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Participant la cea de a VIIL-a 
de tenis se antrenează de ieri la

De ieri dimineață, tere
nurile de tenis din parcul 
sportiv Progresul cunosc a- 
nimația premergătoare ma-

llie Năstase, tn timpul 
antrenamentului de ieri

Foto : B. Vasile

rilor concursuri. Pe cele 
opt terenuri, cu grijă pre
gătite, au ieșit la antrena
ment o serie de viitori par- 
ticipanți la întrecerile Bal
caniadei de tenis. S-au an
trenat echipierii reprezenta
tivelor Bulgariei și Turciei, 
abia sosiți în Capitală. A 
fost prezent și cel de al 
doilea jucător al echipei 
române, Ilie Năstase. Mezi
nul formației noastre a 
schimbat mingi de încăl
zire cu un alt membru al 
lotului, Sever Dron. Năs
tase dovedește o bună dis
poziție de joc și pare bine 
călit în recentele competiții 
internaționale la care a par
ticipat. Tn același timp, pe 
unul din terenurile cu zgură 
roșie, se desfășura o partidă 
oficială, ultimul meci din 
cadrul ,,Cupei Progresul", 
opunînd pe Petre Mărmurea- 
nu și Constantin Popovici. 
Disputat cu dîrzenie, acest 
meci a revenit lui Mărmu- 
reanu în patru seturi1 J

6—4, 6—4. 3—6, 6—2.
După amiaza și seara, au 

continuat să sosească alți 
participant! la competiție. 
Printre aceștia se numără 
și campionul României, 
maestrul emerit al sportu
lui Ion Tiriac. El își va în
cepe de azi pregătirile di
nainte de start. Echipa Gre
ciei, in frunte cu cunoscu
tul jucător Nikos Kaloghe- 
ropoulos, se află de ieri

ARGEȘUL E DARNIC.
MAI PUȚIN „GOSPODARII" LUI...

laid la două ștranduri naturale din apropierea Capitalei

De ani de zile, ștrandurile naturale de pe apa Argeșului 
s-au înscris în itinerariile estivale ale bucureștenilor. în aceste 
locuri, pe amatorii drumeției, ai mișcării în aer liber îi întîm- 
pină aleile umbroase ale pădurii seculare, poienițele îmbietoare 
la odihnă și Joacă, nisipul fin al plajelor, apele răcoroase care 
invită la scăldat. Nu e de mirare, așadar, că cele două ștran
duri din lunca Argeșului și anume Buda (șoseaua Alexandria) 
și Copăceni (șoseaua Giurgiului), fiind situate și în apropierea 
Capitalei, cunosc o mare afluență în zilele călduroase, numeroși 
tineri și vîrstnici iscălind cu 
regularitate aici „condica de preș 
*zență“. Mai cu seamă sîmbăta 
și duminica se îndreaptă spre 
aceste locuri de agrement, tn 
medie, peste 5 000 de iubitori 
ni naturii.

Indiscutabil, cele două 
ștranduri de pe malurile pi
torescului rîu, oferă vizitato
rilor un cadru deosebit de a- 
trăgător. Ele sînt adevărate 
daruri ale Argeșului. Este oare 
suficient? Cu ce a interve
nit în plus mîna gospodari
lor de la Sfatul popular al 
Capitalei pentru a valorifica 
cu mai mult simt practic po
tențialul natural de pe malu
rile Argeșului, pentru a face 
mai reconfortante orele pe
trecute aici ? O vizită la fața 
locului ne-a dat posibilitatea 
să cunoaștem plusurile și.., 
minusurile organizării turistice 
a acestor locuri.

Ștrandul de la Buda este 
cei mai solicitat. Fapt expli
cabil. El dispune de peste 1 
km da slitoral“, de cîteva os- 
troave cu nisip tocmai potri
vit pentru plajă, de 50 de hec
tare de pădure șl de unele a- 
menajări. Printre acestea e 
alei bine întreținute, zeci de

bănci, 7 puțuri cu apă pota
bilă, un bufet, o estradă pen
tru formații artistice etc. La 
acest decor să adăugăm șl ul
timele realizări: vreo 10 mese, 
cu garniturile respective de 
scaune, dintre care 5 confec
ționate — ce-i drept — foarte 
original, din trunchiuri de 
copaci, lucrare inspirată oare
cum din vestita „Masa a tă
cerii» a iul Brâncuși. Șl to
tuși, ca de obicei, nici anul 
acesta nu s-a realizat prea 
mare lucru din cele strict ne
cesare. Se simte nevoia unor 
amenajări solicitate an de an 
(dar fără ecou) de numeroșii 
vizitatori. In primul rînd, con
siderăm cu totul insuficient 
singurul bufet amplasat în 
mijlocul parcului, punct de 
alimentație care duminica este 
pur și simplu luat cu asalt. 
Nu înțelegem de ce chioșcul 
de răcoritoare pe care îl gă
seai aici In anii trecuți a fost 
desființat 7 ! Trebuie să spu
nem, de asemenea, că malu
rile Argeșului... simt nevoia să 
11 se aduca unele amenajări 
în două-trei zone (mici scări, 
balustrade), pentru ca ama
torii de baie să Intre mai 
ușor în apă, fără riscul de a 
se da pe... tobogan, așa cum 
se întîmplă acum. Pe de altă

TOMA RĂBȘAN 
NEAGOE MARDAN
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Balcaniadă 
„Progresul"

în Capitală. Ultimii sosiți 
sînt teniSmanii iugoslavi.
Din formație nu lipsește 
redutabilul Nikola Pilici, 
unul din protagoniștii ulti
melor turnee de la Roland 
Garros și Wimbledon. Il 
secondează vechiul său par
tener de întreceri, Bora Io- 
vanovici, ca și noul as al 
tenisului iugoslav J. Fra- 
nulovici.

Să reamintim cititorilor 
noștri că primele jocuri din 
cadrul Balcaniadei tenisma- 
nilor încep miercuri, Pe te
renurile Progresul. Fiecare 
întîlnire inter-țărl cuprinde 
trei meciuri : două simpluri 
și un dublu. Se joacă un 
singur tur, la capătul că
ruia clasamentul se alcă
tuiește pe baza numărului 
de victorii. Amintim că la 
precedenta ediție, de la Za
greb, victoria a revenit e- 
chipei României.

Paralel cu întrecerea 
masculină are loc a doua 
ediție — experimentală — 
a competiției dintre echipele 
feminine. Anul trecut, vic
torioase au fost jucătoa
rele reprezentativei Bul
gariei.

De mîine, fruntașii teni
sului din Balcani se vor a- 
fla în întrecere.

RD. V.

Astă-seară, la Stuttgart 
România — R. F. a 
Germaniei (juniori) 
la lupte greco-romane

Echipa reprezentativă de ju
niori a României întîinește 
astă-seară, la Stuttgart, echipa 
similară a R.F. a Germaniei. 
Sîmbătă va avea loc a doua 
reuniune, cu selecționata se
cundă de juniori a R.F.G. Din 
formația română fac parte 
Gh. Berceanu, D. Marin, St. 
Badea, M. Vlad, C. Penciu, N. 
Mandea și alții.

Cidiști români în
Luni a părăsit Capitala e- 

chipa reprezentativă a Româ
niei, care va lua parte la Tu
rul ciclist al R. D. Germane. 
Formația noastră este alcă-

Atleții se pregătesc pentru noi 
concursuri internaționale

Atleții fruntași din țara 
noastră se pregătesc asi
duu pentru apropiatele 
competiții internaționale la 
care vor participa zilele ur
mătoare.

în cadrul unui concurs 
de verificare desfășurat re
cent la Cîmpulung Muscel 
au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: BAR-

BAȚI: înălțime: Șerban
loan 2,08 m, Alex. Spiri
don 2,05 m, Aurel Berbece 
2,00 m : lungime: Vasile 
Sărucan 7,46 m ; prăjină : 
Cristian Ivan și Dinu Pișta- 
lu 4,60 m (rezultatul lui 
Ivan reprezintă egalarea re
cordului republican de ju
niori) ; FEMEI : lungime: 
Elena Vintilă 6,02 m.

Snagov sat. Tn tabăra elevilor, sportul este la îndemîna 
tuturor. După o baie în apa limpede a lacului, mingea 

își reintră în drepturi depline

Foto i V. Bageac

«• și textierii despre „Cîntecul sportiv"
Cu două luni in urmă, a fost anun

țată instituirea unui concurs, deschis 
tuturor compozitorilor și poeților, mem
bri ai uniunilor de creație sau amatori, 
pentru crearea unui „cîntec al sporti
vilor din România" (marș), precum și 
a unor cîntece pe diferite teme de sport.

Recent, în cadrul unei „mese ro
tunde" la care au participat mai rnulți 
compozitori și textieri, am încercat să 
aflăm stadiul în care se găsesc lucră
rile ce vor fi prezentate în concurs. 
Cu acest prilej, am căutat să răspun
dem și cîtorva întrebări privind nivelul 
actual și perspectivele pe care le are 
acest gen de muzică.

REPORTERUL: Ce loc ocupă cîntecul 
sportiv în tematica muzicală româ
nească ?

RADU ȘERBAN: Teoretic, muzica cn 
caracter sportiv — muzica despre și 
pentru tineret — ar trebui să ocupe 
unul dintre primele locuri. In realitate 
însă, este un gen vitregit. Și cînd 
spun asta nu mă refer la faptul că 
ar fi lipsit „încercările", ci am în 
vedere constatarea «i po ansamblul

repertoriului muzical românesc, cînte
cul sportiv este reprezentat de foarte 
puține bucăți valoroase.

