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In vreme 
CE ALȚII 

SE 
ANTRENEAZĂ...

Cu cîtva timp în urmă 
ne-am aflat la Craiova, pen
tru a urmări și îndruma pe 
cei mai buni juniori din țară, 
veniți să-și dispute înuieta- 
tea pentru mult rîvnitul titlu 
de campion republican. O ci
fră record de participant: 

j 98 băieți și 66 fete, forfoteau 
prin sală așteptîndu-și rîn- 

1 dul la întrecere. Majoritatea 
| încă foarte mici, ne dau o me- 
| die de virstă îmbucurătoare 

pentru viitor.
Dacă înregistrarea unor re- 

■ corduri valorice sau tehnice 
• ar fi posibilă, s-ar fi putut 
I nota cîteva urmărind evoluția 
I micuților Gheorghe Naftali 
î (Comerțul Tg. Mureș) în vir- 
; stă de 12 ani sau ale Ligiei 
I Lupu (C.S.M. Cluj) și Gabriel 
1 Colțescu (Dinamo Craiova), 
j ambii în vîrstă de 10 ani.

De aceste mici dar auten
tice speranțe, la care se mai 
adaugă și altele, va fi mai 
firesc să ne ocupăm însă, cu 
prilejul campionatului repu
blican al copiilor.

La finala juniorilor aș fi 
j dorit să văd întrecîndu-se un 
i mănunchi mai mare și valo

ros de juniori și junioare, a- 
' firmați de acum în arena se- 
J niorilor și la valoarea celor 
I mai buni juniori din U.R.S.S., 
j Suedia, Cehoslovacia, Unga- 
j ria sau K.F.G.

Actualii component ai lo- 
: tului nostru de seniori con- 

șacrați cu mulți ani în urmă 
(Alexandru, Negulescu, Rethi 
și Giurgiucă) au rămas ulti-

Ella CONSTANTINESCU 
antrenor federal

(Continuare In pag. a 2-a)

A ÎNCEPUT 
TURNEUL 

FINAL
DE FOTBAL 

AL LICEELOR
Ieri, pe stadionul „23 August" a 

început turneul final al campiona
tului republican de fotbal al li
ceelor, cu participarea a 6 echipe. 
Prima partidă programată Ieri a 
adus față în față ech’vele Liceu
lui nr. 27 București și Liceului 
„ștefan cel Mare" dlt Suceava. 
După un joc echilibrat în prima 
repriză, bucureștenii au forțat no
ta la reluare obțlnînd, prin golul 
realizat de I. Popescu (mln. 73). 
o prețioasă victorie.

Intîlnlrea dintre formațiile Li
ceului N. Bălcescu Cluj șl Liceu
lui nr. 1 Calafat a fost mal echi
librată, clujenii obțlnînd cîștlg de 
cauză, grație unui penalti acor
dat de arbitru și transformat de 
Karanczy (mln. 23).

Meciul cel mal bun ca nivel 
tehnic șl ca spectacol a opus echi
pei Liceului nr. 1 din Bălcol pe 
cea a Liceului nr. 1 din Ocna Mu
reșului. Mal bine organizați în 
apărare și mal insistenți în ca
reul advers (acționînd în special 
pe contraatac), elevii din Băicol 
au cîștlgat cu 2—0 (1—0), prin 
punctele realizate de Nlculescu 
(min. 8 — cu concursul apărării 
adverse, care a deviat mingea în 
plasă) și de Soare (min. 66).

Astăzi se desfășoară etapa a 
doua. (a.b.).

Azi

ROMÂNIA-BULGARIA
ARAD, 28 (prin telefon). 

— Sala sporturilor din lo
calitate va fi, sîmbătă și 
duminică, gazda întrecerii 
internaționale dintre echi
pele masculine ale Ro
mâniei și Bulgariei. Lotul 
țării noastre cuprinde pe 
Gh. Tohăneanu, A. Cadar, 
P. Mihaiuc, I. Zamfir, Gh. 
Păunescu, V. Coșariu și L. 
Buh, antrenorii Gh. Con-

1NVESTIGATII PE TEME ACTUALE

DILEMATIMPULUILIBER(I)
Expresia „NU AM TIMP !“ 

este foarte Ia modă. 
Utilizată, insă, de cele 

mai multe ori, intr-un mod 
lipsit de justificare. Secolul 
vitezei a făcut, intr-adevăr, 
mai trepidantă viața noastră, 
dar ne-a oferit, drept com
pensație, tehnica și automa
tizarea. Astăzi, o banală apă
sare pe buton înlocuiește 
efortul evaluat odinioară în 
kilogrammetri de ordinul 
miilor sau zecilor de mii ! 
Mașina l-a eliberat pe om de 
efortul fizic dur, dar — în 
același timp — l-a predis
pus sclaviei sedentarismului, 

a toate acestea se adaugă ne
număratele modalități agrea
bile de petrecere statică a 
orelor de reconfortare : lectu
ra, televizorul, teatrul, cine
matograful, spectacolul spor
tiv, barul de zi, cafeneaua.

O statistică medicală nu 
tocmai veche relevă că pro
centul mortalității cauzate de 
lipsa mișcării (de bolile va
selor și ale inimii) întrece 
cu mult pe acela al can
cerului sau al accidentelor 
rutiere. Societatea contempo
rană se află, așadar, in fața 
unui pericol iminent, care 
trebuie combătut. Care poate 
fi combătut! Cum? PRIN

MIȘCARE, PRIN EXERCI
ȚII FIZICE. PRIN SPORT.

★
ceasta temă și-a propus 
s-o dezbată cea de-a 
XV-a Sesiune de comu

nicări organizată de labo
riosul Centru de cercetări 
științifice din Timișoara. Ape- 
lînd la un activ larg de co
laboratori, sesiunea — mi
nuțios pregătită — a bene
ficiat de rezultatele mai 
multor anchete-pilot, efectua
te pe baza unor cronograme 
tip în cadrul unei largi popu
lații de preșcolari, școlari, 
studenți, tineri muncitori și 
sportwi de performanță din 
București, Bacău. Brașov, 
Galați, Iași, Oradea și Timi
șoara.

în rîndurile de. față ne 
vom ocupa doar de conclu
ziile reieșite din testele efec
tuate asupra „eșantionului" 
ELEVI, prezente la sesiune 
cu cea mai amplă cazuistică 
(peste 15 000 de subiecte).

Elocvent ni s-a părut mai 
cu seamă faptul că investi
gațiile făcute în orașe dife
rite, dar cam în același in
terval de timp (aprilie) cînd 
școlarii aveau o perioadă di-

(Continuare în pag. a 2-a)

Valeriu CH1OSE

Aruncă la coș Cornelia Taflan, una dintre jucătoarele de 
bază ale echipei României, care ne va reprezenta la 

campionatul balcanic de la Split
Foto i A. NEAGU

Miine in baraj pronunțarea definitivă
Steagul roșu 
sau Progresul? 
Va fi Gloria
Birlad cea de a
lll-a echipă ? 
La Arad incă
două locuri
vacante

Citiți în pagina a IlI-a 
avancronicile trimișilor noștri

în pag. a 3-a

ARBITRUL VASILE DUMI-
JUCĂTORIITRESCU Șl 

STOENESCU 
RĂDUCANU

(Dinamo),
Șl NĂSTU-

RESCU (Rapid) SUSPENDAȚI

și miine, la Arad :

LA GIMNASTICĂ (m)
dovici și Fr. Cociș urmînd 
să se stabilească asupra e- 
chipei definitive în cursul 
zilei de sîmbătă.

Oaspeții, sosiți joi în Ca
pitală, și-au continuat dru
mul spre Arad, unde speră 
să ofere publicului local 
un spectacol sportiv valo
ros. In ambele zile, con
cursul începe la ora 17.

■ ■■ I

Duel spectaculos pentru minge purtat de Matei (tricou alb) și Alecu. 
Fază din meciul Progresul—Steagul roșu, disputat nu de mult in Capitală

DINAMO II BUCUREȘTI - VICTORIOASĂ
IN CAMPIONATUL DE CONTRATIMP PE ECHIPE
• LA JUNIORI MARI: T. M. BRAIL A, IAR LA JUNIORI

Colecției de trofee 
cicliste — și așa foarte 
bogată — Dinamo Bucu
rești i-a adăugat ieri 
încă unul : titlul de 
campioană națională în 
proba de 100 km con
tratimp pe echipe. Se 
confirmă astfel — dacă 
mai era nevoie — că a- 
ceastă secție este cea 
mai valoroasă din ci
clismul românesc și, 
mai ales, că antreno
rul ei, Nic.olae Voicu, 
n-a abandonat ideea de 
a ptegăti un team cu 
care să ' 
cifră a 
limpic.
realizată 
este departe de preten
țiile selecționerilor. 
Dar, nu trebuie, desi
gur, uitat că a fost ob
ținută pe o șosea im
proprie pentru o tenta
tivă (varianta Buftea), 
foarte aglomerată și pe 
caniculă. Și, poate, nici 
nu este aceasta în în
tregime echipa pe care 
și-a propus-o prof. Ni
colae Voicu pentru a 
efectua călătoria la 
Ciudad de Mexico. . . 
Oricum, părerea noas
tră este aceea că exis
tă suficiente șanse pen-

atace fatidica 
baremului o-

Performanța 
— 2h. 19:34 —

MICI: OLIMPIA
tru a se realiza timpul 
fixat de exigenții se
lecționeri ai reprezen
tativei olimpice.

La juniori, o plăcută 
surpriză : " ' ' ' ’
București, 
„piticilor" 
nostru,
Marin Niculescu’și Gh. 
Negoescu a învins „va
lul provincial”, aducînd 
în Capitală un titlu 
de care se simțea ne
voie pentru a se onora 
o activitate 
ză de foarte 
me doar pe 
racolați din 
provinciale.
mare la juniori mari : 
„Tînărul metalurgist" 
Brăila. Elevii tînărului 
maestru Mihail Simion 
au întrecut de justețe 
echipa lui Sima Zosim. 
Dar cele 7 secunde a- 
vans reprezintă, fără 
îndoială, o cantitate' de 
muncă în plus, poate 
mai multe talente în 
mănunchiul de tineri 
culeși din cele cîteva

Hristache NAUM

Olimpia 
în întrecerea 

ciclismului 
formația lui

ce contea- 
multă vre- 
seniorii. .. 

centrele 
O confir-

(Continuare 
in pag. a 2-a)

In drum spre sosire, echipa campioană — 
Dinamo II București — alcătuită din C. Cio
can, Em. Rusu, V. Tudor și C. Grigore (de 
la dreapta la stingă).

Foto : V. BAGEAC

AZI ÎNCEPE

CAMPIONATUL

B A

LA

F E

LC A N IC

BASCHET

MININ
Reprezentativa feminină de 

baschet a României a plecat 
ieri, la Split, pentru a parti
cipa la cea de a Vl-a ediție a 
campionatului balcanic.

