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ÎNCHEIEREA eucrarieor sesiunii
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Ieri dimineață au continuat, 
în ședință plenară, lucrării* 
Marii Adunări Naționale.

In sală se aflau deputății 
Marii Adunări Naționale, pre
cum și numeroși invitați — 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții științi
fice și culturale, ziariști.

Erau prezenți, de asemenea, 
printre invitați șefi ai mi- 

■siunilor diplomatice acreditați 
în România, precum și cores
pondenți ai presei străine.

La intrarea în sală, conducă
torii partidului și statului sînt 
întîmpinați cu vii și îndelungi 
aplauze. în loja din dreapta 
incintei iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ian Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș^ 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Die Ver
de^ Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kaș. Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu.

In loja din stânga Iau loc 
membrii Consiliului de Stat

Lucrările ședinței sînt des
chise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, deputatul Constantin Stă- 
tascu, secretarul Consiliului de 
Stat, prezintă expunerea la 
proiectele de legi, pentru a- 
probarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul da

Stat de la ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale. Raportul 
Comisiei juridice la aceste pro
iecte de legi a fost prezentat 
de deputatul Nicolae Guină, 
secretarul Comisiei juridice.

Supuse votului secret cu 
buletine, decretele cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale au 
fost aprobate de deputațt

Deputatul Augustin Alexa, 
procurorul general al Republi
cii Socialiste România, a pre- 
zentat apoi expunerea la Ra
portul despre activitatea des
fășurată de organele procu
raturii în anul 1969.

La ultimul punct <țe pe or
dinea de zi, deputatul Emilian 
Nucesou, președintele Tribuna
lului Suprem, a prezentat ex
punerea la Darea de seamă a- 
supra activității Tribunalului 
Suprem în anul 1969.

Raportul Comisiei juridice la 
ultimele două puncte de pe 
ordinea de zi a fost prezentat 
de deputaul Traian Ionașcu, 
președintele Comăisiei.

La discuția generală asupra 
rapoartelor celor două organe 
centrale de stat au luat cu
vântul deputății Emil Bobu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean — Suceava al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, Ioan Demeter, 
prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, și 
Anton Breitenhofer, redactor- 
șef al ziarului „Neuer Weg”.

După încheierea discuției, 
deputății au adoptat în unani
mitate următoarea hotărâre

pentru aprobarea activității 
Procuraturii și a Tribunalului 
Suprem :

Marea Adunare Națională, 
dezbătînd Raportul procuroru
lui general și Darea de seamă 
a Tribunalului Suprem cu pri
vire la activitatea desfășurată 
în anul 1969 hotărăște:

1. Se aprobă Raportul procu
rorului general și Darea de 
seamă a Tribunalului Suprem 
privind activitatea desfășurată 
de către organele procuraturii 
și instanțele judecătorești în 
anul 1969, precum și măsurile 
propuse în vederea îmbunătă
țirii continue a muncii de 
înfăptuire a justiției.

Procurorului general și pre
ședintelui Tribunalului Suprem 
le revine îndatorirea ca, îm
preună cu ministrul justiției 
să asigure, potrivit competenței 
lor, înfăptuirea tuturor măsu
rilor necesare pentru aplicarea 
corectă și unitară a legii în 
toate domeniile de activitate, 
pentru promovarea principiilor 
de justiție și echitate socială, 
educarea cetățenilor în spiritul 
respectării legilor și al întări
rii ordinii de drept socialiste.

La amiază, o dată cu încheie
rea acestei ultime ședințe ple
nare, lucrările celei de-a patra 
sesiuni a celei de a șasea le
gislaturi a Marii Adunări Na
ționale au luat sfârșit

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale.

(Agerpres)
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In intîlnirea
cu săritorii spanioli

ION CANEA a cucerit
locul 1 la trambulină

Ion Ganea s-a revan
șat cu brio, pentru în- 
frîngerea suferită, cu 
un an în urmă, în în
trecerea cu săritorii 
spanioli de la trambu
lină. într-adevăr, ieri la 
ștrandul Tineretului în 
proba de salturi de la 
trambulina de 3 m, 
maestrul sportului Ion 
Ganea a fost irezistibil

RECORD 
DE PARTICIPARE 

IN REGATA LUCERNA
Ieri au început la 

Lucerna întrecerile tra
diționalului concurs de 
canotaj masculin. La 
competiție participă 
101 echipaje din 21 de 
țări ! Un rezultat re
marcabil l-a înregis
trat echipajul român 
de 2-J-l (rameri: St. 
Tudor — P. Ceapura) 
care a cîștigat seria I 
în 7:07,24, nou record 
al pistei. — 
următoare : 
7:10,11, R. 
nă 7:18.51, 
cia 7:20,42. 
în seria I, 
I. Cacenco 
de asemenea, pe 
(6:39,67), înaintea An
gliei (6:46,42), Austriei 
(6:46,76) etc.

și, începînd de la pri
ma săritură liberă, a 
luat conducerea pe care 
nu a mai cedat-o pînă 
la sfîrșit. De fapt, sin
gurul său adversar a 
fost talentatul nostru 
junior Constantin Ne- 
delcu care, zi cu zi, se 
anunță un pretendent 
tot mai serios la prima 
poziție în ierarhia 
ritorilor români, 
delcu a fost ceva 
precis la impuse, 
talizînd cu aproape 
două puncte mai mult 
decît Ganea, dar la li
bere el a fost distanțat 
chiar după primul salt. 
Ganea a executat 2'7« 
salt înapoi grupat și a

D. STANCULESCU

CUPA
MARII

NEGRE“
Selecționatele orașelor

Constanta, Varna și Odesa

in ring

(Continuare 
în pag. a 4-a)

I. Ganea intr-unui din salturile care i-au adus 
victoria Ia trambulină.

Foto : T. MACARSCHI
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sala Sporturilor din 
va fi instalat din nou 
box. Prilejul îl oferă 
primai ediții a tumeu-

Azi, în 
Constanța 
ringul de 
disputarea ._____.
Iul internațional de box dotat cu 
„Cupa Mării Negre". Se vor În
trece selecționatele orașelor Var
na, Odesa și Constanța. Oaspeții 
vor sosi în cursul zilei de azi. 
Tot azi e așteptat șl arbitrul 
neutru, Erwin Pophal, din R.F. 
a Germaniei. 200 de afișe au fost 
expuse în toate punctele Constan
ței, din care localnicii Iau cu
noștință, cu interes, de organiza
rea acestui Important turneu. Sa 
crede că la cele trei reuniuni 
(astă-seară, de la ora 19,30, marți 
șl joi), sala Sporturilor va fl 
plină.

Antrenorii Nicolae Buză și Vă
duva au definitivat echipa pe care 
o vor urca astă-seară în ring. la- 
t-o, în ordinea categoriilor : Au
rel Mihai, Octavian Badea, Iulian 
Lungu, Marin Dumltrașcu, Aurel 
Iliescu, Ion Dinu, Ion Hodoșan, 
Dumitru Filip, Constantin 
caru, Petre Cîmpeanu și 
Plrvu.

Cojo- 
Petre

Pe locurile 
U. R. S. S. 
D. Germa-
Cehoslova-
La

Gh.
s-au

dublu, 
Fritz și 
clasat, 
locul I

BRAILA, 11 (Prin telefon). — în meciul de box dintre 
reprezentativele de juniori ale României și Ungariei vic
toria a revenit tinerilor pugiliști români, cu 14—8. Victo
riile echipei noastre au fost repurtate de Condurat (51 
kg), S. Cuțov (54 kg), Guțu (60 kg), Lupu (67 kg), Ruicu 
(+ 81 kg) la puncte și de C. Dumitrescu (57 kg), Mihalcea 
(63,5 kg) pr’.i KO în repriza I-a. Marin Lazăr (48 kg) 
a pierdut la puncte în fața lui Gluck, Florea a fost în
vins la puncte de Tari (71 kg), Mircea Simion (75 kg) și 
Al. Mureșan (81 kg) au pierdut prin abandon în repriza 
a doua Ia Kozma și respectiv Iacob.
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Moment âin tntrgceraa caiacelor de 4 pa distanța de 1000 
m, ciștigată de echipajul românesc condus de A, Vemescu 

Foto 1 AUREL NEAGU

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
f Intre finale

FĂRĂ CRONOMETRU...

(PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ)

„Seriile“ n-au produs, așadar, prea multa surprize — ex
cepție făcînd poate necalificarea caiacistei vest-germane Pe- 
pingege (care a concurat, e drept, într-o companie valoroasă), 
precum și a caiaciștilor noștri I. Iacob, îndeosebi, și A. Conțo- 
lenea, neclasați în primele trei locuri ale semifinalelor.

După amiază a început prima „manșă" a finalelor — 4 de 
fund și 4 de viteză.

4 X 10 000 m...

® Coșnițâ — Simiocenco 
cîștigă lupta cu adversarii și- 
canicula e Victorie meritată 
a lui Schneider 0 Caiaciștii 
români au dominat autoritar

Primele echipaje chemate la 
start au 
dublu și simplu, fond, plecate 
în cursă ■ • * ■ ■ -
nu te.

K 2 — 10 000 m: Canicula 
sporește evident dificultatea 
probei. De altfel, la fiecar» 
ocolire a balizelor tnregis-

fost cele de caiac,

la interval de 5 mi-

trăm... absența unor echipaje, 
abandonate pe parcurs. în fi
nal — din 11 echipaje înscri
se doar 6 trec linia de sosire !

Proba a fost, într-adevăr, 
extenuantă. Reprezentanții noș
tri s-au 
reușind 
locuri, 
blului" 
Foarte 
cînd și 
gîndită 
echipaj 
Artimov și Ilievici.

K 1 — 10 000 m. Proba a 
fost mai populată decît cursa 
de dublu (18 concurențî) și a

prilejuit o dispută extrem de 
pasionantă, pe unele porțiuni 
semănind cu o întrecere de... 
viteză. încă de la prima oco
lire a balizelor a fost evident 
că Schneider (R.F. a Germa
niei)

C 
cele 
și 4

„merge” la victorie.
2 — 10 000 m : Printre
22 de echipaje se aflau 
reprezentînd țara noastră,

Dan GARLEȘTEANU
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SPORTUL
0 CONDIȚIE

INTELECTUALĂ
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comportat excelent 
să ocupe primele trei 

Toate felicitările „du- 
Coșniță-Simiocenco. 

bine a evoluat — fă- 
o cursă tactică bine 

— și cel de al doilea 
românesc, format din

(Continuare în pag. a 4-a)

Programul zilei

Cîteva sutimi de se
cundă doar, deseori 
una singură, stabilesc 

Ierarhiile In bărbătescul 
sport al caiacului și ca- 
noei. Arbitru neînduplecat, 
insensibil la visurile spor
tivilor, ori la bătăile de 
inimă ale antrenorilor, 
cronometrul tși face, o- 
biectiv, fără greșeli, dato
ria, spunîndu-ne de fiecare 
dată cine este mai bun, 
cine merită să cîștige.

Așa a fost și ieri, în pri
ma zi a finalelor de la 
Snagov...

Dar atunci cînd acele 
cronometrului tși întrerup 
măsurarea exactă a talen
tului, a măiestriei și efor
tului ?

Privesc din umbra sălci
ilor, care știu atîtea po
vești, forfota de lingă pon
tonul unde se fac și pre
mierile.

Nimic, absolut nimic nu 
îl ajută pe spectatorul a- 
flat la primul rendez-vous 
cu sportul caiacului și ca- 
noei să-i deosebească pe 
marii campioni de debu- 
tanți, chiar de juniori.

Cronometrul se dovedește 
acum neputincios. Modestia 
nu poate fi măsurată cu 
aparate. Nici ceea ce o- 
bișnuit numim spiritul 
sportului.

K/C — sportul caiacului 
și ca no ei își are, poate
șnai precise și durabile ca autografe...

tn alt» discipline, legile 
lui care resping vedetis
mul ți care cheamă la pa
siune sinceră, chiar dacă 
medaliile strălucesc fără 
aplauzele zecilor de mii de 
spectatori, chiar dacă, une
ori, efortul maxim al unei 
curse de 10 kilometri ră- 
mîne necunoscut marelui 
public, ca și numele în
vingătorului.

.. .Patru caiaciști norve
gieni t cu nume de explo
ratori ai Polului înghe
țat, poartă pe brațele vln- 
joase ambarcațiunea grea 
și așteaptă, cu calm și tn 
respect, să „elibereze" 
pontonul junioara Maria 
Lovin !

Sînt campionii olimpici 
de la Xochimilco. Sînt 
campionii probei de fond 
de la „europenele" de la 
Himki, din anul trecut.

Patzaicliin — campion o- 
limpic la 18 ani ! — întrea
bă respectuos dacă poate 
primi un pahar de apă 
minerală. Dacă se coate, 
șl pentru colegul lui (un 
alt campion olimpic) Ser- 
gliei Covaltov. „Știți, e 
atîta zăpușală...“

Nimeni nu așteaptă să i 
se transporte ambarcațiu
nea (I?), să i se aduci 
„ADIDAS“-ul sau șticle cu 
Pepsi-Cola, neapărat bine 
frapate.

Nu est» nici coadă la

Vn canoist cu splendi
dă alură atletică stă, ti
mid parcă, la intrarea în 
„turn" de mal multe mi
nute. Ar vrea doar să a- 
fle cîteva din rezultatele 
oficiale, dar așteaptă fără 
„nervi", alături de cîțiva 
spectatori, unii poate. .. 
ocazionali. Este campionul 
lumii, canoistul vest-ger- 
man Detlef Lewe l

.. .tl întreb pe Aurel 
Vemescu (nu e nevoie, de
sigur, să repetăm statistica 
titlurilor șl medaliilor cu
cerite de „caiacul-amlral") 
— rămas, printr-o nemai
pomenit de rapidă scurgere 
a timpului, „veteranul" 
Snagovului — cum vede 
această fierbinte ediție a 
regatei internaționale. Con
semnez profesional, dar șl 
cu o bucurie de vechi a- 
mic, răspunsul: „Nu știu 
ce și cit voi ciștiga. Au 
apărut multe echipaje de 
valoare. E bine să știi să 
clștigi, dar e bine să înveți 
și să pierzi. Azi, poate nu, 
mitne însd. ..“.

Pentru toate acestea — și 
încă multe altele — s-ar 
cuveni, poate, dacă nu un 
titlu, măcar o medalie a 
fair-plag-ului.

Dar, se dă startul tn ul
tima finală a zilei. Are, 
din nou, cuvîntul crono- 
metrul...
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J °stare de perfecțiune biologi
ca, a reprezentat în trecut — 
și la fel va fi și în viitor — 
unul din bunurile cele mai 
prețioase ale existenței. De 

multe ori — din păcate — nu-i apre
ciem importanța decît atunci cînd am 
pierduj-o și sîntem dispuși a face orice 
spre a recăpăta-o. Uneori însă e prea 
tîrziu.

