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SLALOM
PE

VALEA
ALBĂ

1 BUȘTENI, (prin telefon), 
Proba de slalom special 
(42 de porți), desfășurată 
pe Valea Albă In organi
zarea comisiei de speciali
tate a județului Prahova, 
în colaborare cu Clubul 
sportiv Sinaia, s-a bucurat 
de o vreme excepțională 
și o zăpadă foarte bună. 
"La întreceri au luat parte 
48 da schiori. Primii clă
teați : seniori î 1. Dan Cris- 
tea (Dinamo) 70,1; 2. Gh. 
•Vulpe (Dinamo) 72,1; 3. D. 
Munteanu (ASA) 73,0; ju
niori I : 1. Al. Bogdan (CI. 
sp. Sinaia) 80,3; 2 .P, Soia 
(Dinamo) 84,0; 3, Ad. Clo- 
botaru (Șc. sp. . Predeal) 
85,6; juniori II ț 1. M. 
Burchl (CI. sp. Sinaia) 
;74,7; 2. N. Szabo (Dinamo) 
•78,1 ; 3 I. Neagu (Cl. sp. 
Sinaia) 83,1 ; fete : 1. Da
niela Munteanu (ASA) 
82,3 ; 2. Minodora Zerman 
(Șc. sp. predeal) 89,3; 3. 
Eva Mezeâ (Bala Mare) 
-109,0. Duminică va avea 
loc etapa a doua a .Cupei 
Văii Alba*.

HADU BANU 
antrenor
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CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl S7ORT

EUROPENE DE BOX LA „COCOȘ" ?
Propunerea ziarului nostru, de a se organiza gale Internaționale de box 

cu „capete de afiș* a găsit ecou In rindui forurilor de specialitate de peste 
hotare. Astfel, federația franceză a comunicat F.R. Box că e de acord, în 
principiu, cu disputarea, In România, a următoarelor meciuri : Aurel Dumi
trescu — Aldo Cosentino ; Ion Alexe — Alain Victor. Intîlnirile ar urma să 
se dispute Ia 18 august, la Clmpina.
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• Inimi cu flacără mereu nestinsă 

® Dragoste, pasiune, dăruire 
® „Să nu-ți socotești niciodată 

încheiată
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LA ARMĂ STANDARD

i

divizionar de tir 
București, dina-

NOU RECORD FEMININ

MECIOM DE BOKU S.U.A

In campionatul 
al municipiului 
movista MARINA VASILIU a sta
bilit un nou record național la 
proba de armă standard 3x20 
focuri, totalizînd 566 puncta (ve
chiul record : 664 p).

Meciul cu reprezentativa 
S.U.A. — obiectiv principal 
al boxului românesc în acest 
an — bate la ușă. Pregătirile 
pugiliștilor noștri sînt pe 
punctul de a fi încheiate. 19 

jboxeri, dornici să îmbrace 
tricoul national în disputa, 
de la 4 iulie, așteaptă acum, 
cu emoție, hotărîrea antre
norilor.

ION ALEXE
/ Amatorii de box din țara 
noastră manifestă un justifi
cat interes pentru confrunta
rea pugilistică româno-ameri- 
cană, nu numai datorită' fap
tului că este prima în pal- 

'rnaresul celor două echipe, ci 
și pentru că se va putea ve- 

'trifica nivelul clasei atinse în 
j boxul amator de cele două 
părți ale Atlanticului.

i Dorim, desigur, victoria. 
Nu putem însă să nu mani- 

; testăm neliniște față de fap
tul că, de data aceasta, pre-

parați vele selecționabililor
români n-au urmat un curs 
normal. într-o recentă ședin
ță a Biroului federal s-au 
purtat discuții furtunoase 
privind pregătirea în vede
rea meciului cu S.U.A. An
trenorul coordonator al lo
tului, Ion Popa, a îndemnat 
pe cei prezenți „să fie liniș
tiți", dar intervenția sa n-a 
avut darul să elimine o anu
mită îngrijorare printre cei 
ce răspund de destinele pugi- 
lismului românesc. Și iată de 
ce.

Datorită unor motive obi
ective, 
nenții 
încă în 
formei 
neomogen, deoarece nu toți 
boxerii au abordat prepara
tivele în aceeași zi. Constăn- 
țenii Aurel Mihai și Aurel 
Iliescu, reținuți de . examene, 
eu început antrenamentele 
comune abia săptămîna tre
cută. Aurel Dumitrescu este 
bolnav (sinuzită) și, în acea
stă situație, în 
la București și Galați vor fi 
folosiți Gabriel 
Mircea Toni, 
face foarte greu 
cocoș I Campionul european 
Calistrat Cuțov a suferit. în 
meciul cu Ghana un trauma
tism la încheietura pumnului 
sting. Dacă pînă la 4 iulie 
nu se va reface, atunci va 
trebui să se apeleze la servi
ciile lui Paul Dobrescu. Nici 
starea de sănătate a lui Ion 
Monea nu e optimă, o infec
ție la dantură, nesesizată la 
timp, creîndu-i multe dureri. 
Se știe că Aleo Năstac a su-

unii dintre compo- 
Lotului nu se află 
apropiere de vîrful 

sportive. Lotul este

meciurile de

Pometcu și 
Dar Pometcu 

categoria

Romeo CĂLARAȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

spune profesorul Camil Morțun
(In pagina a 2-a)

DIVIZIA A LA FOTBAL

Marin Stelian a ratat intercepția și Creiniceanu se pregătește să centreze. urmărit din spate de Ștefănescu. 
Una din numeroasele faze de atac ale echipei Steaua in meciul

PARTIDELE DE LA PETROȘANI
Șl ARAD In centrul atenției

eta- 
așa

28 iunie etapă... 1 iulie 
pă... 5 iulie etapă... Și 
maj departe. Miercuri, dumi
nică, miercuri, duminică.

Deci, campionatul diviziei 
A a intrat în linie dreaptă. 
Să vedem cine va rezista și 
maj ales cine va cîștiga. Căl
dura se apropie de „limitele 
mexicane" și forțele jucători
lor vor fi puse, mai mult ca 
oricînd, Ia încercare. Recu
perarea nu va fi o treabă u- 
șoară pentru nimeni.

Acum 48 de ore s-a dat 
startul în acest mini-retur, 
chemat să ne confirme dacă 
fotbalul românesc a urcat pe 
o nouă treaptă valorică și să 
ne spună cine ne va repre
zenta în următoarea ediție a

cu Kapid, terminat la egalitate : 1—1.
Foto : V. BAGEAC

REÎNTÎLNIREA cu campionatul 
S-A PRODUS RETINUT, 

FĂRĂ... EFUZIUNI!
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ilioane de români maturi păs- 
trează, în adîncul inimii lor, 
o amintire caldă învățătorilor 
care le-au deschis ferestrele 
spre trecut, prezent și viitor. 
Sute de mii de copii ai noștri 

s-au despărțit, în aceste zile, de învă
țătorii lor, sub a căror îndrumare și-au 
făcut prima inițiere în vastul univers 
al culturii. Sărbătorirea învățătorilor, 
în această ultimă zi de iunie, devenită 
o tradiție de aproape două decenii, nu 
este așadar nemotivată. Tntr-o lungă 
viată de muncă aspră și voluntară, în
tunecată de atîfea ori în trecut de di
ficultăți aproape insolubile pentru pro
cesul de învăfămînt elementar, agi
tată azi de continua înnoire a 'canti
tății și calității cunoștințelor ce se pre
dau din primii ani de școală, învăță
torii ou răspîndit și continuă să răs- 
pîndeascâ lumină, din marea lumină 
a cunoașterii universale.

Nu sînt fără temei metaforele ce 
le-a iscat personalitatea acestui modest 
și stăruitor dascăl al copiilor, devenit 
cînd „luminător al satelor", cînd 
„Apostolul", cînd „martirul slovei". Dar 
martirajul lui este azi de domeniul tre
cutului, misiunea sa de atragere a ti
neretului în competiția culturii se des
fășoară în condițiile noi ale României 
socialiste, unde școala se bucură de 
regimul preferențial care pune educa
ția în afara inerției, integrîndu-l pe ce
tățeanul de mîine ideii neîncetatei de
veniri în. lumea valorilor.

învățătorii noștri au oglindit în toate 
epocile idealurile colectivității. Fără să 
fie întotdeauna intelectuali severi și 
fini, ei au fost, aproape fără excep
ție, adînc legați de carte și de viață, 
de complexa pregătire a tinerilor pen
tru existența socială. Așezați, de obi
cei, pe poziții foarte înaintate, mulți 
dintre ei au canalizat din timp ener
giile generațiilor spre înțelegerea și 
sprijinirea activă a aspirațiilor umane 
și naționale. învățătorul meu, de pildă, 
Aurel Trifu din Toplița mureșeană, ne 
citea — acum aproape cincizeci de ani 
— din Istoria Românilor de Xenopol 
și făcea cu noi gimnastică, înot, aler
gare în lunca rîului, învătîndu-ne, în 
pauzele acestor exerciții de vigoare fi
zică, denumirea florilor și-a plantelor, 
sădind în sufletele fragede dragostea 
de om și natură. Fără întrerupere sau 
istovire, învățătorii au trezit în mărun
ții lor ucenici conștiința raportului de 
oglindire între valorile culturii și fru
musețea persoanei morale a indivi
dului.

_ Cei de astăzi, învățătorii de pe în
tinsul țării, nu sînt mai prejos de pre
decesorii lor. Dimpotrivă. Munca și pre
gătirea lor socialistă duce la formarea 
unui tineret cu multe însușiri pozitive. 
Ei știu că în om sînt puteri nebănuite, 
pe care caută să le trezească și să le 
transforme într-o dinamică a colectivi
tății. Nu numai prin stricta aplicare a 
programei analitice și prin mijlocirea 
cărții, ci și prin interesul manifestat 
continuu față de ceea ce constituie psi
hologia copilului, năzuințele și reacțiile 
lui particulare. Activitatea lor curge 
astfel în albia de mîine a țârii noas
tre, ca orice adevărat fluviu care 
poartă pe undele lui lumina menită să 
trezească conștiința.

Venind din trecut și pășind spre vi
itor, învățătorii zîmbesc părintește, în a 
mijlocul întregului popor, celor ce pri- I 
menesc, de la un an la altul, lanțul ’ 
fără capăt al generațiilor.
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inDornic să-și recâștige 
locul in inimile celor ce 
i-au urmărit peripețiile 
ani și ani la rînd, 
Nacional” 
competiție 
autohtonă, care ne adu
nă săptăminal pe lemnul 
băncilor de pe stadioa
nele țării — s-a prezen
tat mai devreme la 
rendez-vous. Grăbit, ca 
un tinăr amorez, cam
pionatul și-a chemat 
prietenii, fie in fața te
levizoarelor, fie pe ma
rele stadion bucureștean, 
cu un ceas mai devre
me, pentru a urmări un 
fel de „uvertură", cu 
Steaua si Rapid în rolu
rile principale.

Pentru spectacolul pe 
„viu" — nu mult a lip
sit să folosesc acel cu
vin! magic („vivo") care 
ne aducea în nopțile 
mexicane valuri de fot- 
bal-spectacol — s-au o- 
ferit parcă puțini spec
tatori, mulți preferind 
tot ecranul, micul ecran, 
cel ce mai păstra poate 
umbrele lui Fele, Jair- 
zinho, Bobby Moor sau 
Beckenbauer. Dar, a tre
cut „uvertura", însă 
spectatorii tot puțini au 
rămas. înainte de orice 
s-ar putea, spune, deci, 
că reîntîlnirea cu cam
pionatul s-a produs reți
nut, fără entuziasmul 
autumnal de anul tre
cut, cu multe, foarte

lmulte locuri goale 
tribune.

Intr-un anumit 
lucrul acesta este expli
cabil, 
glijaț faptul că marea 
masă a iubitorilor fot
balului manifestă in a- 
ceste zile o supra-satu- 
rare de ordin spectacu
lar. Nopți la rînd furtu
noasa ediție a C.M. a 
satisfăcut, ' pe deplin, 
credem, setea de fotbal- 
dispută, de fotbal-încleș- 
tare și, foarte des, de 
fotbal-spectacol. Mai 
mult. Prinși în vîrtejul 
acestei uimitoare între
ceri sportive, amatorii

ICupei campionilor europeni.
Miine, etapa a 24-a pro

gramează citeva partide deo
sebit de importante. Capul 
de afiș îl constituie meciul 
de la Petroșani, considerat de 
ziarul nostru ca derbyul zi
lei : Jiul — Rapid. Este vor
ba de echipa minerilor din 
Petroșani, care la Tg. Mureș 
a învins mai ușor decît s-ar 
fi așteptat și cel mai înfocat 
suporter al ei. Rapidul, cu 
șansele aproape intacte, po
posește în Valea Jiului pen
tru a arăta că evoluția din 
meciul cu Steaua a fost o în- 
timplare și că tinerii introduși 
se vor strădui să nu rateze 
ocazia ce le-a fost oferită de 
a juca în prima divizie. La 
Arad, U.T.A., întoarsă învin
gătoare de pe stadionul din 
Ploiești, primește replica U- 
niversității Craiova. Deci, o 
altă întîlnire între două for
mații din prima jumătate a 
clasamentului dintre care una 
cu veleități la titlu. E vorba 
de U.T.A., care beneficiază și 
de o programare a următoa
relor două etape dintre cele 
mai bune : miercuri și dumi
nică joacă pe teren propriu. 
Dar să 
tru că 
curca...
in toi.

„El 
această 

fotbalistică

fel,
Nu poate fi re-
a iubitorilor fot-

Calm ANTONESCU

(Continuare
In pog. a 3-a)
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vedem ce va fi, pen- 
și alte partide pot in- 

ițele. Calculele sînt

in pagina a 4-a:

A.

cu puțin timp Inaintta ple-
Ieri, după-amiaxă

La aeroportul Internațional Otopenl, __ __ r ______
cârii spre Canada. în mijloc — rlndul de sus — antrenorii fede
rali Ion Corneanu și ion Crîsnic, precum și arbitrul Valentin Bați

LOTUL DE LUPTE AL ROMÂNIEI

1

TRIUNGHIULAR
DE ATLETISM

ÎN CAPITALĂ

RECORD DE JUNIORI LA ATLETISM
La Cluj, în cadrul etapei pe județ a campionatelor 

de juniori, Francisc Gedeon (C.S.M. Cluj) a 
un nou record de juniori I în proba de 500 m 
formanța de 65,0 (vechiul record 65,4).

PALADE-URSU

stabilit 
cu per-

coresp.

Stadionul Tineretului din Capi
tală va găzdui miercuri și joi tri
unghiularul atletic internațional 
care reunește echipele de juniori 
și junioare ale României, Cehiei 
și Slovaciei. In perspectivă o întîl- 
nire interesantă, mai ales că din 
cele trei reprezentative fac parte 
numeroase elemente talentate.