Au făcut deplasarea : HA- 
NELORE SPIRIDON, ANCA 
RACOVIȚA, CORNELIA TA
FLAN, SANDA DUMITRES
CU DORINA SULIMAN, 
MARGARETA PRUNCU, GA
BRIELA CIOCAN, OCTAVIA 
BITU, ILEANA GHITA. IRI
NA VASILESCU, ECATERINA 
VOGEL, SUZANA SZABA- 
DOS.

Antrenori : SIGISMUND FE- 
RENCZ și GRIGORE COSTES- 
CU.

La campionatul balcanic iau 
parte selecționatele Bulgariei, 
Iugoslaviei, României și Ita
liei, rezultatele ultimei ne- 
contind, însă, in clasamentul 
oficial.

întrecerile vor avea loc 
după următorul program : 
SIMBATA : Bulgaria — I- 
talia, România — Iugosla
via.

DUMINICA : Bulgaria — 
România, Italia Iugoslavia.

LUNI: România — Italia, 
Iugoslavia — Bulgaria.

In toate edițiile anterioare, 
primul loc a revenit formației 
bulgare. Baschetbalistele 
mân ce s-au clasat pe locul 
doilea tn 1.964, 1963 și 1966 
pe locul al treilea în 1963 
1967.

De la Spilt, echipele vor 
pleca tn Sicilia, pentru a 
participa la a Xl-a ediție 
a campionatului european 
feminin.

ro- 
al 
Și 
Și

Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRAȘANU, transmite:

BUDAPESTA 28 — (prin 
telefon). Selecționata noas
tră de tineret s-a întîlnit 
aseară cu tinerii 
maghiari. D. 
egal cu Gedo 
două reprize, 
tima boxerul 
distanțează și 
puncte. 2—0 pentru “'unga
ria. P. Iuga, a intrat prea 
sigur pe el în ring. Ficher 
ripostează fără menaja
mente și 4—0. Disputa din
tre boxerul nostru, V. Kis, 
și Kovacs ne-a oferit un 
meci de uzură cu lovituri 
neclare. In ultima repriză 
Kis plasează cîteva 
la corp și 4—2. A 
neplăcut evoluția 
Dobrescu care a 
învins de către 
treptele ringului :

Cuțov a delectat specta
torii, reușind să-1 învingă 
pe Pusztay prin abandon 
în repriza a IlI-a. Ungaria 
— România : 6—4. Gh. Ene 
a stabilit egalitatea învin- 
gînd clar pe Kezai. Ene a 
plasat lovituri excelente, 
variate, find declarat cîști-

boxeri 
Ivan a fost 

în primele 
însă, în ul- 
maghiar se 
cîștigă la

serii 
surprins 
lui Paul 
coborît, 
Orban, 

6—2.

I

I
i
I

I

1

gător în unanimitate șl...
6—6. Vigh b.p. C. Cocîrlea:
8—6. Gyorfi b.p. Bacoș și
8—8. Năstac înv. ab. I M. 
Toth 10—8 pentru Româ
nia. I. Toth înv. dese. III
P. Cojocaru, 10—10, înaln-

tea ultimului meci. 
V. Lehăduș nu 
o speranță lui 
vingîndu-1 prin 
care în repriza
10 pentru România.

Dar, 
a dat nici 
Varga în- 

descalifi- 
Il-a și 12—

Hodoșan nu va boxa 
un an de zile

In urma articolului apărut în ziarul 
nostru, care sesiza cazul boxerului Ion 
Hodoșan, victimă a unor prea dese 
k;o.-uri, F.R. Box ne răspunde, dișcul- 
pînd de orice vină pe medicul lotului, 
dr. P. Radovici, și comunicîndu-ne ur
mătoarele :

„Ținînd cont de comportarea boxeru
lui I. Hodoșan în turneul final, comisia 
medicală a propus biroului Federației 
române de box oprirea pe timp de un 
an a acestuia din activitatea competițio- 
nală, care nu va putea fi reluată decît 
în urma unui riguros control medical, 
conform regulamentului A.I.B.A.",

jwxan

TRANSFERĂRILE”1I

P
otrivit hotărîrii adoptate de 
F. R. Fotbal și comunicate în 
presă, marți 25 iunie urma să 
intre în vigoare noul regu
lament de transferări, ai 
cărui proiect a fost pus recent 

în discuția opiniei publice. Așa cum 
era însă de prevăzut, data fixată 
(care trebuia, de fapt, să deschidă 
noua perioadă da transferări în fotbal) 
n-a putut fi respectată, intervenind ast
fel o amînare nedefinită în timp.

Tntîrzierea produsă este consecința 
directă a pripelii cu care s-a acționat 
în vederea rezolvării acestei probleme 
de importanță majoră a activității fot
balistice. După o îndelungă și inexpli
cabilă tergiversare, proiectul regula
mentului de transferări a fost pus în 
discuție publică în condițiile unei evi
dente crize de tim 
mînă înainte ca el 
la care s-a mai adăugat apoi o scurtă 
prelungire, insuficientă pentru o dezba
tere aprofundată, ca și pentru revizui
rea și punerea lui în aplicare. Deși 
acțiunea ca atare, de punere în discu
ție publică a unui asemenea docu
ment fundamental al activității fot
balistice este salutară, procedeul folosit 
i-a dat un caracter formal, creîndu-se 
impresia că federația dorește (ca și în 
atîtea alte ocazii) să ne pună în fața 
unui fapt aproape împlinit.

Cu toate acestea, atît ziarul nostru, 
cît și alte publicații (revista „Fotbal", 
ziarele „Munca" și „Informația Bucu- 
reștiului") au folosit din plin scurtul 
răgaz avut la dispoziție, solicitînd de 
la conducători de cluburi, antrenori, 
sportivi și simpli iubitori ai fotbalului 
opinii, sugestii și propuneri în legătură 

's transfe- 
și reprodus, laolaltă 

idere proprii ale re-

ip, cu numai o săptă- 
I să intre în vigoare,

cu proiectul regulamentului de 
rări, pe care le-au 
cu punctele de vedere proprii 
dacjiilor respective.

în marea lor majoritate, 
exprimate în coloanele publicațiilor 
menționate califică proiectul regulamen
tului de transferări la fotbal ca nesa- 
tisfăcător, atît în formă, dar mai ales 
în conținut. Concluzia aproape unanimă 
este că el cuprinde puține îmbunătățiri 
față de regulamentele care au acționat 
pînâ în prezent, păstrînd în schimb multe 
din lacunele acestora. Se remarcă, de 
pildă, faptul că proiectul noului regu
lament permanentizează o situație pri
vilegiată a unor echipe în dauna altora. 
Or, se știe că tratamentul inegal aplicat 
pînâ acum a creat mari neajunsuri 
fotbalului nostru, a favorizat abuzu
rile și traficul de influență, stîrnind 
nemulțumirea justificată a cluburilor și 
asociațiilor sportive mai mici, cu po
sibilități reduse, dar care sint, de fapt, 
adevăratele pepiniere ale jucătorilor de 
perspectivă.

Proiectul supus dezbaterii publice 
conține și alte lacune, care pot fi însă 
înlăturate, la fel ca și cele enunțate 
mai sus prin aplicarea sugestiilor și 
propunerilor venite din partea iubito
rilor sportului cu balonul rotund, a 
activiștilor sportivi, a antrenorilor și 
jucătorilor de fotbal, a presei.

Astfel, în noul regulament ar trebui 
să se facă o distincție precisă între 
jucătorii de performanță (din diviziile 
A, B și C) și marea masă a celorlalți 
fotbaliști, fiind oportun ca pentru 
aceștia din urmă transferările să de
vină complet libere de jos în sus, deci 
în sensul promovării. Pentru cei dintîi 
(jucătorii divizionari), rezolvarea ideală 
o constituie legitimarea pe termen limi
tat (2—3 ani), urmînd ca numai după 
expirarea ei (și numai în cazul cînd 
nu se reînnoiește) să poată fi posibil 
un eventual transfer. Aceste legiti
mări limitate în timp constituie, după 
părerea noastră, piatra unghiulară a 
viitorului regulament de transferări. 
Ele ar duce la înlăturarea multora din 
fenomenele negative care s-au produs 
și se mai produc încă în legătură cu 
trecerea fotbaliștilor de la un club la 
altul. Totodată ar deveni posibilă și 
reglementarea echitabilă a situației 
fotbaliștilor care își satisfac stagiul 
militar sau urmează studii superioare, 
în sensul ca transferurile acestora la 
echipele militare și studențești să fie 
posibile numai după expirarea terme
nelor de legitimare la vechile lor clu
buri. (Pentru aceste două categorii de 
jucători există însă și alte soluții, așa 
cum a rezultat din recenta dezbatere 
publică]. în vederea trecerii la legiti
mările pe termen limitat, sugerăm 
fixarea^ unei perioade de tranziție, 
chiar înaintea începerii viitoarei ediții 
a campionatului, în care transferările 
să fie complet liberalizate, fiecare jucă
tor urmînd să opteze, fie pentru clubul 
la care activează în prezent, fie pentru 
alt club.

în sfîrșit, noul regulament de trans
ferări n-ar trebui să favorizeze în 
un fel inegalitatea de tratament 
tre echipele din prima divizie 
din divizia secundă.

Desigur, dezbaterea publică 
în evidență și alte sugestii și 
neri valoroase, dar considerăm 
ideile expuse mai sus sînt esențiale. 
Prin folosirea lor, noul regulament de 
transferări — care trebuie cit mai 
repede definitivat — poate căpăta de
plină viabilitate, poate contribui cu 
adevărat eficient la progresul activi
tății fotbalistice din țara noastră.

părerile

Și

nici 
din- 
cele

a 
propu- 

câ

SCOS

C. FIRANESCU

I

I 
I

MSIKE, ÎN Sportul
- SPORTIVI SUB CUPOLA ACADEMIEI: FILOZO

FUL DAN BÂDARAU - AEROSTIER Șl PARAȘUTIST
- SĂ JUCĂM BADMINTON !
- ȘAPTE DECENII DE ACTIVITATE SPORTIVA

- Vl-L PREZENTĂM PE DORIN DRON - FOST 
PORTAR AL ECHIPEI NOASTRE NAȚIONALE DE 
HOCHEi

- MESE DE PING-PONG DIN,.. CIMENT

Două pagini
care vă

deMAGAZIN SPORTIV, bogat ilustrate, 
o£eră o lectură plăcută si interesantă
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BIIunim, GROSSKOST!
O știre laconică ne infor

mează că al 55-lea Tur al 
Frănței a debutat joi, la 
Vittel, printr-o etapă tic-tac, 
cîștigată de Charlie Gross
est In felul acesta, minus
culul ciclist alsacian devine 
primul purtător al tricoului 
galben în actuala ediție. Fap
tul n-ar merita, poate, comen
tarii speciale, dacă numele lui 
GrosskOst nu ne-ar evoca un 
episod dramatic din „Tour de 
l’Avenir“ 1965 — la care sub
semnatul am avut prilejul să 
asist.