ELLY ROMAN: O constatare asemă
nătoare mi-a fost dat să fac, în pri
măvara acestui an, în timpul unei croa
ziere pe Marea Neagră. In astfel de

Masă rotundă
ocazii sînt dese momentele cînd o anu
mită disponibilitate sufletească te în
deamnă să cînți. Ne trebuia ceva alert, 
un cîntec sportiv. 0 să vă pară sur
prinzător, dar n-am găsit ce. A fost 
prima dată cînd am gîndit serios la 
faptul că, pînă acum, ne-arn ocupat 
prea puțin de acest gen de muzică.

FLORENTIN DELMAR: Nicfodatăn-am 
scăpat din preocupările mele muzica inspi
rată din sport. Este „consecința* unei 
afecțiuni mai vechi față de această ac- 
jivitate — din timpul cînd făceam sport

[PLECAREA TOVARĂȘULUI 

[ION GHEORGHE MAURER 

l IN OLANDA
I

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii SoclăC 
j liste România, Ion Gheorghe Maurer, a părăsit luni dimi- 
■ neața Capitala, plecînd cu avionul spre Haga, unde ya 
Iface o vizită oficială la invitația guvernului olandez.

în vizita sa în Olanda, premierul român este însoțit d»

I Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, George Elian, ambasadorul României Ia 

IHaga, de consilier! și experți.
I.a plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți lova- 

Irășii: Alexandru Birlădeanu, Emit Bodnaraș, Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Petre Biajovici, Grigore Geamănu, secretarul I Consiliului de Stat, membri ai guvernului.

Au fost de față D. H. Visscher, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Olandei la București, și membrii ambasadei, 

| (Agerpres) f

Turul R. D. Germane
tuită din Fr. Gera, W. Ziegler,» 
Gh. Moldovtanu, 1. Stoica și 
V. Egyed. Antrenor Er. Gol-- 
goli.

In meci revanșfl. 
Io lupte libere (juniori) 

ROMÂNIA—POLONIA» 
5M-

Intîlnirea revanșă dintre 
reprezentativele de lupte 
libere (juniori) ale României 
și Poloniei, disputată pe 
stadionul ,,23 August” din 
Tîrnăveni, a fost cîștigată 
de sportivii noștri cu sco
rul de 5'/2—41/t. Peste 2 000 
de spectatori au asistat la 
întilniri viu disputate, în
cheiate cu următoarele re
zultate : CAT. 48 kg: I. 
Vangheliei (R) egal cu M. 
Marek; CAT. 52 kg: J. 

Kostrubiek b. tuș min. 
8 Gh. Paraschiv (R); CAT. 
56 kg: FI. Moț (R) b. tuș 
min. 1 W. Draniak. Ca și în 
intîlnirea de la Odorhei, 
Moț a fost cel mai bun lup
tător din formația noas
tră ; CAT. 60 kg: W. Kies- 
lak b. p. V. Albu (R); CAT. 
65 kg: V. Boltaș (R) b. p. 
Z. Kudelski; CAT. 70 kg s 
T. Pancă (R) b. p. P. Ga- 
vrysiak; CAT. 75 kg: V. 
Mihăilă (R) egal cu R. Dra- 
pala; CAT. 81 kg: T. Wa- 
siak b. p. I. Bogdan (R) î 
CAT. 87 kg: M. Vodă (R) 
egal cu t. Wisnievski; CAT. 
+ 87 kg : I. Laslo (R) b. p. 
W. Chechlinski.

Remarcăm buna organi
zare a întrecerilor, asigu
rată de către Consiliul ra
ional UCFS Tîrnăveni.

VIRGIIi STOIAN-coresp.

de performanță. Compozițiile „Cîntecul 
turiștilor", „Potpuriul sportiv", „Sportul 
înseamnă tinerețe" și altele demon
strează că vechile pasiuni nu pot fi 
uitate. Dar, modesta străduință a mea 
și a altor cîțiva colegi (foarte puțini) 
interesați de soarta acestui cîntec n-aț 
salvat genul de la o evidentă penurie.

AUREL FELEA: La noi nu s-a com
pus încă un „marș al sportivilor". Pen
tru a acoperi lipsa ne-am folosit mult 
timp de „Dunaevski". Cred că e timpul 
să umplem acest gol.

TEMISTOCLE POPA: Intr-un interviu, 
Herrera a încercat să definească noțiu
nile de suporter și „microbist", ară tind 
că primul ar reprezenta un fervent sus
ținător al unei echipe, pe cînd ce) de 
al doilea ar fi un pasionat al tuturor 
sporturilor. Eu mă regăsesc în ambele 
ipostaze. Și, pasiunea pentru sport n-a 
rămas fără ecou în planul creației mele 
artistice. „Hai, băieții", „Frumoasă ești 
tara mea", „Pentru cei mai buni spor
tivi" și „Olimpiada tinereții" *Int Ins

(Qontinuare,(n pag, fi f
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Concursurile republicane
GIMNASTICĂ • învingătoare — echipele 

Șc. sportive nr, 2 -București
Jn sala UCFS din Arad s-au desfășurat întrecerile 

finale.
; Prima probă a concursului a fost cea de Ju* 

Mioare I. Victoria a revenit sportivei Sonia Corina 
la Școala sportivă nr. 1 din București, la ega- 

’fitate de puncte (54,10) cu colega ei de școală. 
Camelia Zidaru. Sonia Corina a avut însă un ușor 
avantaj la „impuse". Pe locul 8 — Carmen Nicu- 
lescu (Școala sportivă nr. 2 București) cu 52,20 p. 
Locul 4 a fost ocupat de o reprezentantă a Școlii 
sportive din Cluj, Sanda Sasu (51,70 p), iar tocul 5 
de Suzana Felmeri (Șc. sp. Satu Mare) cu 51,50 p. 
Grupul de 6 
La încheiat
51,20 p.

In limitele 
pregătită s-a

al gimnastelor de la această categorie 
Elena Popescu (Șc. sp. Ploieștii eiv

categoriei senioare I, cea mai bine 
r__ _____ _ dovedit a fi Ștefania Curcaia de la
Școala sportivă din Lugoj : 62,00 p. După câștigă
toarea concursului s-au clasat Maria Erkedi (Șc. sp. 
Tg. Mureș) cu 58,90 p, Mioara Constantinescu (Șc. 
sp. nr. 1 Buc.) și Maria Bosco (Șc. sp. Oradea), 
ambele cu același punctaj —- 58,00 p, Rodica Ioana 
(Șc. sp. Ploiești) cu 57,70 p, Victoria Gheorghe (Șc. 
sp. Ploiești) și Ana Aldea (Șc. sp. Sibiu) cu cite 
57,40 p.

La maestre Alina Goreac (Șc. sp. Lugoj), în ciuda 
unor ratări la paralele și bîrnă, a reușit să acumu
leze cel mai mare punctaj : ~
clasat Elena Popescu (Șc. sp. 
și Ana Dragoșin (Șc. sp. Buc.

în clasamentul general pe 
fete îl ocupă reprezentantele

71,90. După ea s-au 
Buc. 2) cu 70,40 p

2) cu 69,20 p.
echipe, locul 1

Școlii sportive nr. 2 
din București (antrenori, prof. Aurelia Bunea și 
prof. Victor Cibi) cu 328,00 p. în continuare, cla
samentul se prezintă astfel : 2. Șc. sp. Lugoj 299,70 
p (prof. Tatiana Isar) ; 3. Șc. sp. Oradea 285,00 p 
(prof. Edmund Junker) ; 4. Șc. sp. Tg. Mureș 279,60 
p (prof. Tiberiu Kacso) ; 5. Șc. s;*. Ploiești 278,50 p 
(prof. Sergiu Marinescu).

Proba rezervată juniorilor I a dat cîșțig de cauză 
lui Adrian Goreac de " ' '
cu 55,30 p. El a fost 
sp. Arad) cu 55,20 p 
Arad) cu 54,40 p.

La seniori I, Dinu 
realizat ptxnclaiul cel mai bun: 50,20. După

Gheorghe Nicoară (Șc. ap. Lugoj) cu 
Florian Popovici (Șc. sp. Brașov)

la

la Școala sportivă din Lugoj 
urinat de Zoltan Bonta (Șc. 
și Gavril Griinield (Șc. sp.

lorgescu (Șc. sp. Brașov) a
el

s-au clasat
49,90 p și 
48,00 p.

In proba 
Petrescu de 
a terminat primul, cu 55,60 p. în continuare s-au 
clasat loan Vintilă (Șc. sp. Sibiu) cu 53,00 p și 
Florian Velici (Șc. sp. Arad) cu 52,80 p.

In line, la categoria maeștri, Aurel Bunescu (Șc. 
sp. 2 București) a ocupat locul I, cu 50,80 p.

Clasamentul general la echipe băieți : 1. Școala 
sportivă nr. 2 București 291,52 p (antrenori, prof. 
Petre Sacerdoțeanu și prof. I. Grigore), 2. Șc. sp. 
Arad 274,54 p (prof. E. Cermișca), 3. Șc. sp. Sibiu 
272,3.1 p (prof. W. Stoltz).

