.

Conducerea clubului de fot
bal Estudiantes la Plata (Ar
gentina) a propus echipei o- 
landeze Feyenoord ca primul 
meci al finalei „Cupei inter-

continentale" să se dispute 
în prima jumătate a lunii 
septembrie la Buenos Aires. 
Returul ar urma să aibă loc

din mai multe țări ale lumii. 
La clasa 500 cmc victoria a 
revenit campionului neoze
elandez Mulloy (pe „Kawa-

TELEX * TELEX • TELEX
în prima săptămînă a lunii 
octombrie.

La Skofja Loka (Iugoslavia) 
s-a desfășurat un concurs in
ternațional de motociclism la 
care au participat sportivi

saki“), urmat de italianul 
Parlotti (pe „Ducatti"). între
cerea rezervată motocicletelor 
cu ataș a fost cîștigată de 
vest-germanul Enders (pe 
,,B.M.W.“). Alte rezultate : 
clasa 50 cmc: Parlotti (Ita-

lia) ; clasa 125 cmc : Trapal 
(Ungaria) ; clasa 250 cmc : 
Rosenbusch (R. F. a Germa
niei).

■
La Plovdiv, în prezența a 
peste 5 000 de spectatori s-a 
disputat meciul internațional 
de box dintre echipele Bul
gariei și Franței. Pugiliștii 
bulgari au obținut victoria 
cu scorul de 8—3. La cat. 
mijlocie, Gheorghiev a dis
pus prin abandon de france
zul Tonna. Khaloufi (muscă) 
și Cosentino (cocoș) au fost 
cei mai buni boxeri ai oas
peților.
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