... Sînt trei ani de atunci 
— mâi precis, trei ani fără 0 
zi, căci lucrurile s-au petre
cut la 30 iunie, în cea de a 
zecea etapă a Turului Spe
ranțelor, desfășurată pe o căl
dură caniculară între Dax și 
Bagneres de Bigorre. Acolo, 
în Pirinei, pe traseul celor 
două piSCuri-gigant (Au- 
bisque, 1710 m și Tourmalăt, 
2114 in) Urma să se decidă 
soarta cursei. Specialiștii an
ticipau uh duel aprig între 
cicliștii francezi și cei spa
nioli, îfi frunte eu Mâriahb 
Diaz. Firește, ibericii erau 
principalii favoriți, avînd în 
vedere profilul muntos al „te
renului de bătălie" — dar 
elevii lui Oubron s-au dove
dit hotărîți să infirme calcu
lele hîrtiei. Atacînd imediat 
după cbborîrea din Aubisque, 
GrosSkost și colegul său Bay- 
ssiere au luat un âVanS con
siderabil — peste trei minute, 
la începutul serpentinelor de 
pe Tdurmalet. Tocmai ne pre
găteam să consemnăm strălu

cita performanță a „cocoșului 
galic", cînd a survenit lovitu
ra de teatru : liderii au scăzut 
alura, au pierdut treptat orice 
urmă de energie, de luciditate 
și S-au prăbușit unul după al- 
tul pe asfaltul încins, în ex
clamațiile deznădăjduite ale 
miilor de compatrioți, veniți 
să aplaude succesul culorilor 
franceze în creierii Pirinei- 
lor... La capătul etapei, con
trolul medical a relevat pre
zența dopingului — vinovății 
au fost sancționați drastic 
(se vorbea, chiar de suspen
darea pe viață a ambilor â- 
lergători) — în fine, Diaz și 
echipa Spaniei au terminat 
victorioși la Barcelona, punc
tul terminus al acelui aven
turos „Tour de l'Avenir'b

Unul dintre „eroii" întâm
plării sus-amintite â dispărut 
ulterior din atenția amatori
lor de ciclism; Grosskost, în 
schimb, a reintrat după un 
sezon, afirmîndu-se de la o 
cursă la alta drept o auten
tică vedetă a competițiilor 
profesioniste pe șosea. Mă în
treb, ce s-ar fi întâmplat cu 
acest tânăr talent dacă tenta
tiva frauduloasă n-ar fi fost 
descoperită la timp și repri
mată cu severitate — și dacă 
(mai ales!) competența, înțe
legerea, interesele de un anu
mit ordin nu s-ar fi aliat 
pentru a-1 recupera de pe 
buza prăpastiei spre care se 
îndrepta, cu inconștientă dez
involtură, atît de timpuriu ?.

Dan DEȘLIU

In vacanță sau in concediu de odihnă- 
posibilități largi de cunoaștere 

a frumuseților patriei!
De Vbtbâ cu tovarășul

IULIU FEJES,

președintele

Biroului de Turism

pentru Tineret
De cufîhâ, și-a inaugurat acti

vitatea Biroul de Turism pentru 
Tineret, instituție organizată în 
itieea de a oferi elevilor, studen
ților și tineretului de la orașe și 
sate, posibilitatea de a petrece o 
vacanță sau uh concediu cit mai 
agreabil la munte, la mare, in 
Deltă, prin intermediul tabere
lor șt excursiilor. Despre cîteva 
aspecte legate de âctivitatea noii 
instituții, ne-a vorbit tovarășul 
IULIU FEJES, pl-eședintele B.T.T.

• Ce genuri de acțiuni sînt 
,, înscrise în planul do acttvi-

tâtiB ’ ăl biroului în acest 
* început 7

— In ciuda faptului că se află 
în anul de debut, Biroul de Tu
rism pentru Tineret Va organiza 
o gamă variată de acțiuni, me
nite sa răspundă dorinței de dru
meție a tinerilor de la noi, setei 
de cunoaștere ă frumuseților ță
rii și a obiectivelor de importan
ță majoră, cultural-artistică. și e- 
conothică. jn principiu, celor a- 
proape 30 000 de tliieri care vor 
putea să participe la acțiunile 
noastre turistice le oferim : 
excursii montane organizate pe 
11 trasee care cuprind Rodna, Ra- 
răul, Bucegii, Făgărașul, Reteza
tul, Vrancea, Apusenii ș.a. Apoi, 
excursiile tematice ca circuitul 
României, cetățile Daco-Romane 
din Nordul Olteniei și din Tran
silvania, 1 000 de kilometri în Ma
ramureș, monumente și case me
moriale diii nordul Moldovei Si 
Bucovina. După aceea, excursii 
nautice, pe Dunăre și în Deltă, 
cu șlepuri, pontoane, bărci re
morcate sau bărci cu rame. In 
fine, tabere de odihnă.

• Care este principala ca
racteristică a acestor multiple 
acțiuni 7

— Prin folosirea bazei materiale 
a Ministerului InvățămîntulUl si 
înființarea unor puncte turistice 
proprii — cu corturi și bucătă
rii de cîmp — ca și prin unele 
facilități acordate de stat în 
materie de transport (50 la sută 
reducere pe C.F.R.), B.T.T.-ul rea
lizează aceste excursii la prețuri 
larg accesibile tuturor tinerilor. 
Să vă dăm cîteva exemple.

Prețul pentru efectuarea tra
seului „Monumente șl case me
moriale din nordul Moldovei șl 
Bucovină" este de numai 283 lei. 
PresUpunîhd că se va pleca de la 
Tulcea, se va Urma itinerarul : 
Brăila — Galați — Tecuci — Mâ- 
rășeștl — Bacău — P. Neamț — 
Bleat — Văratec — Agapia — 
Tg. Neamț — Suceava — Sucevi- 
ța — Moidovița — Humor — V0- 
rpneț — suceava — Botoșani — 
Mircești — Roman — Bacău — 
Teciici — Galați — Brăila — Tul- 
eea. Acest traseu va fi acoperit 
în 6 zile. Menționez că plecarea 
se va putea face și din alte orașe 
ale țării (Constanța, Cluj, Bacău, 
Tg. Mureș, Ploiești, București, 
Iași etc.) cu mărirea duratei 
excursiei, plnă la 11 zile, și, bine
înțeles, eu creșterea corespunză
toare a pfețului. Un alt exemplu: 
excursia în Deltă, cu durata de

6 zile, vă costa 307 lei. Va fi 
urmat traseul : Tulcea — brațul 
Sf. Gheorghe — canalul DunavAț
— lacul Razelm — cetatea He- 
răcleea — canalul Dranov — ca
nalul perilofca — canalul Gea- 
murlia — brațul Sultna — Tecuci
— lacul Fbrttina — Mila 23 — Cri- 
șan — Sulina — plimbare cu re
morcherul pe Mare — canalul 
Busurca — lacul Roșu — canalul 
Litcov — Tulcea.

în cadrul programului fiecărei 
excursii în afara vizitării prin
cipalelor obiective din trasee, ti
nerii vor avea la dispoziție o ga
mă largă de distracții — carna
valuri ale cîntecului șl jocului, 
concursuri Instructive, focuri de 
tabără, seri de dans șl, de ase
menea, întreceri sportive în func
ție de profilul traseului respec
tiv.

• Foarte Interesant tot 
ceea ce ne-ați arătat... N-ar 
măi fi de menționat flecît un 
amănunt : cum Se pot procu
ra biletele pentru excursiile 
organizate de B.T.T. 7

— Acțiunile pe care le organi
zăm în sezonul dfe vară (iulie — 
septembrie) au fost popularizate 
în întreaga țară. Lă comisiile de 
turism ale comitetelor U.T.C. ale 
județelor, municipiilor și orașelor 
au fost trimise programele com
plete, s-au repartizat locurile. 
Orice tînăr— muncitor, coopera
tor, elev sau student — care doreș
te să-și petreacă Vacanța sau 0 
parte din concediu efectuînd o 
excursie (sau mai multe !) or
ganizate de B.T.T., se poată â- 
dresa comisiilor de turism ale 
comitetelor U.T.C. sau, în cazul 
studenților, celor ale centrelor 
universitare, care în modul cel 
mai operativ le vor înmîna bile
tele solicitate.

★
Ne facem șl noi ecoul Biroului 

de Turism pentru Tineret, invi
tând pe cei dornici să-și petreacă 
cîteva zile în tovărășia codrilor 
de brad, a nisipului Deltei, ur- 
mîhd variatele trasee organizate 
(cu cele secundare, care se in
tersectează, numărul acestora a- 
tinge cifră de 50$. Drum bun !...

REP.

După finalele școlilor profesionale

i>( drumul marilor performanțe
leri, după 7 Zile de In- 
ale fazei finale, cu ul- 
meciuri de fotbal desfă- 
pe stadionul „23 Au- 

De la prima sa etapă

Cea mai importantă compe- 
tiție Sportivă rezervată elevilor 
din școlile profesionale — cam
pionatul republican — s-a în» 
cheiăt 
treceri 
târnele 
șurate 
gust".
pînă lă finale, competiția a an
trenat peste 70 000 de elevi pa 
drumul sportului, al întrecerii 
cu secundele, cu centimetrii, cu 
inerția. Și a scos în evidență o 
mulțime de tinere talente de a 
căror evoluție ulterioară își 
leagă speranțele de viitor spor
tul de performanță.

După cum se știe, recent în
cheiata ediție a campionatului 
republican al școlilor profesio
nale s-a desfășurat la 4 ramuri 
sportive : atletism, fotbal, hand-

bal și volei. Rezultatele și nu
mele campionilor au fost deja 
publicate la momentul oportun, 
așa că astăzi nu ne rămîne de
cît să 
apreciere 
supra 
lor, 
și, bineînțeles, a rezultatelor. 
Desigur, cine privește tabloul 
performanțelor obținute de a- 
tleți nu va găsi nici uh record 
național de juniori. Va găsi, 
însă, pe lingă numele cunoscute 
în atletismul românesc (juni
ori) : Maria Linca, Petre Lupan, 
Miliana Micu, Viorica Brad, 
Nicolae Pița etc, o serie de 
nume noi că I. Vultur (Brașov), 
Gh. Moldovan (Luduș), Alexan
dra Burcea și Ana Iozu (Buc.), 
D. Mighiu (Botoșani), Anica 
Ștefan (Buzău). Să sperăm că

facem O succintă 
retrospectivă 

valorii concursuri- 
pregătirii concurenților

lua, ca șl colegii lor a- 
mai sus, drumul clu- 

cu tradiție unde se vor 
pentru a-și ridica ni- 
performanțelor. Acest

a-

ei vor 
mintiți 
burilor 
pregăti 
veiui
substanțial „obol” pe care șco
lile profesionale îl dau atletis
mului (mulți dintre concu- 
renți activează in secțiile de per
formanță ale diverselor clu
buri) merită aplauze, ața cutn 
profesorilor care se ocupă 
de creșterea elementelor (în 
special cei prezenți la fi
nale) li se cuvin felici
tări. Rezultatele obținute de 
elevii lor n-au fost, după 
spuneam, de talia celor obți
nute pe plan național, 

ele reprezintă îndreptățite 
ranțe de viitor.