întrecerile încep miercuri, la ora 
17,30 și continuă joi, tot la ora 
17,30.

în fotografie, alergătoarea peste 
garduri Elena Mîrza, din echipa

1

George SBARCEA

de juniori a României.

Echipa de atletism a S. U. A.
vine in Europa

în patrulaterul de decatlon 
de la Pistoia,

fărâ John Carlos și Willie Davenport
sportivii români 

conduc după prima zi

A PLECAT LA C.M. DIN CANADA
La numai o lună după con

fruntările „europenelor", iată-1 
pe luptătorii români, ieri după- 
amiazâ, din nou la drum. De 
astă dată, însă, la un drum 
mult mai lung, la capătul că
ruia ei vor trebui să facă față 
unei competiții mult mai difi
cile — campionatele mondiale. 
In ziua de 4 iulie, la Edmon
ton (Canada), cei mal buni 
luptători din lume vor începe 
duelurile pentru mult rîvnitele 
medalii.

Ce vor face tricolorii noș
tri ? Dificil de răspuns. Am 
plasat, totuși, întrebarea, la 
aeroport, fiecăruia dintre cei 
care au fost aleși să reprezinte 
țara noastră la această ediție 
a „mondialelor". Vom consem
na mai întîi răspunsurile celor 
de la greco-romane. Gheor- 
ghe Bergeanu (cat. 48 kg) ;

„Cind ai povara, e adevărat, 
plăcută, a titlului de campion 
al lumii, mi se pare incompa
rabil mai greu ca în urmă cu 
un an, cind numele meu nu 
spunea nimănui nimic. Sînt, 
însă, bine pregătit și, ca orice 
oltean, o să am ambiția să le 
arăt — adversarilor, bineînțe
les — cum se păzesc... me
daliile", Gheorghe Stoiciu leat.

52 kg) : „La două ediții ale 
«mondialelor»- am fost la un 
singur pas de podium (n.a. 
locul 4). De astă dată sper 
să-i pot urca o treaptă. Nu 
știu, firește, care din ele' 
Ion Baciu (cat. 57 kg) : „V

Costin CH1RIAC

ANTRENORI DE BASCHET ÎN ELVEȚIA Șl BULGARIA
Antrenorul emerit Alex. Popes

cu participă, In această săptâ- 
mînâ, la Cursul european de an
trenori care îșl desfășoară lucră
rile In orașul elvețian Macolln. 
Prof. Al. Popescu va susține re
ferate avînd drept subiecte „Bio- 
rltmul în jocul de baschet*',

Cunoscutil atlețl americani 
au ratat calificarea în cadrul 
întrecerilor de la Bakersfield, 
unde s-au desfășurat cam
pionatele S.U.A,

OMUL CARE L-A ELIMINAT PE LAVER

„Pregătirea fizică a jucătorului 
de baschet" ș.a.

Antrenorii Gabriela Both șl 
Cornel Corclu au plecat In Bul
garia, la Blagoevgrad șl, respec
tiv, la Stara Zagora, pentru a par
ticipa, ca observatori, la turneele 
finale ale campionatelor naționale 
de juniori șl copil.

(Continuare în pag. a 4-a)

LA WIMBLEDON
Proba de simplu bărbați din 

' ediția actuală a turneului in
ternațional „open’-’ de la Wim
bledon a produs, pînă in pre
zent, citeva surprize de mari 
proporții. într-un clasament al 
acestora, pe primul loc se si
tuează, fără îndoială, neaștep
tata victorie. în 4 seturi, a 
englezului Roger Taylor în 
fața reputatului campion Rod 
Laver, câștigător al ediției tre
cute. Taylor se va întâlni as
tăzi, în sferturile de finală ale 
probei, cu jucătorul american 
C-larck Graebner, care, in a- 
cest an, a eliminat, pe rînd, 
doi dintre reprezentanții țării 
noastre. Ion Tiriac și Ilie Năs- 
tase.

ECHIPA LUI MERCKX - 47,751 Km LA ORA
IN TURUL FRANȚEI

Prima semietapă a „Turului Franței", desfășurată ieri contracrono- 
metru pe echipe (10,700 km), a revenit formației Faemina, care are in 
alcătuire pe Merckx (in imaginea noastră alături de francezul Guimard). 
Ea a realizat o medie orară de 47,751 krn/oră, fiind urmată la o diferență 
de 12 secunde de echipa profesioniștilor olandezi.

A doua semietapă, Angers-Rtnnes (140 km), a consfințit victoria 
italianului Marino Basso in 311.20:06. In același timp cu Învingătorul au 
sosit belgianul Godefroot, francezul Guimard și un plulon numeros cu- 
prinzind și pe ceilalți fruntași al clasamentului, ziliolli continuă să 
poarte tricoul galben,



Pag. s 4 «fa Nr. 948 (6382)

Hi mulțumesc t
dragul meu mvatator!

PROFILURI

O INIMĂ

MEREU

CfTE NU S-AR PUTEA SCRIE!. TÎNĂRĂ
• ••

Curtea școlii din Micfalău — un veritabil complex sportiv.

AMINTIRI CU CAMOR...
/lorțun 
sărbă-Profesorul Camil Morțun 

se pregătește să 
torească o ■jumătate de 

veac de cînd inima sa este 
nemijlocit legată de inima 
stadionului, palpită, arde, e- 
xulță sau suferă loalaltă cu 
bătăile și tresăririle ei.

„Campr" (un pseudonim 
car© l-a consacrat, fără a în
cerca Să se ascundă vreodată 
în șpștele lui) semnează pri- 
rnele informații în „Ecoul 
sportiv" la vîrsta pan
talonilor scurți, mînat de 
un demon lăuntric care l-a 
scos timpuriu din universul 
mirific, dar fictiv, al copilă
riei și l-a adus în acela as
pru, dar real, al vieții.

Adolescentul își împarte 
timpul cu o maturitate gra
vă între școală, gazetărie și 
sport, făcîndu-le pe toate 
bine, cu îndemînare. Este 
elev, reporter la „Gazeta 
sporturilor", atlet-sprinter, 
printre colegii săi de pistă 
numărîndu-se în anii celui 
de-al 3-lea deceniu al seco
lului nnstou, strălucitul 
polisportiv Virgil Ioan, 
Pompiliu Macovei, actualul 
președinte al Comitetului 
pentru cultură și artă, Octav 
Euchîde, ceva mai vîrstnic, 
regretatul alergător Costin 
Hîrjău.

Dar, atît condeiul cît și 
cronometru! vor rămîne pre
ocupări subsidiare, drumul 
vieții lui fiind, în cele din 
urmă, consacrat carierei pe
dagogice.

— In 1929 — spune Camil 
Morțun — am intrat în In
stitutul superior de educație 
fizică, pe care I-am absolvit 
în 1933. De atunci, timp de 
35 de ani, am activat ca pro
fesor, dintre care 20 la liceul 
Caragiale.

Prin mîinile iscusite ale 
iui Camor au trecut nenu
mărate generații. Primii săi 
elevi sînt astăzi oameni cu 
părul cărunt. Dar toți îi 
poartă dascălului o recunoș
tință caldă pentru iscusința 
cu care a reușit să le insufle 
dragostea de mișcare, făcînd 
din ea o sete rămasă nepoto
lită toată viața.

Spuneți-ne, profesore, cîți- 
va dintr? ucenicii cei mai 
destoinici pe care i-ați avut.

Camil Morțun face un vă
dit efort de memorie.

— Au fost foarte mulți! 
Să vă dau nume mai apro
piate de zilele noastre. 
Handbaliștil Cornel Oțelea, 
Gheorghe Goran, Valentin 
Samungi, Mihai Marinescu, 
jucătorii de polo Gavril Bla- 
jec, Aurel Zahan, Mihai

Zamfirescu, înotătoarea Mă- 
riuca Rotaru, trăgătorul Ion 
Olărăscți, astăzi un eminent 
arhitect, poetul Dimitrie I- 
vănceanu, care a fost foarte 
dotat pentru sport, și alții.

—, Există o prejudecată, 
potrivit căreia performanța 
sportivă ar fi în conflict ire
conciliabil cu învățătura. 
S-a socotit, de pildă, că pre
miantul clasei trebuie șă fie 
neapărat un copil firav, iar 
campionul sportiv, corigent 
la două materii.

— O asemenea concepție 
a existat și, din păcate, mai 
există pe alocuri. Dar lunga 
mea practică profesorală o 
infirmă. Îmi amintesc, acum 
vreo 40 de ani, o serbare de 
sfîrșit de an la care direc
torul școlii emitea în cuvîn- 
tarea sa aceeași teorie. Spre 
surprinderea generală, însă, 
cînd a început împărțirea 
premiilor, cele mai multe 
au revenit elevilor sportivi. 
Ceea ce m-a determinat să 
scriu un cursiv în gazetă 
care avea să-mi provoace 
multe neajunsuri. Cred, con
tinuă Camil Morțun, că un 
rol hotărîtor îl joacă, din a- 
cest punct de vedere, profe
sorul de educație fizică, de 
gimnastică, cum i se spțme 
curent. El poate și trebuie să 
trezească în copii dragostea 
pentru mișcare, pentru exer
cițiul fizic, pentru sport, fă- 
cînd ca aceasta să devină o 
deprindere de viață și nu un 
scop în viață.

— Ce metode preconizați 
în realizarea acestui țel ?

— Copiii, dar nu numai ei, 
ci și părinții, ceilalți colegi 
de catedră, trebuie convinși 
de frumusețea exercițiului 
fizic, de foloasele și necesi
tatea lui. Iar argumentul ho
tărîtor este, de bună seamă, 
exemplul personaj.

Apoi, activitatea sportivă 
școlară trebuie 
potrivit vîrstei 
ții celor cărora 
sează. Copilăria
ța sînt tulburate de nerăbda
re, curiozitate, capricii. De 
toate acestea trebuie să țină 
seama dascălul de sport, 
concepînd o activitate tine
rească, plăcută, atrăgătoare. 
Sufletul tînăr respinge tot 
ceea ce este plat, anost, plic
ticos. O oră de educație fi
zică ratată poate avea urmări 
grave în mentalitatea elevu
lui.

Evident, în anii din urmă 
a-au înregistrat progrese con-

siderabile. Au fost cîșțigate 
citeva bătălii importante, 
lupta este depart? d? a 
terminată.

La 61 de ani, Camor 
nu numai fața tînără 
bronzată) dar și sufletul. 
Este eferyescent, neastîmpă- 
rat, mereu grăbit, veșnic dor
nic să facă ceva. Activează 
în federațiile de rugby și at
letism (al cărei președinte a 
fost odată), colaborează în 
presă, este corespondentul 
sportiv pentru România al 
publicațiilor franceze „Midi 
Olympique” _și „Depeche du 
Midi"

îl

dar 
fi

are
(Și

din Toulouse, 
întrebăm :
Care este, după părerea 
principala calitate nece- 
unui ■ dascăl de sport ?

Aceea de a nu-și socoti 
niciodată încheiată misiu
nea !

Valeria CHIOSE

Cine rostește numele învă
țătorului Acațiu Feier din 
Micfalău este tentat să-i aso
cieze prezența cu o pluritate 
de gpțiUni menite să dez
volte șustul copiilor și al e- 
levilor pentru cicloturism. 
Este și firesc, pin 1960 și 
pînă acum, inimosul dascăl 
din județul Covasna a călăto
rit pe bicicletă, împreună qu 
elevii săi, în țară sau pește 
hotare, aproape 20 000 de ki
lometri...

Acațiu Feier nu este, înșă, 
numai un animator al ciclo
turismului. „Prima dintre pre
ocupările mele — obișnuieș
te s-o spună, cu vorbă do- 
rnoală, cu modestie — se în
scrie în cu totul altă, sferă... 
Ca să atragi copiii în sport, 
trebuie să le oferi cît de pil 
condiții, adică terenuri, pn 
spațiu corespunzător de joa
că. Nu vreau să spun baze 
sportive, in sensul pretențios 
al cuvînțului. Totuși, noi am 
reușit așa ceva, fără investi
ții speciale, numai cu contri- 
’ihția copiilor și a părinților 
Și, bineî'nțeieș, cu înțelegerea 
Consiliului popular și a Co
operativei agricole de pro- 
diicție..."

' enise la Micfălău, în J959, 
după o® an* înainte fu
sese învățător într-un c|tiin 
din munții Bodoc, la Iăsnău- 
Vale. Cu cei 12 elevi ai școlii 
din LisnăU, Acațiu Feier reu
șise să amenajeze, pe por
țiuni mai puțin abrupte, o 
mică bază sportivă și să a- 
ducâ cele două echipe — de 
oină și handbal — printre 
fruntașe pe județ. Ulterior 
cinci dintre cei J.2 elevi ai 
școlii din Lisnău ș-au mutat 
undeva, spre Sf. Gheorghe. 
Pentru cei 7 rămași în cătun 
era de ajuns un singur 
țător.

Micfal^ul a însemnat o în- 
cîntare pentru noul învăță
tor. fase frumoase, oameni 
gospodari, mulți, foarte mulți 
copii, subliniez acest fapt, de
oarece '
foarte 
pentru 
proape 
școlii, 
30 de 
nici un fel de amenajare spor
tivă. Era argumentul c«f«

învă-

Acațiu Feier iubește 
mult copiii. Pasiunea 
sport, însă, lipsea a- 
cu desăvîrșire. Curte.» 
înclinată cu aproape 
grade, nu îngăduia

T

Ș‘ 
li

Și

organizată 
mentalită- 
se adre- 
adolescen-

pe toată lumea, 
pe Acațiu Feier 
său întreprinză- 

putere de

dezarmase 
Nu însă și 

Cu spiritul 
tor, cu uriașa-i . 
muncă și perseverență, noul 
învățător a găsit soluția dea 
transforma un spațiu impro- 

’priu înțr-o veritabilă bază 
sportivă, complexă.

A început cu operația de 
nivelare a curții. Asta a în
semnat zeci de camioane de 
pietriș aduse de la cariera 
situată în marginea comunei. 
Apoi, drenaj, tasare. Și, după 
aceea, una cîte una, plantate 
armonios, terenurile de sport 
— pentru volei, baschet și

handbal, sectoare de atle
tism și gimnastică, spațiu 
pentru popice și tenis de 
masă. Acuțn. învățătorul din 
Micfalău țintește mai depar
te. Vrea să bitumineze tere
nurile, să extindă instalația 
electrică, să organizeze noc
turne sportive.

Cît a durat întreagă aceas
tă poveste? Cam trei ani de 
zile. Și cam tot pe-atît i-a 
fost necesar învățătorului 
să înfrîngă o mentalitate 
puțin propice sportului. încă 
din anul numirii sale la 
Micfalău, el recomandase co
piilor să-și confecționeze 
maiouri și chiloți. Ie dăduse 
și un tipar anume.