De remarcat valoarea bună (dar încă sub nivelul 
cerințelor) a concursului, aspect asupra căruia vom 
reveni.

cu

de seniori II, gimnastul Constantin 
la Școala sportivă nr. 2 din București

TIBERIU STAMA

ale Școlilor sportive
HANDBAL’ Școala sportivă nr. 1 

București (f) și Școala 
sportivă Ploiești (m)

f

câștigătoare merituoase
TG. JIU, 16 (de la trimisul nostru). — în localitate 

a avut loc finala concursului republican de handbal 
pentru echipele feminine și masculine ale școlilor 
sportive. După desfășurarea fazei de zonă, în orașul 
lui Brâncuși și-au dat întîlnire cite 6 echipe de 
fete și băieți, din orașele București (Șc. sp. nr. 1 
și 2), Sibiu, Tg. Mureș, Arad, Odorhei (f), Ploiești, 
Tg. Mureș, Sibiu, Timișoara, București (Șc. sp. nr. 2) 
și Reșița (m). înaintea ultimei etape era foarte dificil 
de dat un pronostic în privința cîștigătorilor, atît 
la fete cit și la băieți. Aceasta deoarece nici o 
echipă nu reușise să se detașeze în învingătoare 
sigură, valoarea tuturor participantelor fiind aproxi
mativ egală (mai puțin echipa de fete a Șc. sp. 
din Odorhei care nu a cîștigat nici un meci).

în întrecerea fetelor luptau cu șanse la primul 
Ioc trei echipe: București (Șc. sp. nr. 1), Sibiu și 
Tg. Mureș. Rezultatele obținute în ultima etapă 
aveau să clarifice învingătoarea concursului. Par
tida dintre Șc. sp. nr. 1 București și Șc. sp. Tg. 
Mureș a fost în centrul atenției. O victorie a ele
velor din Tg. Mureș le aducea pe acestea în 
fruntea clasamentului, iar pe bucureștence pe locul 
trei, deoarece Șc. sp. Sibiu 
(5—5) Șc. sp. Arad. Un meci 
ca toate cede trei echipe să 
și departajarea învingătoarei 
golaveraj. Elevele antrenorului 
au mai dat ocazia complicării 
după o partidă foarte disputată.

Clasamentul final ■■
Școala 
Școala 
Școala 
Școala

5. Școala
6. Școala

La băieți, pentru primiți loc se 
din Ploiești, Tg. Mureș și Sibiu, 
mațiile din Tg. Mureș și Sibiu a hotărît ocuparea 
primului loc de către elevii din... Ploiești. O vic
torie a sibienilor i-ar fi clasat în fruntea clasamen
tului, dar rezultatul a fost favorabil elevilor din 
Tg. Mureș cu 18—15 (7—7). Astfel, Tg Mureș 
s-a clasat pe locul 2, iar Sibiul pe locul 3. Școala 
sportivă Ploiești — Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești 28—19 (10—7). Acest rezultat a făcut ca echi
pele din Ploiești și Tg. Mureș să totalizeze același 
număț de puncte, 7, dar golaverajul, mai bun al 
ploieștenilor (plus 21 față de plus 5), a hotărît cîști-

întrecuse cu 12—11 
egal ar fi însemnat 
totalizeze 7 puncte 
trebuie făcută la 

Valeriu Gogîltan nu 
situației, învingând, 

cu 15—9 (8—6).

Canicula...

1.
2.
3.
4.

sportivă nr. 1 București 
sportivă Sibiu 
sportivă Tg. Mureș 
sportivă nr. 2 București 
sportivă Arad 
sportivă Odorhei

1 
0
1 
0 
o

1 
1
2
2
3
5

5
5
5
5
5
5
întreceau echipele 
Meciul dintre for-

qatoaroa turneului. Clasamentul final:
1. Școala sp. Ploiești 5 3 1 1 91—70 = 7 (+21)
2. Școala sp. Tg. Mureș 5 3 1 1 75—70 = 7 (+ 5)
8. Școala sportivă Sibiu 5 3 0 2 85—78=6
4. Școala sp. Timișoara 5 2 0 3 70—78 =4 (- 8)
5. Școala sp. nr. 2 Buc. 5 2 0 3 72—92=4 (—20)
6. Școala sportivă Reșița 5 1 0 4 82—87=2

PAUI. IOVAN

COMPOZITORII ȘI TEXTIERII
DESPRE „C1NTECIIE SPORTIV

( Urinare din pug. I)

«cercări care dovedesc această preocu
pare. Dar, după fiecare îmi zic: nu 
asta este ceea ce voiam.
?REP.: Ați putea, oare, să identifi

cați cîteva din motivele care au de
terminat acest nedorit statu quo?

RADU, ȘERB AN: Stadiul precar în 
eare se găsește genul se datorește, 
unei slabe preocupări pe linie ofi
cială. Tema sportivă nu a fost tot
deauna inclusă în planul tematic 
al Uniunii compozitorilor, concursu
rile, destul de rar instituite, n-au 
dat rezultate scontate (lucrări de 
valoare), au lipsit colocviile pe a- 
ecastă temă.

AUREL G1ROVEANU: 
creația* cred 
prea savant și 
Eu văd 
melodică simplă (o a doua 
să apară 1
siuni. Să meargă ușor la inimă și 
să fie si ni piu de înregistrat.

* FLOKEN'i’lN DELMAR : N-am
reușit „armonizarea44 cu pasul con- 
pemporan al muzicii. La ora actuală 
'avem nevoie de un ritm foarte mo
dern. Numai așa, compozițiile se vor 
feucura de audiență.
^||42ORNEL E-UGARU : Reiau idoea: 
tm „șaeic44 sau un „ twist44 pe 

’tFve sportive ar avea succes, 
«*gura>ntă !

4EUGEN MIREA: Nu propag 
știrile simple sau simpliste, 
»-am să mă împac niciodată

Privind 
că s-a lucrat mult 

aeeasta a deservit, 
în cin tecul sportiv o linie 

•vece 
rar, un lux) fără contor-

ma
ca

ver- 
Insă 

_ __,__ ._______ eu
ideea că textul unui cîntec trebuie 
9& fie o poezie cerebrală, de mare

Și* cu atît mai mult 
ciută sportul, mișcarea, 
marile șlagăre nu s-au 
hîrtia în fată. 

DUMBRAVĂ: Eu m-am 
lovit de un alt „dușman44, pe care 
tăcere să-1 îndepărtez: lozinca. Chiar

subtilitate, 
«ele care 
Niciodată 
tevătat ou 
WflMĂI

Au fost desemnați campionii țării la copii

CORNEL FUGARU: Aș vrea să 
compun și să interpretez cu orches
tra pe care o dirijez o melodie care 
să devină șlagăr. Să-1 fredoneze 
sportivii cînd intră și ies din arenă, 
să lie însoțitorul celor care pleacă 
în drumeție, să se afle în reper
toriul curent al fiecărui amator de 
muzică și sport.

RADU ȘERBAN: Chiar zilele tre
cute am terminat o lucrare cu ca
racter sportiv (versurile aparțin lui 
Cîrjan) „Culorile echipei noastre44. 
Am indicat și titlul pentru că eu... 
n-am s-o prezint în concurs.

AUREL G1ROVEANU: Trebuie fă
cut totul, trebuie găsite cele mai 
juste canale de transmisie, pentru 
ca melodiile să ajungă la mase, să 
nu rămînă iu stadiul tipăriturii. 

REP.: Sperăm ca aceste căutări

U

să propagi frumusețea 
sportului trebuie s-o faci 

prin aluzii fine și subtile.

dacă vroi 
utilitatea 
discret, 
Trebuie să fugi de lozincă fiindcă 
altfel fuge omul de cîntec.

AUREL FELEA: Astăzi imi dau 
seama că m-ant grăbit atunci cînd 
am concluzionat că tematica spor
tivă este strimtă, vocabularul sărac 
și astfel te paște pericolul repeta
bilității. 0 investigație mai pro
fundă a domeniului sportiv m-a con
vins de contrariu.

ale dv. să-și găsească, cit mai de
vreme posibil, expresia artistică în 
piese tie autentică valoare. Ne pu
teți informa — dacă nu țineți nea
părat la elementul surpriză — 
veți oferi în recentul concurs ?

TEM1ST0CLE POPA: Am in 
cru un cîntec despre patinaj și 
tenționez unul fotbalistic.

ce

In
in— 
Nu 

m-am gîndit încă dacă se va referi 
la frumusețea și la surprizele pe 
care le oferă sportul rege sau dacă 
va fi dedicat unui club. Deși mă 
atrage mai mult ultima variantă, 
cred că o s-o ocolesc ca să nu mai 
repet exțteriența neizbutită a anului 
trecut. Am compus atunci un astfel 
de cîntec — închinat clubului Pro
gresul — dar n-a fost p probat de... 
teama ca ulterior să nu revendice și 
celelalte cluburi un cîntec al lux*. —

MIHAI DUMBRAVĂ: Mi se pare 
indicat ca fiecare mare echipă să 
aibă un cîntec al său. Nu cred, spre 
exemplu, că o melodie bună despre 
Rapid n-ar face carieră. în direcția 
aceasta am să-mi verific și eu po
sibilitățile.

FLORENTIN DELMAR: Pentru că 
n-am lipsit de Ia nici un concurs 
cu această temă, voi fi prezent și 
de această dată. De altfel, am și 
predat lucrările. Compozițiile sint 
de... concepție generală.