Fotbalul se menține Ia un ni
vel superior, așa cum s-a de-

cum

dar 
spe-

Campioana țcolilor profesionale la volei, Chimia Copța Mică, pe care v-o prezentăm 
în imaginea alăturată, a fost de departe cea mai bund formație -f»

Foto i V. BAGEaC
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monstrat și cu alte prilejuri. 
Școlile profesionale sînt o sursă 
sigură de talente pentru echi
pele divizionare. Echipe ca C.F. 
București, Mine Petroșeni, Me
talurgica C. Turzii, Petrolul Mo- 
reni au în componența lor 
mulți jucători care, supuși unui 
antrenament corespunzător, pot 
constitui In Clțiva ani pionii 
principali ai unor echipe din di
viziile superioare.

Handbalul este, poate, sportul 
cel mai popular printre elevii 
acestor școli. Disputele oferite 
de cele 36 de echipe au Incin
ta t. Este întrutotul justificată 
aprecierea unor specialiști, care 
mărturiseau că n-au văzut 
jocuri așa de bune nici în prima 
divizie. In fiecare din formații 
există jucători de valoare și de 
mare perspectivă.

Voleiul își „merită" locul ul
tim rezervat în 
comentariu. Din 
de băieți, numai 
Mică și, tatr-b 
sură „23 August' 
Centrocoop Rm. Vîlcea și Agri
colă Sibiu s-au prezentat la un 
nivel corespunzător. Formațiile 
feminine ■—* de la campioană, 
la ultima clasată — âU fost 
mai mult decît slabe. De aceea, 
organizatorii intenționează să 
renunțe la volei in viitoarea 
competiție. Nu este, credem, un 
motiv suficient pentru o ase
menea hotărîre. în felul acesta 
voleiul școlar nu va progresa 
niciodată. De fapt, nivelul a- 
cestei competiții reflectă fidel 
degringolada actuală a voleiului 
românesc, în general. Și efor
turile pentru redresarea lui nu 
vor avea eficiență dacă îl ex
cludem de acolo de unde spe
răm o reîmprospătare.

scurtul nostru 
cele 17 echipe 
Chimia Copșa 
oarecare mă
ri București,

A. BREBEANU

Dinamo II București victorioasă
în campionatul de contratimp pe echipe

P.S. După consumarea ulti
melor meciuri, titlul de campi
oană a școlilor profesionale la 
fotbal a revenit formației Me
talurgica Cîmpia Turzil (antre
nor D. Crăciun).

(Urinare din pag. 1)
zeci care au trecut prin sita se
lecției. Media orară realizată de 
campioni este foarte apropiată de 
cea a seniorilor și acest lucru 
atestă un început de drum spre 
marile performanțe. De ce n-avem 
oare mai multe centre de crește
re a tinerelor cadre, la fel de va
loroase ca Brăila, Brașov, Plo
iești, Cluj șl Tg. Mureș ?

Avem speranța că acest comen
tariu elogios, adresat învingători
lor și celor care au urcat pe po
dium alături de ei, nu ne va fi 
infirmat de rezultatele controlu
lui antidoping. Din primele trei 
echipe clasate la seniori și din 
cele victorioase la juniori a fost 
supus controlului de către comi
sia Ministerului Sănătății cite un 
concurent. Poate că avertismen
tele trecutelor controale își vor îi 
făcut efectul !

★
Ultima finală a . campionatelor 

republicane de ciclism-șosea se

dispută duminică dimineața, Ințe- 
pînd de la otă 9, pe CireuitUi din 
str. Cîmpinei, cînd se va desfă
șura proba de semifond.

★
Rezultate tehnice :
Seniori (8 echipe, 100 km) : 1. 

DINAMO II BUCUREȘTI (Em. 
Rusu, C. Ciocan, V. Tudor C. 
Grîgore — antrenor NICOLAE 
VOICU) 2h 19:34 (U1.O. 42,930 km)
— campioană a României ; 2. Di- 
naiho I 2h. 24:26 ; 3. Steaua (an
trenor ion Vasile) 2h. 25:43 ; 4. 
Voința Ploiești 2h. 28:49 ; 5. Voința 
București 2h. 35:10; 6. Olimpia 
București 2h. 37:25 ; 7. Mureșul Tg. 
Mureș 2h. 31:28 ; 8. C.fe.M, Reșița 
2h. 45:40.

Juniori mari (11 echipe, 50 km) : 
1. T.M. BRAILA (D. Nemțeanu, 
Șt. Ene, M. Băcanu, M. Hrisoverl
— antrenor MIHAIL SIMION)
lh. 10:37 (m.o. 42,482 km) — cam
pioană a României ; 2. Petrolul 
Ploiești (antrenor Sima Zosini) 
lh. 10:M; 3. olimpia București
(antrenori Gh. Negoescu șl Marin

I 
8.
7.
8.

Nleulescu) lh. 11:40 ; 4. Steaua 
lh. 11:46 ; 5. Dinamo lh. 13:09 ; 
Șc. Sp. 2 București lh. 15:48 ; 
Șc. sp. Timișoara lh. 16:08 ; 
C.S.M. Cluj lh. 18:53.

Juniori miei (11 echipe, 30 km) : 
1. OLIMPIA BUCUREȘTI (M. Po
pescu, O. Marinescu, I. Slfibotâti» 
N. Gherghinescu — antrenor MA
RIN NICULESCU Și GH. NE
GOESCU) 45:35 (m.o. 39,488 km) — 
campioană â României ; 2. Trac
torul Brașov (antrenor Traian 
Chicomban) 46:10 ; 3. Mureșul Tg. 
Mureș (antrenor Ion Dorgo) 46:33; 
4. Steaua 47:30 : 5. Dinamo 47:48 ; 
6. Șc. sț>. Timișoara 48:27 ; 7. Vo
ința București 48:37 ; 8. C.S.M. 
fclUj 49:23.

Au fost supuși controlului anti
doping — prin tragere la sorți — 
concurențil Vasile Tudor (Dina
mo), Nicolae Ciumeti (Dlnamo), 
Ion Ardeifeahu (Steauâ), Mihai 
Hrisoveri (T.M. Brăila) și Ionel' 
Sînbotin (Olimpia București). Co
misia va comunica rezultatele 
marți 2 iulie.

Echipele din Pitești și Cluj,
campioane naționale la copii

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
Timp de 5 zile, terenul Voința 
din localitate a găzduit întrece
rile primei ediții a campiona
tului național de baschet pen
tru copii. Disputele au prile
juit meciuri dîrze, spectacu
loase, unele dintre ele ridicin- 
du-se la un bun nivel tehnic. 
Se cuvin a fi remarcate în mod 
deosebit echipele masculine din 
Pitești, Mediaș, Oradea, Bucu
rești și cele feminine din Cluj, 
Brașov și Deva. De asemenea, 
vom evidenția jocurile Pitești- 
Deva (57—55), Oradea-București 
(50—48), Pitești-Mediaș (53—41) 
la băieți și Brașov-Deva (44— 
37) la fete.

Clasamente 
1. ȘCOALA 
TEȘT1 (prof,
campioană națională), 2. Șc.sp. 
Oradea, 3. Șc.sp. nr. 2 București,
4. Șc. sp. Mediaș, 5. Șc. sp.
Brașov, 6. Liceul „Unirea" Foc
șani ; ‘ ‘ '
SPORTIVĂ CLUJ
Pop), 2. Șc. sp. Brașov, 3. Șc. sp. 
Deva, 4. Șc. sp. nr. 2 București,
5. Șc. sp. nr. 1 București, 6. Li
ceul „AI. î. Cuza“ Focșani.

îhtrecerile au evidențiat o 
serie de reale talente, printre

Turneu! fina!

a! școlilor sportive

finale 1 masculin : 
SPORTIVĂ PI- 
N. Delcuiescu) —

feminin : 1. ȘCOALA
(prof. H.

care : D. Anghel (Mediaș) — coș- 
geter cu 139 p, C. Rusu (Pitești) 
— cel mai tehnic jucător), 
F. Ziguli (Pitești), L. Galiță 
(Oradea), A. Miclescu (Bucu
rești), R. Ivan (Focșani) la bă
ieți, Ileana Szekely (Cluj) — 
coșgeteră cu 128 p, Doina Co
birzan (Cluj) — cea mai 
nică, Elena Olaru (Deva), 
tronelâ Strîmbu ’ 
Ida (Brașov) 
(Deva).

Competiția 
foarte bună 
rată de Școala sportivă Brașov 
și C.J.E.F.S. Brașov.

Și

s-a

(Brașov), 
Rodi ca

teh-
Pe-
Ulo 

Jara

bucurat de o 
organizare, asigu-

P. DUMITRESCU-coresp.

PORNIȚI
MOTOARELE!

VITEZIȘTII ÎȘI CONT’'jyțV 
ÎNTRECEREA LA REȘIȚA

Campionatul republican de vi
teză pe circuit programează du
minică, la Reșița, întrecerile eta
pei a doua. Primul Start se va 
da la ora 9 dimineața. Iată 
nea alergărilor, pe clase : i»
cmc, 250 cmc, 125 cmc, 350 cmc, 
175 cmc, 500 cmc și ataș, main- 
tea acestei etape în fruntea^ cla
samentelor se află : Al. Oprea 
(Metrom Brașov) — 70 cmc, M. 
Pop (Steaua) — 125 Și 175 
Gh. ion (Steaua) — 250 cmc, Al. 
Ionescu Cristea (Steaua) — 35®
cmc, M. Dănescu + E. Keresteș 
(Steaua) — ataș.

CRISTIAN DOVIDS
ȘI ȘTEFAN CHIȚU LA STARTUL 

CAMPIONATULUI MONDIAL 
Sportivii români CR. DOVIDS 

și ȘT. CHIȚU se vor prezenta 
duminică la startul etapei a 10-a 
a campionatului mondial de mo- 
tocros (clasa 250 cmc) care va a- 
vea loc în orașul Trzic din Iu
goslavia. O săptămînă mal tîrziu, 
la 7 iulie, el vor participa la 
tradiționalul concurs internațio
nal de motocros de la Pristina 
(Iugoslavia).

TURNEUL MOTOCROSIȘTILOR 
romani in franța, 

CONTINUA

După cum am mai anunțat, pa
tru motocrosiști români între
prind un turneu în Franța. Ovi- 
diu Puiu și Ervin Seiler ; vor 
iiia startul duminică la st.. Hi
laire de Wouhls, iar Ia 7 iulie 
la St. Brleuc. Tot pe 7 iulie vor 
lua startul, Ia un alt concurs in
ternațional, în orașul Lavit ja- 
proape de Toulouse), ceilalți doi 
alergători români Petre Paxlno 
și Otto Stephanl,

PE CIND ȘI CONCURSURI
DE DIRT-TRACK 7

Comisia municipal de nioto- 
clclism din București și-a trecut 
în planul competițional pe ănUl 
îri Curs mai multe obiective prin
tre care și cîteva concursuri tie 
dirt-track : „Cupa Metalul" (pe 
care trebuia s-o organizeze clu
bul Metalul) cu patru etape : as 
aprilie, 5, 12. 26 mai și „Cupa de 
vară" cu două etape : 9 iunie Șl 
7 iulie. Pînă acum însă, nu am 
văzut nimic. Pe cînd primul con
curs în București 7

Ir

DILEMA TIMPULUI LIBER (I)
(Urmate din pag. 1)

La Oradea se desfășoară 
turneul final al 
lui republican de baseftet al 
școlilor sportive, la care par
ticipă cite 6 echipe de fete 
și băieți, calificate în urma 
întrecerilor de zone.