în general, sînt cunoscute semnifi
cațiile biologice și psiho-pedagogice 
ale exercițiului fizic și sportului, per
fecționările de structură, funcționale și 
în sferele componente ale personali
tății celor care urmează și o educație 
corporală prin efort și mișcare. Mai 
există, totuși, opinii potrivit cărora 
sportul înseamnă cultul recordului, cl 
performanței, o mutație în sfera bio
logică a principalelor coordonate ale 
acestui secol tehnocrat și alert. Alții, 
dimpotrivă, mai cred că sportul în
seamnă abrutizare, violență, mărginiri 
și agresivitate, adică reîntoarcerea o- 
mului spre lucrurile primare, elemen
tare, filogenetice, cîna a fugi, a sări, 
a lovi însemnau viață, apărare și luptă 
pentru existență. Sportul nu cultivă 
instinctele, ci este o reacție firească, le
gitimă, compensatorie a eforturilor de
puse de spirit, de inteligență.

îndeplinind riguros automatismele 
ritmurilor _ cotidiene, în organismul 
omului civilizat se prgduc transformări 
fundamentale, și debuturi lente, silen
țioase, insinuante ale unor grave afec
țiuni viitoare. De aceea, exercițiul fi
zic organizat a apărut ca o reacție 
necesară a cărei funcție educativă și 
formativă influențează otît biologic, cît 
și sfera de cunoaștere, afectivă, invo- 
luțională și volițională a celor ce-l 
practică, potențînd și adaptînd la o 
treaptă superioară condiția umană, 
intelectuală.

Orice realizare de seamă în sfera 
producției materiale, spirituale sau ar
tistice presupune eforturi de gîndire și 
voință, imposibil de realizat atîta timp 
cît trupul este tributar oboselii, durerii 
sau neputinței, atîta timp cît este rob 
al inerției gravitaționale, al comodi
tății. Educația fizică, sportul, mișcarea 
devin argumente principale, esențiale 
în urcușul omului spre progres, spre 
creație și inventivitate pe căile minții.

Nu credem că spunem ceva nou afir- 
mînd că progresul omului nu se va 
opri pe treapta pe care ne aflăm. Tre
buie să fim pregătiți pentru acest drum 
sub toate aspectele. Omul vremurilor 
de mîine nu trebuie să fie nici moale, 
obez și anxios, nici diform, ci o sim
bioză de înțelepciune, vigoare și fru
musețe.

Exercițiul fizic, sportul, mișcarea sînt 
condiții indispensabile ale acestei ima
gini.
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era 9^0 : BERII In probele 
de K 1-1000 m, K 2-500 m (F)( 
C 1-1000 m, K 3-1000 m, C 
1000 m, K 4-500 m (F), K 
4 X 500 m.

(d. 8-) I
Mihai BIRA I

2-

V
în perspectivă

I'ISIIP/II
Al ÎVOLIAI IERI 
IN „(IM SIEAIA"

(Citiți cronica întrecerilor 
in pag. a 4-a).

«fie, Emil Rusu, în
vingătorul probei de urmăriră 

individuală.

ora 1Z,00 : FINALA probei 
K 4-10 000 m.

de AJAX-RAPID
Azi, in divizia națională A de fotbal SE CUNOSC

ora 16,S0 : FINALELE pro
belor de K 1-1000 m, K 2-500 
m (F), C 1-1000 m, K 2-1000 
m, C 2-1000 m, K 4-500 m (F), 
K 1-4 x 500 m.

Sîntem informați că se duc • 
tratative petntru perfectarea 
unui meoi de fotbal între 
cunoscuta formație Ajax 
Amsterdam și Rapid Bucu
rești. Se preconizează ca în- 
tîlnirea să se dispute la Am
sterdam, la 15 august.

DOMINA „AFIȘUL-...
Citiți în pag. 2-3

Pe 8 stadioane din țară, etapa a 
xxvil-a a diviziei naționale A 
de fotbal programează astăzi ur
mătoarele întîlniri :

Iată, de altfel, cum arată clasa
mentul înaintea meciurilor zilei :

Brașov : Steagul roșu — A. S. 
Arm«Aa

ECHIPELE
II

SPORTUL MAGAZIN
România—Cehoslovacia 57-50 la baschet junioare

Petroșani : Jiul — Farul

MEDIAȘ (prin telefon). în- 
tîlnirea amicală de baschet 
dintre reprezentativele de ju
nioare ale României și Ce
hoslovaciei, desfășurată pe te-

renul din Parcul „Pușkin”, 
s-a încheiat cu victoria spor
tivelor românce la scorul de 
57—50 (34—20). Remarcabil 
procentajul aruncărilor libere

înregistrat 
mâna : 75%.

de formația ro-

Z. RIȘNOVEANU, 
coresp.

Cluj : „U“ — Dinamo Bacău

Iași : Politehnica — Crișul

Pitești : F. C. Argeș — Steaua
Ploiești : Petrolul — Universi

tatea Craiova
Arad : U.T.A. - C.F.R.
București : Rapid — Dinamo
(Partida se va desfășura pe 

„Republicii", cu începere de la 
orele 16).

1. Rapid
2. U.T.A.
3. Steaua
4. Din. Buc.
5. Jiul
6. „U“ Craiova
7. Din. Bacău
8. Farul
9. F. C. Argeș 

„U” Cluj 
Steagul roșu 
C.F.R. 
Petrolul

14. Politehnica
15. Crișul
16. A.S. Armata

10.
11.
12.
13.

13
16
13
13

27
26
26
26
27 12
26 11
26 9
26 11
26 10
29 8
26 10
26 9
26 8
26 10
26 8
27 3

37—26
42—34
52—30
47—35
33—32
33— 33
34— 35
37—36
44—38
36—37
3^—34
24—34
26—32
33—34
32—42
18-48

35
35
31
29
28
28
28
27
26
26
26
24
23
22
21
13

în etapa a III-a, în grupă 
de la Brașov a barajului pen
tru divizia B la fotbal, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Ș. N. Oltenița — Au
tobuzul Buc. 3—0 (2—0) și 
C.F.R. Pașcani — Metalul 
Plopeni 4—3 (2—1).

în grupa de la Arad : Min- 
aur Zlatna — Tractorul Bra
șov 0—0 și U.M. Timișoara— 
Gloria Bistrița 3—2 (1—1).

In urma acestor rezultate 
s-au calificat în divizia B 
următoarele echipe : S.N. OL
TENIȚA, C.F.R. PAȘCANI, 
U.M. TIMIȘOARA ȘI GLO
RIA BISTRIȚA. Citiți comen
tarii în ziarul nostru de 
luni.
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IN DUMBRAVA SACRA

A ISTORIEI ELINE

ACADEMIA OLIMPICA

In plină vară, între 31 
Iulie și 16 august, se 
va desfășura la Olim

pia cea de a 10-a sesiune, 
intr-un fel jubiliară, a 
atit de puțin cunoscutei și 
totuși merituoasei Acade
mii Internaționale Olimpi
ce. Anunțul acesta ne pri
lejuiește o sumară trece
re in revistă a situației și 
a perspectivelor acestei 
instituții, originală în in
tenții dar deocamdată hi
bridă în realizările prac
tice.

Dumbrava sacră de la 
Olimpia,, pașnicul altis ușor 
umbrit de măslini și platani, 
îngînat de susurul Kladeosu- 
lui și Alfeului și vegheat de 
puținătatea delușorului Cro- 
nion, suportă asaltul vieții 
moderne. Haosul atîtor mo
numente disparate, hîrjonin- 
du-se aproape, într-o agora
fobie arhitecturală (cum i-a 
spus Coubertin), suportă a- 
cum zilnic valul pestriț de 
oameni care nu-i era hără
zit pe vremuri decît din 4 
în 4 ani. Mii de vizitatori bat 
cărările tocite printre coloa
ne, dintre care multe sînt 
culcate la orizontală, dezvă
luind uriașe felii, 
parcă șaibe de roată 
Imobilă de-o vecie, 
de pietre măiestre 
strigătul vînzătorilor 
ghețată de la poartă 
guritul neîncetat al i 
ghizi.

Ambianța aceasta arheolo- 
gic-turistică a favorizat naș
terea tîrgușorului Olimpia,

rondele, 
. dințată.
clădăria 
suportă 

• de în- 
i și gun- 
gureșilor

ROMÂNI LA CATEDRĂ
Printre conferențiarii pre- 

zenți la Academia Internațio
nală Olimpică s-a aflat de 
două ori și membrul C.IO 
pentru România. Alexandru 
Șiperco. Titlurile prelegeri
lor sale (extrase publicate și 
în „Sportul") au fost : „Va
loarea educativă a sportului 
spectacol" (In 1968) și „Ama
torismul” (în 1969). De altfel. 
Al. Șiperco, este și membru 
al Comisiei C.I.O. pentru Aca
demia Internațională Olimpică.

Tot anul trecut, dubla cam
pioană olimpică lolanda Ba- 
laș-SOter a ținut la Olimpia 
o dizertație intitulată „Limi
tele performanțelor atletice”.

format din taverne cu uzo 
și vin de ricin, bazaruri, ho- 

' teluri și ateliere în care me
seriași neîndemînateci încear
că să-l imite pe Fidias. Aici 
pacea olimpică se înăbușe

sub vaporii eșapamentelor și 
aburii cafelelor turcești.

Singurul popas liniștit poa
te fi făcut la micul dar pre
țiosul muzeu arheologic si
tuat la jumătatea drumului 
dintre tîrgușor și vechea O- 
limpia. Acolo rămîi înmăr
murit în fața Hermesului 
ciung al lui Praxitele, sau în 
fața căștii de bronz înverzit 
de vreme a lui Miltiade. în
vingătorul de la Marathon.

Intenționînd să rămînă mă
car în vecinătatea Stadionu
lui măsurat cu talpa de co
los a lui Hercule, Academia 
Olimpică a găsit locul ideal 
pe o pantă defrișată, căreia 
doar chiparoșii îi dau contur, 
un fel de amfiteatru natural, 
bălut de soare, căci măslinii 
sînt prea firavi pentru a naș
te umbră. Așezămîntul sea
mănă a tabără de vară, loc 
de sejur provizoriu, ca rigori 
ascetice ușor compensata de 
o splendidă piscină, de te
renuri de joc, de calmul pa
noramei și, înainte de brice, 
de megieșia acelor locuri 
ce-au fost și altădată numi ie 
Mecca iubitorilor de sport.

De zece ani, aici, în cen
trul spiritual al Eladei de 
altădată, se adună tineri din 
lumea întreagă pentru a în
cerca, în două săptămîni 
doar, să se impregneze de 
idealul olimpic, să cunoască 
principiile olimpice. Ambian
ța clasică și climatul eare a 
permis nașterea principiilor 
armoniei și măsurii în toate, 
favorizează tentativa. Aici nu 
se învață numai, ci cc su
portă și o anumită influență. 
Misiunea pedagogică a pro
fesorilor competenți este de 
a iniția o elită a tineretului 
în concepția sănătoasă o o- 
limpismului, prelungind ast
fel, printr-un centru intelec
tual, virtuțile activității prac
tice din arena Olimpică.

Conferențiarii — persona
lități și profesori eminenți — 
își dau silința să transmită 
auditoriului vasta lor expe
riență și ceva din înțelepciu
nea care apelează la sursa 
și esența lucrurilor, nu nu
mai la aspectele de suprafa
ță. Dizertațiile abordează su
biecte variate din istoria 
Jocurilor Olimpice, din filo
zofie și arheologie, educație 
și pedagogie, fiziologie și 
psihologie, medicină sportivă 
și tehnica sporturilor, presă 
și artele frumoase.

Vocația Academiei nu se 
împlinește însă unidirecțio-

Sala de conferințe la

nai, de la catedra experților 
spre sală, spre căștile de tra
ducere simultană. Eforia Aca
demiei încurajează și dialo
gul, mai ales în seminarii, 
ascultînd glasul, opiniile per
sonale ale tinerei generații, 
cea chemată să propage spi
ritul olimpic în viitorime.

CONFERINȚE

■■■

Sportul mîine, în anul 2000

ELEMENT INDISPENSABIL

cea de a 9-a sesiune. In prim plan, lolanda Balaș-Săter

Acest centru internațional 
de cultură olimpică dă loc
— și ar putea încă mai mult 1
— la dezbateri extrem de 
interesante, în cursul cărora 
iese la iveală inteligența, se
riozitatea, 
zestrea de 
tor tineri.

spiritul profund, 
cunoștințe a mul- 
Adesea, în aceste

MEMORABILE
Printre cele mai interesante prelegeri ținute la Acade

mie de-a lungul celor 9 sesiuni (și care dr merita într-o zi 
să fie reunite într-o culegere prin grija editurii ..Stadion"), 
se numără următoarele (precedate de autori): Ev. Calfa- 
rentzos (Grecia) — Vechiul pentatlon grecesc ; dr. Bruno 
Zauli (Italia) — Legea sportului; Oscar Broneer (S.U.A.) — 
Jocurile istmice ; Paul Vialar (Franța) — Spiritul sportu
lui (extrase publicate și în „Sportul"); dr. Eva Fiildes (Un
garia) — Femeile la Olimpiade: Sista Favre (Italia) — 
Olimpismul și civilizația; dr. Henri Pouret (Franța) — 
Arta și sportul; dr. Liselott Diem (R.F.G.) — Vîrsta optimă 
pentru învățarea tehnicii în sport; CI. Paîeologos (Grecia) 
— Instituirea „armistițiului" în jocurile olimpice antice; 
dr. Gr. Mlodzikowski (Polonia) — Moștenirea ideii și ero
ismul realității olimpice ; Erich Hamper (Austria) — Ana
liza vîrstei competitorilor la Jocurile Olimpice ; JeanDurry 
(Franța) — Scriitorul și tema sportivă : R. A. Close (An
glia) — Sportul și antrenarea caracterului ; J.
(Spania) — Atletul și înfrîngetea (O pedagogie sportivă a 
eșecului); dr. J. Keresztenyi (Ungaria) — Lutieni și cro
nicarii olimpiadelor ; dr. R. Bannister (Anglia) — 
și riscurile sportului competitiv.

Toate acestea și TncS multe altele, publicate în 
Academiei, pot fi citite (în limbile franceză sau 
la biblioteca de documentare a C.N.E.F.S.

M. Cacicjal

Limitele

anuarele
engleză)

Participanții Ia sesiuni sînt 
îndeobște tineri, studenți sau 
profesori de educație fizică, 
selecționați de către comite
tele olimpice naționale po- 
triviț pregătirii lor de spe
cialitate, cunoștințelor ling
vistice, dar mai ales prefe
rințelor manifestate pentru 
problemele olimpice. In a- 
cest domeniu, activitatea A-' 
cademiei nu a fost întotdea
una bine susținută. Unele 
C.N.O. facilitează participări
le turistice, trithițînd la se
siuni audienți neofiți, fără 
a se osteni măcar de a le 
asigura o punere în temă 
prealabilă.