Timp de șase zile, pe cele cinci 
terenuri de tenis de la bazele 
sportive C.F.R. și Electrica din 
Timișoara, cele mai tinere „ra
chete" din țară s-au întrecut în 
cadrul finalelor campionatului 
republican de copii. Cei 96 de 
concurențt (cea mai numeroasă 
participare înregistrată pînă acum) 
și-au 
trei 
ani, 
Dacă 
fost 
fiind.
numărul celor care au impresio
nat prin cunoștințele lor tehnice 
și prin puterea de luptă a fost 
ntai redus. Merită a li amintite 
elementele cu reale perspective : 
Traian Marcu (Brașov) — prezent 
în trei finale, Andrei Leonle, Flo
rin Manea, Castel Curcă, Ion 
Rusen, Adriana Călina, Virginia

disputat întîietatea la cele 
categorii de vîrstă: 8—10
11—12 ani și 13—14 ani.
la băieți multe partide au 
echilibrate, multi jucători 
de .valori apropiate, le fete

noștri 
relațiile oferite, urîndu-le în 
timp mult sqcces în apro- 
c o ne urs.

din București), Gheor- 
(Tg. Mureș), Gheor-

Mulțumim interlocutoTiior 
pentru 
același 
pialul

NUȘA MUSCEIEANU

Reamintim tuturor celor in-l’.S.
teresați că termenul de predare a lu
crărilor este pînă la 1 august 1967; 
sediul: V. Conta 16, cu 
„Concurs pentru crearea 
cu temă sportivă14

Precizăm Încă o dată 
curs vor fi primite piese 
acompaniament pentru pian (acor
deon) și voci — în formă definitivă 
— (muzică și text), realizate prin 
colaborarea directă dintre compozi
tori și textieri.

mențiunea: 
de cintece

că la con- 
muzicale —

Ruzici (tați 
ghe NWfei 
ghe Giurgiu (C. Turzii). De ase
menea, pot fi evidențiați pentru 
munca depusă și antrenorii Gh. 
Cobzuc, Eva Stăncescu, P. Ursan, 
A. Segărceanu (București), I. Ra- 
coviță (Brașov), I. Vaida (C. Tur
zii), A. Tacaci (Arad).

Din păcate, sintem neveriți să 
notăm și unele aspecte nedorite 
care au umbrit buna desfășurare 
a competiției. De pildă manifes
tările de înfumurare și vedetism 
ale lui Marcu, Rusen și Șoșoiu.

O atitudine cu totul ieșită din 
comun a fost aceea a conducă
torului tenismanilor 
Egon Huțl. 
ciului din 
13—14 ani, 
sale Elena 
un scor 
Călina.
Elena Tacaci a intrat pe teren 
nervoasă, acționînd crispat. în loc 
să-și încurajeae sportiva, 
Huțl a răsplătit-o cu 
palme. Firește, 
a indignat 
zenți.

Campionii 
băieți, cat. 
Sandor (Salonta), cat. 11—12 ani : 
Florin Manea (București), cat. 
13—14 ani: Traian Marcu (Bra
șov) ; fete, cat. 8—10 ani: Doina 
Breștiu (Arad), cat. 11—12 ani: 
Virginia Ruzici (București), cat. 
13—14 ani: Adriana Călina (Bucu
rești ; dublu băieți: Leonte—Șo
șoiu (București); dublu fete: Că
lina — Floreșteanu (București); 
dublu mixt: Marcu—Stoleru (Bra
șov—C. Turzii).

hunecloreni, 
Acesta, înaintea me- 
finala categoriei de 
a pretins jucătoarei 

Tacaci să cîștige „la
sever" în fața Adrianei 
în asemenea condiții,.

pe

tov. E. 
cîteva... 

această atitudine 
spectatorii pre

actualei ediții :
8—10 ani : Vidrei

P. ARCAN — coresp. principal

Argeșul e darnic. Mai puțin „gospodarii" lui
(Urmare din pag. 1)

parte, lipsesc cabinele și vestiarele 
pentru dezbrăcare. Un deziderat 
vechi, care a cam intrat în tradiția 
amînărilor. Și atunci, cînd nu afli 
nici măcar un vestiar, mai poți vorbi 
de proiectatele case tip-camping, 
planificate și ele să fie construite la 
Buda pentru sezonul actual ? După 
cum am aflat de la îngrijitorii par
cului, ca și de la unii vizitatori, mulți 
amatori de turism care frecventează 
mica stațiune de pe Argeș, ar fi 
îneîntați să găsească un adăpost 
pentru noapte. Cabana care există 
aici este folosită în tot timpul verii 
de tabăra școlară, așa că turiștii pot 
„beneficia** de ea abia după 15 sep
tembrie, adică — practic — după ter
minarea sezonului de vară.

Fără a epuiza capitolul deficiențe
lor care persistă în gospodărirea a- 
cestor locuri, semnalăm — din nou — 
lipsa unor elementare amenajări spor
tive, ca de exemplu : un teren, două 
de volei, un spațiu mai mare pentru 
„miuță**, panouri de baschet, un por
tic de gimnastică etc. Și de ce nu 
s-ar putea organiza aici și un centru 
de închiriere a materialelor spor
tive î

Maj mic ca proporții și ea pretenții, 
ștrandul de la Copăceni oferă puncte 
de atracție asemănătoare, datorită 
însă tot peisajului natural. Ar fi 
de adăugat, pentru Copăceni, un

MIJLOACE DE TRANSPORT 
IN COMUN: Ia ștrandul de la 
Buda — zilnic autobuzul 
D.R.T.A., de la capătul tram
vaielor 2 tv> 75 (Rahova) și, du
minica. autobuz direct din Piața 
Unirii; la ștrandul dc la 
Copăceni — zilnic, autobuzul 
1.1'.H. nr. 59, <7e la capătul tram
vaielor 7, 12, 17 (Șoseaua Giur
giului ) și, duminica, autobuz di
rect din Piața Unirii.

bufet mai mare și mai bine asortat, 
ca și surpriza plăcută a unui grup 
de cabine pentru dezbrăcat. In 
schimb, nisipul de pe plajă este a- 
coperit pe zone largi cu mii și, în 
consecință, ar fi cazul ca, măcar 
pe două-trei porțiuni, plaja să fie

• ••
practicabilă. Un alt punctfăcută 

negativ: starea total necorespunză
toare a 
ximativ 
nală București—Giurgiu (km 
Acesta este și motivul pentru care 
turismele nu pot intra în incinta 
ștrandului și sint parcate, de obicei, 
la distanțe mari, dincolo de șoseaua 
națională.

După cum se vede, bilanțul rai
dului nostru nu este prea favorabil 
gospodarilor acestor locuri, mai pre
cis . serviciului care se ocupă în Ca
drul Sfatului popular al Capitalei, 
cu administrarea parcurilor și zonelor 
verzi. Au mai rămas încă două luni 
pline din sezonul ștrandurilor, timp 
în eare s-ar putea remedia unele 
dintre lipsurile arătate. Se cere mai 
mult spirit de inițiativă, mai multă 
grijă pentru întreținerea și valorifi
carea acestor frumuseți naturale.^ 
Ștrandurile de la Buda și Copăceni, 
cele două daruri ale Argeșului, aș
teaptă și... darul gospodarilor.

drumului de acces, de apro- 
300 m, de la șoseaua natio-

19).



Reprezentativele
țării în plină

FLU i H » PREOCUPĂRI ACTUALE
SI DE PERSPECTIVĂ ALE F. R. FOTBAL

pregătire De vorbă cu tov. ing. ION DUMITRESCU

£ Vacanță în baschet ? Aparent nu
mi, deoarece, în aceste zile de căl
dură toridă, baschetbaliștii noștri 
fruntași se află în plină perioadă de 
pregătire în vederea participării la o 
serie de importante competiții inter
naționale.

Lotul de seniori, de pildă, care arc 
drept obiectiv principal cea a XV-a 
ediție a campionatului european (23 
septembrie — 8 octombrie, la Hel
sinki și Tampere) și-a început antre
namentele sub conducerea prof. Ales. 
Popescu și prof. Cornel Călugăreanu. 
Din lot fac parte: Nosievici, Savu, 
Barău, Dința neea (Steaua), Albii, 
Novac, Cernea (Dinamo București), 
Iecheli, Diaconescu (Politehnica 
bucurești), Demian (Universitatea 
Cluj), Cr. Popescu (Rapid), Bîrsan, 
Dikai (Steagul roșu Brașov) și Ta
ră» (I.C.F.). Programul de pregătire 
a echipei noastre reprezentative pre
vede și participarea la cîleva turnee 
de verificare. Primul va avea loc 
între 4—6 august, la Hunedoara, 
unde vor bra pane reprezentativele 
de juniori ale României, Poloniei 
și R.D. Germane. O verificare mult 
mai severă va fi făcută, însă, între 
16—20 august la București, unde se 
va desfășura un interesant turneu 
la care au fost invitate repiezenta- 
tivele de. seniori ale Ungariei, Gre
ciei și Leningradului.

Senioarele, aflate în momentul de 
față într-un turneu în l talia, au drept 
obiectiv următor participarea la tra
diționala competiție „Cupa Mării Ne
gre “ (Constanța, 25—27 august). în 
acest an, vor lua parte, în afara se
lecționatei Capitalei, echipele orașe
lor Leningrad, Praga și Berlin.

O activitate vie vor avea în această 
vară și loturile de juniori și junioa
re. Băieții au prevăzută în calendar 
participarea Ia a V-a ediție a cam
pionatului balcanic (Hunedoara, 23— 
28 august), alături de echipele Iugo
slaviei, Bulgariei, Greciei, Turciei și 
Albaniei. Piuă atunci, juniorii români 
vor mai lua parte la turneul de la 
Hunedoara, despre care am amintit 
în rîndurile dc mai sus. Lotul dc 
juniori, pregătit de antrenorii Con
stantin Dîrjan și Valentin Dăscălescu, 
ârc în componență următorii jucă
tori: V. Moisin, L. Andreițu, Radu 
Vana, M. Buleu (Școala sportivă 
Cluj), V. Popa (Politehnica Bucu
rești), D. Dumitru (Farul Constan
ța), V. Răileauu, R. Martinescu 
(Școala sportivă Constanța), Radu 
Popa (Rapid București), D. Paras- 
cltiv (Academia Militară), Dan Geor
gescu (Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești), M. Nicolau (Școala sportivă 
nr. 2 București), V. Vasile, M. Du
mitra n (Liceul nr. 35 București), C. 
Muică (Școala sportivă Bacău) și 
A. Iliescu (Școala sportivă Mediaș).