Iată rezultatele înregistrate 
pînă acum: FETE: Șc. sp. 
Satu Mare — Sc. sp. Arad 
63—32 (30—12), Șc. sp. Satu 
Măre — Șc.
(16—26), Șc.
sp. Brașov 
Șc. sp. nr. 1 
sp. Craiova 
BĂIEȚI : Șc. sp. Piteș 
sp. Mediaș 63—49 
Șc. sp. Constanța — Șc. sp. 
Pitești 61—56 (30—27), Șc. sp. 
Ploiești — Șc. sp. Mediaș 
55—43 (28—24\ Șc. sp. Arad— 
Șc. sp. Tg. Mureș 37—52 
(15—32).

în urmă acestor rezultate, 
în clasament conduc Școala 
sportivă Satu Mare (la fete), 
și Școala sportivă Constanță 
(lă băieți).

campignatu- 
» bas'cni

sp. Bacău 48—46 
sp. Arad — Șc. 
37—36 (23—20), 
București — Șc. 
57—42 (27—13) ;

Șc. 
-18),

I. GHIȘA, coresp. principal

Naționala de handbal 
a plecat la Zagreb
Reprezentativa masculină 

de handbal a plecat ieri di
mineață la Zagreb, pentru a 
participa la turneul interna
țional dotat cu „Cupa Za
greb". La aceste întreceri, 
programate de astăzi pînă 
joi, iati parte echipele Uni
unii Sovietice, Ungariei, Polo
niei, Iugoslaviei șl României.

Handbaliștii români debu
tează în turneu întâlnind, 
astă-seară, selecționata Uni
unii Sovietice. în continuare, 
echipa noastră va juca cu Polo
nia (duminică), Ungaria 
(marț i), Iugoslavia II 
(miercuri) șj cu Iugoslavia I 
(joi). Lotul, pregătit de antre
norii N. Nedef și E. Trofin, 
a făcut deplasarea în următoa
rea componență : Penu, Din- 
că. Bogolea, Moldovan, Nica, 
Lieu, Samungi, Costache II, 
Goran, Gruia, Paraschiv, 
Papp și Hobârneanu.

(Urmare din pag. 1) 

mii noștri performeri la cri
teriile europene pentru ju
niori.

Comparativ cu nevoile noas
tre imperioase de a completa 
loturile cu elemente tinere de 
valoare, posibilitățile de pro
gres ale tinerilor Cornel Ma- 
covei (Iași), Gheorghe Bozga 
(Bistrița), Cornel Gavriș și 
Dumitru Bildea (Cugir) devin 
îngrijorător de incerte în ora
șele unde ei se pregătesc la 
ora actuală, fără concurență 
și pregătirea corespunzătoare. 
Va trebui să luăm măsuri ra
pide și eficiente pentru ca 
tinerele noastre talente să nu 
se piardă pe drumul spre 
consacrare, așa cum s-a în
tâmplat cu alții, in situații 
similare din trecut.

La principalele noastre sec
ții de performanță cu tradiție 
și experiență, ca Progresul, 
Constructorul și Voința Bucu
rești, munca cu juniorii și 
copiii continuă să fie cenușă
reasa secției. Participarea lor 
la campionatul juniorilor a 
fost numeric și valoric cu 
totul nesatisfăcătoare. în ace
eași categorie ihtră și secția 
de la Voința Arad, mult prea 
pasivă și mulțumită cu laurii 
performanțelor înșelătoare 
obținute pe plan intern cu 
grupă de seniori.

Secția de la C.SM. Cluj a 
prins — prin Șerban Doboși 
(campionul de juniori) și cîți- 
va copii talentați — scara ul
timului vagon pe calea redre
sării. Păcat că trenul pe care

ei șl l-au ales este doar un 
tren personal.

Aidoma bătrinilor care își 
aduc aminte mai biae de fap
tele petrecute în copilărie de
cît de cele întâmplate cu o zi 
înainte, filmul ultimilor 20 de 
ani de activitate în ramura 
îndrăgită, a început să-și pro
iecteze diverse imagini.

Mi-am adus aminte astfel 
că, în anii cînd se cucereau 
multiple titluri mondiale, e- 
ram prima (ară din lume 
unde jucătorii de tenis de

In vreme ce alții

care și-a însușit unul din cele 
mai eficace și 
(pentru adversari) 
tehnice : topspiriul. Nu 
pierdut aceste calități, 
nu le-am împrospătat cu al
tele, astfel incit, la ora actuâ- • 
lă, nu ne putem mîndri cu 
nici o prioritate privind vreo 
măsură sau acțiune, cu ex
cepția organizării ședințelor 
de analiză a pregătirii lotu
lui.

Organizarea ingenioasă a 
unui campionat republican

periculoase 
procedee 

am 
dar

se antrenează
masă aveau continuitate în 
pregătire pe tot parcursul a- 
nului, unde se organizau 
cantonamente și antrenamen
te metodice cu volum cres
cut. Am fost mai târziu pri
mii din Europa în privința 
selecționării și promovării e- 
lementeior talentate la vîrstă 
fragedă. Mă refer la Alexan
dru, Cobirzan, Negulescu și 
Retlii. Giurgîucă a fost pri
mul jucător de pe continent

pe echipe și individual pen
tru școlari de toate vîrstele, 
un campionat republican pe 
echipe pentru juniori, mese 
de ciment în aer liber Ia înăl
țime normală și mai joasă, 
accesibile copiilor de toate 
vîrstele, coborîrea obligatorie 
a suprafeței de joc pentru ca
tegoriile de copii mici în con
cursurile oficiale și pregătirea 
in scopul însușirii unei teh
nici corespunzătoare, toate a-

cestea sînt doar cîteva din 
măsurile care așteaptă să fie 
aplicate.

în sport, bogăția evenimen
telor, intensitatea concentrată 
a efortului și emoțiilor, dau 
anului calendaristic, momen
tului ratat sau centimetrului 
ciștigat, un conținut mult mai 
bogat și important'compara
tiv cu valoarea acestor uni
tăți de măsură in viața Unui 
om obișnuit. Dacă sub aceas
tă luptă a activității sportive 
am așeza și eficiența unor 
Blănuri luate sau neluate Ia 
momentul oportun, am găsi 
mult mai ușor explicația 
multor eșecuri.

Apoi, ne mai caracterizează 
faptul că, în loc să folosim 
victoriile Sportive și iii Sco
pul unor victorii organizato
rice și materiale în ramura 
respectivă, așteptăm eșecuri 
dureroase pentru a spune 
lucrurilor pe nume și pentru 
a luă măsuri. Astfel, in timp 
ce în 1963 sportivele noastre 
s-au calificat în două finale 
la campionatele mondiale, iar 
în 1966, Maria Alexandru a 
cucerit titlul de campioană 
europeană, juniorii noștri nu 
mai figurau in fruntea clasa
mentelor la criteriile europe
ne. în sfîrșit, Consider nece
sar ca cei care au avut și 
au contingență cu tenisul de 
masă, cu totii împreună, SA 
STRÎNGEM RÎNDURILE ȘI 
SA REALIZĂM LUCRURI 
CONCRETE NU NUMAI 
PLANURI ȘI ȘEDINȚE ÎN 
VREME CE ALȚII SE AN 
TRENEAZĂ.

dăctică mai puțin încărcată 
(fără teze sau examene) au 
condus la procentaje și con
cluzii foarte apropiate, prin
cipala fiind aceea că :

ÎN BUGETUL DE TIMP 
LIBER AL ELEVULUI, AC
TIVITĂȚILOR DE MIȘCARE, 
EXERCITHLOR FIZICE ȘI 
SPORTULUI LI SE ACOR
DA UN VOLUM FOÂRTE 
REDUS!

La Iași, de pildă, din 
anchetă întreprinsă de 
lectorul C, Albu și co

laboratorii săi, a reieșit că 
din 38 de ore tâmp liber pe 
săptămînă, cît au în medie, 
elevii acordă activităților de 
mișcare (sportului) mai pu
țin de 8 ore, iar celor se
dentare (televizor, spectaco
le, lecturi, alte ocupații) 24 
de ore (!), adică de trFi ori 
mai mult.

Investigațiile făcute, la Ga
lați, de soții Postoleanu con
duc la rezultatul că : dez
voltării fizice armonioase, că- 
lirii organismului și educării 
ținutei li se acordă un VO- 
liim de timp inadmisibil de 
mic : fetele — 21 minute pe 
zi ; băieții — 41 minute (pro
fesorii pfecizeăză că aceste 
cifre se referă la un procent 
de 66:64 lă sută dintre fete 
și 54,29 la sută dintre băieți, 
restul —. deci — neacordînd 
nici un minut pe zi activi
tăților recreative de mișcare).

Cu nimic mai îmbucură
toare au fost concluziile an
chetei timișorene conduse de 
eminentul prof. conf. Cornel 
Iovănescu și prof. lector Er. 
Prinz. A reieșit că din tota
lul de timp liber, activitățile 
dinamice reprezintă doar 19 
la sută la elevi, iar la eleve 
și mai puțin : 12 Ia sută ! 
Din aceste procente, și așa 
foarte reduse, exercițiile fizi
ce neorganizate (plimbări, 
joacă) ocupă aproape întregul 
volum (10,49 la sută elevi și 
7,12 la sută eleve) pentru 
activitatea ORGANIZATA, 
pentru SPORTUL propri u-zis, 
rămînînd mai puțin de 9 la 
sută din timpul liber al băie
ților și cam 4 la sută din 
acel al fetelor. Și exemplele 
ar putea continua...

Situația, aproximativ 
aceeași la nivelul tutu- rnr nrncoln». --- .1:1_ror orașelor și școlilor, 

creează serioase implicații. 
Printre altele, criticile aspre 
care se aduc anemiei sportu
lui nostru studențesc, trebuie 
— în bună măsură — trans-

ferate Ia nivelul școlii, pen
tru că —- așa cum au subli
niat numeroși vorbitori la 
consfătuire — UNIVERSITA
TEA PRIMEȘTE DIN LICEU 
CONTINGENTE DE TINERI 
FOARTE SLAB DEZVOL
TAȚI FIZIC, FARA GUSTUL 
ȘI REFLEXUL MIȘCĂRII, 
tNAPȚl PENTRU SPORTUL 
ADEVARAT !