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

CÎND BUNICII FĂCEAU SPORT!
1R7T1 SERBAREA SO-IO i u CIETATII RO

MANE DE ARME, GIMNA
STICA ȘI DARE LA SEMN. 
„Grădina și saloanele erau 
adomate în mod estraordinar; 
iluminațiunile seînteiau pre- 
tutindenea, iară aleele bro
date de flori ale gradinei, ge
meau de o mulțime pe cît 
numeroasă, pe atit aleasă și 
sirhpatică Societăței. La 8 ore 
începe serbarea conform pro
gramului prin o bine esecu- 
tată uvertură de la Mozart.

Apoi, urmă concursul popu
lar ai urcărei pe catartul cu 
premii. Nouă juni meseriași 
și învățăcei erau înscriși la 
concurs. Primul care se urcă 
fu un școlar din școala pe
dagogică. Aplauzele adunărei 
fură entuziaste la culme cînd 
văzu că junele victorios nu 
alege dintre premii ceasorni
cul (nn. : obiectul de cea mai 
mare valoare), ci un revorver. 
Opt premii prețioase (mai) 
erau agățate la coroana ca- 
tartului și pînă într-o jumă
tate oră toate erau în proprie
tatea bravilor juni.

Adunarea fu foarte delec
tată cu frumoasele lupte ale 
concurenților la catartu. Cea
sornicul îl remportă un june 
soldat de la pompieri.

Micul Horward, fiu al cele
brului gimnastic care 
cauza unei grele boaie rămase

IULIE

între noi de (un) an, ne sur
prinse cu frumoasele sale 
eserciții pe bombă; pe trapez 
înalt și jocurile de echilibru 
pe o sîrmă întinsă.

D. Moceanu culese meritate 
aplauze pentru pasul român 
ce esecută pe mica scenă ridi
cată sub porticul gimnasticei.

Mai mulțl membri făcură 
armele cu multă știință sub 
conducerea erhinontului ma
estru de arme al Societății, 
d. Constantinescu. D. Tincu și 
Rîmniceanu dădură un fru- 
most asalt de floretă.

După esercițiile corpului ur
mară ale inimii și spiritului".

(„Informațiunile bucurește- 
ne“ din 10 iulie 1870).

IPOCt ȘCOALA 
IUOU TVTAT

din

ȘCOALA DE jNOT DIN BRAI_ 
LA. Pe prima pagină a zia
rului „Universul" din 20 iulie 
1895 a apărut un desen — pe 
care îl reproducem alăturat — 
reprezentînd „Strada Mare din 
Brăila în apropierea portului, 
vederea Dunării și 
Înotat.

Școala de înotat 
pe malul Dunării 
de sus a orașului.

școala de

e făcută 
în partea

■ »»»,

O

Apa e de diferite adîncimi, 
astfel că aici se duc și aceea 
care știu să înoate și cei care 
vreau să învețe înotul."

1090 „CAMPIONATE- ICFZU LE ROMÂNIEI 
DE ATLETISM care erau me
nite să încheie activitatea 
spdrtivă a sezonului actual, cu 
cîteva săptămîni înainte de 
inaugurarea Olimpiadei de la 
'Anvers, s-au ținut la Bucu
rești în ziua de 4 iulie, pe 
terenurile F.S.S.R. Din nefe
ricire, aceste campionate n-au 
încheiat nimic, strecurîndu-se 
aproape ignorate de opinia 
publică Și de o mare parte 
a cluburilor noastre atletice.

Singurul prilej de bucurie, 
„printre atîtea motive de ne- 
mulțumire", l-a provocat „un 
eveniment de o importanță 
covîrșitoare și anume partici
parea atleților ardeleni și bă
nățeni, reduși la număr, dar 
remarcabili prin calitatea lor."

(„Viața sportivă", nr. 8—9 
din iunie—iulie 1920).

404^ PRIMA EX- 
irj-to CURS IE MUN

CITOREASCA. — In zilele de 
24 și 25 iunie a.c., Confede
rația Generală a Muticii îm
preună cu Organizația Spor
tului Popular au organizat 
prima excursie muncitorească 
în munții Bucegi, la care au 
luat parte lucrătorii și func
ționarii uzinelor „Malaxa" și 
„Cartea Românească", în 
60 turiști începători."

(„Sportul popular" din 
1945).

„TINERII SPORTIVI 
TIMIȘOARA PARTICIPA LA 
GAMPANIA PENTRU STRIN- 
GEREA RECOLTEI. Comitetul 
regional O.S.P. din Timișoara 
(...) a lansat un apel cătr e 
întreg tineretului sportiv timi
șorean de a participa cu însu
flețire la vasta campanie de 
ajutorare a țărănimei la strîn- 
gerea recoltelor. înțelegerea și 
sprijinirea acestei acțiuni de 
o importanță vitală pentru 
poporul românesc este un gest 
de înaltă ținută sportivă. 
Exemplul de la Timișoara 
merită toate laudele și trebuie 
urmat!“.

(„Sportul popular" din 
iulie 1945).

dezbateri, imaginația galo
pează. fără a bate c'împii ! 
Ne amintim cum, la sesiu
nea din 1969, tînărul englez 
Michael Buxton propunea șă 
se stabilească un sediu unic, 
permanent, pentru desfășura
rea Jocurilor Olimpice. Pâr- 
țicipanții greci au preluat îți, 
grabă frumoasa și atrăgătoa
rea idee, sugerînd crearea 
noii cetăți olimpice chiar la 
Olimpia. Firește că proiectul 
rste practic irealizabil, el 
contravenind principiului o- 
ampic modern al disemină
rii sportului — prin interme
diul Jocurilor 
în toate țările 
mai aproape de 
fost propunerea 
african care recomanda 
cordarea Jocurilor Olimpice 
unei țări în curs de dezvol
tare, cheltuielile de organi
zare fiind suportate — prin 
ajutoare financiare — de că
tre toate țările membre ale 
C.I.O.

Trecînd însă, chiar succint, 
în revistă activitatea Acade
miei Internaționale Olimpice, 
ajungem inevitabil la între
barea : în ce măsură își a- 
tinge ea țelul ?

Instituția are o titulatură 
foarte pretențioasă. Eroul mi
tic Academos se putea plim
ba liniștit prin grădinile do
meniului împreună cu tova
rășii săi de meditație futilă. 
De atunci însă noțiunea de 
academie (care a împrumu
tat numele de la erou) a e- 
voluat, luînd multiple sen
suri. Asociație de oameni de 
aceeași specialitate, nucleu al

Olimpice — 
lumii. Mult 
posibilități a 
unui student 

a-

activității culturale, școală în 
care se predau cursuri, in
stituție de învățămînt supe
rior, centru de activitate ști
ințifică. instituție creată pen
tru ușurarea progresului în- 
tr-un anumit domeniu, so
cietate a unor oameni de cul
tură — ce-și alege din toate 
acestea Academia Olimpică 
Internațională ? Opțiunea 
este, desigur, dificilă și ris
cantă, soluția cea mai facilă 
fiind : cîte puțin din toate.

Dacă Academia va conti
nua să se mulțumească, a- 
nual, cu suma prelegerilor 
(oricît de interesante s;.u u- 
tile) și a fragilelor .schim
buri de păreri, ea va rămîne 
departe de aspirațiile decla
rate, de responsabilitatea a- 
sumată. Participanții (mereu 
alții) vin și pleacă, ducînd cu 
ei (masă infinitesimals în ra
port cu lumea) un bagaj bun 
de cunoștințe noi care, cel 
mai adesea, nu vor Ii valo
rificate 
mitate. 
postolii 
culcat.

Proliferarea și perpetuarea 
idealurilor olimpice — înscri
se pe frontispiciul Academiei 
— necesită un suport publi
citar pe care, singur, anua
rul nu.l poate suplini. Instru
mentele de mass-media tre
buie cucerite pentru a atra
ge atenția opiniei publice 
supra importanței acestei 
niversități libere de vară.

Orice participant care 
dovedit interes pentru lucră
rile Academiei este o redută 
cîștigată. El trebuie încorpo
rat în activitatea perenă. 
S-ar putea da participanților 
teme de studiu (impuse sau 
la alegere) cu termen de sus
ținere la sesiunea următoa
re ; acest sistem ar permite 
chiar instituirea unui concurs 
cu premii pentru cele mai 
bune lucrări sau comunicări. 
Este indubitabil că în acest 
fel Academia s-ar îmbogăți 
cu up important fond de cer
cetări. 'TOu este exclusă, in 
același sens, acordarea de 
burse de studii.

Participanții români, cei de 
ieri și cei de mîine, și-ar 
putea alege subiecte precum : 
„Coubertin și Liga de prie
tenie franco-română", „Ro
lul lui Evanghelie Zappa în 
renașterea jocurilor olimpi
ce" etc. Pentru participanții 
din întreaga lume ar fi in
teresant de condus o anchetă 
socială pentru regăsirea ve
chilor competitori la jocurile 
olimpice, cunoscută fiind să
răcia de date în acest do
meniu pentru perioada pio
nieratului. La fel de tentan
tă ar fi o dezbatere generală 
(cu 
lor 
lui 
lui

Pentru toate acestea, ar fi 
însă necesară crearea la O- 
limpla a unui centru de stu
dii și cercetări care să dis
pună de o vastă bibliotecă, 
bine dotată pînă la ultimele 
noutăți.

In acest fel, Academia își 
va lărgi prerogativele, dinco
lo de cele două săptămîni 
tradiționale pe an, 
participanții într-o 
dinamică activitate, 
numele instituției.

decît în proporții li- 
Ei devin arareori a- 
ideilor ce li s-au in-

a- 
u-

a

participarea anticipatori- 
de vază) asupra^ tablou- 
sportiv și olimpic al anu- 
2000.

angajînd 
febrilă și 

demnă de

Multe din ideile marelui gînditor al antichității care a fost 
Platon erau tributare școlii de filozofie a naturii înființată 
de Pitagora. S-ar putea spune chiar că concepția Tai Platon 
despre educație fizică nici nu era în fond altceva decît dez
voltarea unor idei ale lui Pitagora.

Concepția lui Platon despre educația fizică este expusă mai 
ales in lucrarea sa „Republica", elaborată probabil într-o pe
rioadă a vieții sale cînd a venit în strîns contact cu elevii 
școlii pitagoreene : Eurytus, Archytas și Philolaus, Deși aceste 
idei pornesc de la concepția fundamental idealistă a opo
ziției dintre suflet și corp, ele duc, în ceea ce privește prac
tica educației fizice, la rezultate foarte valoroase, care nu au 
încetat să influențeze în 
avansați gînditori.

mileniile următoare, pe cei mai

total

iulie
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PITAGORA

a-

Documentar d e
Dorin ȘTEFLEA

Pentru Pitagora. și mai 
poi pentru discipolii săi, corpul 
nu este decît un receptacol, 
Un sicriu al sufletului. Dar 
pentru ca sufletul să se poată 
libera de această legătură 
materială, ereditară, trebuie 
purificat prin abstinență, 
prin frustrații și prin exer
ciții fizice. Purificarea prin 
exerciții fizice înseamnă pro
babil călirea corpului pen
tru ca acesta să fie în stare 
sâ apere sufletul de influ
ențe necurate, nedemne.

Pitagora, care s-a mîndrit 
de a fi fost învingător la di
ficila probă a pugilatului la 
Jocurile Olimpice, practica 
exercițiile fizice pentru a rea
liza acei echilibru dintre corp 
și suflet pe care îl situa dea
supra tuturor calităților, demn 
de stimă și culme a frumo
sului. Tot din această cauză 
cerea un echilibru igienic în-

tre alimentație, exercițiu fizic 
și relaxare. După el, corpul 
puternic și sănătos este o 
componentă necesară a armo
niei și a ordinii în univers, 
la realizarea cărora trebuie să 
contribuie toate ființele.

Discipolii școlii lui Pitagora 
nu au fost doar simplii teore
ticieni ai educației fizice, ci, 
urmînd exemplul maestrului, 
elaborau programe de exerci
ții fizice cuprinzînd exerciții 
multilaterale, pe care le prac
ticau apoi zi de zi.

PLATON

Nici Platon nu s-a rezu
mat doar la idei cînd era 
vorba de educație fizică. El 
însuși a fost un atlet activ 
și valoros, care și-a reprezen
tat orașul-cetate Atena la im
portantele competiții sportive 
care erau
Corint și

Jocurile istmice din
Jocurile nemeiee.

Să încep prin a mă dt/stăi- 
nui : am practicat diverse
sporturi, 
mat puțin 
menii de 
am jucat 
litehnicii 
participat 
caiac și 
bune la 
în sala 
regulat 
ună cu 
meu Ion 
alpinist, 
devenit i 
muntelui, 
adaug faptul că gimnastica am 
practicat-o decenii — anumite 
forme intrînd și astăzi în pro
gramul meu zilnic — ca Și 
faptul firesc că înot, pot afir
ma că am cunoscut cîteva din 
aspectele sportului de amatori.

încercarea 
dea sportul 
deci, pe de 
carea unor 
iar pe de 
fesia mea, 
îhcercfînd 
parea lor 
tele cunoscute, 
surprindă 
Ca 
că 
joace 
un rol mai important 

s-ar putea bănui.
Lucrurile sînt mal puțin 

za-rdate decît ar părea Ia 
ma vedere. Astfel, chiar 
tăzi putem poetica 
sporturi intelectuale în 
nia calculatoarelor 
existînd programe cu care sînt 
prevăzute unele calculatoa
re mari, astfel îneît amatorii 
pot jucă șah, go (tablele japo
neze) sau bridge, sau se pot 
antrena la „Cine știe, cîștigă", 
fără a se mișca din camera în 
care se află “

Dar acesta 
din variatele 
dului în care 
interveni 
înainte 

parte, 
rări 
rînd, 
itorului va 
atit la trup cît și la minte. 
El va trăi în mari aglome
rări urbane și în med obli
gator va practica sportul, pen
tru a-și 
sănătate.
Aci est» un domeniu în care 
și medicul sportiv își va spu
ne cuvîntul — în afară de în
tâmplare. în mod logic trebu
ie să admitem că intr-un vi
itor nu prea îndepărtat, fie
care elev va fi supus unor e- 
xamene medicale complexe. A- 
ceste examen? nu se vor măr
gini la depistarea unor even
tuale afecțiuni, avea

practicat 
și chiar dintre cele 
obișnuite printre oa- 
știință. "Z ’ -

rugby’ în echipa Po> 
divizia A), am 
un concurs de 
obținut rezultate 
Tot ca student, 

Tirul, mă antrenam 
la gimnastică împre- 

colegul și prietenul 
Coman, cunoscutul 

datorită căruia am 
un întîrziat iubitor al 

. Dacă la acestea mai

mea de a preve- 
viitorului se lea'g* 
o parte de practi- 
diseipline sportive, 

altă parte de pro- 
oamenii *” ‘ “

prin 
s'ă

de știință 
însăși preocu- 

extrapoleze da- 
astfel incit să 

aspectele viitorului, 
cibernetician sînt convins 

cibernetica este chemată să 
chiar și în. sport •— 
mai decît

ha- 
pri- 
ast- 

unele 
compa- 

electronice,

sau bridge, 
„Cine știe.

calculatorul.
este numai 
aspecte ale 
cibernetica poate 

sportul viitorului, 
de a trece mai de- 

să facem cîteva consta- 
fundamentale. In primul 
să admiterii că omul vi- 

fi un om sănătos 
• cît și la mini 

în mari *
și în

unul 
mo-

în

menține condiția de 
Ce sport va prefera? 
un domeniu în

să

complexe. Chiar dacă un ast
fel de sport nu va exista pînă 
în anul 2 000 — deși nimic
nu ne împiedică să presupu
nem că va exista — în schimb 
este sigur că rolul tehnicii în 
sport va fi din ce în ce mai 
mare și, evident, 
noi sporturi 
automobilului, _ 
a avionului au condus la apa
riția unor sporturi noi — prin 
forța lucrurilor mecanice, sau 
de neconceput fără o majoră 
participare mecanică: de e- 

xemplu, parașutismul.
Sportul va intra ca o com

ponentă obligatorie în activi
tatea omului viitorului și dacă 
vor continua să fie oameni in
teresați de bridge sau judo, 
numeroase alte sporturi vor fi 
practicate de mase. Explorarea 
oceanică va continua să se 
practice alături de surf, dar 
vor exista și echipe ce-și vor 
verifica aptitudinile de alpi- 
niști pe munții altor planete. 
De pe acum, atîtea vîrfuri lu
nare așteaptă să fie cucerite 
și, alături de ele, cîte premie
re pe Venus și Marte — pen
tru a fixa doar cîteva obiec
tive de imediată actualitate ?