In legătură cu lotul dc juniori, ne 
exprimăm nedumerirea pentru fap
tul că din colectivul de antrenori nu 
face parte și prof. Vasile Mureșah 
din Cluj, ale cărui rezultate în acti
vitatea cu juniorii sînt mai mult 
decît meritorii.

In sfîrșit, junioarele se pregătesc 
și ele pentru a participa la campio
natul european programat între 16— 
27 august in Sardinia. România face 
parte din grupa -C, alături de echi
pele Bulgariei și Iugoslaviei. Cele
lalte două grupe au următoarea al
cătuire: grupa A: Polonia, R.F. a 
Germaniei, U.R.S.S., Franța; grupa 
B: Ungaria, Izrael, Cehoslovacia și 
Belgia. In turneul final vor juca pri
mele două clasate în grupe și repre
zentativa Italiei. Lotul român, antre
nat de Grigore Avachian și Cheorghe 
Roșu, are în componență următoarele 
jucătoare: Angela Tita, Francisca Sei
fert (Progresul București), Elena 

i Mareș, Maria Nedelea (Școala spor- 
.rtivă Brașov), Oltea Cheiarti (Poli- 
jtehnica București), Rose-Marie Mi- 
șhalca, Floarea Trandafir, Suzana Sza- 
^bados, Judith Farkas (I.C.F.), Ga- 
Îbriela Fordea (Școala sportivă Ba-
căti), Liliana Popescu (CL sp. șc. 
București), Viorica Balai (Școala 

(..Sportivă Satu Mare), Ana Gorgovan 
^(Pedagogic Constanța) și Sabina Spi- 
nea (Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești).

D. STÂNCULESCU

— IN URMA CU APROAPE 
DOUA LUNI. TOT IN CA
DRUL UNUI INTERVIU, 
V-ATI REFERIT LA CtTEVA 
DIN' PREOCUPĂRILE FEDE
RAȚIEI. CE S-A MAI PETRE
CUT DE ATUNCI, CE NOU
TĂȚI AVEȚI 7

— Nu sîntem în pos«sia unor 
date spectaculoase. Cel puțin 
pentru moment. N-am să mă mai 
refer la meciul care a avut loc 
cu Italia, concluziile specialiști
lor și ale presei fiind cunoscute. 
Desigur, interesează mai mult ce 
avem de gînd să facem. Vă pot 
spune că sîntem într-o perioadă 
de largi și profunde discuții cu 
un număr mare de tehnicieni și 
iubitori ai fotbalului. Avem un 
plan de acțiune pe care l-am su
pus organelor superioare, dar, în 
continuare, căutăm cele mai si
gure căi de dezvoltare a acestui 
soort. Personal, am stat de vorbă 
cu zeci și zeci de antrenori, con
ducători de cluburi, cu iubitori ai 
fotbalului din Capitală și din pro
vincie. Am strîns sute de idei și 
sugestii, pe care acum le studiem 
cu atenție. Cum am mai spus, 
căutăm și vrem să punem în prac
tică tot ce este bun.

— după părerea dv, ce 
AR TREBUI ÎNTREPRINS 
IMEDIAT PENTRU CA FOT
BALUL SA RECUPEREZE 
TIMPUL PIERDUT. SA PRO
GRESEZE IN RITMUL DORIT 
DE NOI TOȚI 7

— Prima măsură, fără de care 
nu poate fi conceput progresul, 
este crearea cluburilor de fotbal. 
Fără cluburi puternice și rentabile 
nu poate exista fotbal puternic. 
Fără să vrei, vorbind despre fot
balul unei țări, gîndul iți zboară 
mai întîi la echipele de club. Cînd 
spui Italia, te gîndești ie Interna- 
zionale, Spania înseamnă Real Ma
drid, U.R.S.S, — Dinamo sau Spar
tak ș.a.m.d. în trecut și la noi 
in țară au existat cluburi puter
nice : Ripensia, Venus, Chinezul, 
Unirea Tricolor, Rapid. După pă
rerea mea, numai dînlr-un club 
puternic pot să izvorască talen
tele autentice. Numai clubul este 
în măsură să acorde o instruire 
melodică copiilor șl juniorilor, în 
așa fel incit să-și formeze cadre, 
să le învețe profesiunea de fot
balist, să le prețuiască și Ia se- 
niorat. Dar, pentru aceste sarcini 
și pentru multe altele, în condu
cerile cluburilor trebuie puși oa
meni capabili, inventivi, entuzi
aști. în această direcție, federația 
va trebui să desfășoare o muncă 
titanică

— EXISTA IN ACEASTA 
DIRECȚIE UN PROIECT SAU 
UN PLAN ÎNTOCMIT DE 
F.R.F. 1

— Da. El va fi aprobat și îm
bogățit la ședința federației din 
cadrul celei de-a II-a Conferințe 
pe țară a UCFS, care va avea loc 
in curînd.

— CUM VEDEȚI — IN VI
ITOR — RELAȚIILE JUCĂ
TOR — CLUB 7

— Dacă antrenorii noștri pot la 
această dată să activeze pe bază 
de contract, pe o anumită peri
oadă de timp în care fiecare parte 
(antrenor și club) are obligațiile 
sale, nu văd ce ne va împiedica 

UN AUTOTURISM „RENAULT DAUPHINE-OORDINI" ÎN CADRUL PREMIULUI EXCEPȚIONAL LA CONCURSUL PRONO
SPORT DE DUMINICĂ

Programul concursului Pronosport nr. 29 din 23 
iulie 1967 cuprinde 13 din cele mai atractive 
meciuri din „Cupa de vară”. Cu această ocazie, 
vă recomandăm ca înainte de a trece la fixarea 
pronosticurilor și completarea buletinelor, să con
sultați Programul Loto-Pronosport care a apărut 
astăzi, marți 18 iulie a.c , și posedă date referi
toare la echipele din concurs.

Dar iată acest program: I: Mureșul Deva — 
A.S. Cugir; II: C.S.M. Reșița — C.F.R. Timi
șoara; III: C.F.R. Arad — Vagonul Arad; IV: 
Minerul Bihor — Steaua roșie Salonta; V: Olimpia 
Oradea — Grisul Oradea, VI: Metalul Aiud — 
Clujeana; Vil: Medicina Clui — Industria sîrmei 
Cîriipia Turzii; Viii: Arieștd Turda — Unirea

Dej: IX: Chimica Tîrnăveni — Soda Ocna Mureș; 
X Metalul Cop.șa Mică — Caz metan Mediaș; XI: 
A.S.A. Sibiu *— C.S.M. Sibiu; XII: Met roiu Bra
șov — Toactorul Brașov; XIII: Chimia Făgăraș— 
Faianța Sighișoara.

Participau!ii Ia acest concurs vor beneficia in 
afara premiilor obișnuite în bani șl de un âuto- 
turi-sm „Renault Dauphine-Gordini44 plus 31.700 
lei în numerar care completează valoarea de 75.000 
lei a premiului excepțional.

• Tragerea autoturismelor LOTO de astăzi va 
avea loc la Chilul S.N.M.C. din orașul Constanța 
irtcepiitd de la ot-a 18.

• tragerea Pronoexpres de inîtrfe, miercuri 19 
iulie 1967. va avea loc la „Casa de Cultură din 
Mangalia* la ora 18.

REZULTATELE OMOLOGĂRII CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 28 DIN 12 IULIE ne?

EXTRAGEREA I • Categoria a U-a : 1 variantă 
a 34.072 lei și 5,5 variante a 9.072 lei ; a IlI-a : 33,5 
a 1.895 lei ; a IV-a : 284 a 287 Iei ; a V-a : 734 a 
iii iei ; a vi-a : 4.448,5 a 25 lei. Report la catego
ria I : 29.435 lei.

EXTRAGEREA A II-a : Categoria I : 8.5 variante 
a 44.243 lei ; a II-a : 6 a 6.396 lei ; a IlI-a : 39,5 a 
1.048 lei ; a IV-a : 203^5 a 261 lei ; a V-a : 1.000 
a 53 lei ; a Vl-a : 2.932 a 25 lei. Premiul de cate
goria I de la extragerea a II-a a fost cîștigat de 
Văcăroiu Petre din București.

Rubrică redactată de Administrația de stat Loto- 
Pronosport.

în viitor ca un asemenea angaja
ment să fie încheiat și cu jucăto
rii. O dată și o dată trebuie stipu
late și obligațiile chibuhri față de 
jucător, ca și, bineînțeles, obliga
țiile jucătorului față de club. 
Aceasta va duce, credem noi, la o 
schimbare a mentalității jucătoru
lui fată de fotbal, la creșterea 
simțului de răspundere față de 
clubul în care activează. Con
sider că în prima etapă clu
burile și antrenorii au datoria 
de a-i învăța pe jucători să 
joace fotbal in adevăratul în
țeles al cuvîntului. Apoi, de la caz 
la caz, cînd fotbalistul reprezintă 
o valoare care merită menținută 
de clubul respectiv, să se treacă 
și la contract. Bineînțeles, aceasta 
este o chestiune de viitor, care 
trebuie încă bine studiată. în a- 
ceastă ordine de idei eu sînt de 
părere că toate cluburile pot avea 
un număr mai mare de jucători. 
Pină acUm se obișnuia ca o e- 
chipă să aibă un lot de 18—20

• Zeci de specialiști iși spun cuvrntul

• Clubul să devină o forță in fotbal ® 

Vom avea un selecționer unic?•Antrenori 

români peste hotare, antrenori străini 

In țară

fotbaliști. De ce să nu aibă 30 ? 
Dar, toți să aibă valoare, în așa 
fel incit să poată fi folosiți cu 
succes.