— Ce poftește noul învă
țător? au ripostat ritos pă-

rinții. Ce, nu se poate face 
sport fi fără echipament ?

Învățătorul se angajase, de 
fapt, într-o luptă deloo u- 
șoară. Cîștigase, e drept, cîți- 
va adepți, însă marea ma
joritate a comunei se afla de 
partea cealaltă. Acațiu Feier 
nu s-a dat bătut. A dovedit 
răbdare și stăruință. Și atunci 
cînd curtea școlii avea să a- 
rate așa cum v-am descriș-o, 
asta s-a întîmplat în primă
vară, s-a adresat copiilor:

— Mîțna nu mai vine ni
meni cu echipamentul de 
sport. Vom face orele de e- 
ducație fizică in uniformă, ca 
acum trei ani...

Nici nu se încheiase bine
■ ziua — cineva văzuse, prin 

ulucile gardului cum lucra 
și directorul 
luat cu asalt

Invâțătorul — 
școlii a Și fost 
de părinți:

— Uine, dar 
asia? Cum se 
lucreze la sport

ce-nșeamnă 
poate să se 
IN UNIFOR

MA, IN T1NUTĂ DE STRA
DĂ?! COPIII TRANSPIRĂ, 
RĂCESC...

Bineînțeles a doua zi s-a 
reveniț la maiou și chiloți. 
Dar învățătorul din Micfalău 
cîștigase bătălia...

Acațiu Feier nu s-a oprit 
aici. Paralel, la îndemnul ti
neretului, cu ajutorul aces
tuia, s-a apucat să schimbe 
înfățișarea „stadionului" din 
comună — un fel de to
loacă. Terenuri dă volei, bas
chet și fotbal, pistă de 400 
cte metri cu patru culoare, 
tribună de pămînt cu o ca
pacitate de 1 200 de locuri, o 
cabană-club prevăzută cu 
vestiare și biliard. între ce a 
fost „stadionul" și ce este 
astăzi...

Și-l mai roade un gînd pe 
învățătorul din Micfalău, do 
rește să amenajeze o mică 
bază sportivă și pentru pre
școlari. A obținut spațiul ne
cesar, oamenii sînt acum în
călziți de o asemenea iniția
tivă. Restul...

Cîte nu s-ar putea acrie 
despre Acațiu Feier. Un ro
man întreg. îl pregătește — 
— sîntem informați — scrii
torul Pop Simion. Noi, deo
camdată, ne vom opri aici...

Tiberiu ST AMA

OMAGIU ȘLEFUITORILOR...
In aria complexă a activităților sociale Învățătorul 

reprezintă o figură centrală, el avînd mandatul în
tregii națiuni de a șlefui diamantele pe care aceasta 
i le pune ia dispoziție : copiii. Am dorit ca, In semn 
de omagiu pentru stăruința cu car? omul de Ia 
catedră călăuzește spre viitor pașii tinerelor vlăstare, 
să stăm de vorbă cu cîțlva dascăli de sport, ostași 
vrednici pe marele front ai educației. Ne-a fost greu 
să facem alegerea pentru că pretutindeni am găsit 
oameni despre care merită »ă se scrie. Ne-am oprit 

doar la trei, dar prin ei vrem să Înțelegem că am 
stat de vorbă, simbolic, cu toți, pentru că gândurile 
lor frumoase sînt ‘ *' ’

— Sînteți ae 25 de ani la cate
dră. E mult, e puțin. Ce crede 
profesoara AURELIA STOICES- 
CU ?

— Nu vreau să mă gîndesc 
niciodată că a trecut un sfert de 
veac de actlvitgte didactică. Nu 
vreau să știu pă pînă a-ml în
cheia cariera au rămas mat puțini 
ani, clecîf am înapoi. Eu cred că 
e puțin ; cînd ești cu adevărat 
îndrăgostită de meserie, fiecare 
an ți se pare prea scurt.

— In îndelungata dumneavoas
tră carieră, pare a fost principiul 
călăuzitpr ?

— Sarcina principală a profeso
rului, și de aceasta nu este scutit 
nici cel de educație fjzlcă, este 
cunoașterea copiului șl .educarea 
lui. Aceasta se face ’cu răbdare 
și blîndețe, dar și ou exigență- 
Bineînțeles, în funcție de confor
mația psihică a copilului, Princi
piu meu î Enunțat, el ar șuna 
astfel : cunoști elevul educîjidu-1 
și îl educi mai bine cuno'jcîndii-i.

— Fiecare dintre noi are întipă
rite in memorie figurile cele mai 
reprezentative dlnfra profesorii ce 
l-au călăuzit in șegală. Dumnea
voastră la care țineți maț mult ?

— Profesorul are multiple mij
loace de a se impun? în ochii 
copiilor, devenindu-le, cel mai a- 
des.ea, un model nu numșl pentru 
momentul respectiv, dai" și un 
factor principal in alegerea pro
fesiunii viitoare. Cred că numai 
exemplul oferit de profesoara Je- 
nica Elthei, în primele clase, m-a 
determinat s-o urmez" peste am. 
Trebuie Bă-1 mai amintesc pe sil
via Negreanu șl Victor Tlbacu, 
cărora 1» port « vi» recunoștință.

de f»pt »l» tuturor.
_ Ce ați recomanda unui coleg 

aflat la țnceput de carieră ?
— Exigență față de sine, să ci

tească foarte mult, să înlăture 
orice tendință de superficialitate. 
Dar, ceea ce cred că este mai 
important, să fie in permanentă 
căutare a noului (i să iubească 
copiii.

— Q intrțbare clasici : eț vă 
doriți ?

— C? anii rfmași pînă la P?nșie 
șă fie'cît mai... lungi.
"Ne-am despărțit' de profesoa

ra AURELIA SȚOICESCU de ia 
Școala generglă hf. 111, din Capi
tală cu regretul sincer că timpul 
a trecut prea repede.

★
După 15 ani de activitate în școa

lă, profesorul ROMEO IONESCU, 
de la Liceul „Mihal Vlțeazu" din 
bucurești se simte c? la... înce
put. Descifrăm în togtă atitudinea 
sa o hotărîre de adolescent.
_ Ce calități slut necesare pen

tru a fi un bun profesor ?
— șă fii îndrăgostit de meserie, 

să dovedești pasiune, să înțelegi 
copilul. Bineînțeles, fără a uita 
de obligațiile, să le spunem astfel, 
leggte direct de stricta speciali
tate.

— pe părere aveți despre... pro
fesorul di educație fizici f

— Un om îndrăgostit de profe
sia Iul o vede mal presus decît 
altele. Profesorul de educație fi
zică este omul căruia elevul 1 se 
destăinuie totdeauna. El știe din 
intimitățile copilului mai mult 
decîț toți ceilalți și prin aceasta, 
Contribuția Iui la formarea cârac-

terulul elevului poate fl* foarte 
importanta. Pasiunea pe care o 
al o poți transmite, dar numai 
prin exemplu personal.

— Ce loc ocupă educația fizică 
tn procesul instructiv-educativ ?

_ Față de ultimul loc in anii 
de demult (motivele determinante 
sînt îndeajuns de cunoscute), ea 
se ridică astăzi către unul frun
taș. Și tocmai datorită faptului 
că s-a înțeles bine rolul educației 
fizice în viața școlii și a societății, 
iar aportul profesorului la acest 
silit nu este de neglijat, ci, dim
potrivă, îl consider prjmofdîal.

— Cu ce glndurț vă duceți la 
tradiționala inttlnire organizată 
în cinstea dumneavoastră, a pro
fesorilor ?

— Cu satisfacția intimă că prin
tre cei a căror muncă este apre
ciată șînt trecuți și profesorii de 
educație fizică.

★
Cartea de vizită a profesoarei 

ELA JECU, de la Liceul 10, Zota 
Kosmodemianskaia, cuprinde pe 
lingă numeroase succese în acti
vitatea profesorală și 17 ani de 
lucru cu copiii.

— Care a fost momentul cel mai 
emoționant din cariera dumnea
voastră ?

— Au fost mal multe. Dar cel 
care mi impresionează In mod

deosebit este acela, in care mă în- 
tilnesc cu foștii mei elevi, cînd 
constațl că .investiția" făcută a 
dat roade.

_ Există profesori buni ji pro
fesori răi ?

— Nu ! Există o singură cate
gorie : profesorul I Insă, „omul 
sfințește locul". Dar asta e cu to
tul altceva...

— Marele scriitor și cărturar 
Ion Slavici spune, in una din o- 
perele sale, că cu greu s-ar putea 
realiza ceva dacă dțn societate ar 
lipsi dascălul.

— Intr-adevăr. Insă profeșorul 
nu este suficient. '
trebuie să fie, în primul rînd, ele
vul. Dar și aici Intervenția dască
lului este '
șlefuieșil 
este după

Alături de el

covirșitoare. A ști să 
caracterul unul tinăr, 
mine, o artă .

★
fiecare din conlocutorii 
spus mult mai multe

Desigur, 
noștri aii ............. , . ___
lucruri. Am încercat să le reți
nem pe acelea care sînt caracte
ristice tuturor cadrelor didactice : 
pasiunea, competența, hotărîrea 
de a crește generația tînără a 
țării in așa fel incit ea să devină 
un pilon de nădejde al societății 
noastre.

Emanuel FANTANEANU

A

GIMNASTELE PROFESOAREI DE „ROMÂNĂ
...Este profesoară de limba 

română. Dar sportul o pa
sionează în aceeași măsură 
ca gramatica și literatura, iar 
cea mai bună dovadă in a- 
cest sens o constituie afir
mația elevelor pe care le 
pregătește pentru competiții 
cu caracter republican. Mulți 
dintre bucureșteni au auzit 
despre ea anul trecut, cu oca 
zia unei demonstrații de 
gimnastică artistică și acro 
batică ce a avut loc pe scena 
Sălii Palatului. Pentru ju
riu — care a acordat echipei 
marele premiu — a fost o 
adevărată îneîntare de a fi 
asistat la o serie de exerciții 
impecabil executate.

AURELIA IOANIN — căci 
ea este profesoara de limba 
română — își frățește exis
tenta intr-un sat, de puțină 
lume cunoscut, Roșiori, în 
județul Mehedinți. Mai îna
inte de a fi ciștigat faza re
publicană, 
nastică din 
multe alte 
campioană 
Cupa de
țeană fi interjudețeană, ul 
tima competiție avînd loc la 
Craiova. Fetițele ei — 1H 
eleve de la școala generală 
din Roșiori — s-au îndr-ă-

Aș spune, la începutul acestor 
rînduri că într-o istorie a caiacu
lui românesc numele gălățeanu|ui 
Vasile Nicoară — mulți ani com
ponent de bază al echipei steaua 
— ar trebui scris cu majuscule. 
Pentru că Nicoară a fost un mare 
performer (să ne reamintim doar 
cele trei titluri mondiale cucerile 
la Jajce, în 1963, sau cele patru 
medalii cîștigate ia europenele de 
la Snggov, în 1965) și poate, mai 
ales, pentru că întotdeauna acest 
sportiv s-a dovedit un exemplu 
de modestie, ae conștiinciozitate 
în pregătire. Este, din multe mo
tive, întemeiată șl afirmația că 
prin valoarea individuală a

NICOARA

echipa de oim- 
Roșiori a cucerit 
trofee: Cupa de 
comunală, avoi 
campioană jude-

Acum vreo patru decenu se 
instala la catedra de educație 
fizic^. a uoii școli din Cuta- 
rida țînărul profesor VALEN
TIN OMȘANU. Coborîpd di» 
Ardeal, el venea aici pentru 
a susține ideea frumosului 
corporal, a necesității omului 
complet printre frații, surorile 
și mai ales copiii personajelor 
din „GROAPA" lui Eugen 
Barbu. Avea de luptat, șvea 
de doborît stînca uriașă a 
mentalității învechite cu pri
vire la sport, avea de sădit 
în mintea și în inimile tinere
tului noul concept de educare 
a fizicului prin mișcare. Și 
trebuia, în primul rind, ca 
prin entuziasmul și elanul săug^
să treacă peste lipsa totală zi ' 
celor mal elementare condiții 
materiale.

Deci, cu migală a început 
totul de Ia zero. Adăugind en
tuziasmului său explozia fi
rească a tinereții elevilor, el 
a reușit să înființeze prima 
Asociație sportivă școlară din 
țară. Acesta a fost primul 
pas, nu scopul In șine, dar 
își crease un renume — renu
me ce avea să fie definitiv 
conturat în anii de după '32, 
prin numeroasele titluri de 
campioană pe care lo va obți
ne echipa sa de atletism și 
mai apoi prin cupe, plachete 
și diplome, de ordinul zecilor.

Rezultatele sportive obținute 
nu l-au îndepărtat de catedră. 
Dimpotrivă, înainte de a ți 
antrenor a rămas dascăl, gri
ja pentru apropierea de „bo
bocii" săi fiind o permanentă 
a vieții. Elevii l-au iubit mult, 
i-au scos, ca la toți profesorii 
și porecle. I-au zis „Leul" Și 
..Cetățeanul". Cetățeanul cu ini
mă de leu... In orice mo
ment, a rămas același — Ia 
bine și la rău, atunci în anii 
grei ai războiului și apoi în 
cei ai reconstrucției. A rămas 
același și în anii noștri. El va 
deveni „proprietarul Mării Ne
gre" — cum îl numea un con
frate — avînd în fiecare vară, 
sub directă supraveghere, or
ganizarea vacanței mari a ce
lor mici, pe plajele de la 
Constanța, Eforie, Năvodari.

Eminentul pedagog a fost 
— un timp — și profesorul... 
profesorilor de sport. El, pro
fesorul de la „Vlaicu” va mai 
preda și Ia alte licee, va fi 
președinte al Federației româ
ne de oină și al celei de gim
nastică. Dar marele său edi
ficiu, marea sa dragoste va 
rămîne școala în care a făcut 
primii pași. Și azi arlistul-pe- 
dagog poate fi văzut acolo — 
printre colegii mai mici ai 
foștilor săi „ucenici" — elevii 
de azi ai liceului-

Amintirea lecțiilor-model ale 
„leului'’ de Ia Vlaicu —.Va
lentin Orășanu, 
poeme ale mișcării 
din generație în 
Fiica pensionarilor 4? Oră
șanu (căci Și soția șa a fost 
profesoară la același liceu), 
Rodica Orășanu, a preluat 
ștafeta părinților, predînd la 
Aurel Vlaicu limba engleză.

Geo RAEȚKI

„ . Va- 
adevărate
— trece 

generație.

Nicoară s-a creat, la clubul 
Steaua, o echipă redutabilă care, 
multă vreme, a dominat unele 
probe din principalele competiții 
interne și internaționale. Mai 
mult, se poate aprecța că de nu
mele și de activitatea acestui spor
tiv sint legate direct multe dbi 
succesele de prestigiu ale caiacu
lui din țara noastră.