Liceul, la rîfidill său, acu
ză școala gehefâlă, care a- 
runcă vina pe pregătirea fi
zică a preșcolarilor și, ast
fel, cercul vicios se închide, 
în legătură cu preșcolarii, 
concluziile asistentei Cornelia 
Mureșan au fost următoare
le : „La această categorie de 
vîrstă se constată că există 
un cuantum mare de timp ii- 
ber> nefolosit insă în mod ju
dicios din cauza nepriceperii 
educatoarelor, a neglijenței 
părinților și, mai ales, a lip
sei acute a SPAȚIILOR SPE- 
CLALE DE JOACA PEN
TRU COPII",

Ceva trebilie făcut! Gfawi 
nic și foarte energic. 
Sesiunea științifică de 

la Băile Hefculăne a desco
perit multe jaloane intere
sante pent l-n remedierea unei 
situații care afectează dez
voltarea fizică a unei gene
rații, chemată să înfăptuiască 
obligații sociale de cea mai 
mare răspundere,

Despre aceasta, într-un 
viitor material.

Sofîa-BucurestiJ

la sărituri
Săritorii Constantin Nedel- 

cu, Ion ilieș și Doina Săvu- 
lescu au plecat ieri în Bul
garia pentru a participa, azi 
și mîine, la întâlnirea inter
națională de juniori Sofia— 
București.

Rapid București - 
Lokomotiv Leipzig 

la atletism
Stadionul Tineretului clin 

Capitală găzduiește duniinivă, 
începînd de la ora 9, întâl
nirea internațională de atle
tism dintre echipele Rapid 
București și Lokomotiv Leip
zig (R.D.G.).

Mari avantaje pentru participanții
la Loto și Pronoexpres

La cererea participanților, în- 
cepînd cu concursul Pronoex
pres din 3 iulie 1968 și trage
rea Loto din 5 iulie 1968, se 
reintroduc reporturile pe cate
gorii pentru concursurile sau 
tragerile următoare.

în urma acestei măsuri va 
crește substanțial valoarea pre
miilor la tragerea sau concursul 
următor la care nu se înregis
trează variante cîștigătoare. De 
exemplu : la o tragere Loto nu 
se înregistrează nici o variantă 
ciștigătoare la categoria I iar 
fondul de premii al categoriei 
respective este de 80.000 lei. A- 
ceastă sumă se reportează la 
aceeași categorie la tragerea ur
mătoare. Presupunînd că fondul 
categoriei I de la acea tragere 
este de 120.000 lei șl se înre
gistrează o singură variantă 
cîștigătoare, valoarea premiului 
este de 200.000 lei (80.000 lei re-

portul 4- 120.000 lei cota cate
goriei).

Rețineți ! Premiile mari vă 
așteaptă. La sistemele Loto și 
Pronoexpres puteți cîștiga și 
200.0000 lei.

® Plata premiilor in bani 
pentru Concursul exceptional 
Pronoexpres din 23 iunie 1968. 
în Capitală, începînd de marți 
2 iulie 1968 prin casieriile pro
prii Loto—Pronosport.

în provincie, începînd apro
ximativ de joi 4 iulie 1968, prin 
casieriile proprii Loto—Prono
sport și prin mandate poștale.

LOTO
TRAGEREA DIN 28 IUNIE 

1968
80 27 59 47 67 5 40 48 41 
21 32 30.

FOND DE PREMII : 862.726 
lei.

Tragerea următoare va avea 
loc vineri 5 iulie 1968 la 
București.



Nr. zz/ (uod I)

MÎINE ÎN BARAJ PRONUNȚAREA
VA FI GLORIA BÎRLAD

CEA DE A III-A ECHIPĂ?
BRAȘOV 28 (prin telefon). 

—• Mîine, pe stadioanele Ti
neretului și Metrom se va 
disputa ultima etapă a bara
jului pentru divizia 13, care 
programează meciurile Gloria 
Bîrlad — Chimia Bffl. Vîlcea 
și, respectiv, Progresul Brăila 
— Victoria Roman. Ambele 
partide prezintă interes, de
oarece la terminarea lor se 
va cunoaște și cea de a treia 
echipă din această serie care 
va activa în viitoarea ediție 
a diviziei B (indiferent de 
rezultatele ce se vor înregis
tra duminică, Progresul Bră
ila și Chimia Rm. Vîlcea 
sînt calificate). Șansa cea mai 
mare o are Gloria Biruri 
care, pe lîngă cele două punc
te acumulate în etapa a doua, 
se află și în revenire de 
formă. Desigur, nu trebuie 
neglijată nici posibilitatea ca 
cea de a treia echipă să fie 
Victoria Roman. Această 
echipă poate promova dacă 
va cîștiga în fața Progresu
lui Brăila iar Gloria va pier
de meciul cu Chimia Rm. Vîl
cea (indiferent de Scor).

Chimia Rm. Vîlcea aspiră 
la primul loc în clasamentul 
grupei. Vîlcenii și-au conti
nuat pregătirile în vederea 
atingerii acestui scop. Vineri 
după-amiază, pe stadionul 
din Poiana Brașov, s-au an
trenat aproape două ore. In
terpelat de noi, ing. N. Dam- 
bru, antrenorul Chimiei Rm. 
Vîlcea, ne-a răspuns : Pri
vim cu interes jocul cu Glo
ria Bîrlad, pe care dorim să-l 
cîștigăm, Din această cauză, 
noi rtu ne-am permis să a- 
cordăm jucătorilor Zile de re

DOUA LOCURI SÎNT ÎNCĂ VACANTE
ARAD, 28 (prin telefon, de 

ia trimisul nostru). In sfîrșit, 
am legătura cu Bucureștiul. 
Au trecut trei ore și jumătate 
de așteptare lingă telefon și 
iată că operatoarea — pe 
care am implorat-o atîta — 
ne. spune : „Aveți redacția" ! 
Necesară pentru noi precum 
hîrtia și creionul, această le
gătură telefonică ne-a creat 
necazuri și emoții mai mari 
decît celor ce participă la ba
raj. De ce ? Pentru că a fost 
firul foarte ocupat ? Nu se 
putea găsi o „portiță" și pen
tru o convorbire de presă ? 
Comanda cu „taxă inversă" 
să fie de vină, tovarășă supra
veghetoare nr. 3 ?...

Dar, să revenim la trebu
rile noastre și să transmitem 
cititorilor noi vești de la ba
rajul de aici. După etapa de 
miercuri, în orașul de pe Mu
reș a fost liniște, Satisfăcute 
sau nu de rezultatele jocurilor 
disputate pînă acum, echi
pele s-au retras în locuri li
niștite, pregătind — în limita 
posibilităților de care dispun, 
bineînțeles — „marea bătă
lie" de duminică. Asupra Cla
samentelor aii stat aplecați 
ore în șir tot mai mulți oa- 
rheni. S-au făcut calcule in

INSTANTANEE ȘAHISTE DE LA SINAIA
Pe parcursul a 13 runde, 

îhsumînd 91 de partide dis
putate cu ardoare (sau mai 
puțin...), a fost stabilită ordi
nea clasamentului în cei de-al 
II-lea turneu internațional 
feminin de șah, organizat de 
federația noastră de speciali» 
late. Cu scăderile inevitabile 
tihei întreceri cu „miză", tur
neul — de o componență va
lorică deosebit de puternică 
— s-a situat la Un hivel re
marcabil. Cu atit mai pre
țios apare, astfel, faptul că 
printre premiate se află două 
reprezentante ale țării noas
tre, maestrele internaționale 
Elisabetă Polihroniade și 
Margareta Teodorescu. Ace
leași, de altfel, care se re
marcaseră și la prima ediție, 
de anul trecut.

Am cules cîteva 
la mesele de joc 
luau fruntașele
Vom începe cu prima clasată 
dintre românce, Elisăbeta 
Polihroniade. Iat-o conducînd 
cu mult aplomb un atac cîș
tigător, în partida susținută 
în prima rundă.

instantanee 
unde evo- 
întrecerii.

it i
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Polihroniade—Hel’.vig

în această poziție, piesele 
negre își au raza de acțiune 
diminuată prin proasta lor 
așezare. Fapt de care profită 
cu promptitudine conducă
toarea albelor : 24. 115 ! Nb7
25. f6+ Rg8 26. h:g6 ! (frumos 
sacrificiu), N:13 27. g7 Nh5 
(această singură figură ac
tivă nu este suficientă pen
tru apărare) 28. Dhl Ng6 29. 
N:g6 f:g6 30. g:fD D:î8 31. Te7 
h6 32. Tg7+D:g7 33. f:g7 R:g7 
34. De74- și avantajul mate
rial al albului decide peste 
alte cîteva mutări. Amuzant 
este, totuși, că în focul luptei, 
cîștigătoarea trecuse pe lîngă 
o încheiere mai rapidă a ata
cului : 28. N:h7 + ! R:h7 29. 
Df5+ Rh6 30. g4 ! Ng6 31. 
Df4+ sau 30... N:g4 31. D:g4 
D:f6 32. Cf5+ cu mat impa- 
rabil.

Excelenta șahistă iugoslavă 
Tereza Stadler ne-a făcut do
vada forței sale și în parti
da decisivă cu Margareta 
Teodorescu. Din poziția de pe 
diagramă a urmat; 25... Th5 ! 
(amenințînd pătrunderea Dh3)
26. h4 Dg4 27. Ng5 (pentru a 
para T:h4 !) Df3 + (mai bine 
ca 27... h6 28. N:f6 g:f6 29. 
Df7) 28. Rgl Cg4 29. Td2 
T:g5! 30. h:g5 e3 ! 31. T:e3 
T:e3 32. Ddl (la 32. f:e3 albul 
e făcut mat; 32... D:g3+ 

paus, cu toate că avem cali
ficarea asigurată. Dorința 
noastră fermă este să termi
năm barajul pe primul loc", 
în același timp, gîndurile 
spre ocuparea celui de-al 
treilea loc în clasamentul 
grupei frămîntă taberele e- 
chipelor din Bîrlad și Ro
man. Jucătorii acestor forma
ții sînt deciși să arunce în 
luptă ultimele lor resurse 
pentru a-și atinge țelul. Vic
toria Roman a . făcut ieri 
după-amiază un antrenament 
pe stadionul Metrom, unde va 
evolua în ultima etapă. An
trenorul Iosif Lengheriu pre
conizează unele modificări în 
formație, în special în linia 
de apărare, datorită acciden
tării fundașului Arnăutu și a 
comportării slabe a celorlalți 
jucători care alcătuiesc aceas
tă linie. Și Gloria s-a pre
gătit în aceste zile pentru 
„examenul" hotărîtor de pe 
stadionul Tineretului, condu
cerea tehnică neanunțînd 
modificări în formația utili
zată în etapa a doua. în ceea 
ce privește ,.ll“-le vîlcenilor, 
el va fi același ca și în jo
cul cu Progresul. în schimb, 
brăilenii intenționează să-1 
introducă în formație pe mij
locașul Balaban, căruia i-a 
expirat suspendarea dictată 
în timpul campionatului. Așa
dar, mîine se va consuma ul
timul act al barajului de la 
Brasov. Sîntem convinși că 
va fi urmărit de numeroși a- 
matori ai jocului de fotbal.