— DE CURIND, S-A DISCU
TAT SISTEMUL COMPETI- 
TIONAL PENTftU SEZONUL 
1967/1988. LA CE CONCLUZII 
S-A AJUNS ?

— Campionatul viitor — aî 
50-lea al României— trebuie să se 
desfășoare după sistemul competi- 
țional valabil pînă acum. Dezbate
rile au fost însă, dintre cele 
mai aprinse. Au existat zeci de 
propuneri, care de care mai con
troversate. Au fost propuse, de 
exemplu, 18 echipe în categoria
A, 20—22 echipe într-o serie la
B, patru serii de alte 22 la C, sau 
16 la A, 2X16 la B și menținerea 
actualului sistem la C. Au existat 
multe propuneri și în ce privește 
desființarea categoriei C. De ase
menea, s-au discutat condițiile de 
promovare : cu baraj sau fără, să 
retrogradeze automat o singură 
echipă sau două etc. etc. Dar, 
orice modificare adusă acum, cu 
o lună de zile înaintea începerii 
unui nou campionat, ar putea fa
voriza unele echipe ; în mod deo
sebit, însă, ar crea multe nemul
țumiri în rîndul altora. De aceea, 
biroul federal, împreună cu un 
larg cerc de specialiști, consultați 
în această problemă,- au stabilit 
ca noul campionat să se desfă
șoare fără vreo schimbare. For
mula campionatului trebuie însă 
modificată. Ne-o impune viața, 
nevoia de a ridica îolbalul pe o 
treaptă valorică superioară. Ne 
gindim să stabilim încă în aceas
tă toamnă noua formulă, s-o adu
cem la cunoștință publică, s-o 

punem în discuție. Astfel, toate 
echipele din țară vor lua cunoș
tință cu multe luni de zile îna
inte de sfîrșitul campionatului 
cum trebuie să lupte să-și găsea
scă un loc sub „soare" fie în „A", 
în „B“ sau „C“, In ediția din 
1968 1969. Așa este just să pro
cedăm și nu să punem cluburile și 
asociațiile în fața unui fapt îm
plinit fără a le da posibilitatea 
să-și spună părerea.

— CUM VOR DECURGE IN 
VIITOR PREGĂTIRILE ECHI
PEI NAȚIONALE 7 LOTUL 
VA FI PREGĂTIT TOT DE UN 
COLECTIV DE ANTRENORI 
ȘI MEDICI 7

— Nu. Eu sînt pentru selecțio
ner unic. Bineînțeles, acesta va 
trebui ajutat de colectivul larg 
al antrenorilor din cluburi. Dar, 
în ultima îază a pregătirilor echi
pei, selecționerul unic trebuie să 
hotărască singur asupra formării 
garniturii pe care o va alinia.

Dorim să reintroducem această 
funcție, dacă nu mă înșel, după 
mai bine de 25 de ani.

— ȘI CINE CREDEȚI CA 
VA PUTEA ÎNDEPLINI CU 
SUCCES ACEASTA SARCINA 
DE RĂSPUNDERE 7

— Eu îl văd în acest rol pe an
trenorul Bazil Marian. Este un an
trenor bun, are „ochi", cum se 
spune, în depistarea celor mai în 
formă jucători. El a obținut rezul
tate bune în munca pe care a des- 
îășurat-o cu echipa de tineret și 
olimpică, mulți dintre jucătorii 
din loturi au trecut prin mina lui. 
Aceasta este, deocamdată, păre
rea mea personală.

— EXISTA UN PROGRAM
AL ECHIPEI NAȚIONALE 7

— Desigur. în afară de meciu
rile ce s-au perfectat, el va cu
prinde încă multe alte jocuri in
ternaționale cu caracter amical. 
Numai contactele cu toate școlile 
de fotbal din Europa ne vor per
mite să obținem acea creștere ca
litativă a fotbalului nostru. Și în 
acest sens sîntem hotăriți să opu
nem echipa noastră națională tu
turor echipelor din Europa, indi
ferent care ar fi rezultatele. Ace
lași lucru îl vom recomanda și 
cluburilor. Ori de cite ori ele vor 
avea posibilitatea să se confrunte 
cu o echipă de club de peste ho
tare, să nu stea pe gînduri, să 
„zboare" să joace. Cred că du
hurile vor trebui în viitor să-și 
creeze singure relații cu echipele 
din străinătate. Să invite echipe 
în țară și la rîndul lor să joace 
peste hotare (pe bază de recipro
citate).

I. DUMITRESCU
văzut de Neagu Rădulescu

— CONSIDERAT! NECESA
RA PREZENTA UNOR AN
TRENORI STRĂINI IN ȚARA?

— Chiar foarte mult. Prezența 
a 1—2 antrenori de valoare, care 
să stea la noi 2—3 ani, ne va fi 
de un mare folos. Totodată, tri
miterea a 2—3 antrenori români 
pe o perioadă mai îndelungată in 
străinătate, unde să studieze me
todele de pregătire și antrena
ment ale unor mari cluburi din 
Europa ar însemna un mare ciștig 
pentru fotbalul nostru. Sperăm să 
realizăm aceste obiective, care de 
altfel reprezintă un vechi dezide
rat al colegiului nostru de antre
nori. Am discutat această chesti
une, de curînd, cu Sir Stanley 
Rous, președintele F.I.F.A., care 
ne-a vizitat țara. El ne-a asigurat 
că vom primi un sprijin prețios 
din partea forului suprem al fot
balului. Totul depinde numai de 
noi.

O bună parte din timpul discu
țiilor cu tov. irig. I. Dumitrescu 
a fost ocupat de problemele pe 
care le ridică activitatea comisi
ilor ce lucrează pe lingă F.R. Fot
bal. Din cele relatate de inter
locutorul nostru a reieșit că, în 
viitor aceste comisii se vor bu
cura de mai multă independentă 
decît pînă acum. Biroul federal nu 
va interveni în hotărîrile luate 
de acestea, ele avînd depline 
puteri asupra măsurilor și hotă- 
rîrilor pe care le iau sau le aplică. 
O mare atenție se va acorda în 
viitor comisiilor regionale de fot
bal, care trebuie în sfirșit să de
vină organe supreme de condu
cere a activității fotbalistice în 
regiuni.

IN CE PRIVEȘTE ACTIVI
TATEA, CREȘTEREA ȘI PRO
MOVAREA JUNIORILOR. TOV. 
I. DUMITRESCU NE-A SPUS 
IN ÎNCHEIERE :

— în primul rînd, vom căuta să 
înlocuim actuala formulă de dis
putare a campionatului de ju
niori, care nu mai corespunde, cu 
una care să ducă la creșterea in
teresului juniorilor pentru fotbal. 
Sperăm să rezolvăm această pro
blemă cit mai urgent, pînă !a în
ceperea noului sezon competițio- 
nal pe țară. Un obiectiv impor
tant ce va trebui urmărit va fi 
acela de a veghea ca toate clubu
rile să asigure copiilor și junio
rilor cele mai bune condiții do 
învățare a fotbalului. Aceasta va 
fi o clauză a antrenorului princi
pal al clubului, de care va trebui 
să răspundă cu toată seriozitatea 
în fața colegiului central al antre
norilor, ca și în fața biroului fe
deral.

O problemă rămasă nediscutată 
în amănunțime este aceea a arbi
trajelor. Acesteia îi vom dedica 
o atenție specială, într-o nouă 
convorbire pe care o vom avea, 
sperăm cît mai curînd, cu tov. I. 
Dumitrescu. Atunci vom discuta 
și alte probleme, cum ar fi aceea 
a autonomiei F.R.F. ca și a trans
ferurilor.

CRISTIAN MANTU



Cei mai buni iahtmani din Uniunea Sovietică s-au întrecut recent pe 
apele golfului Sevastopol, în Marea Neagră. Fotografia de mai sus 

prezintă ambarcațiunile de clasa „5,5" în timpul întrecerii

Baschetbalistele noastre concurează la Messina
ROMA, 17 (Agerpres). — La Messina a început un turneu inter

national de baschet la care participă selecționatele feminine ale 
Franței, luqcslaviei, României. Ungariei și Italiei.

In prima zi, Franța a învins Italia cu 46—32 (21—17), iar Ungaria 
a dispus de Iugoslavia cu scorul de 72—69 (37—34). Echipa Româ
niei a avut zi liberă.

In ziua a doua, reprezentativa României, a întîlnit echipa Franței. 
Victotia a revenit baschetbalistelor franceze cu scorul de 52—49 
(30—25). Selecționata Ungariei a întrecut cu scorul de 49—30 (23—16) 
echipa Italiei.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE ȘAH
La Harrachow (Cehoslovacia) 

au început întrecerile celei de-a 
XHl-a ediții a campionatului mon
dial universitar de șah pe echipe 
(masculini. în grupa a V-a, în 
care participă și echipa Româ
niei. în prima rundă s-au înre
gistrai rezultatele: România — 
S.U.A. 2—2, Cuba — Islanda

RUGBIȘTII DE LA RAPID IN CEHOSLOVACIA
PRAGA. — )n meci amical, echipa de rugbi Rapid București a 

întîlnit formația Sokol. Rezultat: 6—6 (3—3).