Era, deci, firesc ca federația de 
specialitate să se- preocupe 
grijă de un asemenea cadru de 
valoare, atunci cînd vîrsta 
obligat pe maestrul emerit 
sportului Vastie Nicoară 
încheie activitatea competlțlonală. 
Și astfel, propus Și sprijinit

cu

l-a 
ai 

să-și

<cu

A FOST 0 SĂRBĂTOARE!

gimnas-

Fetele 
soarei 
Ioanin 
grațios 

cercurile.

profe- 
Aurelîa 
intr-un 

exercițiu

gostit într-a-tît de
tică, incit își dedică aproape 
tot timpul lor liber acestui 
sport. "
Stela 
gescu. 
Pușcă 
multă 
s-a bucurat 
care l-au oferit.

Peste 30 de zile p vom ve
dea din nvi la București pe 
Aurelia Ioanin, împreună cu 
echipa de gimnastică pe care 
o pregătește. Scena Sălii Pa

Grațioasele copile 
Nicolae, Ancuța Gear 
Ana Robu, Rodica 
și altele nu vor uita 
vreme succesul de care 

spectacolul pe

latului le așteaptă ca pe piște 
oaspeți dragi, pe care nu i-a 
uitat, iar spectatorii Capitalei 
— șțntem siguri — nu-și vor 
drămui entuziasmul.

Măiestria și voința de fier 
a Aureliei Ioanin a găsit în 
sport, țn gimnastică, reme
diul cel mai bun de a scăpa 
de urmările gravei boli ce a 
contractat-o cînd era și ea 
copilă. Aveg 14 ani. Un te
tanus — boală deseori mor
tală — a țintuit-o multă

vreme După
ce < ,. s p»ta l,
s-a înscris la facultate. A 
absolvit ..filologia" la Inși. 
Revenită la Roșiori a conti
nuat fă facă gimnastică și 
să instruiască, in același 
timp, echipa școlii-

De Ziua învățătorului, șă-i 
mulțumim Aureliei Ioanin 
pentru frumoasa pildă ofe
rită copiilor și nouă, tutu
ror !

Ion GAVRILESCU
s

Adresată în general elemen
telor mai modeste, reuniunea 
de duminică chiar dacă a înde
plinit exigența laturii spectacu
lare, prin prisnja recordurilor 
înscrise de concurenți poate fi 
socotită că a redat rezultate 
lipsite de semnificație.

De pildă evoluția mînjilor, 
deoarece aceasta contribuie cu 
o mare pondere la Întocmirea 
unui program. în pofida unor 
apșrențe care pînă la urmă 
ș-au dovedit a fi Înșelătoare, 
această generație de mînji tro- 
tează într-un ritm de vais-bos- 
ton ; cu recorduri care nu a- 
duc nici încredere și nici sa
tisfacție. Poeni'i, Samur. Har
buz, Haitaș și Sanda ar fi sin
gurele nume demne de reți
nut. Față de volumul mînjilor 
însă, citarea acestor nume nu 
demonstrează nici un progres 
al selecției de la crescătoriile 
naționale. Mai mult, fără iz 
de zootehniști, rămînem la cre
dința fermă că restringerca 
volumului de reproducători nu

poate duce decît la o plafo
nare a producției. Fără fante
zie, în materie de Încrucișări, 
nu va rezulta niciodată nimic 
bun !...

Din ansamblul rezultatelor 
de ieri socotim demn de rele
vat că antrenorul Costică 
Ichim a ieșit din nefireasca lui 
comportare de pînă acum și 
a câștigat două curse. Se spune 
de obicei, că orice început e 
greu... în orice caz, Simion 
a fost foarte incisiv în final 
cu Băița și elementul acesta 
merită considerația respectivă.

Rezultatele tehnice : 1. So
prana (Gh. Tănase), Pandelaș, 
Mercur 45,9, 2. Băița (N. Sir 
inion), Melița, Don 35,1, 3- Dis
tins (S. Onache), Ibia, Ina 33,3, 
4. Sabia (C. Ichim), Radar, 
Priza 38,1, 5. Mira (S. Teofil), 
Hornar, Nepoțel 30,7, 8. Flori
cica (D. Iana), Cabina, Rigola 
45,7, 7. Florid (I. Bănică), Fi
bula, Nicușor 31,4, 8. Huma 
(F. Pașcă), Fibius, Hanon 43,3.

Niddy DUMITRESCU

federație, multicamplonul mon
dial și european devine — din 
vara anului trecut — antrenor la 
clubul ale cărui culori le repre
zentase cu atîta cinste Ultimele 
competiții ale anului 1969 îl găsesc 
pe Nicoară — spre bucuria tutu
ror, dar mal ales a tinerilpr caia- 
clșli de la Steaua — in mijlocul 
unor elemente talentate cărora el 
începe să le împărtășească fără 
rezerve bogata sa experiență și 
acea tehnică individuală cu care 
își dobîndlse faima mondială.

Spre surprinderea generală, 
după numai citeva luni proaspă
tul antrenor devine spectator (?!) 
al competițiilor de caiac din sezo
nul actual.

Nu știu ce aprecieri, ce criterii 
au hotărît neintrebulnțarea in 
continuare a acestui excelent 
practician șl tehnician al caiacu
lui nostru, dar cred că este o 
greșeală, avînd în vedere price
perea dovedită, chiar intr-o peri
oadă foarte scurtă, ca și compor
tarea sa modestă, felul în care a 
știut să se apropie de sportivi, 
să-l învețe și să le insufle dra
gostea pentru practicarea caiacu
lui.

Consider că lucrurile nu trebuie 
să rămînă așa. Locul iul Nicoară 
— un loc cișllgat, meritat, prin 
muncă și valoare — este în rin- 
dul antrenorilor. Aș adăuga chiar 
că folosirea lui Nicoară se im
pune, că aceasta ar stimula și 
activitatea altor antrenori, dintre 
care unii ar avea de învățat de 
la fostul campion mondial șl eu
ropean.

Se impune, de aceea, ca federa
ția de specialitate să găsească so
luția necesară pentru ca Vaslle 
Nicoară să nu mai rămînă în tri
bună — ci șă-i fie create toate 
condițiile pentru a-și putea aduce 
contribuția la descoperirea și la 
pregătirea viitorilor campioni al 
caiacului nostru.

Este necesar să se acționeze 
rapid ți eficient, cu atît mal mult 
cu cît — se știe — dlntr-un motiv 
sau altul, în ultimii ani, o serie 
de alți foști performeri, care și-au 
încheiat activitatea competițlo- 
nală, stau încă departe de munca 
șl de preocupările actuale din 
sportul caiacului șl canoe!

Șl sînt atîtea de făcut...

Radu HUJAN
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de fotbal din țara noastră — 
și in mod cert nu numai ei — 
și-au mutat pasiunile, sau 
numai simpatiile, dacă vreți, 
de la Rapid, Universitatea 
Craiova, Steaua, Jiul sau Di
namo la Brazilia, Italia, An
glia sau R.F. a Germaniei. 
Trăind intens, poate prea in
tens această infernală cursă 
nentru cucerirea grațiilor „Zei
ței" (decedată acum !...) Obiș- 
nuiții stadioanelor noastre au 
uitat suculentele amănunte ale 
campionatului nostru, îndârji
tele și frumoasele rivalități 
sportive pe cane el le declan
șează. în mod firesc aproape

adaptarea s-a făcut mal greu, 
cu oarecare reținere.

Șj, tocmai cea de a XXIII-a 
etapă, etapa retnțilniril, s-a 
dovedit a fi una dintre cele 
mai furtunoase, dintre cele pe 
care această competiție ni le-a 
oferit pînă în prezent. Un 
scurt bilanț este edificator în 
acest sens : din cele 8 partide 
programate, în 4 victoria a re
venit formațiilor oaspete, ceea 
ce 6ă recunoaștem nu este un 
lucru obișnuit. Sub acest as
pect mu pot fi trecute cu ve
derea nici cele două rezultate 
de egalitate înregistrate la 
București șj Bacău, ambele cu 
serioase implicații în aprigele 
dispute din fruntea și din 
coada clasamentului, precum și 
surprinzătoarea victorie a fero-

con-

0 SCRISOARE
DE LA

U. E. F. A.
1^3 Federația română 

fotbal * sosit zite- 
trecute o scrisoare 
la U-EJ*.A., semna- 
de secretarul gene- 

Bangerter,

de 
le 
de

rgi Hams
■prin care arbitrul Gh. 
Dimona este âfleUcitat 
pentru aportul adus la 
buna desfășurare a ce
lui de al 13-lea turneu 
UB.F.A. în scrisoare, 
se »crie, printre altele :

,,..JHâ folosesc de a- 
cest prțlej pentru a vă 
exprima în numele 
Comisiei Juniorilor și 

al Comisiei arbitrilor 
UXFJi. cele mai vR 
mulțumiri și felicitările 
noastre călduroase pen
tru munaa excelentă 
pe care ați prestat-o 
în timpul meciurilor 
turneului «us-mențio- 
nat“...

O f.inu>oasâ aprecie
re de pește hotare 
despre Gh. Umana, 
carg si în țară, de alt
fel, ne-» obișnui) cij 
arbitraje de bună cali
tate.

UN CAMPIONAT
Șl... JUMĂTATE"
De loc rău, regulamentul 

de transferări oferă unor ju
cători posibilitatea ca în de
cursul unui campionat 
promoveze, cu drept de 
imediat. Cu condiția ca 
pa de unde pleacă să-i ofere 
celui în cauză dezlegarea

Și iată, avem două cazuri 
Este vorba de Bujor. care 
duminică a îmbrăcat tricoul 
Rapidului (și coincidență fe
ricită, a marcat golul egali
zator) după ce numai cu o 
săptămînă înainte încerca 
cu colegii de la Sportul stu
dențesc să evite retrograda
rea. Al doilea este Sorin 
Bretan. Clujean de origină, 
el a activat sub culorile for
mației Politehnica Galați. 
Primind dezlegarea, el s-a 
reîntors pe meleagurile na
tale și duminică a jucat în 
echipa ceferiștilor din Cluj,

să 
joc 

echi-

ECOURI ECOURI ECOURI
• Exclamații în tribune, 

la Bacău, la apariția Coșu
lui. Jucătorul care purta tri
coul cu nr. 8 nu era altul 
decît Ion Ionescu, fotbalis
tul despre care s-a scris atît 
de mult în ultimii ani. După 
cîteva minute de joc. însă, 
avea să se nască o întreba
re : cum se face că antreno
rul... Ion Ionescu a trimis în 
teren un jucător lent, lipsit 
evident de pregătire ? Din 
ambiție ? Di fi dorința de a 
oferi cronicarilor și publi
cului elemente de senzațio
nal T

Gluma a durat pînă la 
pauză. După aceea, antreno
rul Ion Ionescu a avut tăria 
să-l înlocuiască pe jucătorul 
cu același nume, cu un echi
pier maț- puțin celebru, de
sigur, dar la punct cu pre
gătirea. '

• Lovitură liberă, la poar
ta lui Dlnamo Bacău. Arbi
trul, Auriei Bentu, verifică 
dacă „zidul" 3 fost fgaut la 
distanța .Regulamentară de 9 
metri. Primul său pas mă
soară, poate, 1 metru, al doi
lea, doar 90 de centimetri. 
Al treilea, 80. Al patrulea și 
mai puțin. Iar ultimul pas, 
a fost doar șimbolic. Ca ata
re, ,zidul“ s-a aflat la cel' 
mult 7 metri de locul 
unde trebuia să se 
lovitura liberă.

■ O asemenea măsurătoare, 
folosită de TOȚI arbitrii, pe 
lingă că eludează regulamen
tul, diminuează și puțin de 
șanse care există ca lovitu
rile. libere' să fie fructificate.

• Minutul 3, în meciul 
Dlnamo Bacău—Crișul. Aripa 
stângă a -băcăuanilor, Băluță, 
este faultat de către Sărac. 
Arbitrul ^sancționează infrac
țiunea. Ridicându-se de. la 
pămînt,' Băluță, vrea să-1 lo
vească pe, cel care n faulta
se. Ne-ajrrț amintit, în clipa 
aceea, de,Imaginea de la C.M. : 
fotbaliștii englezi, proiectați 
Ia pămîijț, și care se ridicau 
fără Să Schițeze un gest de 
protest și cu atît mai puțin 
de răzbunare. Măcar acest 
lucru arwfi trebuit să-l învețe 
jucătorii ijioștri, urmărind la 
televizor ' urnele partide

sâ ne întoarcem 
Zete minute mai

de 
execute

din
Mexic.

Dar,
Băluță.
ziu, el îi,ataca neregulamen- 
tar pe pdttarul Katona. Care

la 
tfr-

n-a încercat să riposteze. 
Poate că jucătorul băcăuan 
va reflecta la toate acestea...

• Antrenorul Marin Băr 
bulescu ne ruga ca tri cro
nică să ținem seama de fap
tul că din formația sa au 
lipsit cîțiva titulari (Dan, 
Dinu). De acord. Dar nu ti
nerii folosiți cu acest prilej 
— Niță. Bujor sau M. Ste- 
lian — au jucăt cel mai 
Dimpotrivă, ceilalți- 
larii!

8 Se vede treaba că 
pele nu vor cu nici un chip 
să ofere spectatorilor și- 
telespectatorilor condiții mai 
bune de a viziona partidele 
lor. Duminică, de pildă, tri
couri în dungi și de o parte 
și de alta. Și tot pe verti
cală: Singura deosebire,
unele roș-albastre, altele alb 
vișinia. Dar cum la noi tele
viziunea nii transmite ima
gini decît 
închipuiți 
iese.

• Apropo 
în formațiile 
masa presei (Și 
amplificare) au 
oru pe alb, rezerve la Ba 
md ■’ Apostol, nr. 13, Bujor, 
nr. 15. Dar aceștia au inver 
sat tricourile. De aici confu
zia făcută de crainic, care a 
anunțat greșit șphimbările 
si autorul golului rapidist 
In plus, trebuie să fii ghicitor 
să depistezi numerele de pe 
tricourile feroviarilor. De 
ce ? Tricouri cu dungi albe 
și numere... albe.

8 Tătaru a avut unele 
momente în care a evoluat 
ca uri jucător cu mare per
sonalitate. Cineva spunea că 
meciurile de la Guadataiora 
i-au sporit încrederea ia fot~ 
țele proprii. Dar să așteptăm 
si alte confirmări.

8 Steaua a pierdut meciul 
de tineret cu 1—2. Credem, 
însă, că amărăciunea antre
norului N. Tătaru a fost de 
scurtă durată. Ciugarin, pro
movat de curînd în prima 
formație, a făcut o partidă 
bună confirmînd calitățile 
sale. Acesta este de fapt 
marele cîștțg al unei echipe 
de tineret. Să promoveze 
jucători. Și nu să alerge după 
rezultate imediate. lată de 
ce N- Tătaru nu trebuie șă 
fie supărat.