P. VINTIJ.A
C- GRUIA

coresp. principal

terminabile, căutîndu-se solu
ția salvatoare. Doar medleșe- 
nii privesc fără îngrijorare 
jocul cifrelor și le este indife
rentă orice variantă posibilă. 
Pentru ei nopțile de coșmar 
au trecut. Cu două goluri 
(unul din 11 m) au obținut 
două victorii destul de anemi
ca și și-au cîștigat dreptul să 
mai rămînă un an în B. O 
satisfacție destul de palidă 
dacă ne gîndim că altădată, 
Ia Mediaș, se juca un fotbal 
incomparabil mai bun. Media
șul a avut și o echipă în di
vizia A. O tempora !

Echipele din grupa de la 
Arad sînt cele mai deficitare 
la capitolul eficacității. Golu
rile se Servesc cu lingurița. 
In patru jocuri s-a marcat 
doar de 7 ori. Un gol la 51 
de minute de... fotbal ! în rest, 
luptă, luptă și iar luptă. Re
mus Lazăr (A.S. Cugir), o 
veche cunoștință, jucător cu 
multă experiență și calități 
tehnice recunoscute, ne spu
nea că emoțiile acestui baraj 
l-au făcut să nu fie în stare 
să mai dea o pasă ca lumea, 
deși procedeul tehnic nu-1 
este străin. Antrenorii Metalu
lui Tr, Severin — C. Lepădatu 
și FI. Andrei — se plîrtg Că

lip
să

33. Tg2 Del sau 33. Rfl Ch2) 
Te2 33. T:e2 D:e2 34. Dfl Rg8 
și albul rămîne complet 
sit de mutări, trebuind 
cedeze.

îm-

1 BÎW K
Ulii m

■ H
® ® ® ®

W
a i

S TO R
Teodorescu—Stadler

Dintre oaspete, o buhă 
ptesie a lăsat și tînăra jucă
toare din R. S. Cehoslovacă, 
Jana Malypetrova. Așa cum 
se poate Vedea din această

turneu- 
Zatulov- 

tereza 
Cite 9

CLASAMENTUL. 
LUI : 1—2. Tatiana 
skaia (U.R.S.S.) și 
Stadler (iugoslavia) 
puncte (din 13 posibile), 3. Eli- 
sabeta Polihroniade (Roma
nia) S'A p, 4. Jana Malypetro
va (Cehoslovacia) 8 p, 5. Mar
gareta Teodorescu (România) 
P/« p, 6—7. Eleonora Jianu 
(România) sl Waltraut No
vam (R.D.G.) 7 p, 8—9. Ro
diră Releher și Alexandra 
Nicolau (România) 6'/s P> 10. 
Brigitte Sinka (Ungaria) 6 p, 
11. Paunka Todorova (Bulga
ria) 5'/i p, 12. Rye Tiînmfcr 
(Olanda) i'h p, 13. Ann Sun- 
nucks (Anglia) 4 p, 14. Ana 
Helwig (Polonia) 2 p.

spectaculoasă partidă-minla- 
tură din a 10-a rundă : Maly- 
petrnva — Helwig (Apărarea 
Spaniolă) 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 
3. Nb5 Cge7 4. 0—0 g6 5. d4 
e:d4 6. C:d4 Ng7 7. Ne3 0—0 
8. Cc3 C:d4 9. N:d4 N:d4 10. 
D:d4 d6 11. Rhl Nd7 12. Ne2 
Cc6 13. Dd2 Rg7 14. f4 f5 15. 
e:f5 g:f5 16. Cd5 Ne6 17. De3 + 
Rh6 18. Tf3 ! N:d5 19. Th3 + 
Rg6 20. Nh5+ și mat la mu
tarea următoare.

Fosta noastră campioană, 
Alexandra Nicolau, deși n-a 
evoluat la forma sa cea mai 
bună, a oferit totuși cîteva 
exemple convingătoare ale 
măiestriei sale tactice, ca 
acesta din penultima rundă :

Todorova—Nicolau

După o prelungită domina
re, conducătoarea negrelor 
forțează decizia prin 33... TcS! 
și acum schimbul de piese 
în care spera albul nu-i adu
ce ușurarea dorită, ci lin 
dezastru : 34. Td8-ț- N:d8 35. 
N:c6 Da3+ 36. Rdl Dd6-|- (un

Steagul roșu
TIMIȘOARA 28 (prin telefon). 

A mai rămas, o singură zi pînă la 
închiderea „Sesiunii suplimen
tare" a ediției 1967—68 a cam
pionatului — barajul. Spre sa
tisfacția amatorilor de nepre
văzut barajul de la Timișoara a 
rămas ..încurcat" pînă la ultimul 
său act, pînă la ultima sa filă. 
Trei dintre cele patru concu
rente au rămas în cursa pentru 
divizia A. Dintre ele. Crișul are. 
fără îndoială mari șan
se să-și realizeze visul. Un 
rezultat egal cu Politehnica — 
perfect accesibil după evoluția 
de pînă acum a gălăt.enilor. dar, 
mai ales, a... orădenilor — asi
gură promovarea Crișulul în A.

Al doilea meci de mîine, 
Steagul roșu — Progresul. are 
darul sa reteze... firul de ață cu 
care mai sînt legate de prima 
divizie ătît echipa brașoveană. 
cit și cea bucureșteană. O victo
rie sau un meci egal al stegari
lor îi menține în A, după cum 
un succes al Progresului va păs
tra echipa bancarilor în prima 
divizie și va coborî în B pe 
cea a brașovenilor. înaintea a- 
cestul meci cu miză de o Im, 
portanță covîrșitoare. echipele 
sînt extrem de rezervate. Fot
baliștii bucureșteni s-au izolat 
geografic (șf diplomatic) la Li- 
pova. departe de freamătul fot
balistic al Timișoarei, care în 
zilele acestea repetă, prin mii 
de voci, obsedantul refren „ori 
Steagul, ori Progresul"... Stegarii 
au rămas în localitate. Sînt con- 
cehtrați. preocupați. tăcuți. Fi
zionomiile și privirile lor ex
primă însă mai mult dealt at 
putea face vorbele. Fără a fi 
psiholog, simți în spatele tăce
rii lor tumultul gîndurilor, al 
speranțelor și al îndoielilor. îți 

înaintașii lor (media de vîrstă 
cu puțin peste 19 ani) s-au 
pierdut complet. In campionat 
au reușit Să înscrie 56 de go
luri, iar acum se chinuia să 
tragă la poartă. Pentru ei ăr 
fi o scuză: vîrsta. Dar pen
tru A.S. Cugir ? Media de 
vîrstă a acestei formații este 
respectabilă: 27.5 ani. 7 ju
cători au peste 27 de ani, iar 
patru dintre ei au trecut de 
30. După vîrstă înseamnă că 
echipa lor joacă un fotbal,,. 
matur (era să zicem bătrî- 
nesc). Să vedem duminică ee 
vor face, fiindcă pînă acum 
n*au convins.

Joi și vineri echipele au 
făcut plimbări, au fost ia ci
nematograf, au jucat baschet 
și au făcut ușoare antrena
mente. Antrenorii nu s-au de
cis asupra formațiilor. Au 
probleme.

Aparent, la Arad, ieri și azi 
au fost două zile liniștite. Dar 
numai jucătorii și antrenorii 
știu cît de greu va trece și 
această noapte care-i despar
te de ziua „marilor speranțe". 
Mîine, va ști fiecare : care în
cotro ! La „C“ sau la „B“.

Constantin ALEXE

șah care trebuia văzut...) și 
albul, cu o piesă în minus, a 
cedat. Dacă 36. Rbl, atunci
36...  Nf6 ! ar fi încheiat și 
mai elegant această instruc
tivă combinație.

Și acum, o „mostră" de chm 
nu trebuie jucat șahul. în a- 
ceastă poziție, extrasă parcă 
dintr-Un manual peiltru înce
pători, a theia șahistă a lu
mii, remarcabila Tatiana Za
tulovskaia, este obligată să 
răspundă la mutările adver
sarei sale, ce afișează 
genuitate de-a dffepțul 
că. De mai bine de 
mutări, negrul se află 
poziție teoretic pierdută. To
tuși, jocul continuă...

o in* 
comi- 

20 de 
într-o

Ramus BOGDANZatulovskaia—Helwig Radu VOIA
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DEFINITIVĂ 
sau Progresul?

dai seama că acești oameni vor 
arunca în joc ultima lor pică
tură de energie.

E de așteptat ca ambele e- 
chipe să facă mîine eforturi 
extraordinare pentru a se âuto- 
depăși și pentru a-și depăși 
adversara.

AM DORI CA ACEST JOC 
SĂ FIE — în pofida mizei sale 
decisive — DOMINAT DE 
FAIR-PLAY, ca să putem con
semna în cronica noastră de 
duminică (oricare ar fi rezul
tatul) că am văzut o învingă
toare demnă și o învinsă care 
a părăsit scena diviziei A cu 
capul sus.

Mariui POPESCU

Izvor nesecat de elemen
te tinere talentate, Aradul 
a triumfat anul acesta în 
întrecerea celor mai bune 
formații de juniori.

lată-i în fotografie, pe 
juniorii U.T.A.-ei, care în 
finala disputată duminica 
trecută la Timișoara, au 
surclasat, cu 6—O, formația 
Dinamo București.

Foto : S. BAKSI

Statutul provizoriu 
al F.R. Fotbal (IV)

Pe agenda dezbaterilor publice
Ni se pare firesc să se acorde 

Conferinței Federației române 
de fotbal atributul de organ su
perior al activității fotbalistice. 
Compusă din delegați cu vot 
deliberativ, aleși de reprezen
tanții secțiilor de fotbal ai aso
ciațiilor și cluburilor sportive 
dintre categoriile de specialiști 
și responsabili enumerate de 
art. 9 din capitolul II al Statu
tului provizoriu, opinăm ca a- 
cest for și organele în subor
dine — Comitetul și Biroul fe
deral — să fie investite cu po
sibilitatea reală de a concepe, 
conduce și organiza activitatea 
fotbalistică, cu împuternicirea 
traducerii, în fapt, a hotărîrilor 
adoptate. Acest sens îl găsim 
și în următorul citat din inter
viul acordat ziarului nostru de 
către președintele F. R. Fotbal 
la 10 martie 1968 : „Federația de 
fotbal, Biroul federal își vor 
desfășura activitatea pe baza 
indicațiilor date de către con
ducerea de partid și de stat cu 
privire la dezvoltarea sportului 
in țara noastră și in cadrul nor
melor generale precizate in Le
gea cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică ți 
sport. Federația trebuie inves
tită cu toată responsabilitatea 
conducerii, organizării și îndru
mării activității fotbalistice. 
Conducerea forului de speciali
tate poate fi solicitată, in 
schimb, să informeze periodic 
Biroui C.N.E-F.S. despre evolu
ția aplicării planului de măsuri,

83...  TÎ2 84. Rg7 Tg2+ 85. 
RÎ6 Tf2+ 86. Re7 Te2+ 87. 
Rf8 și acum, Helwig cere ar
bitrului a doua întrerupere a 
partidei ! I se oferă plicul 
pentru a scrie mutarea secre
tă, dar ‘— în ultimul mo
ment — ea revine la senti
mente mai bune, anunțînd că 
cedează. Evident : 87... Tg2
(altfel albul joacă Tg4) 88. 
Th4 Rd7 89. Th? Re6 90. Tg7 
și pionul alb merge Ia cîmpul 
de transformare.