Pentru ci bern eticianul ce se 
interesează de problemele so
ciale apare o întrebare : în ce 
măsură progresele euristicii 
vor mai permite supraviețuirea 
unor sporturi intelectuale ? A- 
mintim că euristica este o ra
mură a ciberneticii care se o- 
ctipă de arta inventării, a des
coperirii. încercînd să simuleze 
mecanismele intelectuale umane.

în legătură cu aceasta să a- 
mintim un fapt. încă din anii 
’60, au avut loc meciuri de șah 
între două calculatoare electro
nice. Este probabil că progresele 
în domeniul descifrării jocului 
d? șah vor face ca să dispu
nem, în nu prea mulți ani, de 
mașini imbatabile. Va mai avea 
atunci sens să organizăm cam
pionate de șah ? înainte de a 
da un răspuns, să ne gîndim și 
Ia faptul că în urmă cu circa 
30 de ani, jocul „15“ cucerise 
mase extrem de largi. Era un 
joc format din 15 piese pătra
te, mobile și numerotate, ce 
trebuiau dispuse în ordine, miș- 
cîndu-le numai într-o cutie în 
care încăpeau 16 astfel dp pie
se. deci rămînea un singur loc 
liber, în care puteam deplasa 
una din piesele vecine cu a- 
cel loc. Jocul „15“ s-a practicat 

cu mare entuziasm pînă ce ma
tematicienii au dat o metodă ce 
indica sigur în ce caz jocul 
admite o soluție și iu ce caz 
nu admite. Obținerea soluției, 
în cazurile de prima speță, 
venea atunci o problemă de 
tină. S-ar putea întîmpla 
aceasta se întlmple șl

Inventivitatea oamenilor tn materie de sporturi de agrement este ine
puizabilă. Iată-l pe parizianul Raymond Laspalos cu fantastica să 
născocire, care combină bicicleta cu schiurile, in intenția de a înlesni 
schiatul fără zăpadă, pe orice pantă, cu obținerea unei viteze de 60 km 

pe oră și chiar a unor sărituri ca cea din fotografie.

unei orientări și lndru- 
permanente, pe linia 

medicine preventive.
vom utiliza mai 
posibilități oferite 

examenelor 
și de ținerea 

centralizate, cu 
marilor calculatoare 

Fiecare nou
,adresă" în me-

calculator
care se 1

rolul 
mări 
nei 
curîrid 
marile 

automatizarea 
laborator 
evidențe 
torul ~ 

lectronice.
cut va avea o 
moria unui calculator central, 
memorie în care se vor con
semna periodic toate datele de 
observație, toate afecțiunile 
de care a suferit, toate medi- 
cațiile prescrise, toate sfatu
rile date și activitățile depuse. 
Va fi astfel cu mult mai ușor 
să prevenim accidentele ce a- 
desea se produc în cazul prac
ticării unui sport neadecvat și 
va fi, 
să se 
tive — 
meniu

Care 
ticate în 
lă că în 
va putea 
sporturile 
desigur, 
dintre 
gîndit 
Huxley 
netic" • 
țelegîndu-se un 
omul îl practică cu 
pament format

u- 
In 

bine 
de 
de 

unei 
aju- 

e- 
năs-

de asemenea, mai ușor 
depisteze talentele spor
ea și în orice alt do- 
de altminteri.

vor fi sporturile prac- 
vi’itor ? Fără 
anul 2 000 <
dispune 

cunoscute 
altele 

sporturi a 
scriitorul

, „golful electromag- 
sub acest nume în- 

sport pe care 
un echi- 

din aparate

de 
aceste 
de 
ca

îndoia- 
omenirea 

de toate 
astăzi și, 

noi. Unul 
fost 

Aldous

șahul — deși personal cred că 
acest sport va continua să fie 
practicat și după ce o astfel 1 
de mașină imbatabilă ar fi pro
gramată convenabil.

Și acum să tragem concluziile. 
Anul 2 000 va fi, fără îndoială, 
un an de mare progres în sport 
— atît in ceea ce privește per
formanțele cit și referitor la 
numărul celor ce vor practica 
sportul. Vor apare jocuri noi, 
electronice, cosmice și ciberne
tice — și tot cibernetica va a- 
sigura atît programul optim de 
antrenament cît și o înțelegere 
mai bună, mai profundă, a ne
cesității ca fiecare individ să 
practice rațional sportul ce îi e 
adecvat.

Voi reveni asupra rolului ci
berneticii. Astăzi se pune un 
accent tot mai important pe o- 
rientarea profesională și școla
ră. Mîine se va pune și pe o- 
rientarea sportivă, sportul fiind 
un element indispensabil al vie
ții moderne. Probabil că anumi
te tehnici de relaxare și, auto- 
cducare -
noaste o —D- -—,---------- —
nu uităm că propriu ciberneti
cii îi (___ ___ _ -' -
comandate — dar că în cazul 

omului, cel mai important rezul
tat se obține prin autocontrol, 
ca rezultat al unei educări co
recte a voinței.

gen yoga — vor cu- 
largă răspîndire. Să 

este controlul acțiunilor

Ca și Pitagora, Platon pro
povăduia educația fizică nu 
ca o simplă pregătire militară, 
cum cereau contemporanii 
săi, ci în primul rînd ca un 
mijloc de educație, de călire 
a caracterului. Caracter la 
Platon însemna în mare mă
sură capacitatea intelectului 
de a guverna corpul, ceea ce 
nu se putea obține decît cu 
un corp puternic și sănătos. 
Desigur, un corp slab și bol
năvicios, neputînd rezista 
unor încercări grele, ar fi 
influențat decisiv comporta
mentul uman ceea ce era 
cu totul nedemn pentru un 
caracter nobil.

Platon cerea exerciții fizice 
pînă la adînci bătrînețe, pînă 
în ultima zi a vieții, cum spu
nea el, atît pentru bărbați, cît 
și pentru femei, tot în opozi
ție cu părerile curente ale 
contemporanilor.

El reia ideile lui Pitagora 
despre armonie și în legătură 
cu educația fizică. Intervine 
aici și o altă idee a lui Pita
gora, aceea a legăturii educa
ției fizice cu muzica. Platon 
cere menținerea unui echili
bru perfect între diferitele 
părți ale corpului, apărînd 
necesitatea unor exerciții 
multilaterale. Dar în aceeași 
măsură cere și exersarea mu
zicii. Probabil ca o parte a 
armoniei universale exprimate 
cel mai natural pe plan uman 
prin armonii muzicale, cum 
afirma eL El acrie desore a-

ceastă armonie : 
amestecă muzica 
în proporția cea 
armonizîndu-le 
acela poate fi numit adevăra
tul muzician și armonist"..

Aceste rînduri ne duc cu 
gîndul la minunatele exerci
ții ale gimnasticii de azi, exe
cutate cu acompaniament 
muzical. Credem că ele ar 
fi desfătat nespus pe bătrî- 
nul filozof, căci par direct 
inspirate de cuvintele sale.

Acești 
tați de 
care au 
întinde 
sociale, 
culare, 
elemente care au apărut mai 
tîrziu. Dar prin toată concep
ția lor despre rolul educației 
fizice în viața omului, Pita
gora și Platon s-au înscris 
printre cei mai avansați gîn
ditori în 
în zilele

Multe 
fertilizat 
educația 
nașterii și apoi și 
modernă, transmițîndu-se ca 
o ștafetă din generație în ge
nerație pînă în zilele noastre. 
O bună parte a ideilor ne 
care fundamentăm, și azi ne
cesitatea educației fizice, le 
datorăm acestor mari gîndi
tori, 2500 de ani după dispa
riția ior.

„...și cel care 
și gimnastica 
mai fericită, 
cu sufletul,

mari gînditori, limi- 
condițiile epocii în 
trăit nu s-au putut 

și asupra funcțiilor 
recreative și specta- 
ale educației fizice.

acest domeniu, pînă 
noastre.
dintre ideile lor au 

concepțiile despre 
fizică în epoca Re- 

în epoca

II. BRASOVEANU
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Sportiva EVĂ
umînfcita unui nesporW

/ Femeia a făcut să desco
perim adevăratul chip al pă- 
mîntului. Cred că un poet a 
tpus asta, mai demult. Dar 
chiar dacă n-o 
știam cu toții și 
azi, drepturile ce 
bîndit, egale sau 
rioare
mea 
rește, 
sport, 

Nu
al femeilor sportive din țara 
noastră, nici pe-al campioa-

spunea, o 
ne bucură, 
și le-a do- 
chiar supe- 
ori, în lu-de multe 

contemporană. Și, ți
nu în ultimul rînd, în

cunosc numărul exact

FARA
PLACAJ!

deVorbim tot mai mult 
feminine 

însă ade- 
au existat 

chiar și

apariția echipelor 
de fotbal. Uităm 
sea că pe vremuri 
formații feminine 
de... rugby. Faptul s-a petre
cut firește în Franța, prin 
anii ’20. La Bordeaux au ju
cat echipele feminine Hiron- 
dellese și Femina-Sport, ur-

Căpitanii celor două echipe 

mînd întocmai regulile cla
sice ale rugbyului, cu excep
ția placajului la picioare care 
nu era 'autorizat. Jocul a pri
mit numele de „barette".

nelor naționale, internațio
nale, mondiale, și așa mai 
departe. îndrăznesc însă să 
afirm, nu din vreo atavică 
moștenire de submisiune de 
pe vremea matriarhatului, 
ci din spirit de pură loiali
tate, că femeia este deseori 
mai stăruitoare, mai sinceră 
în elanuri, mai îndîrjită în 
urmărirea țelului, ca să nu 
mai vorbesc de agerimea ei, 
decît majoritatea bărbaților. 
Este un dar al ei acesta, pe 
care i l-au făcut mileniile de 
viață socială, de a-și îmbina 
suavitatea și inepuizabila fan
tezie cu voința și rezistența 
sănătoasă, de a-și deprinde 
nervii vibratili cu răbdarea 
pe termen lung. Spre deose
bire de bărbați, specializați 
în domeniile lor de muncă, 
femeile au avut totdeauna o 
înțelegere totală a omului și 
vieții. Iar cînd s-au avîntat 
în diverse sporturi, au făcut-o 
cu tot entuziasmul de car° 
numai setea lor de viață este 
în stare. încercați să trăiți 
pe dinăuntru exuberanța lor! 
X’ă veți arde aripile, ciini și 
le ard fluturii la flacăra 
lămpii. Ea. Eva, rămîne să 
vibreze atunci cînd voi ați 
capitulat de mult în fața e- 
fortului. Asta vine de acolo 
că fantezia feminină acțio
nează continuu, ca o rezervă 
inepuizabilă de elan vital, 
care îi încarcă fără întreru
pere bateriile energetice.

Și. cu toate acestea, majo
ritatea campionilor lumii 
sînt de sex bărbătești Asta 
se explică prin fragilitatea 
femeii, care, oricît i-am ad
mira minunatele calități de

voință, răbdare și rezistență, 
rămîne „gingașul potir" al' 
truverilor medievali. Ea simte 
mai intens vibrațiile delicate 
ale universului, decît le sim
țim noi, și asta istovește. Cu 
toate acestea, femeile reali
zează recorduri, cuceresc cupe 
și medalii, ating, cu o ener
gie virilă, rezultate uimi
toare. Am văzut deunăzi poza 
unei campioane la karate, 
care, cu toată gingășia-i flo- 
reală (după ce sfărîmase 
scînduriie dintr-o singură lo
vitură a palmei sale precise 
ca un raționament și dure 
tot ca el!), exprima prin în
treaga ei făptură o imensă 
energie plină de pathos.

Aici vroiam să ajung, in 
legătură cu sportiva Eră. La 
această energie impregnată 
de pathos, care face din fe
mei gimnaste și atlete remar
cabile, înotătoare rapide și 
agile, veverițe cu niște sal
turi și cățărări de-a dreptul 
miraculoase. Nu ne mai miră 
deci că le vedem. în aceste zile, 
și pe terenuri de fotbal. De 
pe acum, ele și-au revendi
cat dreptul la balon. Și de ce 
nu? Aleargă, știu dribla — o, 
se pricep de minune, cît des
pre șuturi, întrebați-l pe So 
crate de golurile pe care i le 
marca Xantippe a lui!

E nevoie oare, spre a le 
recunoaște deplina îndreptă
țire la oricare dintre ramu
rile sportului de azi, de o 
smulgere a gîndirii noastre 
din reflexele obișnuite? Cred 
că nu e nevoie decît 
țină suavitate și de 
tia în 
sîntem

Noi,

care, oricum, 
mai tari, 
bărbații!

de pu- 
modes- 
tot noi

Pe valea

li

Lipsită de o cale de acces 
comodă și, mai ales, rapidă, 
valea Viștea . Mare, deși este 
marcată, nu atrage prea mulți 
drumeți. Astăzi, datorită rami
ficației de cale ferată dintre 
stația Ucea și Orașul Victoria, 
cit și prin realizarea șoselelor 
forestiere de la poalele masi
vului Făgăraș, traseul de pe 
valea Viștei Mari nu mai pre
zintă Inconvenientul amintit.

Parcursul, lipsit-complet de • 
puncte periculoase, se desfă
șoară : în lungul văii* fiind... 
marcat cu triunghi roșu. Sem
nul drumului începe de la pe
piniera aflată în valea Viștea 
Mare pînă unde conduce șo
seaua forestieră.