8 Clubul F. C. Argeș, 
mulțumește pe această cale 
brigăzii de arbitri care a con-

Ste- 
slab. 
Titu-

echi-

rn alb-negru vă 
ce încurcătură

de încurcături. 
anunțate !a 
la stația de 
apărut ne-

dus meciul Farul — F.C. Ar
geș, pentru modul în care ș-a 
achitat de misiunea avuță. 
Să reamintim scorul meciu
lui : 3—1 pentru Farul. Fru
mos ecou !
• Ozon nu se joacă cu 

disciplina. Sîmbătă la ora 13, 
Georgescu era titujar în pri
ma echipă pentru jocul de 
la Tg. Mureș. La org 13 și 
cinci, același Georgescu fu
sese mutat disciplinar în e- 
chipa de tineret-rezerve. Mo
tivul ? Un răspuns insolent 
adreșat antrenorului.,.

...în aceeași formație, 
tineret-rezerve, au 
Achim și Țonca, alți jucători 
certați cu disciplina.

Cu ‘
Dobrescu și Marinescu, titu
larizați în prima echipă, mi
nerii au ciștigaț cu 3—0. 
Fără comentarii !...

© Mureșenii au renunțat 
serviciile lui Nagy, Siko 
Dodu. Primii vor activa 
cadrul unei echipe din re-

de 
apărut

tinerii M. Popescu,

JUVENTIȘTII AU DAT 0 NOUA...
PRODUCȚIE DE CADRE

la 
Și 
în 
giune, iar Dodu va pleca lg 
Mediaș sau Petroșani.

• Tiberiu Bone, după me
ciul pierdut : — Am jucat 
foarte slab... Fără Caniaro și 
Țrăznea, n-am om de

Ștefan Dobay, fostul 
național, prezent la

— Mai am un an și 
nesc 60. Dar, zău, ca șl 
vîrsta asta trag mai bine 
poartă decît toți tinerii 
ceștia de 20—21 de ani

© înaintea partidei Uni
versitatea Craiova—Dinamo
București, un grup de tine
re fete. îmbrăcate în port 
naționaj oltenesc, a oferit 
..mundialilor** din echipa di- 
namovistă 
de flori.

Un gest 
și apreciat

• Discuție cu Oblemenco. 
seara, când jucătorii crain- 
veni își consumau, triști, în- 
frîngerea :

— Ai jucat bine azi, Ne- 
lule.'

— Ce folos, dacă a pierdut 
echipa...

Același coechipier exem
plar acest Oblemenco

• Both, mult discutata re
zervă a dinamoviștilor bucu- 
reșteni, a făcut la Craiova 
un meci deosebit, revit-ali- 
zînd — printr-un mare con
sum de energie șj un servi
ciu impecabil, care a „aler
tat" vârfurile echipei bucu- 
reștene — jocul echipei sale. 
Dacă ar fi să dăm o ordine 
a autorilQr victoriei de la 
Craiova, am scrie; 1) Both, 
2) Delean ti, 3) Dinu, 4) Du- 
mitrache.

gol. 
inter- 
meci : 
împli- 

la 
la 
a-

frumoase buchete

delicat, aplaudat 
de toată lumea.

viarilor clujeni asupra 
cetățenilor lor, care se grăbesc 
obiectiv in acest final de 
campionat, urmuid să șe pre
zinte la o mare întrecere stu
dențească. Una peste alta, eta
pa ne-a adus lâ încheierea ei 
doar un singur rezultat nor
mal, dacă putem spune așa, 
cel de la Constanța, unde Fa
rul a întrecut pe Dobrin „and 
hia band’’ fără prea multe 
emoții.

O primă concluzie, deci, ar 
fi aceea că sub aspectul dis
putei, al luptei pentru puncte, 
campionatul s-a reluat mai 
mult decit promițător. Este o 
satisfacție. Desigur ea nu poa
te aduce o integrare deplină în 
atmosfera compețițională, de
oarece paralel cu constatarea 
aceasta- se impune o alta, la 
fel de importantă : valoarea 
fotbalului prestat de cele 16 . 
echipe a avut un standard de
loc mulțumitor. S-a jucat pe 
„bucăți" de timp, din păcate 
cu lungi pauze în ritm, cu 
multe și supărătoare greșeli 
de ordin tehnic, cu evidente 
tendințe de temporizare și 'su
praaglomerare în apărare. Re
latările publicate în ediția an
terioară a ziarului nostru sînt 
mărturii grăitoare în acest 
sens. Firește există scuze. An
trenorii și fotbaliștii în cauză 
ar fi gata imediat să ne de
monstreze că : a) prelungirea 
neobișnuit de mult a întrecerii 
a determinat o restructurare a 
activității de pregătire, ceea ce 
a puș probleme noi ; h) adap
tarea organismului la acel efort 
eșalonat pe un interval de 
timp mai mare solicită găsirea 
unor soluții tactice adecvate ; 
c) existența unor numeroase 
accidentări sau indisponibilități 
în loturile multora din forma
țiile participante la campionat. 
Sînt, bănuim, principalele argu
mente ale.., „acuzaților". Nu-i 
mai puțin adevărat că există 
și... contra-argumente, principa
lul dintre acestea fiind că to
tuși timpul de care au dispus 
echipele pentru pregătire (cu 
excepția, bineînțeles, a celor 
care au avut jucători incluși 
in lotul pentru C.M.) a consti
tuit o binemeritată pauză ce 
s-ar fi putut traduce azi prin 
valoarea tehnică, fizică și. e- 
ventual, tactică.

Din punct de vedere al tac
ticii să nu uităm totuși a 
menționa un lucru ce indul- 
cește oarecum observațiile de
loc măgulitoare făcute ante
rior. Este vorba de maniera, 
am zice „rijexjcană”, în care 
Dinamo București a obținut o 
prețioasă victorie, in deplasa
re, în „vulcanul" de la Craio
va. Dinamoviștii au așteptat 
cu luciditate, au rezistat orga
nizat furiei oltene, scăpînd 
numai cu un gol și apoi au 
întors jocul in favoarea l°r, 
dovedind astfel că regulile 
suporterilor fotbalului care 
spun că „în deplasare este 
greu...“ și că „dacă primești 
gol în primele 20 de minute ai 
pierdut", pot fi infirmate, Dar 
asta numai cy condiția să știi 
fotbal și, mai aleș, să fii sigur 
pe ceea ce știi.,.

MÎINE, ÎN
Partidele din etapa a 

XXIV-a a campionatului di
viziei A, programate miercuri 
in Capitală, se vor disputa 
după următorul program :

• Stadionul Dinamo, ora 
18 : Dinamo IȘucurești-Farul.

TURNEUL FINAL
Al CAMPIONATULUI

REPUBLICAN
AL JUNIORILOR
Șl ȘCOLARILOR

Fotbaliștii români
în comentariile
în amalgamul de comenta

rii care înconjoară încă lu
mea după încheierea cam- 
pionatuiui mondial de fotbal 
din Mexic, numele (sau re- 
numete) jucătorilor români 
este adesea pomenit și — 
djn fericire — sub cele mai 
frumoase auspicii.

De data aceasta vom folosi 
buletinul dc comentarii al 
agenției elvețiene „Sporting" 
din Zarich, condusă de un 
prieten al țării noastre, fos
tul președinte al A.I.P.S., 
Henri Schihin. în ultima edi
ție a acestui buletin, trei 
materiale foarte interesante 
se referă 61 la fotbaliștii ro
mâni.

PELf: ȘJ APĂRĂTORII 
ROMĂNI

într-un Interviu final, luat 
lui Pete la Ciudad de Mexi
co, reporterul a evocat jo
cul brutal din 1966 căruia â-a 
căzut victimă celebri jucă
tor în Anglia.

— Acela a fost un fotbal 
murdar — a răspuns Pele 
— pe care aici nu l-a reluat 
decît echipa Uruguayului, 
împotriva noastră. Dar dacă 
astăzi sîht sănătos și fără 
răni, aceasta o datorez echi
pelor Cehoslovaciei, Angliei, 
R4)mâniei și Perului, care au 
jucat cumsecade.

— Ce părere aveți despre 
agresivitatea apărătorilor îm
potriva jucătorilor virtuozi ?

— Nu-mi fac gînduri. Am 
fost întotdeauna un atacant 
care nu dorea decît să mar
cheze goluri. în nici un caz 
nu m-aș lipi 
ca acel jucător 
care, după 90 , 
l-am întrebat : i 
hotel cu mine ?

de adversar 
european pe 
de minute, 
nu vii și la

CEI MAI BUNI DIN LUME

O comisie ad-hoc, prezida
tă de cunoscutul antrenor și 
consilier F.I.F.A., Dettmar 
Cramer, și din care făcea 
parte și comentatorul de fot
bal Wolfgang Thiel de la a- 
genț.ia SID din Dusseldorf, a 
întocmit două formații mo
del, în urma constatărilor' 
făcute în Mexic. Ambele 
formații sînt stabilite pe 
scheletul sistemului 1—4—. 
3—3.

Iată, în această concepție, 
cum ar arăta „echipa lu
mii** :

CAPITALĂ
în deschidere se vor întîlni 
echipele de tineret-rezerve.

• Stadionul 23 August, 
ora 18 : Steaua — Steagul 
roșu. în deschidere : echipe
le de tineret-rezerve Steaua 
— Steagul roșu.

Toate meciurile programa
te mîine în campionatul di
viziei A vor începe la ora 18.

DAN COE INDISPONIBIL
PÎNĂ LA SFÎRȘITUL

presei străine
Mazurkiewicz (Uruguay) — 

Carlos Alberto (Brazilia), 
Ancheta (Uruguay), Pena 
(Mexic), Vogts (R.F.G.) — 
Beckenbauer (R.F.G.), (Ger

son (Brazilia), Overath (R.F.G.) 
— Jairzinho (Brazilia), Mii- 
ller (R.F.G.), Pete (Brazilia).

După cum se constată, Ma
zurkiewicz i-a fost preferat 
lui Banks ; Vogts a fost so
cotit mai bun decît Everaldo; 
iar Jairzinho și Muller au 
fosț aleși pentru calității* tor 
de golgeteri.

DINU PRINTRE EUROPENI

Mult mai interesant^ însă 
este „echipa Europei1*, care 
arată astfel:

Banks 
(Anglia),
Dinu
,(R. F. G.)
.(R.F.G.),

(Anglia) — Newton 
Labone (Anglia), 

(România), Vogts 
— Beckenbauer 

Mazzola (Italia), O- 
verath (R.F.G.) — Hmelnițchi 
(U.R.S.S.) Mtiller (R.F.G.), 
Riva (Italia).

în comentariul însoțitor se 
spune : „Unul dintre cei mai 
buni apărători ai finalelor a 
fost românul Cornel Dinu; 
cea mai bună impresie ca 
extremă dreaptă a lăsat-0 
sovieticul Hmelnițchi**.

1
PUTERNICELE REZERVE
Dar vedetele n-au ștat nu

mai în teren, ci și... pe ban
ca rezervelor. Comentatorul 
elvețian citează printre a- 
ceștaa pe Lev Iașin, Nobby 
Stileș sau Pierino Praia, re- 
mareînd că și Gianni Rivera 
sau Helmut Haller n-au ju
cat, de fapt, decît puține mâ
nute.

Plecând de la aceste con
statări, agenția „Sporting" 
consideră că echipa formată 
numai din rezervele de mai 
jos ar fi putut da de furcă ori
cărei formații în Mexic :

Iașin (U.R.S.S.), Dobrin. 
Dan Coe (România), Stâlețs 
(Anglia), Josă Mana (Brazi
lia), Pivarnik (Cehoslovacia), 
Persson (Suedia), Joel (Bra
zilia), T. Nordhai (Suedia). 
Metreveli (U.R.S.S.), Prati 
(Italia).

După cum se vede, jucă
torii români nu sânt uitați 
în nici o circumstanță, ceea 
ce-i onorează.

MECIURI
OMOLOGATE

CU 3-0

i

O dată cu jocurile de divi
zia A, și-au reluat întrecerea 
și formațiile din campiona
tul de rezerve-tineret. Celor 
mai mulți dintre confrați, 
și îndeosebi spectatorilor, le 
place să elimine primul cu- 
vîpț din titulatura cu care 
federația a botezat această 
competiție: REZERVE-TT-
NERET. Cei mai mulți le 
spun acestor aproape 200 de 
fotbaliști juventiști. E o gre
șeală ? De loc. Mai bine 
spy's, e o năzuință.

Și faptele ne arată că tre
burile merg parcă mai bini
șor în această privință, a 
promovării tineretului. Etapa 
de duminică a coincis, parcă, 
eu un exod al juventiștilor 
spre primele formații. Au a- 
părut Octavian Niță, Bujor sau 
Apostol la Rapid, Spiridon 
Șa Petrolul, Mihăilă la „U“ 
Cluj. Cojocaru Ja Steagul 
roșu. în echipa din Valea 
Jiului, Jîngă Marineșcu, M- 
Popescu, Dobrescu, alt nume 
nou. necunoscut — portarul 
Florea. La Tg. Mureș, acum 
cînd nimic nu mai e de pier
dut, joacă Ispir, Soloși, Faze- 
kaș. Stan- Au fost titularizați 
în dorința ca jocurile care 
au mai rămas de disputat 
T> divizia A să rodeze o gar
nitură de viitor. în sfârșit, 
forțați de împrejurare, e a- 
devărat. cei din Tg. Mureș 
au în vedere acum perspec
tiva.

Desigur, dintre noii veniți,

nu toți au corespuns. Unii 
au jucat mai bine, alții mai 
slăbuț. bracul debutului, 
primii păși în rîndul celor 
mari sînt 'uneori șovăielnici, 
timizi. E' și o chestie de în
drăzneai^ am spune-o, de 
caracter. Antrenorii au, însă, 
datoria de a persevera, de 
a-i înctiraja pe egi ce nu 
și-au piîtut stăpîni emoția, 
care I__ -----------------1
ții lor și nu le-a ] 
etalarea cunoștințelor 
nice. Și îftcă un lucru :

’ frîngerea echipei (cazul 
trolujuj,, Steagului roșu) să 
nu fie dată pe seama celor 
mai tineri. Ar fi o mare gre
șeală. După aceea, ar trebui 
timp în- «plus pentru reface
rea traumatismului moral. 
Ne amintim că așa s-a în- 
tîmplat cu Gornea. La me
ciul de debut, el a călcat 
cu stângul, iar unii s-au și 
grăbit să-1 eticheteze... fără 
perspectivă. Că ulterior ideeș 
nefondȚtă a fost infirmată, 
ne-am convins. Dar a tre
buit timp.