„MONDIALELE"
MONTREAL . 17 

(Agerpresi. — S-au 
încheiat campionate
le mondiale de scri
mă. Proba de spadă

DE SCRIMĂ AU
pe echipe a fost cîș- 
tigată de echipa 
U.R.S.S. care a între
cut în finală cu 7—5 
formația Franței. Pe

RECORD MONDIAL

La Minneapolis (S.U.A.). atletul 
american Earl McCulloch a ega
lat recordul mondial în proba 
de 110 mg.: 13,2. Pînă acum, 
doi atleți au realizat această per
formanță : Martin Lauer (R.F.G.)

W BUNGERT ÎNVINGĂTOR LA DUSSELDORF
Proba de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de 

tenis de la Dusseldorf a revenit jucătorului vest-german Wilhelm 
Bungert, care în finală a dispus cu 6—1. 2-—6, 6—3, 6—3 de compa
triotul său lngo Buding.

O Echipa de fotbaL (tineret) a Bulgariei a învins cu 5—0 (2—0) 
formația daneză Avarta. Întîlnirea a avut loc la Sofia.

... i mimI |1 , (mm 1i ,xffiggșaMWWm'FI t

DE CE Al PIERDUT ECHIPELE NOASTRE REPREZENTATIVE DE HANDBAL
ATiT DE CATEGORIC JOCURILE CU SELECȚIONATELE IUGOSLAVIEI?

Echipele noastre reprezentative <ie 
handbal au ocupat locurile secunde 
în tradiționalele competiții „Trofeul 
Tasmajdan" sj „Trofeul Zagreb”, pe 
care Federația iugoslavă Ie organi
zează în fiecare an. invitînd, alter
nativ la Belgrad si Zagreb, naționale 
masculine și feminine consacrate. în 
acest sens, nici ediția de anul acesta 
nu a făcut excepție. Alături de for
mațiile tării gazdă (care de altfel, 
an ciștigat fără echivoc ambele 
turnee și care, la băieți, dar. mai 
ales la fete trebuie considerate ca 
făcînd parte din „marile puteri*4 ale 
handbalului mondial contemporan), 
au fost prezente — enunțate în or
dinea clasării lor — România. R.F. 
a Germaniei, Bulgaria (m) si Româ
nia. R.F. Ungară și R.F. Polonă (f).

Avînd în vedere faptul că pentru 
echipele noastre obiectivul principal 
a fost verificarea și rodarea elemen
telor tinere, recent titularizate și 
nicidecum ocuparea locului I cu 
orice preț, cît șî realitatea că au 
fost învinse (în luptă directă și în 
clasament) adversare de renume 
(R.F.G. la băieți și R.P.U. la fete, 
prezentă cu formația completă. cu 
care a cucerit titlul mondial), am fi 
putut să ne declarăm mulțumiți, 
dacă...

Dacă nu ar fi existat cele două 
eșecuri îngrijorătoare în fața Iugo
slaviei (15—28 la băieți și 5—13 la 
fete), cărora nu li se poate găsi nici

Foto s TASS

1—2 (1). Alte rezultate: grupa I: 
Irlanda — U.R.S.S. 0—4. Olanda.— 
R.D.G. 1—3 ; grupa a Il-a: Bul
garia — Cehoslovacia l’/2—2'/, ; 
Finlanda — Belgia ’/2—l1/, (2) ; 
grupa a lila: Iugoslavia — Un
garia 3—0 (1) ; grupa a IV-a: 
Danemarca — Austria 2‘/s—î'f,

LUAT SFÎRȘIT 
locurile următoare 
s-au clasat: Unga
ria, Suedia, Polonia 
șl Austria.

EGALAT PE 110 m g.

în 1959 și Lee Calhoun (S.U.A.) 
în 1960.
• La Londra, atletul englez 

John Boulter a egalat recordul 
Europei pe 880 yarzi: 1:47,3 (re
cordul european aparține atletului 
vest-german Franz Josef Kemper).

o justificare ! „Avantajul terenului", 
„momentele psihologice*, nu pot sta 
în picioare și nu pot constitui o 
scuză pentru nimeni • Ambele 
echipe „au căzut" și apoi au abando
nat lupta pentru un rezultat, măcar 
onorabil ! Această „resemnare" este 
condamnabilă și trebuie să dispară 
din concepția sportivilor noștri. cu 
atît mai mult cu cît handbalistele 
și handbaliștil români au fost întot
deauna exemple de dîrzenie, perse
verență și abnegație ’

Ceea ce ne-a afectat cel mai mult 
în partidele cu Iugoslavia a fost nu
mărul de goluri primite (28 ! ! ! la 
băieți și 13 ! ! la fete) și, deci, extrem 
de slabul randament în apărare ! 
Să nu uităm, însă, că în handbal 
jocu? defensiv este deseori condiționat 
și de eficiența atacului și, mai ales, 
de felul cum o echipă știe să „asi
gure mingea" în fazele ofensive, cum 
știe s-o păstreze sau, mai precis, să 
nu o cedeze prea repede adversaru
lui. în această privință formațiile 
noastre au „păcătuit»» grav : ratărilor 
din situații favorabile Ii s-au adăugat 
lipsa de răbdare șî calm tactic, pri
peala șî imprecizia dovedită în arun
cările Ia poartă, înainte ca atacurile 
să fie judicios construite si bine pre
gătite în cadrul așa-zisei „faze a 
treia". Proporțional cu scorurile, min
gea a fost — ca timp — de aproxi
mativ două ori mai mult în posesia 
adversarilor,7 decît în stăpînirea echi
pelor noastre;

„CUPA EUROPEI" LA ATLETISM
Reprezentativele feminine a 17 

țări au participat Ia întrecerile 
din cadrul celor trei grupe semifi
nale ale „Cupei Europei" la atle
tism.

DRESDA 17 (Agerpres). — în 
localitate s-au întîlnit echipele 
Bulgariei, Olandei, Italiei, R. D. 
Germane și Ungariei. Au obtinut 
calificarea pentru finala de la 
Kiev (15 septembrie) formațiile 
R.D.G. (45 p) și Ungariei (39 p). 
Cîteva rezultate : 100 m : Heldt 
(U) 11,5; 200 m: Toth (U) 23,9; 
800 m: Pohlitz (R.D.G.) 2:05,1;
80 mg: Jalota (B) 11,0; lungime: 
Loehnert (R.D.G.) 6,30; înălțime: 
Schmidt (R.D.G.) 1.76; greutate : 
Gumroel (R.D.G.) 17,68 — nou re
cord; disc; lllgen (R.D.G.) 57,96; 
suliță: Schultze (R.D.G.) 50,97.

WUPPER TAh 17 (Agerpres). — 
Echipele Poloniei și R. F. a Ger
maniei, clasate pe primele două 
locuri, și-au asigurat calificarea

Juniorii și marile
performante atletice

Franz losef Kemper nu împlinise 
încă vîrsta de 21 de ani, cînd în fi
nala campionatului de atletism al 
R.F.G.. în august anul trecut, a 
parcus 800 m în 1 : 44,9, stabilind 
un nou record european. Vechiul 
record aparținuse belgianului Ro
ger Moens (1:45,7) si era unu! din 
recordurile europene cele mai 
vechi în același an, Kemper a 
alergat distanta de 1 000 metri 
în 2:16,2 rcpetînd recordul mon
dial al lui Jurgen May (R.D.G.).

Exemplele furnizate de Jim 
Ryun (19 ani), Vera Nicolic și 
Kemper confirmă în mod elocvent 
faptul că în prezent performanțele 
înalte la probele de semifond sînt, 
din ce în ce mai mult, și pe măsura 
juniorilor. Trebuie să subliniem, 
însă, că perioada de pregătire a 
alergătorilor de înaltă clasă nu s-a 
redus. într-o serie de țări o atentie 
tot mai mare se acordă educației 
fizice și sportive a copiilor și ado
lescenților. Bineînțeles că perfec
tionarea metodelor de antrenament 
joacă în ultimă instanță rolul pri
mordial.

Sub influenta antrenamentului 
alergătorilor din Noua Zeelandă 
(P. Snell, J. Davies și alții) în multe 
țări a crescut considerabil efortul 
la antrenament, atît în ceea ce pri
vește volumul cît și intensitatea. în 
prezent, o importanță mare în pre
gătirea alergătorilor este acordată 
corelației dintre antrenamentul 
aerob (antrenamentul de rezistență 
generală) și anaerob (rezistență în 
regim de viteză). Desigur, nu există 
însă o retetă unică. Planificarea 
antrenamentului alergătorilor de 
clasă internațională are în continu
are un caracter individual și se 
face ținîndu-se seama de datele fi
zice și de gradul de antrenament al 
diferiților sportivi. Aceasta mai de
pinde și de principalele sarcini ale 
sezonului sportiv respectiv.

Kemper, de pildă, spune urmă

Toate acestea, desigur, nu sint nu
mai consecințele unor deficiente pri
vind maturitatea și gîndirea în joc.

Aici este cazul să arătăm că jucă
torii șî jucătoarele care alcătuiesc în 
momentul de față loturile noastre nu 
au atins (unii, nici pe departe) acel 
grad de tehnicitate, acea valoare fi
zică si acea capacitate psihică, care 
au făcut din precursorii lor „elita" 
handbalului mondial. Lacunele și 
deficientele în pregătirea lor fizică 
(generală si specială), tehnică și tac
tică (individuală și colectivă) au ieșit 
la iveală chiar Ia prezentarea în lot. 
Și ele și-a-j cerut tributul în întîl- 
nirile „cheie" — la Belgrad și Za
greb —, care a fost plătit cu prețul 
unor înfrîngeri dureroase. Alarmant 
este faptul că antrenorii lotului mas
culin au trebuit să se lupte cu atitu
dini și concepții, care au fost străine 
handbaliștilor, pînă mai ieri : îngîm- 
farea, auto-liniștirea. menajamentul 
prost înțeles al „prețiosului eu* etc. 
Chiar și Ia lotul feminin a scăzut 
parcă entuziasmul, dăruirea totală 
sau spiritul de luptă și sacrificiu.