Excursia întreprinsă 
lea Viștei Mari ne dă 
să asistăm la aprige 
ale apei cu muntele, 
mirăm cascadele, 
sau locurile de 
pas ce le face 
marile înălțimi 
’.Ui, dezvăluite 
cînd ieșim la 
limita pădurii.

O casă de
stînă, situate în treimea mij
locie a drumului oferă, la ne
voie, un adăpost modest.

Pe vreme bună, distanța de 
la Orașul Victoria la Portița 
Viștei Mari, denumită și „Fe
reastra turiștilor", necesită 
șapte are de drum. Iar de ia 
acesta la cabana Podragu, pe 
linia 
cată 
voie 
cum

pe va- 
prilejul 
bătălii 

să ad-
vîrtejurile 

vremelnic po- 
pîrîul, dar și 
ale Făgărașu- 
privirii atunci

gol, dincolo de

vînătoare și o

crestei principale, mar- 
cu bandă roșie, avem no
de trei ore (și nu cinci 
arată indicatoarele !)

Emilian CRISTEA
maestru emerit al sportului

FEME
Sîntem obișnuiți astăzi să 

vedem femei la volan. To
tuși, atunci cînd ele conduc 
un uriaș autobuz sau trolei
buz, sau cînd se avîntă — a- 
lături de cei mai renumiți 
piloți — în competiții difi
cile, ni se pare că se depă
șesc limitele obișnuitului.

Statisticile dovedesc însă că 
femeile provoacă mai puține 
accidente de circulație, Iar 
rezultatele concursurilor — 
că ele se pot ridica la mă
iestria piloților din prima ca- ■ 
tegorie.

Vom reaminti, din ultimele 
evenimente competiționale, 
excepționala performanță a e- 
chipajelor feminine care au 
participat la una dintre cele 
mai dificile întreceri din is
toria automobilului: Raliul 
Londra—Mexico. Dintre ele, 
cel condus de Claudine Traut- 
rnann 
prima 
tulul, 
seulul 
între primii zece, doar o. de
fecțiune mecanică împiedi- 
cîndu-1 să încheie acest mara
ton pe locul pe care îl me
rita.

Exemple de acest fel sînt 
numeroase în istoria automo
bilului. Vcm menționa, însă, 
doar pe cehoslovaca Elisabeth 
■lunek care în anii 1924—28 
a uimit toată lumea cîștigînd 
cîteva curse pe circuit în com
pania celor mai buni piloți ai 
epocii (în 1928 ea a condus 
pînă în ultimul tur în cele
bra cursă Targa Florio, doa- 
o defecțiune mecanică împie- 
dieînd-o să cîștige) și pe en
glezoaica Pat Moss-Carlsson 
(sora celebrului Stirling Moss)

a fost tot timpul în 
jumătate a clasamen- 
iar spre sfîrșitul tra- 
sud-american, chiar

IDEALUL SPORTIV
NU-I INCOMPATIBIL CO FEMINITATEA

PAOLA PIGNI — fostă recordmană mondială pe 1500 m

și campioană (neoficială) a lumii la cros — pledează

pentru prezența sportului in viața femeii

Italia sportivă îi datorează 
mult Paoletteî Pigni. Fata a- 
ceasta subțirică, cu ochi ne
gri, cu picioare lungi și cu 
un temperament bătăios, a 
spulberat falsa impresie a, 
multor compatrioți cum că o 
sportivă este o fată înzestra
tă cu o robustețe „masculi
nă", deci cu o musculatură 
proeminentă și cu puțin* 
virtuți estetice.

Iată. însă, că Pigni, cu re
zultatele ei, cu recordul mon
dial pe 1 590 metri (care în
tre timp și-a schimbat deți
nătoarea dar care n-ar fi ex
clus să se înapoieze în că
minul Paolettei, la Maduni- 
no—Milano), cu prestigioasa 
victorie din Crosul națiuni
lor. contrazice net această 
părere. Ea nu este genul de 
sportivă-băiețoi ci dimpotrivă 
are o feminitate și o gingă
șie care au căpătat parcă mai 
mult relief în postura sa de 
soție fericită și afectuoasă a 
fostului (și, de fapt, actualu
lui) său antrenor, Cacchi.

Interviul pe care l-am rea
lizat cu ea, nu urmărește să 
o prezinte pe Pigni ca pro
dus al unei anumite școli 
atletice și nici în contentul 
expresiilor matematice ale 
performanțelor sale. Pigni, 
cea despre care vrem să vor-

cea care mi se 
interesantă din 

vedere uman: este 
rămîne mereu ea

bim cititorilor ziarului „Spor
tul", este 
pare mai 
punct de 
fata care
însăși, este doamna amabilă 
și delicată, chiar dacă efor
tul de a parcurge 1 500 de 
metri cît mai repede ar pu
tea să ne falsifice această 
imagine. împreună cu mine 
a venit să o viziteze pe at
letă și colegul Lamberto Ar- 
tioli. un ziarist bine cunos
cut de români, din lunga 
serie de articole despre 
„Sport și mafia" și care mă 
roagă să-i salut călduros pe 
pugiliștii români.

— Stimată Paola, de cînd 
ai început să practici atletis
mul — și cred că nu greșesc 
— ai căutat să explici pu
blicului rostul adevărat al 
sportului. Ai spus mereu, prin 
grai Și performanțe, că spor
tul nu-i răpește femeii atri
butele ei firești, că nu o 
masculinizează ci îi dă ma
turitate în gîndire, un simț 
mai acut al responsabilității. 
Ne-ai putea da esențialul r- 
deilor pe care le-am atins, 
doar, în întrebarea noastră ?

George SBÂRCEA

— Cu plăcere. Simt că este 
parcă de datoria mea să ex
plic necesitatea pre^nței 
sportului în viața feme» In 
primul rînd, aș vrea să a- 
răt că foarte mulți văd în 
sport o activitate 
gantă. De i 
rare cazurile, 
tr-o țară pe 
s-o numim 
sportivii sînt 
general, niște 
au toate rotițele 
lor la locul cuvenit, 
ambianță în care își mai fa? 
Ioc asemenea concepții, vă 
închipuiți că nu-i tocmai u- 
șor pentru o fată să facă 
sport. Mai ales dacă ține să 
fie considerată serioasă. A- 
ceasta este o mare greșeală, 
pe care trebuie să o elimi
năm din viața noastră. Mai 
ales că nici o fată din cele 
ce se încumetă să facă sport 
n-ar alerga, n-ar sări, n-ar 
arunca, dacă ar fi convinsă 
că sportul o masculinizează, 
îi răpește feminitatea.

Eu am început să fac sport 
fiindcă mă atrăgea această 
formă de recreare, iar cînd 
mi-am dat seama că din at
letism poți trage anumite în
vățăminte pentru viață, am 
acceptat să sufăr pentru a 
îndeplini un ideal sportiv.

extrava- 
nu sînt 

trăim în- 
ne place 

cînd

altfel,
, deși
1 care 
civilizată,

: considerați, în 
oameni care nu 

din capul 
într-o

Un asemenea lucru este folo
sitor pentru o fată, pentru 
oricine, așa cum este util să 
cobori, pur și simplu, pe 
stadion și să concurezi. Pot 
spune că. din viața mea spor
tivă, am învățat multe lucruri 
care mi-au folosit în diverse 
împrejurări și tot atît de si
gur pot 
nu m-a 
lor mei 
potrivă. Ăm mai spus și voi 
repeta mereu: 
poate rămîne ea însăși, 
aș recomanda să nu 
dice în exclusivitate 
lui.

spune că sportul 
coborît în fața ochi
și aj altora, ci dim-

fata, femeia, 
clar 

se de- 
sportu-

— De aici reiese 
c.oncepeți sportul 
fesiune...

ca
ed nu 

o pro-

— Bineînțeles, 
sportul devine 
dacă faci din el 
Dar nu-î mai bine să fie un 
divertisment, ua hobby, o pa
siune? Cred că numai așa 
simți satisfacția de a concura 
pe un stadion. Diferența este 
evidentă. Nu vreau să atac 
profesionismul în sport pen
tru că și printre profesioniști 
există valori absolute. Totuși 
sportul profesionist mi se 
pare lipsit de un scop fru
mos. în conceptul efortului. 
Amatorul se supune la efort 
pentru că îi face plăcere să 
se întreacă — cu alții sau 
cu sine —, fiindcă vrea să 
realizeze o performanță. E- 
fortul profesionistului are alt 
scop: acela de a-i asigura e- 
xistența și poate o retribu
ție mai bună în viitor.

Dar să revin la ceea ce 
mă preocupă în mod deose
bit. Este faptul că idealul 
sportiv nu are efecte nocive 
asupra femeii. Nu este nu
mai părerea mea. ci și a so
țului meu, antrenorul, care 
m-a sfătuit — și nu mi-a im
pus — să continui activitatea 
sportivă de performanță.

Pentru că 
o obligație 
o profesie.

— Dacă veți avea un copil, 
intenționați să vă dedicați 
numai lui sau credeți că veți 
putea fi în paralel, și atletă 
și mamă ?

— Este riscant să faci antici
pări, totuși nu cred că dacă 
voi deveni mamă . voi aban
dona, în mod sigur atletis
mul. Cunosc multe cazuri de 
bune sportive care au copii, 
în viața unui . om echilibrat 
și serios este loc pentru a- 
mîndouă aceste preocupări

Deci, nu văd de ce n-ați pu
tea s-o întîlniți pe stadion pe 
„mama" Paola Pigni, firește 
în postură de concurentă...

— ...Eventual pentru o 
tentativă de record mondial 
pe 1 500 m...

— Totul e posibil. Mă și 
pregătesc foarte sdrios, iar a- 
nul acesta mi-a adus cîteva 
confirmări că mă aflu pe 
drumul bun: locul I la Vichy 
în Crosul națiunilor, un fel 
de campionat mondial, la 
Varșovia, la Formia ș.a. Mă 
străduiesc să șterg amără
ciunea înfrîngerii de la 
tena. In același 
de îndatoririle 
ție și cred 
mulțumit.

Bruno dă 
El este cel 
pe 
i-a 
sale 
din

că

timp îmi 
mele de

Bruno

A- 
văd 
so- 

este

din i
ce-a
pentru stadion.

cap zîmbind. 
i „construit-o

stadion,
dat încredere în forțele 
și a reușit, apoi, să facă 
ea soția lui.

— Eh, cum a fost ?

— Eram o dată la Como 
— a răspuns Cacchi. Și — a- 
tunci mi-am dat seama, pen
tru prima oară, că eu si 
Paola ne privim parcă alt
fel. Simțeam că se întîmpla 
ceva cu mine. Am luat tre
nul spre Milano împreună cu 
ceilalți sportivi care fusese
ră la Como. Nimeni n-ar fi 
putut spune c-a observac 
ceva deosebit între noi doi. 
In tren, am continuat să ne 
privim în tăcere Cînd am 
coborît știam precis că mă 
îndrăgostisem de Paola și-am 
întrebat-o ce părere are des
pre constatarea mea. Răs
punsul se vede: sîntem acum 
soț și soție. Foarte fericiți.

Veți spune că seamănă a 
sfîrșit de român — foileton. 
Dar este adevărul-adevărat, 
un adevăr născut pe stadioa
ne unde — spun unii — fe • 
tele care aleargă își pierd 
feminitatea și cu aceasta do
rința de a întemeia un că
min. Dar Paola Pigni a de
monstrat contrariul. Bravo 
ei!

Giuliano ORLANDO

Milano, iulie 1970

câștigătoare absolută în 1960— 
62 a cîtorva raliuri dificile.

Numeroasă Ia raliuri, în ul
timele decenii, participarea 
femeilor la cursele de viteză 
a fost extrem de rară. Ca o 
excepție se înregistrează par
ticiparea italiencei Maria- 
Thereza de Fillipis la o cursă 
de Formula I și a altei co
naționale, Ada Pace, la cam
pionatul european de coastă.

Anul acesta organizatorii 
celei mai rapide curse din 
lume (cele 500 de mile de la 
Indianapolis) au fost însă în 
mare dilemă și nu a lipsit 
mult să apară în fața instan
țelor judecătorești, fiindcă 
refuză să admită participa
rea femeilor la această cursă.

Noroc că singura candida
tă, o americancă de 35 de 
ani, Drolet. nu a găsit ma-

șina pe care o căuta. Desi
gur că pretendenta la un loc 
pe grila de start a celebrei 
curse nu este o necunoscută. 
Ea a debutat în acest sport 
în 1961 și a participat la nu
meroase curse de viteză re
zervate mașinilor de sport și 
prototipuri, anul trecut reu
șind să ocupe locul 20 în 
cursa de 24 de ore de la Day
tona. Ea este revoltată de 
discriminarea pe care o fac 
organizatorii americani ai 
curselor de tip „Indy“ și sus
ține — pe bună dreptate — 
că sexul, talia sau greutatea 
nu contează în măiestria de 
a conduce. Pentru a întări a- 
ceastă afirmație doamna Dro
let 
cu 
rul 
500
lis care nu este — din punct 
de vedere fizic — mai 
lid decît ea I

Ce se va întîmpla în 
viitori, dacă vom vedea 
nu femei pilotînd cele 
rapide mașini de curse, 
mîne de văzut.

Noi regretăm că anul aces
ta femeile nu au mai apărut 
în campionatul nostru de ra
liuri, adică în probe care 
sînt, ’oricum, la îndemîna lor. 
Dar poate organizatorii vor 
găsi în viitor soluția să le a- 
tragă, căci și la noi sînt foar
te multe femei conducătoare- 
auto, drumul spre • acest 
sport deschizîndu-1, încă în 
1904, soțiile unora din primii 
noștri automobiliști pe care 
Ie puteți vedea la volanul u- 
nui „bolid" al epocii.

face apel la o comparație 
Mario Andretti, cîștigăto- 
de anul trecut al celor 
de mile de la Indianapo-

Sport și teatru

„Așa a fost la Mexico
retrospectivă umoristică și muzicală a C. M. de fotbal

ADRIAN MARTN. 
Iată formația care

FLOREĂ MAGHIAR, PITEȘTI. 
Facchettl a activat, în anii in 
care s-a consacrat, Intr-un singur 
post : acela de lundaș lateral
stingă.

ION BLAGA, COMUNA MEREI. 
Bîntețl bine documentat : Dragan 
Bădin. talentatul fundaș central 
al Petrolului, este originar din

născut acest

INGINER 
BUCUREȘTI, 
a realizat acel meci de măre lup
tă (1—2) cu Ungaria, la Turku. în 
cadrul J.O. din 1952. din Finlan
da : Voinescu — Zavoda II. Far- 
mati — Căljnoiu. Iosif Covaci. 
Serfdzd — Paraschiva, îordache, 
Ozon, Petschovschî, Suru. A fost 
un rezultat onorabil, obținut în 
fața celei mai puternice reprezen
tative a Ungariei. Iat-o, de altfel : 
Grosics — Dâlnocki, Lorant — 
Kovacs I, Lantoș, Bozsik — Bu- 
day II, Kociș, Hidegkuti, PUskas, 
Czibor.