Rezultatele etapei de du
minică 'djn cadrul campiona
tului formațiilor de rezerve- 
tineret -au purtat, desigur, 
amprenta mișcărilor „de 
trupe* amintite. Dar „U‘* 
Cluj (2—1* cu C.F.R.), Dinamo 
Bacău și Crișul (0—0 în me
ciul lor direct) au arătat că, 
în continuare, sînt printre 
cele mai bune team-uri. La 
Brașov și Ploiești, primele

putut stăpîni emoția, 
le-a tăiat elanul tinere- 

permis 
teh- 

„: în- 
(cazul Pe

au 
au

garnituri ale ' gazdelor 
fost învinse.
dobîndit victoria. O 
lare ? Da. 
ranțe.

Privind 
etape am 
nu fără 
rile strînse din cele 8 par
tide: 1—2, l—0 1—1, 1—1, 
0—0, 1—2, 1—0, 2—1 ! De 
aici, se vede treaba că se 
cam merge la cîștigarea celor 
două puncte (acasă) și la 
realizarea egalului (în depla
sare). De ce? De retrogra
dare nu poate fi vorba. Ar 
fi p greșeală să se ignore jo
cul deschis, 
pentru care 
alcătuiește după un regula
ment aparte, menit să-i sti
muleze pe cei ce înscriu mai 
multe

Dar
fi...

ARBITRII MECIURILOR
Juventiștii 

conso- 
și spe-Dar, poate

acesteijocurile 
remarcat un lucru, 
îngrijorare i scoru-

ofensiv, motiv 
clasamentul se

goluri.
să vedem ce va mai

Constantin ALEXE

CLASAMENTUL

1. Din. Bacău 23 16 2 5
2. „U“ Cluj 26 15 2 9
3. Crișul 23 16 1 6
4. Din. BUC. 23 12 2 9
5 petrolul 23 11 5 7
6. Steagul
7. Farul
8. Steaua
9. U.T.A.

10. „U“ Craiova 23
11. Rapid 24
12 A.S. Armata 24
13. Jiul
14. Poli, iași
15. C.F.R.
16. F.C. Argeș

r.

24 
23
23
23

ETAPEI A XXIV-a

P. 
G. 

din

A DIVIZIEI A
C.F.R. — F. C. Argeș : 

Badea, ajutat la linie de 
Pop și M. Roman (toți 
Brașov) ;

STEAUA — STEAGUL 
ROȘU : M. Rotaru (Iași), a- 
jutat la linie de A. Macovei 
și C. Buburuz (ambii din 
Bacău) ;

A. S. ARMATA — DINA
MO BACĂU : O. Anderco 
(Satu Mare), ajutat la linie 
de C. Silaghi (Baia Mare) 
și G. Fărcaș (Satu Mare) ;

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL : G. Bîrșan, ajutat 
la linie de G. Ștefănescu și 
V. Liga (toți din Galați) ;

POLITEHNICA IAȘI — 
PETROLUL : V. Pădureanu, 
ajutat la linie de D. Ghețu 
și C. Niculescu (toți din 
București) ;

CRIȘUL — „U** CLUJ : 
G. Popovici, ajutat la linie 
de R. Stîncan și G. Motor- 
ga (toți din București) ;

JIUL — RAPID : S. Bi- 
răescu (Timișoara), ajutat la 
linie de I. Boroș (Timișoara), 
și S. Drăgulici (Tr. Sevepin);

U.T.A. — UNIV. CRAIOVA : 
N. Rainea (Bîrlad), ajutat la 
linie de M. Niță (București) 
și I. Drăghici (București).

Săptămîna aceasta începe 
turneul final al campionatu
lui republican ■ al juniorilor și 
școlarilor. în prima etapă a 
turneului, care va avea loc 
joi 3 iulie, sînt programate 
următoarele meciuri:

• Pjtești, ora 16,30 : Șc. 
sportivă Sibiu—Rapid și Stea
ua București — Steagul roșu 
Brașov ;

• Buzău, ora 16,30: Pro
gresul Brăila — Centrul 33 
August București și Metalul 
București — Dinamo Bacău ;

• Tr. Severin, ora 17,30 : 
C.F.R Timișoara — Univ. 
Craiova )

• Oradea, orș 17,30 : U.T.A. 
— Olimpia Satu Mare sau 
Minerul Baia Mare.

în cazul cînd după 80 de 
minute scorul este egal, vic
toria va reveni echipei care 
a avut în timpul jopului cele 
mai multe lovituri de colț. 
Dacă egalitatea sg menține, 
câștigătoarea va fi desemnată 
prin tragere la șorți.

CAMPIONATULUI
Cu puțin timp înainte de 

începerea meciului 
Rapid l-am îptîlnit 
rul feroviarilor pe 
Partea dreaptă a 
era acoperită de 
fatal al unui leucoplast, care 
ny putea însă ascunde pe 
deplin ravagiile lăsate de o 
lovitură primită de la Co- 
drea în meciul cu ,,U“ Cluj.

Am aflat, astfel, că fun
dașul rapițiist a suferit cu 
acest prilej o fractură orbi- 
to-sinuzală dreaptă, ceea ce 
a necesitat o intervenție chi
rurgicală, efectuată cu suc
ces joi, de prof. dr. Valerian 
Popescu. Pronosticurile me
dicilor în ceea ce privește re
cuperarea acestui fotbalist 
nu sînt deloc optimiste. El 
își va putea relua antrena
mentele abia peste 2—3 săp- 
tămîni și este aproape sigur 
că nu va mai reintra pînă 
la sfîrșitul campionatului.

LOTO

Steaua — 
Ia vestia- 
Dan Coe. 
feței sale 
însemnul

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal a a- 
nalizat cauzele nedisputării 
unor partide din campiona
tul diviziei C și a hotărît ca 
următoarele meciuri să fie 
omologate cu rezultatul de 
3—0 în favoarea primelor e- 
chipe :

C.I.L. Sighetul Marmației 
— Metalul Salonta ;
Unirea Cîmpulung — Pro
gresul Balș ;
Arieșul Cîmpia Turzii — 
Minerul Baia de Arieș; 
Minobrad Vatra Dornej — 
Constructorul P. Neamț;
Metalul Plopeni — Loco
motiva Adjud ;
Gloria Bistrița — Con
structorul Beia Mare.

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru meciul de 

fotbal Steaua — 
roșu Brașov din 
campionatului 
Div, A care va 
mîine, mierc.uri 1 
18 pe stadionul

• Steagul 
cadrul 

national 
avea loc 
iulie, ora 

. „23 Au-’
gust" s-au py$ în vînzare 
la casa patinoarului „23 
August" ți la agenția Lo- 
to-Pronosport din Piața 
Unirii, str. Halelor nr. 5. 

în ziua meciului biletele 
se vor vinde la casele o- 
bișnuite.

PRONOSPORT

i

• In cele 23 de etape 
(plus cele trei meciuri ale 

,.U“ Cluj) din campionatul 
diviziei naționale A s-au 
marcat 492 de goluri. 
Ip etapa a XXIII-a «-au' 
tpscris 17 gilurl.
• Ploaie âe stele in e- 

tapa disputată duminică : 
3 arbitri (C. Petrea, P. 
Sotlr și C. Bărbulescu) au 
primit cîte 5 stelei, iar cei
lalți 5 (Gh. Limona, A. 
Bentu, I. Ritter, M. Bădu- 
lescu șl I. Rus) cîte 4 ațele.

loc se află Tătaru (Steaua) 
cu 15 goluri, fiind urmat 
de Neagu (Rapid) cu 14 
goluri, Dumltrache — 1 din 
11 m (Dlnamo București) 
șl Oblemenco — 2 din 11 m 
(Universitatea Craiova) cu 
cîte 13, D. Ene (Dlnamo 
Bacău) cu 12, Volnea — 3 
din 11 m (Steaua) șl Do- 
brin — 3 din 11 m (F. C. 
Argeș) — cu cite 11, Sasu 
— 1 din 11 m (Farul) — 
10, Gyorfl (Steagul roșu), 
E. Dembrqvschl — 1 din

Mlhăllă („U“ Cluj), Spiri
don (Petrolul).

• Oblemenco, ca șl in 
medul din tur, a deschis 
scorul și astfel Univ. Cra
iova a condus la pauză cu
1— 0. La finalul meciului, 
cralovenil au părăsit tere
nul Învinși ou același scor:
2— 1.
• Cea mal mare diferen

ță de goluri s-a Înregis
trat la Tg. Mureș : 3—0 in 
favoarea Jiului. Ca »co-

(Dinu 154), 6. F.C. Argeș 
1 776 (Niculescu 180), 7.
U.T.A. 1 769 (Domide 173), 
8 Farul 1 756 (Ștefănescu 
167), 9. Steaua 1 755 (Săt- 
măreanu 172), 10. Dlnamo 
Bacău 1 747 (Ghlță șl Ne- 
delcu 170), 11. ;,U“ Cluj 
1 686 (Pexa
Cluj 1 633
Politehnica 
etșnttnescu 
gul roșu 1 664 (Adamache

11- »U'
152), 12. C.F.R. 
(Soos 169), 13. 
Iași 1 677 (Cpn-
164), 14. stea-

excursii la PARIS

născuți 
în pe- 

zilnic 
clubul 
Ghen-

Șl „PliUGRESIIl

lHW*tlFRE*l:iFR6*Cimf*fffRE

Cluburile „Progresul* 
„Steaua** organizează o 
lecție pentru micii fotbaliști 
din Capitală după următorul 
program: la baza din str. 
dr. Staicovici (copiii 
între anii 1954—60) 
rioada 23 VI.—11VII, 
între orele 8—13 ; la 
„Steaua", pe terenul 
cea (copiii născuți între anii 
1955—1961) în perioada 1—15 
iulie, zilnic între orele ,8—12 
și 16—20. t

Toți copiii trebuie să se 
prezinte cu pantofi de tenis 
și chiloți.

fiat 18oo 
dacia 13oo

CONCURS EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES iulie 1970

CONCURS 
EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES 

5 IULIE 1970

• El apa a XXin-a a 
fost cîștigată neț de oas
peți, care au terminat 
învingători în 4 meciuri. 
Gazdele au cîștigat 1 joc, 
alte 2 partide s-au încheiat 
cu rezultate de egalitate.
• Golgeteri 1 ultimei eta

pe : ion Constantin (Jiul) 
— 3 goluri, Constantinescu 
(Farul) și O. Dembrovschi 
(U.T.A.) — cîte 2 goluri.
• în clasamentul golge- 

ferilor campionatului divi
ziei naționale A pe primul

11 m (Dinamo Bacău), 
Nuțu (F.C. Argeș), O. 
Dembrovschi (U.T.A) și 
Adam — 2 din 11 m („U“ 
Cluj) cu cîte 9.

• Din cele 17 goluri mar
cate duminică, 10 au fost 
realizate de oaspeți.

• Duminică, și-au făcut 
debutul în divizia A : Bu
jor, Nlță și Apostol (Ra
pid), Cojocaru (Steagul 
roșu), Stan (A.S. Armata),

ruri identice au fost con
semnate de cîte două ori 
2—1 și 1—0
• Pe baza notelor acor

date în această etapă, cla- 
samentul „Constanța echi
pelor^, după 23 de etape 
se prezintă astfel : 1. RA
PID 1 810 p (LUPESC U 183), 
2. Jiul 1801 (Stan 168), 3. 
Universitatea Craiova 1 783 
(Oblemenco 166), 4. Petro
lul 1 782 (Mocanu 170), 
Dinamo București 1 781

161), 15. Crișul 1 641 (Po
povici 154), 16. A.S.A. 1 599 
(Caniaro 153).
• Situația în „Trofeul 

Petșchowschr' după 23 de 
etape se prezintă în felul 
următor : 1—2. Petroșani
și Oradea 8,91, 3. Pitești 
8,36, 4. Ploiești 8,33, 5. Arad 
8.27, 6. Constanța 8.23. 7. 
București 7,94, 8. Cluj 7,82, 
9. Brașov 7,75. 10. Iași 7,63, 
11. Craiova 7,50. 12. Țg. 
Mureș 6,90, 13. Bacău 6,50.

IN ATENJIA TINERETULUI SPORTIV
COOPERATIVA „TRICOTEXTIL"

Unitatea 7 Sport din șos. Ștefan cel Mare nr. 29, sector 2, 
bloc 31, telefon 11 27 16,

EXECUTA CU LIVRARE PROMPTA ECHIPAMENT SPORTIV 
PENTRU TOATE DISCIPLINELE

cu materialele cooperativei sau cu materialele solicitanfiior.
Printre alfele, se confecționează treninguri, hanorace, 

bluze de vînt, fîșuri, pulovere și cămăși din fire he- 
Iqnca etc. „

Sîmbătă 
ultima zi 
biletelor.
PREMIILE 
NOEXPRES

Ne aflăm în 
plină vînzare a 
biletelor pentru 
concursul excep
țional Pronoex- 
pres din 5 iulie 
a.p. la care șe 
atribuie îp nu
măr nelijnitat: 
autoturisme Fiat 
1800 și Dacia 
1300, excursii la 
Paris — Valea 
Loirei și Croa
ziera pe Dunăre: 
Belgrad — Bu
dapesta — Bra
tislava, premii în 
numerar de va
loare variabilă și 
premii fixe în 
bani.

4 iulie a.c. este 
pentru procurarea

*
CONCURSULUI PRO- 
Nr. 26 DIN 24 JUNIE

EXTRAGEREA I : Categ. a 11-a: 
5 premii . 10% a 14.899 lei; a 
IH-a : 7,20 a 5.173 lei; 9 iV-a : 
18.40 a 2.024 lei; a V-9 : 67,70 a 
550 lei; a Vl-a : 2.224,10 a 50 lei.

EXTRAGEREA A II-a : 
A : 1 variantă a 46.811 lei; 
a 17.665 lei; D : 17,20 a 
E : 283,20 a 100 lei; F : 
20 lei.

Premiul de categoria A 
nit participantei MINESCU IOA
NA din București.