Cîteodată, scăderile de formă sînt 
inevitabile. Sîntem de acord cu a- 
ceasta. Dar, de Ia forma maximă, 
care îți aduce titlul de „cej mai 
eficace jucător", pînă la depresiunea 
care te stigmatizează drept „ine
ficace", este o diferență inadmisi
bilă ! Sub acest aspect trebuie să-1 
criticăm aspru pe Gruia^ Licu, Nica, 
Samungi și alții de la lotul masculin

pentru competiția finală. Cele mai 
bune rezultate : 100 m : Kirszen- 
stein (P) 11,4; 400 m: Henning
(R.F.G.) 54,3; 800 m: Nicolici
(Iugoslavia) 2:05,9; 80 mg : Schell 
(R.F.G.) 10,8; lungime : Kirszen- 
stein (P) 6,37; disc: Westermann 
(R.F.G.) 55,71; suliță: Jaworska 
(P) 53,73. Clasamentul general: 
1. Polonia 55 p, 2. R.F. a Germa
niei 54 p, 3. Cehoslovacia 33 p, 
4. Franța 37 p, 5. Iugoslavia 25 
p, 6. Austria 22 p.

Cea de a treia semifinală s-a 
desfășurat luni seara pe stadionul 
BisJet din Oslo. în capitala Nor
vegiei au concurat atletele din 
U.R.S.S., Anglia, Suedia, Norve
gia, Danemarca și România. Ora 
tîrzie la care au început întrece
rile (în Norvegia este... zi po
lară 1) nu ne îngăduie să vă pre
zentăm astăzi rezultatele obți
nute.

toarele : .,Eu tind să continui cît 
mai mult antrenamentul aerob și 
numai în luna aprilie încep să dife- 
rențiez antrenamentul, incluzînd pe 
cel anaerob. în perioada pregăti
toare, raportul procentual de lucru 
aerob și anaerob reprezintă aproxi
mativ 80 și 20 la sută. în perioada 
competițională — dimpotrivă. Nu
mai 20 la sută din lucrul de antre
nament se desfășoară în condiții 
aerobe și 80 la sută în cele ana
erobe**.

Adio, „mister Tom"!
în primăvara anului 1959, în ve

chiul port breton St. Brieuc debar
ca un tînăr înalt, slab, cu ochi vi
sători. într-o mînă ținea o bicicletă, 
în tr-alta o valiză uriașă de carton. 
Localnicii, curioși, crezînd că aduce 
ceva de vînzare, l-au întrebat ce are 
în valiză. Surizînd enigmatic, băiatul 
le-a răspuns: „idealuri*... TOM 
SIMPSON, fiindcă despre el este 
vorba, lăsase Yorkshire-ul natal și ple
case în Franța să se facă ciclist 
la școala lui Louison Bobet. Idealul 
său era să ajungă campion mondial, 
să reediteze pe șosea performanțele 
faimosului pistard englez Reg Har
ris. Răbdător și tenace, Simpson a 
izbutit devenind repede, prin situa
ția sa neobișnuită, un personaj pi
toresc, căutat de organizatori, sim
patizat de cicliști pentru sinceritatea 
și firea sa veselă. După șase 
luni de ucenicie, în 1959, pre
zent la startul campionatului mon
dial de la Zandvoort, lansa evada
rea decisivă cu Darrigade, Ronchini, 
Fore. S-a clasat al 4-lea. „într-o 
zi voi fi și eu campion mondial* — 
spunea. Unii au rîs. Si totuși, în 
1965, pe circuitul de la San Sebas
tian, Simpson devenea campion al 
lumii la fond.

Si pe Soos, Nemetz, Bîtlan etc. de 
la cel feminin.

Ne rămîne ca în încheiere să con
semnăm și unele „cauze obiective", 
care însă nu trebuie interpretate 
drept scuze :

— Cele două competiții sînt nein
dicat așezate în calendarul nostru 
sportiv și pun probleme grele în 
ceea ce privește menținerea sau re
dobândirea formei sportive, în condi
țiile unor îndelungate și susținute e- 
forturi, depuse în timpul campiona
tului național și în condițiile oboselii 
acumulate.

— In această perioadă, datorită o- 
bligațiilor școlare (pregătiri, colocvii, 
examene, admiteri), o serie de jucă
tori și jucătoare de valoare nu pot 
participa la pregătirile loturilor. Ast
fel, nu au putut fi solicitat! Moser, 
Gațu, Papp, Penu (la băieți). Sze- 
kely, Nicolae, Șramco, Arghir, Dobîr- 
ceanu (la fete) și au participat numai 
sporadic Ia antrenamente Gruia, Licu, 
Lica, Popescu etc, ceea ce — fără în
doială — a slăbit potențialul echi
pelor noastre reprezentative.

In ciuda acestor ■„greutăți" credem 
că — cel puțin pentru reprezentativa 
feminină — nu trebuie să se renunțe, 
pe viitor, la această competiție, fi
indcă ea completează în mod util 
calendarul întâlnirilor internaționale, 
care la fete nu este tocmai bogat.

NICOLAE NEDEF 
FR. SPIER 

antrenori federali

Felice Gimondi 
a pierdut minute 

prețioase in Pirinei
Primul contact al „Turului Franței*, 

cu munții Pirinei (etapa a XVI-a: 
Toulouse — Luchon, 188 km) a pro
dus modificări importante in cla
samentul general. A ciștigat spa
niolul Manzaneque în 5 h 38:19 ur
mat de compatriotul său Jimenez în 
5 h 39:42 și apoi plutonul condus de 
Janssen (Olanda) — și cuprinzînd 
pe liderul cursei, francezul Pingeon 
— în 5 h 42:39. Deținătorul tricoului 
galben este urmat acum la numai 
2:03 de Jimenez. Urmează : Letort 
la 4:05, Balmamion la 5:48, Aimar Ia 
7:0,2. Italianul Gimondi a pierdut 
minute prețioase, fiind acum la 15:50 
de lider.

Eșec la Rostock
Echipa noastră masculină 

de volei (tineret) 
pe locul cinci

Turneul internațional de volei 
deschis reprezentativelor mascu
line de tineret, desfășurat in ora
șul Rosleck din R. D. Germană, 
a luat sfîrșit cu victoria echipei 
Bulgariei, Echipa tării noastre, 
care în ultimele două meciuri 
susținute a învins selecționatele 
Poloniei și Iugoslaviei cu 8—I 
(11, 8, —13, 10) și, respectiv, cu' 
8—2 (12, —12, 15, —10, 10), « 
ocupat locul V în clasamentul 
competiției. Ordinea finală a echi
pelor participante la turneul de 
volei din R. D. Germană este 
următoarea : 1. Bulgaria, 2., Ceho
slovacia, 3. Ungaria, 4. R. D. Ger
mană, 5. România. 6. Iugoslavia. 
7. Cuba, 8. Polonia.

Talentul, calitățile lui de rezis
tentă, suplețea sa (era înalt de 1,82 
m la 67 kg) si, în sfîrșit, ambiția si j 
perseverenta l-au proiectat pe firma
mentul sportului cu pedale. Era o ve
detă. Adoptîndu-l, lumea ciclismului 
profesionist îi cerea însă să-i accepte s 
legile sale aspre. Simpson trebuia să * 
se încovoaie nu numai pe bicicletă, | 
dar si în fata acelora care treceau cu fe 
interesele dincolo de ideea de sport. 3 
Intr-o suită de declarații făcute zia- t 
rului „Daily Mail** (în anul 1965), * 
Simpson spunea fără înconjur că ; 
toți cicliștii profesioniști sînt ne- ; 
voițî să se dopeze pentru a ține tre
na, pentru a cîștiga curse și a-și * 
menține locul în echipe. Multi dintre 
ei plăteau să li se înlesnească vic
toria într-o cursă sau alta. Corupția 
si combinațiile sînt acolo ceva obiș
nuit. In lumea prea tolerantă a ci- , 
clismului profesionist mărturisirile 
sale au produs iritare și panică. A s 
fost obligat să le retracteze. Virtejul ' 
l-a prins din nou. Succesul îl amețea. 
Exacerbarea orgoliului îl făcea să se , 
suprasolicite, atunci cînd simțea imi- ' 
nența primejdiei. Ce s-a întîmplat i 
pe serpentinele calcinate ale muntelui 
Ventoux, acolo unde s-a prăbușit fără 
a ști că nu-și va mai revedea nici
odată sofia și cele două fetite? Ni
meni nu poate ști...

Cei care l-au văzut cu cîteva 
minute înainte de accident, declară 
că nu și-au imaginat vreodată că un 
om este în stare să sufere aii ta. 
Simpson putea să abandoneze, să 
ceară ajutor. Dar el era în pluton cu 
Cimondi, Jimenez, Aimar, Poulidor. 
Dorea cu prea multă ardoare victo
ria. Ca și Jolly, Ockers, Danguillau- 
me, englezul Simpson a murit pe 
cîmpul dur de bătălie al curselor ; 
cicliste profesioniste. Adio „mister j 
Tom* I... !

I. G. I
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