AUREL VLAD, BATA MARE. 
1) în decursul istoriei sale. Pe
trolul a purtat mai multe denu
miri. Actul său de naștere a fost 
semnat în anul 1924. la... Bucu
rești, în urma fuziunii interve
nite între echipele Triumph și 
Romcomit. După fuziune, echipa 
s-a numit F.C. Juventus, denu
mire sub care a activăt. pînă în 
1946. De-a lungul_ anilor. Petrolul 
s-a mai 
petrol,

florin , 
PULUNG. 1) . .
pe Tom Ocker șl pe Bob Lutz, 
Bob Hewitt a fost eliminat, 
rîndul său. în optimile de 
ale recentului turneu de la Wim
bledon. de către australianul 
Carmichael. în trei seturi : 6—4, 
9—7. 6—2. Celălalt jucător sud-a- 
frican, Drysdale, a fost „scos" de 
către americanul Gorman : 6—3, 
6—3. 6—2. 2) Veți primi răspuns, 
săptămîna viitoare.

NICOLAESCU,
După ce a eliminat

la 
finală

numit : Distribuția. Com-
Partizanul, Energia și

so-

anii 
sau 
mai 
ră- „Pele II“) și R. Neag.

Brăila. ---------
oraș, în urmă cu 23 de ani, mai 
precis, la 18 august 1947. A și de
butat la C.S.O. Brăila.

DUMITRU CUCUI, PLOIEȘTI. 
Firește. Robert (Bobby) Fischer, 
și nu Fisher, cum a apărut m 
ziar. „Sperind că nu v-a supărat 
mica mea observație, vă trimit o 
epigramă". Observația nu ne-a 
supărat. N-am putea spune, însă, 
același lucru și despre epigramă !

IONEL BODE și MIHAI GIL- 
CEAVA, COMUNA LUNCA. JU
DEȚUL TELEORMAN. Repetăm 
un răspuns pe care l-am dat și 
altor cititori : nu avem fotografii 
de echipe sau de jucători. De ce 
nu vă adresați clubului Steaua ? 
S-ar putea să găsiți acolo foto
grafiile dorite și să le primiți, 
bineînțeles, contra cost. Dacă nu, 
vă dau cr sugestie : faceți un 
transfer de sentimente — de la 
Steaua, la Rapid. Feroviarii s-au 
gîndit la suporterii lor, tipărind 
o carte poștală în culori cu e- 
chipa de fotbal și cu autografele 
jucătorilor. O am și eu pe birou.

y OIf fi ‘ 1 1

I

Flacăra. Din 1952, echipa activează 
la Ploiești. 2) Iată și datele soli
citate în legătură cu Decu Crin- 
gașu. cel mal tinăr jucător al 
petroliștilor : are 19 ani (l-a îm
plinit la 5 mai), și 1,78 m înălți
me. Este originar din comuna 
Adîncata, județul Ilfov. A jucat 
de mai multe ori în echipa na
țională de juniori.

CONSTANTIN ALBU, SATUL 
CUZA VODĂ. 1) In momentul în 
care, ajuns pe ultima linie, pio
nul a fost transformat în regină 
sau într-altă piesă aflătoare sau 
nu pe tablă, noua piesă își exer
cită prerogativele pe care 1 le a- 
cordă regulamentul jocului. 
Repetați întrebarea. Nu este 
primată îndeajuns de clar.

IOAN VOAIDES, BRAȘOV. 
C.N. de haltere, la categoria pană 
Alfred Wagner (C.S.M. Sibiu) s-a 
clasat pe locul 3, cu 312,5 kilo
grame, înaintea lui A. Toma 
(Ș/teaua). Pe cînd, o precizare de 
g^nul acesta : „In clasament s-a 
strecurat o eroare. De fapt, Al
fred Wagner a ocupat locul I" ? 
E vreo speranță ?

MARIAN ZECEA. CRAIOVA, 
Poate că Oblemenco este șuterul 
nr. 1 al fotbalului nostru. Dar, e 
greu de acceptat un jucător care 
așteaptă să muncească alții pen
tru el, care se situează la flecare 
meci, aproape în majoritatea tim
pului, în afara efortului colectiv. 
O fi ieșit la pensie și nu știm 
noi !

lluslrojii : N. CLAUDIU

spre sfîrșit, o cronică umo
ristică și muzicală, a mult 
comentatei competiții de la 
Mexico. Am remarcat cîteva 
cuplete și scenete izbutite, 
printre care: „Febra mexi
cană" (cuplet spus de H. Ni
colaide), „Colecționarul de 
autografe" (monolog pentru 
Vasile Tomazian), „Zeița de 
aur" (Ovid Teodorescu), „Și 
Costică și Gigei" (Zizi Șer- 
ban), „Echipe de femei" (Flo
rina Luican, Călin Marian. 
R. Neag) precum și reușitele 
momente muzicale susținute 
de Jean Păunescu, Angela 
Similea. George Bunea. Ro- 
dica Luca și Trio Caban 
(care a lansat cu multă căldu
ră melodia „Flori, 
tru „tricolori", de 
hăescu).

Menționăm, de 
operativitatea cu 
trul C. Tănase a 
cest spectacol (la numai două 
săptămîni după 
Mexico), precum 
Iert și tineresc 
către regizorul 
nescu.

flori, pen- 
Petre Mi

asemenea, 
care Tea- 
montat. a-

finala de la 
și ritmul a- 
asigurat de 
Nicolae Di-

Iată „Iotul" Savoyului, la una din ședințele de pregătire înaintea... 
finalii. In picioare (de la stingă la dreapta) George Mihalachr, Jean 
Făunescu. Ovid Teodorescu. H. Nicolaide, frații Caban. Jos : Călin Ma
rian, Ciupi Rădulescu, Vasile Tomazian (zis... ' ~ —

Duminică seara, toate căile 
de acces spre Patinoarul „23 
August" erau blocate de o 
mulțime compactă care a 
luat eu asalt locurile acestei 
arene. De data aceasta, însă, 
nu un eveniment sportiv a- 
dusese publicul sub cupola 
patinoarului, ci un spectacol 
de varietăți prezentat de că
tre Teatrul Constantin Tă- 
nase. Era vorba despre „Așa 
a fost la... Mexico", reportaj 
din „Groapa cu lei” de la 
Guadalajara, de George Mi- 
halache și Ciupi Rădulescu, 
cu melodii scrise de Petre 
Mihăescu și Gelu 
nescu.

Spectatorii, foarte 
roși, au urmărit, în

nor condiții precare cauzate 
de stația de amplificare șl 
ploaia care a început să cadă

Solotnu-

Gh. EPURAN
nume- 

ciuda u

CIM-

A LAȘA! BALONUL BALTA 
Șl SCĂPAT CA DIN RESORT,
S A DUS GlONT SA COMPLETEZE
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C. M. de lupte libere 
dominate de sportivii 

sovietici, bulgari și americani
• Bvăiteaaul Vasil© Iorga in Sisal© TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE LA SINAIA

Rezultate excelente
în piscina 

de la Santa Clara

EDMONTON, 11 (prin tele
fon). în cea de a doua zi a 
campionatelor mondiale de 
lupte libere, tind s-au dispu
tat meciurile necruțătoarelor 
tururi eliminatorii, au fost 
desemnate valorile autentice 
care vor continua dificila 
cursă finală a ediției din Ca
nada. Confirmînd înalta clasă 
a măiestriei lor, luptătorii so
vietici și bulgari, cum era și 
de așteptat, s-au impus cu 
autoritate obținînd „biletele de 
intrare" pe patrulaterele pe 
care se vor desfășura meciu
rile pentru cucerirea meda
liilor la cele 10 categorii de 
greutate. Aceștia sînt talonați, 
iar la unele categorii cu mari 
șanse de a intra în posesia 
mult rîvnitelor titluri de cam
pioni ai lumii, de luptătorii 

■americani. Faptul nu mai sur
prinde pe nimeni, deoarece, 
în ultimii doi ani, specialiștii 
americani în luptele libere au 
depășit ca valoare pe unii 
sportivi din țări cu tradiție 
și reputație cum sînt cei din 
Turcia, Japonia, Iran ș.a.

Spre satisfacția noastră, 
printre merituoșii finaliști se 
află și un luptător român, 
brăileanul Vasile Iorga (cat. 
82 kg), debutant la confrun
tările aspre ale unor campio
nate mondiale. înainte de a 
intra în încleștările decisive 
Vasile Iorga are cea mal bună 
poziție în categorie — nici 
un punct de penalizare ! Chiar 
și numai aceasta reprezintă 
un veritabil succes pentru Ior
ga, succes pe care nu l-au pu
tut obține nici triplul campion 
european, luptătorul sovietic 
Iuri Șahmuradov (3 p), nici 
japonezul Tatsuo Sasaki (3 p), 
clasat pe locul III la „mon
dialele" din 1967 și pe locul 
V la ultimele două ediții ala 
Jocurilor Olimpice și, în sfîr- 
șit, nici campionul european 
Honst Stattmeister (R. D. Ger
mană), 2,5 p, aflați alături de 
sportivul român în lupta pen
tru medalii. Unul dintre ei 
va „cădea" în semifinale dar 
acesta nu poate fi, în nici 
un caz, Vasile Iorga.

Dar, să relatăm cîteva amă- 
nute de la partidele susținute 
în această zi de către luptătorii

români. Vasile Iorga l-a fixat, 
mai întîi, cu umerii pe galtea, 
în minutul 3, pe Dave Aspen 
(Noua Zeelandă), într-o sin
gură repriză fără istoric. Iorga 
a căutat atent prilejul de a- 
tac, a prins zdravăn piciorul 
drept al adversarului și nu 
l-a mai lăsat pînă nu a auzit 
fluierul arbitrului care consfin
țea tușul. Apoi, l-a întîlnit pe 
luptătorul turc Hajei Soyer, un 
sportiv ager ca o panteră. Calm, 
încrezător în posibilitățile sale, 
Vasile Iorga a eschivat atacu
rile dezlănțuite ale luptătoru
lui turc și în min. 8, cu o 
„cheie" excelentă l-a prins pe 
Soyer țintuindu-1 cu umerii pe 
saltea.

La categoria 74 kg Ludovic 
Amhruș, și el debutant, cu 
toate că a obținut un rezultat 
foarte bun, reușind să-1 în
treacă la puncte pe japonezul 
Toshitada Yoshida, n-a intrat 
în finală dat fiind că, în me
ciul următor, cu Danzandarja 
Sereeter (R. P. Mongolă) a 
pierdut la puncte (2—3). Tre
buie să menționăm însă că 
Sereeter a cucerit medalia de 
bronz la Ciudad de Mexico, 
Petre Coman, cat. 62 kg, n-a 
putut trece de americanul Mike 

' Young care l-a învins la punc
te (1—2). Acumulînd astfel 6 
puncte penalizare el a ieșit 
din concurs.

N.R. La ora închiderii ediției 
Vasile Iorga urma să lupte cu 
Horst Stattmeister.

Sabrerii sovietici 
și pe echipe) In turneul 

BERLIN, 11 (prin telefon). 
— Proba individuală de sabie 
a turneului internațional de 
scrimă de la Berlin a fost 
dominată de sportivii sovietici 
care au ocupat primele patru 
locuri prin : 1. Nazlîmov ; 2. 
Sidiak ; 3. Vinokurov ; 4. Ma- 
vlîhanov. Pe locul V s-a clasat 
sabrerul maghiar Torday iar 
pe locul VI un alt trăgătot 
sovietic : Rakita. Scrimerii ro-

ION GANEA a cucerit locul I la trambulină
(Urmare din pag. 1)

primit 54,60 p, iar Nedelcu 
a efectuat aceeași săritură, 
dar în echer, și, în ciuda 
plusului de coeficient (3 față 
de 2,81, nu a fost răsplătit 
decît cu 52,50 p. De fapt, 
Ganea și-a asigurat victoria 
în saltul următor (2>/2 salt 
răsturnat grupat) pentru care 
a fost notat cu 56 p, în vre
me ce Nedelcu nu a fost su
ficient de sigur la l’/a 
înainte cu 3 șuruburi, ceea ce 
i-a adus acordarea de către 
arbitri a numai 46,40 p. în 
următoarele sărituri, elevul 

? fostului campion național
Pantelimon Decuseară a re
cuperat din handicap, dar 
insuficient pentru a-1 depăși 
pe Ganea, acesta pregătit și 
el tot de un fost campion, 
Norbert Hatzak. Săritorii spa

nioli au executat corect și 
elegant salturile impuse, im- 
presionînd prin acurateța 
intrărilor, dar, cînd au trecut 
la elementele dificile, au gre
șit deseori.

Clasamente: trambulină
bărbați: I. Ganea (România) 
492,05 p, 2. C. Nedelcu (Ro
mânia) 487,25 p, 3. J. Head 
(Spania) 378,85 p, 4. M. Ga- 
rabato (Spania) 369,95 p, 5. 
X. Olivier (Spania) 358,20 p, 
6. G. Fabich (România) 
348,20 p, 7. D. Nedelcu (Ro
mânia) 334,50 p; platformă 
fete: 1. Tatiana Dumitriu
238,95 p, 2. Mariana Voinea 
198.10 p, 3. Irinel Popescu 
191,15 p.

Astăzi au loc, de la ora 
10 și de la ora 17, săriturile 
de la platformă pentru băr
bați și de la trambulină pen
tru femei.

SINAIA, 11 (prin telefon). 
După patru runde, turneul 
internațional feminin de șah 
pare să contureze o „cursă 
contracronometru" între cele 
două maestre internaționale 
ale României, ALEXANDRA 
NICOLAU și MARGARETA 
TEODORESCU. Ambele au 
cules victorii în reuniunea 
de sîmbătă după amiază. Ni- 
colau, cu albele, a obținut 
din deschidere o excelentă 
poziție în fața maghiarei Bi- 
lek, fructificînd-o rapid, cu 
ajutorul adversarei sale, care 
n-a reușit să găsească cele 
mai bune mutări de apărare. 
Teodorescu, cu negrele, a do
minat-o pe cehoslovaca Vo- 
kralova, înregistrînd 
punct deosebit de 
Holtzlein a învins-o 
manowicz, o șahistă 
să, dar inegală. In
întîlniri ale rundei a fost în
registrat un rezultat de re
miză : Simu — Erenska și 
Baumstarck — Makkai. în 
partidele întrerupte din run
da a III-a (Makkai—Vokra- 
lova și Bilek—Timmer) s-a

consemnat, de asemenea, e- 
galitatea.

O singură partidă a run
dei a IV-a a fost întreruptă: 
Timmer—Rubțova, în pozi
ție aproximativ egală.

în clasament conduc Ni- 
colau și Teodorescu, cu 3V2 
p din 4 posibile, urmate de 
Kalchbrenner, cu 2 p din 3, 
Bilek și Holtzlein, cu 2 p din 
4, Rubțova, cu l'/a p și o 
partidă întreruptă din 4.