Categ.
C : 5,30 
500 Iei; 
4.357 a



TAIMANOV LIDER ÎNAINTEA

JOHN CARLOS Șl WILLIE DAVENPORT 
NU VOR FACE DEPLASAREA

IN EUROPA

Trimisul nostru special la C.E. de haltere, ION OCHSENFELD, transmite

EUROPENELE AU FOST NET DOMINATE ULTIMEI RUNDE
DE SPORTIVII SOVIETICI

• O inedită festivitate de închidere a competiției ® Au fost
realizate rezultate superioare celor de la

SZOMBATHELY, 29 (prin 
telefon). Cel de al 29-lea 
campionat european de hal
tere s-a încheiat, duminică 
noaptea, printr-o festivitate 
puțin obișnuită. Dacă cineva 
nu știa că este vorba de o 
festivitate sportivă, ar fi pu
tut crede că în castelul Juri- 
sisch, situat la 19 km de 
Szombathely, se turnează un 
film cu subiect istoric într-o 
atmosferă medievală. Delega
țiile celor 21 de țări, însu
mând aproape 200 de persoa
ne, au fost întâmpinate de 
paji, cavaleri, oșteni călare,

toți în costume de epocă. 
Apoi, cei 9 campioni euro
peni au primit „Ordinul de 
cavaleri ai castelului", după 
care conducătorilor de dele
gații li s-a oferit cîte o 
cheie a castelului, devenind 
astfel cetățeni de onoare ai 
orașului. Festivitatea s-a în
cheiat prin toasturi care au 
subliniat reușita organizato
rică și tehnică 
telor.

a campiona-

★
era de așteptat, 

acest an au
Așa cum 

europenele din 
fost net dominate de spor-

FOTBAL MERIDIANE
într-un meci internațional 

feminin, echipa F. C. Karloyv 
Vary a surclasat cu scorul de 
8—0 (3—0) formația daneză 
„Carmen".

Real Madrid au învins cu 
scorul de 3—1 (1—1) echipa 
Valencia.

„Cupa Spaniei" a fost cîș- 
tigată de formația Real Ma
drid. în finală, disputată la 
Barcelona, fotbaliștii de la

Turneul internațional de la 
Rijeka, rezervat echipelor de 
tineret, s-a încheiat cu vic
toria echipei Burevestnik 
Moscova, care, în finală, a 
dispus cu scorul de 2—0 (1—0) 
de Dynamo Zagreb.

La Ostrava, într-un meci 
contînd pentru „Cupa Rap- 
pan“, echipa locală Banik a 
întrecut cu scorul de 2—0 
(2_0) formația Wattens.

ultimele J.O. fi C.M.
tivii sovietici. Aceștia au al
cătuit echipa cea mai omo
genă, cea mai valoroasă, cu
cerind 5 titluri de campioni 
ai continentului și locul I în 
clasamentul pe națiuni. Ex
celent pregătiți s-au dovedit a 
fi și sportivii maghiari, pose
sori ai două titluri europene. 
Ungaria a prezentat sportivi 
noi, care au produs adevărate 
surprize (Horvath și Hanzlik). 
Cît privește echipa României, 
prezentă cu 5 sportivi, ea pu
tea realiza un loc în primii 
șase. Dar despre cauzele cars 
au determinat slaba compor
tare a halterofililor noștri, 
vom reveni cu altă ocazie.

★
Clasamentul pe națiuni (21 

de țări participante): 1. 
U.R.S.S. 51 p, 2. Ungaria 39 
p, 3. Polonia 33 p, 4. Bulga
ria 21 p. 5. Finlanda 16 p, 
6. R.D. Germană 10 p, 7. Su
edia 7 p, 8. Cehoslovacia 6 p, 
9. România 4 p, 10. Norvegia 
2 p, 11. R.F. a Germaniei 2 
p, 12, Franța 2 p, 13. Italia 
1 p, 14. Belgia 1 p; clasamen
tul pe medalii (aur, argint, 
bronz): 1. U.R.S.S. 17—7—5; 
2. Polonia 5—7—10; 3. Ungaria 
6—7—5; 4. Finlanda 4—4—4 ; 
5. Bulgaria 2—3—4;6. R.D. Ger
mană 1—3—4; 7. Suedia 0— 
3—1; 8. Cehoslovacia 1—0—1;
9. R.F. a Germaniei 0—0—2;
10. Italia 0—1—0; 11. Franța 
0—1—0.

Cu o rundă înainte de ter
minarea turneului de șah de 
la Skoplje în fruntea clasa
mentului se menține Mark 
Taimanov, cu 10,5 puncte, ur
mat de Vasiukov — 10 punc
te, Florin Gheorghiu — 9,5
puncte, Marovici ■— 8,5 punc
te, Matulovici, Gligorici, Ma- 
tanovici, Forintos, Balașov — 
toți cu cîte 7,5 puncte.

Șahistul român Florin 
Gheorghiu- care a jucat bine 
în acest important turneu 
(participă 9 mari maeștri), nu 
mai poate pierde practic lo-

cul trei, o remiză în ultima 
rundă oferindu-i șansa de 
a-și confirma norma de mare 
maestru internațional. Florin 
Gheorghiu a cîștigat partida 
întreruptă cu Matulovici, îar 
în runda a 14-a a remizat cu 
Matanovici. Alte rezultate din 
runda a 14-a : Matulovici — 
Vasiukov 0—1 ; Janosevici — 
Brown 1—0 ; Reshewski — 
Marovici
Nicevski 
Sofrevski 
Forintos

remiză ; Barczay — 
0—1 ; Taimanov — 
remiză ; Gligorici — 
remiză.

Campionatele de atletism 
ale S.U.A. desfășurate, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
în orașul Bakersfield din Ca
lifornia au servit conducăto
rilor A.A.U. 
Athletic Union) 
ție a echipei ca 
plasarea zilele 
Europa. în luna iulie spor
tivii americani 
selecționatele Franței (8 și 9 
iulie), R. F. ~ ..........
și 16 iulie) 
24 iulie).

Formația 
câni va avea următoarea al
cătuire : 100 m și 4X100 m I 
Crocket, Vaughn, Greene și 
Hart; 200 m: Vaughn și W. 
Turner ; 400 m și 4X400 m : 
J. Smith, L. Evans, Collett, C. 
Mills ; 800 m: Swenson, Win- 
zenried ; 1500 m : Michael 
și Liquori ; 5000 m și 10 000 
m: Shorter, Rilev și Bache- 
ler ; 110 m.g.: T. Hill și Wal
ker ; 400 m.g.: R. Mann și

(American 
drept selec- 
va face de- 
acestea în

vor îniîlni

a Germaniei (15
și U.R.S.S. (23 și

atleților ameri-

R. Whitney; 3000 m obsta
cole: Reilly și Price; înăl- '■ 
time: R. Brown și Shep
hard ; lungime 1 Moore și 
Tate ; prăjină: Seagren și 
Heglar; triplusalt I Tiff și 
D. Smith ; greutate l R, Mat- 
son și S. Wilhelm ; disc j 
J. Sylvester și Drescher; 
ciocan: Frerui și Gage; su
liță ; Skinner și Collins.

O sumară parcurgere a 
rîndurilar de mal sus no 
permite sublinierea unor ab
sențe de marcă din rându
rile selecționatei americane 
care, fără îndoială, vor dimi
nua simțitor potențialul e- 
chipei. Nu eu fost selecțio
nați, printre alții, John Car
los și hurdlerul Willie Daven
port, neînvinși în acest an 
pînă la Bakersfield. Primul 
a ratat finala de 100 y da
torită unei ușoare întinderi 
de ligament, iar al doilea nu 
a ocupat decît locul trei în 
proba de 120 y garduri.

GUY DRUT
30 000 din cei 

locuitori ai orașu- 
aflat în apropiere 
polar, au asistat la

Aproape
90 000 de 
lui Oulu, 
de Cercul, 
întîlnirea atletică dintre pri
mele reprezentative ale Fin
landei și Franței. Victoria a 
revenit sportivilor francezi cu 
scorul de 215—194.

Iată cîteva dintre cele mai 
bune rezultate: Kinnunen
(Finlanda) 83,80 m la suliță ; 
Fenouil (Franța) 21,2 la 200 
m ; Villain (Franța) 13:31,6 la 
3 000 m obstacole; Alarotu 
(Finlanda) 5,10 m la prăjină ; 
Wadcux (Franța) 13:46,6 la

13,6 LA 110 m GARDURI
5 000 m ; Firea (Franța) 15,73 
m la triplusalt ; Ari Salin 
(Finlanda) 50,9 la 400 m g ; 
Sibon (Franța) 1:49,6 la 800 m.

★
Tot la sfîrșitul 

trecute, o ailtă 
atletică franceză 
la Paris, reprezentativa Spa
niei cu 211—198. Cele mai 
bune performanțe : Guy Drut 
13,6 la 100 m garduri — nou 
record francez ; Bourne 
(Franța) 21,3 la 200 m ; San
chez (Spania) 8:55,4 la 3 000 
m obstacole : Haro (Spania) 
13:55,4 la 5 000 m.

săptămînii 
selecționată 
a întrecut.

Ukții polonezi

au- 
fă- 
ul-

PARIS, 29 (Agerpres).
Cursele profesioniste de 
tomobilism pe circuit au 
cut numeroase victime în 
tima lună. Trei cunoscuți
piloți și-au pierdut viața în 
interval foarte scurt: neoze
elandezul Bruce McLaren, 
englezul Pierce Courage și 
francezul Jean Luc Salomon. 
Ultimul s-a accidenat mortal 
în timpul concursului de for
mula 3, disputat pe circuitul 
de la Rouen les Essarts. Alți 
doi piloți, Bob Wolek și De
nis Ryan au fost răniți în a- 
ceeașî competiție.

PENTATLONIȘTII DIN S.U.A.
ÎNVINGĂTORI LA BRUGG

Pentatlonistul american Chuck 
Richards șl echipa S.U.A. au cîș
tigat concursul internațional de 
pentatlon modern desfășurat la 
Brugg, In Elveția. Clasament in
dividual : 1. Richards (S.U.A.) 
5015 p, Wohlgemuth (R.F.G.) 4877 
p, Cotton (S.U.A.) 4693 p. Ulrich 
(Elveția) 4628 p, Drum (S.U.A.) 
4585 p ; echipe : S.U.A. 14 350 P, 
R. F. a Germaniei 13 849, Elveția 
13 486 p.

SEMIF1NALISTELE 
PROBEI DE SIMPLU 
DE LA WIMBLEDON

întrecerile turneului in
ternațional „open" de la 
Wimbledon au continuat ieri 
după-amiază cu desfășurarea 
sferturilor de finală ale pro
bei de simplu femei. Rezul
tate tehnice :

Billie Jean King (S.U.A.)
— Karen Krantzke (S.U.A.)
3—6, 6—3, 6—2 ; Franțoise
Durr (Franța) — Cecilia Mar
tinez (S.U.A.) 6—0, 6—4 ;
Margaret Court (Australia)
— Helga Niessen (R.F. a Ger
maniei) 6—8, 6—0, 6—0 ; 
Rosemary Casals (S.U.A.) — 
Winnie Shaw (Anglia) 
6—0.

Alte rezultate : Cox, 
well (Anglia) — Smith, 
(S.U.A.) 9—11, 6—3,
16—14 la dublu bărbați; Fi- 
liol, Carter (Chile—S.U.A.) — 
Koudelka, Wilshire (Ceho
slovacia—Anglia) 6—3, 6—4 
la dublu mixt.

6-2,

Stil- 
Lutz 
6—4,

Lotul de lupte al României
(Urmare din pag. I)

fi greu, ca la orice mare bă
tălie, dar... zarurile au fost 
aruncate. Fiind selecționat în 
lot trebuie să răsplătesc aștep
tările". Simion Popescu (cat. 
68 kg) : „La europene m-a ur
mărit un ghinion fantastic. 
Nici nu vreau să-mi amintesc 
(n.a. a fost eliminat prematur, 
în urma unor rezultate de ega
litate). Sper să am parte de 
un sorț mai bun și după a- 
ceea o să auziți dv.“. Nicolae 
Neguț (cat. 90 kg) : „Nu-mi 
iese din cap, nici acum, cum 
am ratat medalia de aur la 
Ciudad de Mexico. Mai erau 
numai două minute și aș fi 
fost campion olimpic. în Ca
nada, însă, cred că n-o să mai 
greșesc". Nicolae Martinescu 
(cat. 100 kg) : „Unii spun că

sînt cam «terminat» pentru 
marile confruntări. Eu tac și 
accept, că nici n-am încotro, 
pînă într-o zi. Și ziua asta mi 
se pare că a venit. La Edmon
ton”. Cei de la libere sînt mai 
puțini — doar trei sportivi. 
Petre Coman (cat. 62 kg) : 
„Am fost pe podiumuri, ce-i 
drept, dar numai la «europe
ne». De data asta vreau să 
văd cum o fi și pe cel mon
dial..." Ludovic Ambrus (cat, 
74 kg) : „Debutez la o astfel 
de competiție și nu pot spune 
decît că vreau să lupt cît mă 
vor ține puterile". Vasile Iorga 
(cat. 82 kg) : „Șl eu sînt debu
tant, așa că nu știu ce să 
vă spun. Poate la întoarcere 
o să aveți nevoie de amănun
te...".

Le-am dorit tuturor mult 
succes și drum bun 1

(Urmare din pag. 1)

ferit un k.d. în disputa cu 
ghanezul Joe Darkey. Stelis- 
tul ne-a declarat recent că 
.n-a primit o lovitură de o 
asemenea duritate, de cînd 
practică boxul". Năstac re
simte și acum efectul k.d- 
ului. Dacă adăugăm la toate 
aceste necazuri, faptul că 
unii dintre boxeri (Victor 
Silberman, Nicolae Gîju, de 
pildă) nu dovedesc prea 
multă tragere de inimă la an
trenamente, atunci avem o 
imagine destul de edificatoa
re a situației în care se gă
sește lotul reprezentativ în 
preajma 
iulie.

Să 
rește 
cu o 
primul care dorește victoria. 
Se pare că el n-a fost aju
tat la timp de comisia medi
cală a F. R. Box, din mo
ment ce starea sănătății 
multor pugiliști nu e optimă. 
Singur, medicul lotului, dr. 
P. Radovici, nu poate face 
față unor situații de genul 
acesta. Pe de altă parte, ni 
se pare că timpul afectat 
antrenamentului (o oră și ju
mătate dimineața, 40 de mi
nute după-amiaza) este in
suficient. Nu trebuie uitat că 
succesele românești la cam
pionatele . _ ’
București s-au datorat unui 
mare volum de muncă, seri
ozității depline a sportivilor 
și antrenorilor. Tricolorii 
noștri n-au strălucit în me
ciurile cu selecționata Gha- 
nei tocmai datorită pregăti
rii fizice deficitare. Evidenți
ind volumul și intensitatea

in meciul de la Roma, greul 
Ron Lyle s-a dovedit unul dintre 
cei mal puternici boxeri din re
prezentativa S.U.A. care va evo
lua Ia 4 Iulie la București.

meciului de la 4

totuși liniștiți ? Fi
lon Popa, antrenor

fim
că 
bogată experiență, este

europene de la

antrenamentelor efectuate de 
pugiliștii ghanezi în cele 
cîteva zile petrecute în țara 
noastră, am vrut să aflăm și 
părerea antrenorului Popa, 
îat-o: „Boxerii din Ghana 
sînt adaptați la eforturile 
mari. Ei fac meciuri de cîte 
4 reprize, ceea ce noi nu 
putem. Mi-e frică să-i pun 
pe boxeri la o muncă mai 
intensă tocmai acum, in 
preajma meciului cu S.U.A 
Nu vreau să risc nimic de 
dragul unui experiment. M-a 
impresionat la ghanezi se
riozitatea și marea concentra 
re de care sînt capabili". De 
data aceasta, sincer vorbind, 
răspunsul antrenorului Popa 
nu ne-a satisfăcut, 
boxerilor 
mult la 
poate fi 
ment. Să 
băieții noștri 
ardoare în ,

A cere 
să muncească mai 
antrenamente nu 
socotit un experi- 
sperăm, totuși, că 

vor lupta cu 
meciul anului”.

★
Din punct de vedere teh-- 

nic, la aceste campionate eu
ropene au fost înregistrate 
rezultate superioare celor de 
la Jocurile Olimpice din Me
xic și de la campionatele 
mondiale de la Varșovia. In 
total au fost corectate 9 re
corduri mondiale și 11 euro
pene.

★
Ziariștii prezenți la Szom

bathely au stabilit și ei câ
teva clasamente ; cei mai buni 
performeri ai campionatelor: 
Alekseev și Talts; cel mal 
bun exemplu de fair-play: 
W. Baszanowsky.

...Trei sprinteri aleargă, 
patru ori pe lună, sute 
metri în 10,2 secunde. Un 
tul face 10,2 pe aceeași dis
tanță numai o dată la două 
luni, sau la trei, dar la o ju
mătate de an reușește un 
10,1, iar o dată la un an 
scoate și 10,0! Spre deosebire 
de primii, constanți în obți
nerea performanței lor cele 
mai bune, celălalt atlet — 
care nu obține performanța 
lor cu aceeași regularitate, ci 
mai rar — reușește, din cînd 
in cînd, rezultate mult supe
rioare.

Acesta din urmă este, bine
înțeles, marele performer.

Am plecat de la această a- 
nalogie, a cărei demonstrație 
mai plastică, cu un relief mai 
evident, se impune lesne gîn- 
dirii, pentru a încerca să 
lămurim cazul care se 'face 
despre un așa-zis „caz Năs
tase", care — după umila 
noastră părere — ...lipsește 
cu desăvîrșire, „cazul" tn 
cauză fiind, de fapt, desenul, 
sau structura, sau (cum vreți 
să-i ziceți) substanța unei 
personalități sportive de ex
cepție.

De tipul celei sugerate la 
începutul acestor rînduri, al 
performerului de 10 secunde 
pe sută.

De fapt, încredințîndu i 
„dosarul nr. 1", poziția 1, de 
prim favorit la prestigiosul 
turneu de la Roland Garros, 
organizatorii au avut în ve
dere tocmai acel... 10 secun
de, învederînd perspectiva (și 
aici întîlnim prima trăsătură 
a lui llie Năstase) că, în a- 
numite zile, llie poate „bate 
tot“ — cum zic francezii, poa
te să învingă pe oricine (sau 
aproape pe oricine) — cum 
zicem noi.

Suportul acestui credit, pe 
care organizatorii parizieni 
nu l-au acordat din simpa
tie, ci în virtutea unor probe 
grăitoare — victorii ale lui 
Năstase asupra lui Roche,

de 
de 

al-

KARPOV P[ PRIMUL LOC
LA CARACAS

In runda a 7-a a turneului 
internațional de șah de la 
Caracas (Venezuela), maestrul 
român 
mizat 
Parma, 
învins

Victor Ciocîltea a re- 
cu iugoslavul Bruno 
Karpov (U.R.S.S.) l-a 
pe O’Kelly (Belgia),

Stein (U.R.S.S.) pe 
(Ungaria) și BenkO (S.U.A.) 
pe Villaroel (Venezuela). în 
clasament, pe primul loc a 
trecut Karpov cu 6 puncte.

Barcza

Tiparul; 1. B, „liiloruiația", sir, Uiezoiauu nr, 23—25, Busuiejlj X

învingători la Varșovia
VARȘOVIA, 29 (prin telex, 

de la redacția ziarului Prze- 
glad Sportowny). întrecerile 
triunghiularului altetic s-au 
încheiat cu victorii categori
ce ale selecționatelor polo
neze. Iată rezultatele finale 
pe echipe : MASCULIN : 
Polonia — Ungaria 125—67 ; 
Polonia — Cehoslovacia 
130,5—90,5 ; Cehoslovacia — 
Ungaria 111—111 ; FEMI
NIN : Polonia — Ungaria 
83—63 ; Polonia — Cehoslo
vacia 89—57 ; Ungaria — 
Cehoslovacia 87—59.

Cele mai bune performan-

țe din a doua zi de concurs: 
Balogh (U) 23,6 la 200 m (f) ; 
Velekay (U) 2:03,3 șl Wier- 
zbowska (P) 2:03,7 la 800 m 
(f) ; 4x400 m : Polonia- 3:33,6 
(f) ; Serafin (P) 50,6 la 400 
mg ; J. Plachy (C) 1:47,3 la 
800 m ; Polonia 3:05,9 la 4x 
400 m ; Szordykowșki (P) 
3:40,4 la 1500 m ; Cehoslova
cia 39,6 la 4x100 m ; Tegla 
(U) 62,02 m la disc; Kele- 
men (U) 2,19 m la înălțime; 
Komar (P) 19,31 m la greu
tate ; Nowak (P) 13,7 la 100 
mg (f) ; Boghazy (U) 55,52 
m la disc (f).

Guy Drut (dreapta) și 
Franțois Tracanelli, doi din
tre cei mai talentați sportivi 
ai noii generații atletice din 
Franța.

Gimeno, Pilici, Santana, O- 
rantes, Cox, Smith, El Shaf- 
fei, Ashe, Barthes, Gulyas, 
Metrevelli, Taylor etc. părea 
destul de temeinic. Dar...

Dar, intervine reversul me
daliei sau, dacă vreți, a doua 
trăsătură a personalității 
sportivului nr. 1 al României 
pe anul 1969.

Sînt zile — și acest lucru 
l-au aflat organizatorii tur
neului de la Roland Garros 
la meciul lui Năstase cu Ri
chey — cînd llie poate fi în
vins net (in cazul în speță de 
un tenisman de valoare) și 
zile in care un Spear, de e- 
xemplu (a cărui cotă valorică 
nu produce o impresie deo
sebită în Europa) îl învinge 
și mai net — și acest lucru 
l-am aflat noi, după sur-

prinzătoarea și de loc plăcuta 
eliminare a echipei Româ
niei din „Cupa Davis".

Știm, cunoaștem, condițiile 
subiective și obiective care au 
facilitat victoria lui Spear in 
meciul cu campionul nostru, 
enervat, cu randament impli
cit mai scăzut, dar, 
leași condiții, Țiriac 
trecut clar pe Spear,

Ziua fastă sau 
ziua in care Năstase este ire
zistibil și ceai in care poate fi 
învins de un tenisman de a 
doua valoare, iată adevăruri 
cu care, deocamdată, trebuie 
să ne obișnuim pentru că — 
la ora actuală — acesta este 
Năstase: azi irezistibil, mține 
învins de cine știe cine...

în ace- 
l-a in-

nefastă,

Marius POPESCU

CONDUC DUPĂ PRIMA
PISTOIA, 29 (prin telefon). 

In. patrulaterul de decatlon 
și pentatlon (România, Italia, 
Franța, Finlanda) ce se des
fășoară in orașul italian 
Pistoia conduce, după prima 
zi, la decatlon, italianul Avidi 
cu 3 813 p, urmat de repre
zentantul nostru Vasile Mu- 
reșan cu 3 809 p. Pe locurile 
4 și 5 sînt clasați Curt So- 
col cu 3 735 p și respectiv,

CUBRICI CU TRICOUL
GALBEN 

iN TURUL IUGOSLAVIEI
BELGRAD 29 (Agerpres). — 

Cea de-a doua etapă a Tu
rului ciclist al Iugoslaviei, 
disputată contracronometru 
individual, la Bor, pe o dis
tanță de 42 km, a fost câști
gată de iugoslavul Cubrici, 
înregistrat cu timpul de 
lh 00:35. Dintre cicliștii ro
mâni, cel mai bine s-a com
portat Constantin Grigore, 
clasat pe locul 6 cu lh02:21. 
Tricoul galben a fost preluat 
de Rado» Cubrici.

MIRJANA SEGRT. 
1:07,6 LA 100 m 

DELFIN
Cu prilejul unui concurs in

ternațional de natație dispu
tat în Berlinul Occidental 
înotătoarea iugoslavă Mirjana 
Segrt și-a adjudecat victoria 
în două probe i 100 m liber 
în 1:02,2 și 100 m fluture în 
1:07,6. în proba masculină de 
100 m fluture, victoria a re
venit 
bert 
59,7. 
liber
(R. F.
400 m liber masculin i Ro
senkranz (R.F.G.) 4:22;1 ;
100 m bras feminin : Erika 
Ruegg (Elveția) 1:20,8.

vest-germanului Her- 
Franke cronometrat în 
Alte rezultate i 100 m 

masculin i Kremer 
a Germaniei) 56,4 ;

Corespondență din Berlin

REZULTATE DE VALOARE
BERLIN, 29 (prin telex, de 

la redacția ziarului „Deuts
ches Sport Echo"). Cel de al 
18-lea concurs internațional 
de înot organizat de Comi
tetul Olimpic • din R. D. Ger
mană s-a încheiat cu o serie 
de rezultate valoroase. în
trecerile au fost dominate de 
sportivii țării gazdă, învingă
tori în majoritatea probelor. 
Iată cîteva rezultate tehnice :

MASCULIN — 100 m liber: 
Matthes 54.6,... 5. Slavic 56.0; 
1 500 m liber i Freudenberg 
17:18,0, Mann 17:18 2; 100 m 
bras: Henninger 1:09,5, Ka
tzur 1:09,6,... 7. Hempel

1:13,0; 200 m bras t Katzur
2:31,7, Kriechbaum (Austria) 
2:32,1, — record... 9. Hem
pel 2:38,4; 100 m delfin:
Widowson ((Anglia) 60.2, Po
ser 60,3.... 14. Miclăuș
200 m delfin i Poser 
Widowson 2:14,4; 400 m 
Sperling 4:55,8;

FEMININ — 100 m 
Martina Grunnert 62,1; 
m liber i Elke Sehmisch 
2:14.7.... 23. Cristina Bala-
ban 2:29,3 ; 6GG ni 
drea Eife 9:43,2, 
9:44,0 ; 100 
Schuchardt 
Putz 
B.

64,5 ; 
2:10,3, 
mixt:

liber t 
; 200

Elke
23. Cristina

800 m liber: An- 
 _ Sehmisch 
m bras Brigitte 
1:18,7, Hannelore 

1:18,9; 200 m bras ;
Schuchardt 2:47,5 — re-

cord, Renate Vogel 2:48,4, 
II. Putz 2:48,5; 100 m spate: 
Brigitte Hoffmeistcr 1:10 2...
18. Cr. Balaban 1:14,3; 200 
m spate: B. Hoffmeister 
2:39,1.... 18. C. Balaban 2:44,7;
100 m delfin i Helga Lind
ner 1:07,4,... 5. Agneta Șterner 
1:10,9,... 8. Georgeta Cerbea- 
nu 1:12,0; 200 m delfin : H. 
Lindner 2:24,3,... 15. A. Șter.- 
ner 2:38,3; 400 m mixt: Bri
gitte Schuchardt 5:23,3.

Toți participanții la acest 
concurs se reîntilnesc marți 
într-o reuniune de înot or
ganizată la Leipzig.

Jurgen HOLZ

ZI
cu 3 720 p.Valentin Jur că ___ .

Andrei Șepci (locul 7) are 
acumulate 3 616 p. Pe echipe 
conduce reprezentativa Ro
mâniei cu 50 p, urmată de 
Finlanda 36 p, Italia 31 p și 
Franța 19 p.

La pentatlon, Cornelia Po
pescu este pe locul 1 
p (1,80 m la săritura 
țime). Locurile 7 și 8 sînt 
ocupate de atletele 
Elena Vintilă (2 572 p) și Vio
rica Viscopoleanu 
Pe echipe conduc 
franceze cu 30 p, urmate 
românce 25 p, italience 
p și finlandeze 8 p.

Dată fiind ora tîrzie 
terminare a concursului, 
putem prezenta rezultatele 
finale

Gh. ZTMBREȘTEANU 
antrenor federal

cu 2 940 
în înăl-

noastre

(2 560 p). 
atletele 

de 
15

de 
nu'

CICLIȘTII ROMANI 
ÎNVINȘI LA TBILISI!

TBILISI 29 (Agerpres). —' 
Pe velodromul din Tbilisi a 
avut loc întîlnirea prieteneas
că dintre echipele de pistarzi 
ale României și R. S. S. Gru
zine. Gazdele au ciștigat toa
te probele disputate cu ex
cepția celei de semifond (120 
ture), care a revenit sportivu
lui român Mircea Virgil.

TELEX
Președintele Comitetului Olim
pic al R.F. a Germaniei, Willy 
Daume, care este și președinte 
al Comitetului de organizare 
a Jocurilor Olimpice de vară 
de la 
țat că 
ce și 
mane.

MUnchen - 1972, a rrnun- 
flacăra olimpică va tre- 
pe teritoriul R.D. Ger-

Turneul Internațional feminin 
de floretă de la Varșovia a 
fost cîștigat da scrimera polo
neză Kamilla Skladanowska 
care a totalizat 5 victorii. Pe 
locul doi s-a clasat campioana 
mondială Elena Novikova-Be
lova (U.R.S.S.) urmată de 
Kristina Urbanska, Galina Ba
lon (ambele Polonia) și Tatia
na Samușenko (U.R.S.S.).

Marele premiu de galop 
orașului Paris, disputat pe 
podromul Longchamps, a 
venit, anul acesta, armăsaru
lui „Roll of Honour", încălecat 
de celebrul jocheu Lester 
Piggott. Premiul învingătoru
lui a fost de 800 000 de franci.

al
hi- 
re-

Echipele de polo (seniori si 
juniori) ale Belgiei și Olandei 
s-au întîlnit într-o dublă par
tidă amicală în orașul Brass- 
chaat. Meciul primelor repre
zentative s-a încheiat cu re
zultatul de 3—3 (0-3, 2-1, 1-1, 
0-1), iar în cel al juniorilor, 
olandezii au ciștigat cu 13—2.

La Paris, într-un meci ami
cal de polo (juniori) : Franța — 
Belgia 4—2.

■
In piscina G. Vallerey din 
Paris a avut loc „Gala inter
naționalilor". Iată cîteva rezul
tate înregistrate : Sylvie Canet 
1:09,6 la 100 m spate; Claude 
Mandonaud 2:18,8 și Elisabeth 
Berglung 2:19,7 la 200 m liber ; 
J. P. Berjeau 1:03,1 la 100 m 
spate ; Josette Arene 1:21,8 la 
100 m bras.