Duminică se joacă runda 
a V-a.

IN SFERTURILE de fi
nală ale turneului de tineret 
de la Loverval (Belgia), jucă
torul român Viorel Sotiriu l-a 
eliminat cu 6—3, 4—6, 6—2 
pe belgianul Marneffe. Cel 
de al doilea reprezentant al 
României la acest turneu, Du
mitru Hărădău, l-a învins cu 
6—i, 7—5 pe francezul Cas- 
saing. In proba de dublu băr
bați, cuplul Sotiriu-Hărădău a 
dispus cu 6—0, 5—7, 8—6 de 
perechea belgiană Scuvie— 
Malevez.

LA BARCELONA, în meci 
amical, Spania a învins cu

un 
prețios, 
pe Lit- 

valoroa- 
celelalte

invingători (individual 
internațional de la Berii»

mâni au evoluat slab, nereu
șind să treacă de turul II.

întrecerea pe echipe la a- 
ceeași armă a revenit tot re
prezentanților U.R.S.S., ur
mați de sabrerii maghiari și 
cei polonezi. Echipa României 
a debutat cu o înfrângere în 
fața Bulgariei (8—8 ; tușe 
56—66). Cei mai eficace : Vin- 
tilă — 4 și Nicolae — 3 ; Bă- 
descu a realizat doar un punct, 
în celelalte întâlniri: U.R.S.S. 

"I — România 12—4 (Nicolae — 2,
I Pongraț și Bădescu — 1) ;

Ungaria — România 10—6 (Ni
colae și Bădescu 
și 
R.
— 4, Vintilă, Bădescu și Nil
că . .
9—7 ! după ce românii au con
dus cu 6—3 (Vintilă, Nicolae 
și Nilcă — 2, Bădescu — 1). 
Clasamentul : 1. U.R.S.S. — 
5 v ; 2. Ungaria 4 v ; 3. Po
lonia 3 v ; 4. Bulgaria 2 v ; 
5. România 1 v ; 6. R. D. Ger
mană 0 v.

2, Vintilă,
Nilcă — 1) ; România — 
D. Germană 13—3 (Nicolae
— 3) ; Polonia — România

in

4—1 echipa S.U.A. (ultimele 
două probe de simplu: San
tana—Ashe 6—4, 6—1, 
Smith—Orantes 6—4, 
6—4, 6—2).

LA CAMPIONATELE 
naționale ale Țării Galilor în 
semifinale, Newcombe a câș
tigat cu 6—3, 6—3 în fața iu
goslavului Nicola Pilici, iar 
Rosewall l-a învins cu 6—0, 
6—3 pe australianul Owen 
Davidson.

ÎN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL de la Diisseldorf 
(sferturi de finală) : Jauffret- 
Gulyas 6—4, 12—10, 6—1.
Bougert—Gasiorek 8—10, 6—1, 
6—4, 7—5 ; Contet (Franța)— 
Barany (Ungaria) 3—6, 6—3, 
6—2, 6—1 ; Kuhnke (R. F. a 
Germaniei) — Pohmann (R. F. 
a Germaniei) 8—6, 6—0, 6—2. 
Finala probei de simplu fe
mei se va disputa între tenis- 
manele vest-germane Helga 
Niessen și Helga Schultze.

6—3 ;
3—6,

inter-

NEW YORK 11 (Agerpres).
în piscina de la Santa 

Clara (California) a început 
un mare concurs de natație la 
care, alături de cei mai buni 
înotători americani, participă 
și o serie de sportivi europeni.

Cea mai disputată probă din 
prima zl de concurs a fost cea 
de 400 m liber masculin, cîști- 
gată de americanul John 
Kinsella cu 4:08,1 (cea mai 
bună performanță mondială a 
anului). Pe locul secund s-a 
clasat Gunnar Larsson crono
metrat în 4:08,5 (nou record 
al Suediei). C—\ . 
german Hans Fassnacht^ a o-

proba masculină de 
spate, I.I” 
a stabilit —---- ------- . .
formanță mondială, a anului 
cu timpul de 2:11,1, iar com
patrioata sa Debbie Meyer) 
campioană olimpică la Ciudad 
de Mexico, a terminat Înving 
gătoare în proba da 400 m li*, 
ber cu rezultatul de 4:31,6,

Cu un rezultat ejfoelent a-q 
Încheiat și proba feminini de 
200 m bras în care sportivă 
americană Claudia Clevenges 
a fost cronometrată în 2:44,2^ 
fiind urmată de Kim Brechț 
(S.U.A.) — 2:46,9 și Uta From-) 
mater (R. a Germaniei); 
2:47,4.

al Suediei). Campionul v«st-»
cupat locul patru cu 4:11,1. In 

- _____ ia 200 m
Mike Stamm (S.U.A.) 

cea mai bună per-
de 2:11,1, iar corn-.
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Ilenate Meissner (R.D.G.) trece prima linia de sosire în cursa 
de 100 m a meciului R.D.G. — Anglia, în curs de desfășurare 
la Londra Telefoto i A.P.-AGERPRES

Echipele de atletism ale R. D. Germane 
conduc in meciul cu Anglia

Juniorii echipei Dinamo
• La Bratislava se desfă

șoară în prezent „Dinamo- 
viada" pentru echipele de ju
niori. Echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu 1—0 (0—0) 
pe Amrogkan (R.P.D. Coreea
nă) și a terminat la egalitate: 
2—2 cu Gwardia - Varșovia. 
Alte rezultate: Dynamo Ber
lin—Levski Sofia 2—0.

• Conducerea clubului de 
fotbal F. C. Nice a purtat o 
serie de tratative pentru a- 
chiziționarea jucătorului bra
zilian Jairzinho. Clubul Bota- 
fogo, prin purtătorul său de 
cuvînt Toniato, a refuzat 
oferta, arătînd că Iul Jairzinho

învingători la Bratislava 
îi expiră contractul faț gfîr-* 
șitul anului 1971.

• Antrenorul echipei ceha.1 
slovace de fotbal, Josef MarkoJ 
a fost suspendat pentru o pe* 
riadă nedefinită, pînă la ana*' 
li zarea muncii sale die cătra 
federație. De asemenea, jucă* 
torul Adamec a fost suspendat 
pe 2 luni. El nu Ta avea 
dreptul să susțină nici un 
meci internațional în acest an.

• Cunoscutul Internațional 
suedez de fotbal Roger Mag
nusson, care a jucat pînă în 
prezent în echipa Italiană 
Juventus din Torino, a fost 
transferat la echipa OUmpique 
Marseille.

în mijlocul unui interes 
deosebit, la Londra a început 
întîlnirea atletică dintre se
lecționatele Angliei șl R. D. 
Germane. După desfășurarea 
probelor din prima zi, echi
pele R. D. Germane conduc 
detașat: 59—47 la masculin 
și 39—27 la feminin. Iată cîte
va rezultate : masculin : 400 
m : Sherwood (A) 51,0 ; suliță: 
Stolle (R.D.G.) 83,46 m; tri- 
plusalt: Drehmel (R.D.G.)

—.......... ..............-I I i... .  I J 1 11' 11 —

m ; 10 000 m i Elsben- 
(R.D.G.) 28:27,0 ; 110 mg 

greutate:

înaintea ultimei etape 
campionatul european de polo (juniori) 

landa au terminat egal : 6—6
(1—2, 3-0, 1-1, 1-3).

înaintea ultimei etape clasamen
tul se prezintă astfel :
1. R. F. a Germaniei 4 2 11 8—13 5

4 2 11 21—19 5 
4 12 1 17—17 4 
4 2 0 2 14—15 4 
4 0 3 1 16—17 3 
4 0 3 1 14—19 3

16,63 
berg
Hemery (A) 14,0 ;
Briesenick (R.D.G.) 19,74 m ț 
înălțime: Huttl (R.D.G.) 2,10 
m; 400 m: Miiller (R.D.G.) 
47,3; feminin: lungime: Sher
wood (A) 6,34 m; disc ! Hin- 
zemann (R.D.G.) 61,26 m;
800 m : Wievk (R.D.G.) 2:04,8 ; 
400 m : Fischer (R.D.G.) 53,5.

★
La Oslo se desfășoară în

tâlnirea internațională de at
letism dintre echipele Norve
giei și Elveției. După prima 
zi scorul este de 86—75 în fa
voarea gazdelor.

In concursul internațional de tenis de masă

SPORTIVELE DE LA SPART AC

ÎNVINGĂTOARE
în sala sporturilor Floreasca 

s-a disputat intîlnkrea interna
țională de tenis de masă pe 
echipe (junioare și senioare) 
dintre Spartac București și 
Vbroș Meteor Budapesta (Un
garia). Elevele antrenoarei Luci 
Slăvescu au câștigat ambele 
Întâlniri 1* scoruri categorice :

In cadrul turneului 
campionatului european 

niori (întrecerile se

final al 
_______  ____,__ de polo 

pe apă rezervat echipelor de ju
niori (întrecerile se___desfășoară
Ia Rotterdam), selecționata Italiei
a Întrecut cu scorul de 4—3 (0—1, 
1—0, 2—2, 1—0) formația R. F. a 
Germaniei. Intr-un alt joc, repre
zentativa U.R.S.S. a dispus cu 
7—8 (2—1, 2—1, 3—2, 0—2) de e- 
chipa Spaniei, iar Ungaria și O-

2. U.R.S.S.
3. Spania
4. Italia
5. Ungaria
6. Olanda

De la trimisul nostru special. Elena LEUȘTEANU

Gimnastele sovietice

cele mai bune

3—0. Iată rezultatele tehnice : 
junioare: Lidia Ilie — Edith 
Hocsari 2—0 (21—17, 21—10).
Elena Condicaru — Eva Tol- 
nay 2-1 (21—12, 17—21, 21—17), 
Ilie, Condicaru
Tolnay 2—0 (21—11, 21—16) ;
senioare ; Mariana — - •
— Eva Simko 2—0
21—9), Silvia Coman — Zsuzsa 
Baszormenyi 2—0 (21—18,
21—19) ; Feldman, Coman
— Simko, Boszormeinyi 2—1 
(22—20, 13—21, 21—18).

Astăzi, de la orele 17,30, tot 
In sala Floreasca, au loc me
ciuri în cadrul unui turneu 
individual cu participarea ju
cătoarelor celor două formații 
și a unor invitate de la clu
burile bucureștene.

Hocsari,
Feldman 

(21—14,

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV „CUPA

STEAUA44
(Urmare din pag. 1)

„dubluri" de valoare foarte 
apropiată care promiteau — și 
așa s-a întîmplat — o între
cere echilibrată, de ridicată 
valoare tehnică.

La prima întoarcere la ba
lize — o imagine splendidă, 
cele patru echipaje de care 
aminteam, conduse de „du
blul" Patzaichin—Covaliov, trec 
prin fața turnului de arbitraj 
despărțite doar de cîțiva... cen
timetri. Este, desigur, prea de
vreme pentru a anticipa cîș- 
tigătorul acestei probe domi
nată net de reprezentanții noș
tri. La jumătatea cursei si
tuația este identică. Și, în 
sfirșit, o sosire spectaculoasă 
și reconfortantă în care victo
ria revine echipajului P. Ma
xim—A. Simionov, foștii cam
pioni mondiali ai probei.

C 1 — 10 000 m : A. Butel- 
chin este marele favorit al 
probei... El la cursa pe cont 
propriu și, parcă fără să for
țeze — uneori lăsînd chiar im
presia că este... odihnit — cîș- 
tigă dar.

ÎNTRECERILE VITEZIȘTILOR

® Sosire la... fotografie 
• Locuri modeste la K1 — 

500 m fete • Vernescu —Sciot- 
nic — imbatabili • Cîștigâm 
și marea revanșă...

K 1 — 500 m. Cursă extrem 
de rapidă, cu o sosire la fo
tografie. Duelul Neustadt 
(R.D.G.) — Zafiu (România), ca 
și buna evoluție a lui D. Iva
nov au dat probei un dina
mism extraordinar.

K 1 — 500 m (F). Experi
mentata Viorica Dumitru și 
mai tînăra ei colegă, încă ju
nioară, Maria Nichiforov a- 
veau de încercat obținerea u- 
nui rezultat bun în compa-

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI 

EXCEPȚIONAL DIN 5 IULIE 1970

Categoria I : 1 variantă, autotu
rism „Fiat 1800". Categoria a II-a: 
2,4 variante, autoturisme „Dacia 
1300". Categoria a III-a : 12 va
riante excursii Paris — Valea 
Loirel (8 zile). Categoria a IV-a : 
30,8 variante excursii a 2 locuri 
croazieră pe Dunăre. Categoria a 
v-a : 170,2 variante a 3.661 Iei. 
Categoria a vi-a : 281,2 variante a 
500 lei. Categoria a Vil-a : 455,8 
variante a 200 lei. Categoria a 
VHI-a : 975,3 variante a 100 lei.

Autoturismele au fost cîștigate 
în ordinea respectivă de către : 
GHIUCA PETRU din Eforie-fud, 
CHISALIȚĂ ION — Moldova 
Veche, jud. Caraș-Severin șl MI
TRA ȘTEFAN din Cluj. 

nia excelentelor adversare 
din R.D. Germană, R.F. a Ger
maniei, Olanda. Misiunea ca- 
iacistelor noastre s-a dovedita 
fi. însă, prea grea — cel pu
țin la această oră. Locurile 
obținute — 5. Viorica Dumi
tru, 8. Maria Nichiforov — pot 
fi apreciate ca destul de modes
te, chiar dacă avem în vedere 
valoarea celorlalte finaliste.

K 2 — 500 m. Proba în care 
6e aștepta, din nou, o victorie 
a echipei noastre, favoriții 
fiind Vernescu și Sciotnic. Ca 
întotdeauna aveau să hotărască 
startul și... finișul.

FIȘIER
K 2 — 10 000 M : 1. Coșniță — 

Simiocenco (România) 43:44; 2. 
Artimov — llievicl (România) 
43:51-, 3. Sidorenco — Patrichl
(Dinamo) 43:55; 4. Gusse — Fis
cher (R.F.G.) 45:12; 5. Curuz — 
Gurschl (R.S.S. Ucraineană) 46:57; 
6. Munteanu — Cișmaș. (Steaua) 
47:03.

K 1 — 10 000 M : 1. Schneider 
(R.F.G.) 48:01,5; 2. Macarenco
(România) 48:15,0; 3. Pocora (Ro
mânia) 48:49,0; 4. Cuciuc (Româ
nia) 49:12,0; 5. Schmuc (Româ
nia) 49:14,0; 6. Scoofts (R.F.G.) 
49:34,0.

C 2 — 10 000 M : 1. P. Maxim — 
A. Simionov (România) 46:51,0; 2. 
C. Manea — V. Calabiclov (Ro
mânia) 47:03,5; 3. I. Patzaichin —
S. Covaliov (România) 47:30,0; 4. 
A. Igorov — S. Suhov (România) 
47:45,0; 5. Damianov — Velcov
(Bulgaria) 47:46,0; 6. Carblnic — 
Cutenco (R.S.S. Ucraineană) 
48:34,0.

C 1 — 10 000 M : 1. Butelchin
(România) 52:14; 2. Macarenco
(România) 52:26; 3. Dltcov
(Steaua) 52:32; 4. P. Năstase (Ro
mânia) 52:54; 5. Hoffman (R.F.G.) 
52:55; 6. Szanto (Ungaria) 53:30.

K 1 — 50o M : 1. Neustadt

LA CRAIOVA, ÎN CONCURSUL COMPLET DE CĂLĂRIE

DINAMOVIȘTII C. VLAD Șl 0. RECER,

ÎNVINGĂTORI ÎN PROBELE DE DRESAJ

La Craiova a început eta
pe I a concursului complet 
de călărie din cadrul cam
pionatului național. La star-

l întrecerilor s-au prezen- 
v..t sportivi de recunoscută 
valoare ca O. Recer, C. Vlad, 
A. Cadar, A. Costea, D. Roș
ea etc, reprezentând Dinamo, 
Steaua, Petrolul, G.S.M. Si
biu, A.S.A. Cluj și Rovine 
Craiova. Concursul complet a 
început cu probele de dre

Cursa a fost echilibrată nu
mai pînă la 450 m, cînd pu
ternicul dublu Vernescu—Sciot
nic a atacat irezistibil, cîști- 
gînd fără emoții.

K 4 — 1000 m. Capul de 
afiș al primei zile, mult aș
teptata revanșă a echipajelor 
Norvegiei și României ! Tim
pii din .serii" nu prezentau 
prea multe — și mai ales si
gure — rezerve, așa îneît... 
Start ! Ritm fantastic. Echipa
jul nostru face o cursă sen
zațională și cîștigă într-o ma
nieră de autentici campioni. 
Bravo pentru Vernescu, Sciot
nic, Iacob și Roșea...

(R.D.G.) 1:49,9; 2. Zafiu (Româ
nia) 1:50,1; 3. D. Ivanov (Româ
nia) 1:50,5; 4. Numisto (Finlanda) 
1:51,5; 5. Gessman (R.F.G.) 1:51,6;
6. Botez (România) 1:51,8.

K 1 — 500 M (F): 1. Saizkorn 
(R.D.G.) 2:06,1; 2. Japies (Olan
da) 2:07,1; 3. Grabowski (R.D.G.) 
2:07,7; 4. Kobuss (R.D.G.) 2:08,5; 
5. Dumitru (România) 2:09,1; 6.
Loesch (R.D.G.) 2:10,0.

K 2 — 500 m: 1. Vernescu — 
Sciotnic (România) 1:38,0; 2.
Gresta — Gorovetschi (R.S.S. 
Ucraineană) 1:39,1; 3. Gilnter — 
Fischer (R.F.G.) 1:39,3: 4. Wencze
— Jorke (R.D.G.) 1:39,7; 5. Dra- 
gulschi — Pavel (România) 1:40,1; 
8. Vucikov — Cllin (Bulgaria) 
1:41,3.

K 4 — 1 000 M : 1. Vernescu — 
Sciotnic — Iacob — Roșea (Româ
nia) 3:07,0; 2. Augustin — Ebeling
— Mattern — Will (R.D.G.) 3:07,8; 
3. Gessman — Mattern — Kem- 
nitz — Hannes (R.F.G.) 3:09,3; 4. 
Amundsen — Berger — Johanson
— S6by (Norvegia) 3:09,6; 5. Ne- 
graia — Vlas — O. Rujan, Za- 
bava (România) 3:10,0; 6. Dra- 
gulschi — Pavel — Petrescu — 
Samovschl (România) 3:11,3.

saj. In lipsa principalilor fa- 
voriți la această probă — 
călăreții fruntași de la Steaua 
— disputa pentru primul loc 
s-a dat între reprezentanții 
clubului Dinamo. La catego
ria mijlocie, victoria a reve
nit, după o luptă S’ însă, di- 
namovistul'ii C. Vlad pe ca
lul Spirt (zl,33 p penalizare), 
urmat de colegul său de club 
O. Recer pe calul Sondor (22 
p penalizare).

LA VELODROM
La o săptămînă după ma

rea confruntare internațională 
a pistarzilor noștri fruntași în 
„Cupa Sportul", sîmbătă du

pă amiază ei și-au dat din 
nou întâlnire pe ovalul de be
ton al velodromului Dinamo 
pentru a-și disputa întîietatca 
în prima etapă a „Cupei Stea
ua". Din totalul celor 5 curse 
(viteză, urmărire individuală și 
adițiune de puncte — pentru 
seniori —, 1000 m cu start de 
pe loc și eliminare pentru 
juniori), proba care figurează 
pentru cîștigarea trofeului 
este cea de viteză, în care re
prezentanții clubului Steaua 
au fost principalii animatori. 
Probele au avut, în general, 
o desfășurare interesantă, în
să rezultatele nu au fost din
tre cele mai bune, aceasta 
datorîndu-se în mare măsură 

și căldurii excesive.
Iată rezultatele primei eta

pe: VITEZĂ : 1. FI. Negoescu 
(Steaua) ; 2. Șt. Leibner (Di
namo), 3. G. Negoescu 
(Steaua) ; URMĂRIRE INDI
VIDUALĂ. : 1. Em. Rusu (Di
namo) 5:16,4 ; 2. M. Ioniță 
(Dinamo) 5:21,4 ; 3. C. Gon- 
țea (Steaua) 5:31,1 ; 4. FI. 
Porcărașu (Steaua) 5:34,2 
CURSA CU ADIȚIUNE DE 
PUNCTE (30 ture, cu sprint 
la fiecare trei ture)! 1. FI. 
Negoescu 10 p, ; 2. FI. Porcă
rașu 10 p ; 3. L Gavrilă 9 p 
(toți de la Steaua).

AUREL PĂPĂDIE și 
FLORIAN SANDU —cores

pondenți

La categoria ușoară învin
gător a ieșit Oscar Recer cu 
Sondor (28,33 p penalizare), 
urmat de reprezentantul clu
bului Steaua, D. Loneanu, cu 
calul Hazlia (33,33 p penali
zare).

Etapa I a concursului com
plet se încheie astăzi.

ȘT. GURGUI-coresp. prin
cipal.

— Echipa României, sub așteptări — NICI 0 SCHIMBARE
GOTTWALDOV, 11 (prin tele

fon). — A doua zl a concursului 
rezervat speranțelor olimpice la 
gimnastică a programat aici în
trecerea fetelor. Din păcate, com
petiția a Început și s-a terminat 
într-o sală goală, localnicii pier- 
zînd astfel prilejul de a urmări 
un spectacol sportiv de înaltă 
ținută.

Ca șl la băieți, echipele au fost 
împărțite în două grupe, după 
cum urmează : grupa I : Bulga
ria, Polonia, Cehoslovacia II. 
Cuba ; grupa a 11-a (de un mai 
ridicat nivel valoric) : U.R.S.S.,
Cehoslovacia I, Ungaria, R.D.G., 
România. Neîndoielnic, reprezen
tativa aliniată de Uniunea Sovie
tică a fost cea mal valoroasă, 
toate gimnastele prezentînd exer
ciții grele, de înalt spectacol, exe
cutate în maniera binecunoscută 
a gimnastelor sovietice : expresi
vitate, ținută, siguranță, precizie. 
Bucurîndu-se de avantajul de a 
fi țară organizatoare, Cehoslovacia 
a prezentat două echipe, avînd 
în final șl satisfacția reușitei de
pline. Prima selecționată s-a cla
sat pe locul al doilea, Iar cea se
cundă pe locul patru, gimnastele 
cehoslovace impresionînd pe cei 
prezențl îndeosebi prin curajul 
cu care știu să-șl prezinte exer
cițiile. Sportivele din R. D. Ger
mană — tăcute, discrete, modeste 
chiar, sînt puse la punct ca niște 
mașini de mare precizie, săritu
rile șl paralelele, aparate de teh
nicitate, reliefînd cu pregnanță 
înaltele lor calități. Echipa țării 
noastre a început concursul la să
rituri, dar startul nu a fost pe 
măsura așteptărilor. Notele obți
nute — în jur de 9. La paralele, 
lucrurile s-au îndreptat întrucît- 
va, dar nu suficient pentru ca 
sportivele românce să țină pasul 
cu plutonul fruntaș. Din păcate, 
la acest aparat Mariana Gheciov 
a căzut, faptul influențînd consi
derabil moralul echipei. Ne te
meam că bîrna, aparatul Imediat 
următor, cu cunoscutele el difi
cultăți, va da și mal mult de fur
că gimnastelor noastre. Dar, nu 
s-a întîmplat așa. Echipa s-a re
găsit, a evoluat mai aproape de 
posibilitățile el, Paula loan și 
Marcela Păunescu reușind chiar 
să se claseze în primele șase, ui
mind să evolueze în concursul pe 
aparate. Notele se îmbunătățesc 
șl la sol, dar nu într-atît incit să 
ne îndepărteze senzația de insatis
facție pe care ne-a lăsat-o com
portarea echipei române. Rezul
tate : echipe — U.R.S.S. 186,45 p, 
Cehoslovacia I 182,85 p, R.D.G. 
181,60 p, Cehoslovacia II 189,60, 
Ungaria 180,20, România 179,70, Po
lonia 176,00, Bulgaria 171,35, Cuba Felix ȚOPESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELE)
In runda a doua a turneului 

internațional feminin de șah 
de la Szarvat, Kodovskaia a 
cîștigat la Honfi, Libert la 
Jurczinska, iar Porubski a în
vins-o pe Elena Juncu. Elisa- 
beta Polihroniade a întrerupt 
partida sa cu Sinka. în clasa
ment conduce Kozlovskaia 
(U.R.S.S.) cu 2 p.■

Cea de-a cincea regată a 
campionatului european de 
yachting (clasa ,,Finn“) a re
venit concurentului vest-ger- 
man Willy Kuhweide, urmat 
de sporti zul maghiar Geza 

153,00 ; Individual compus — Ta
mara Lazakovicl (U.R.S.S.) 37,95, 
Ruslko Slharulidze (U.R.S.S.) 
37,75, Olga Korbut (U.R.S.S.) 37,50. 
Renata Totulkova (Cehoslovacia 
I) și Nina Dronova (U.R.S.S.) 
36,95, Zena Bujnadkova (Ceho
slovacia) 36,85 ; Paula loan 36,80, 
.. .12. Marcela Păunescu 36,45 .. 20. 
Anca Grigoraș 35,95 .. .25. Ștefanla 
Bacoș 35,75 .. .39. Mariana Ghe- 
ciov 34,65 .. .41. Ofella Porumb 
34,45.

In ultima zl, este programat 
concursul primilor șase clasați 
pe aparate, attt la feminin cit țl 
la masculin.

C. M. DE CĂLĂRIE

DAVID BROOME-CAMPION MONDIAL
LA OBSTACOLE

LA BAULLE, 11 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
Finala C.M. de obstaoole, aș
teptată cu curiozitate și ne
răbdare, a prilejuit celor pa
tru călăreți selecționați după 
trei probe de calificare o luptă 
dusă de la egal la egal, în
trucât, atît H. Smith (Anglia), 
G. Mancinelli (Italia), D. Broo
me (Anglia) și A. Schocke- 
mohle (R.F.G.) cit și caii lor 
Mattie Brown, Fidux, Beetho
ven și Donald Rex aveau în
scrise în palmaresul lor nu
meroase succese internaționale 
la competiții mondiale și o- 
limpice. In special, D. Broome 
era recomandat de cele două 
medalii de bronz de la J.O. de 
la Roma 1960 și Mexic 1968, 
de rezultatele obținute în trei 
campionate europene (1961, 
1967, 1969) șl la C.M. din 1960 
de la Veneția, unde s-a clasat 
pe locul 3.

Proba finală, executată pe 
un parcurs de 8 obstaoole cu 
înălțimi variind de la 1,40 la
l, 50 m ți cu o rivieră de 4,50
m, a fost de un nivel mediu 
ca dificultate, întrucât s-a a- 
vut în vedere faptul că cei 
patru finaliști urmau să con

Finazxiy. în clasamentul ge
neral individual continuă să 
conducă campionul mondial 
Thomas Lundquist (Suedia) 
cu 10 p.

45
Im Hradec Kralove (Ceho

slovacia) se desfășoară în 
prezent întrecerile campiona
tului euroapean de tir cu 
arcul. După disputarea a 
două probe, la masculin pe 
primul loc se află sportivul 
belgian Armand de Prefer cu 
552 p, urmat de finlandezul 
Kyaesti Laasonen — 542 p. 
în concursul feminin conduce

IN TURUL FRANȚEI
Etapa a 15-a din Turul Franței 

(Carpentas — Montpelier — 144 a 
km) s-a încheiat cu victoria Iul 
Wagtmans (Olanda) In 3652:58. In 
același timp au mal sosit Basso 
(Italia), Nansen (Belgia), Wolfs- 
holl (R.F.G.). Căldura marc a in
fluențat desfășurarea cursei și 
realizarea unor rezultata bune. In 
clasamentul general Individual 
nici o sohlmbare. Conduce deta
șat Merckx.

cureze șl pe caii adversarilor; 
Ooncurenții au trebuit să dea 
dovadă de multă rezistență 
pentru a face față celor 32 
de sărituri pe care le aveau 
de executat cu cel patru cai 
finaliști. Pentru greșelile cu 
calul propriu s-a prevăzut o 
penalizare de 25 la sută, pen
tru fiecare dărâmare de ob
stacol. Cel mal bun rezultat 
l-a Înregistrat englezul D. 
Broome care, ou trei cal, a 
parcurs traseul fără nici o 
penalizare, iar cu al patrulea 
a doborit doar un singur ob
stacol, fiind penalizat cu 4 p. 
Astfel, el a cucerit titlul su
prem. Grazziano Mancinelli s-a 
clasat pe locul 2 cu 8 p pe
nalizare, Harvy Smith pe lo
cul 3 cu 13,75 p penalizare, 
iar A. Schockemohle pe locul 
4 cu 16 p penalizare. Dintre 
cai, cea mai bună compor
tare a avut-o Donald Rex 
(declarat campion mondial) 
— 4,75 p penalizare, urmat în 
ordine de Fidux (Italia) cu 
8 p penalizare, Beethoven 
(Anglia) cu 12 p penalizare și 
Mattie Brown (Anglia) cu 17 
p penalizare.

campioana suedeză Annelise 
Berglund cu 550 p.

■
Intr-un meci de box desfă

șurat la Lignano Sabbiadoro, 
campionul mondial la cat. 
„semimijlocie" — clasa ju
niori, italianul Bruno Areari 
și-a păstrat titlul obținînd 
victoria înainte de limită în 
fața șalangerului său oficial, 
francezul Rene Roque. în run
dul 6 Roque atacînd cu capul 
înainte i-a deschis arcadele 
italianului. Arbitrul Martinelli 
l-a descalificat pe Roque.
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