De foarte mulți ani nu se 
mai joacă poker și baccara 
în Sala roșie a fostului Ca
zino din Sinaia. Unele par
ticipante la turneu confun
dau parcă aceste jocuri de 
hazard cu nobila disciplină a 
șâhului...

CEI MAI BUNI JUNIORI!

Hotăriri ale Federației Române de Fotbal
VASÎLE DUMITRESCU SUSPENDAT PE 3 LUNI

despre problemele majore ce 
stau in fața federației. înțelese 
in acest spirit, relațiile C.N.E.F.S. 
— Federație nu vor cuprinde 
elemente de imixtiune și tute
lare măruntă, ci de control ge
neral Și de sprijin in aplicarea 
măsurilor". Un punct de vedere 
care armonizează prerogativele 
C.N.EF.S.-ului cu tendința să
nătoasă spre sporirea responsa
bilității și atribuțiilor federa
ției.

Se găsesc enumerate în statut 
atribuțiile tuturor organismelor 
federației, unele dintre acestea 
fiind, precum se știe, compuse 
din voluntari, iar activitatea lor 
avînd, bineînțeles, trăsături so- 
cial-obștești. Rămîne astfel cu 
atit mai de neînțeles de ce sta
tutul nu cuprinde un capitol re
zervat îndatoririlor aparatului 
salariat al F. R. Fotbal, adică 
celor remunerați pentru activi
tatea prestată în perimetrul 
conducerii activității fotbalistice. 
Federația este forul cu respon
sabilități directe, menit să în
deplinească funcția unui nerv 
vital și îndatoririle ei ar trebui 
stipulate precis, tocmai fiindcă, 
deseori, acolo s-a acționat fără 
vigoare, pricepere și consecven
ță- Textul statutului F. R. Fot
bal nu menționează care sînt 
atributele acestui for, sugerîn- 
du-1 Ca pe ceva difuz fără con
tur și personalitate.

Serioase pete de formalism 
oferă cititorului și capitolul VIII 
din statutul provizoriu, dedi
cat jucătorului de fotbal. In 
art. 25 se spune cu maximă

și ech>- 
folosință 
de care 
la toate

seriozitate că jucătorii au drep
tul să folosească gratuit terenu
rile, sălile, instalațiile 
pamentul ce sînt în 
secțiilor și cluburilor 
aparțin ; să participe
activitățile instructiv-educative 
organizate de secții ; și. în sfîr
șit. se afirmă ; pe baza nive
lului pregătirii lor au dreptul 
să fie selecționați în diferite 
loturi reprezentative. Aceste 
mențiuni sînt atit de elemen
tare, incit introducerea lor în 
statut e de natură să trezească 
nedumerire. Dar nu înțelegem, 
în contingență cu această pe
dantă grijă față de fotbaliști, 
cum de nu s-a considerat legi
tim și firesc să fie inserat in 
statut și dreptul jucătorilor la 
opțiune, dreptul de a-și alege 
periodic echipă în care vor să 
joace, dreptul Ia transfer.

O mare omisiune a Statutului 
provizoriu este lipsa oricărei 
precizări iii dreptul caracteru
lui fotbalului și federației noas
tre. O dată ce 
fotbalul nostru 
ama tot, de ee 
nată în nici un
trăsătură, esențială și obliga
torie pentru definirea fotbalului 
din orice țară ?

se consideră că 
are un caracter 

nu este mențio- 
paragraf această

Ținînd seama de gravele gre
șeli de arbitraj la finala Cupei 
României, Dinamo București — 
Rapid, greșeli care au condus 
la enervarea jucătorilor și la 
scăderea nivelului spectacular 
a] partidei, Colegiul central de 
arbitri a hot&rit suspendarea 
arbitrului Vasile Dumitrescu 
pe trei luni cortlpetiționale.

La stabilirea sancțiunii s-a 
ținut seama de faptul că acest 
arbitru a avut o comportare 
constant bună atit in campio
natul intern, cît și la jocurile 
arbitrate în străinătate.

Se suspendă Pe două etape 
arbitrul de tușă Constantin 
Bărbulescu pentru lipsă de co
laborare cu arbitrul de centru 
la același joc.

Stoenescu, Răducanu 
și Năsfurescu sancționați
Analizind abaterile de la 

disciplină comise la meciul

V. MĂRDĂRĂSCU 
NU MAI ESTE 

ANTRENOR LA FARUL
Ieri, în cadrul unei ședințe, 

Biroul clubului Farul i-a des
făcut contractul de muncă an
trenorului V. Mărdărăscu. De 
remarcat faptul că, cu două 
săptămini înainte, biroul sec
ției îi prelungise (prin punerea 
Ia vot) cu încă un an contrac- 
tul. Prin înlqcujrea lui V. Măr
dărăscu, clubul Farul schimbă 
pe cel de-al 17-lea antrenor 
în numai 8 ani ’.

Cornel POPA 
corespondent principal

Curselor de cai să li se asigure 
o desfășurare normală!

IJ 
ri

DesigUr că atunci cina redacția 
ziarului „sportul” a decis per
manentizarea unei cronici hipice, 
la baza hotărîrij sale a fost in
tenția de a contribui la redresa
rea unei activități sportive cu o 
'tradiție de peste 80 de ani. Nici 
semnatarul acestor rînduri, răs- 
punzînd cinstei ce i s-a făcut de 
a redacta cronicile, n-a apărut 
cu ifose de protestatar prin vo
cație. Dar. simpla constatare că 
din 12 rubrici redactate pînă 
acum, jumătate au cuprins obiec
ții cu caracter organizatoric, de
notă o performanță care trebuie 
explicată. Cum frazele respective 
pe care le-a consumat au dus 
la concluzia că nu și-au atins 
scopul decît în masa celor ce ur
măresc cursele, consider necesară 
revenirea de astăzi.

Oriunde pe glob, oricare ar fi 
dezvoltarea procesului de meca
nizare pentru buna desfășurare a 
economiei naționale, tracțiunea 
hipomobilă nu poate fi Ignorată, 

Dinamo București — Rapid din 
finala Cupei României, Corni» 
sia centrală de disciplină ho
tărăște :

— se suspendă pe șase etape 
jucătorul Stoenescu (Dinamo 
Buc.), vinovat de a fi lovit 
intenționat cu pumnul un ad
versar, în tinlp ce jocul Oră 
oprit;

— se suspendă pe șase etape 
jucătorul Răducanu (Rapid) 
pentru lovirea adversarului cu 
pumnul și piciorul, după ter
minarea jocului. Răducanu este 
recidivist în asemenea manifes
tări j

— se suspendă pe cinci etape 
jucătorul Năsturescu (Rapid), 
vinovat de a fi lovit cu capul 
pe Stoenescu, in timp ce jocul 
era oprit.

Jiul s-a înapoiat 
din Africa

Intre 13 și 27 iunie, Jiul Pe- 
troșeni a efectuat un turneu pe 
„continentul negru" susținînd 
un număr de trei partide în 
Congo (Brazzaville). Primul joc, 
disputai Ia Brazzaville, in com
pania REPREZENTATIVEI TA- 
RII, s-a încheiat cu victoria a- 
cesteia din urmă : 4—2 (2—0). 
Următorul joc a avut loc tot în 
Capitală, dar de astă dată în 
compania campioanei tării l 
L’ETOILE DE CONGO. Parti
da, de un reușit nivel tehnic și 
spectacular, a reveniț echipei, 
române cu scorul, de...2—1 (1-—0) 
Ultimul meci al turneului, cu 
REPREZENTATIVA REGIUNII 
KOUILOU, jucat la Paint Noire, 
nra avut ..cîștigător. Rezultat : 
final : '1—1 (1-1).

deoarece în diferite locuri, dato
rită. condițiilor dlimatferice și 
conformație a solului, 
animal rămîne singurul 
de a acoperi specificul 
Pentru aceasta este nevoU 
cai puterhîci șj rezistenți și rasa 
cabalină păstteăză ca element 
esențial al propășirii și selecțio
nării organizarea curselor de căi. 
Acestea au ca bază de funcțio
nare, ca orice activitate cu fdr- 
mâ organizatorica, un regulament 
pentru desfășurarea normală.

Și acum, fără a adînci exempli
ficările, să trecem la analizarea 
programului din ultima reuniune. 
Orice cursă de cai se axează pe 
un rețetar, adică pe un criteriu 
de organizare în care se explică 
procedeul echilibrării Șanselor 
concurenților. tn aceasta ordine 
de idei există curse de condiție, 
de performanță, de record, grupe 
sau handicapuri. Duminică, pre
miile cailor de doi ani, cum just 
a remarcat și colegul C. Dumi
trii în „România liberă“, nu cu
prind însă nici un rețetar. După 
ce criterii s-au departajat atunci 
valorile mînjilor ?

Mai mult. în cea mai importan
tă cursă a zilei, premiul căilor 
de patru ani, nu s-a specificat 
decît esența că ar fi o alergare 
semiclasică. Dar pe ce bază caii 
au fost eșalonați la start pe di
ferență globală de 50 de metri ?

Apoi. în prima cursă din pro
gram, premiul Fălciu, debutanta 
Jilava, deci un cal care nu mai 
apăruse niciodată în fa-a publi
cului, a fost programată să acor
de avantaje care au mers pînă la 
100 de metri unor adversari cu 
2 și chiar 3 probe publice la ac
tiv. A existat probabil recordul 
de la lucru consemnat de antre
nor și de cîțiva zootehniști. Dar, 
un asemenea articol în regula
ment care să consfințească o 
atare apreciere există ? în nici o 
țară din lume recordul înscris de 
un cal la lucru, chiar verificat de 
o echipă tehnică, nu poate sta ia 
baza programării calului respec
tiv într-o probă publică. Condi
țiile sînt improprii unei apre
cieri, deoarece una este ca un 
mînz să" fugă de unul singur și 
alta este ca el să acționeze sub 
influența vizuală și auditivă a 
agitației spectatorilor. în plus, și 
contextul om-cal este altul între 
antrenament și probă publică. 
Admițînd prin absurd că noi, fă- 
cînd risipă de istețime, experi
mentăm ceea ce refuză să con
ceapă alții, nu era totuși normal 
și mat ales moral ca recordul 
mînzei Jilava să fi fost anunțat 
cu titlu informativ în programul 
oficial ? Organizarea unei curse 
de cai este într-un fel o marfâ 
vandabilă, deoarece constituie b 
Invitație la pariuri. O marfă care 
însă nu expune ceea ce conține, 
nu poate fi acceptată de un cum
părător, chiar dacă acesta ar fl 
dispus să se socotească un origi
nal. Ori dacă pariorilor li se pre
tinde corectitudine, ea nu poate 
rămîne articol unilateral!...

Grupul de zootehnlști care con
duce destinele hipismului nostru, 
și căruia îl atribuim meritul unei 
munci complexe, nu crede oare 
că trebuie să-și conjuge această 
activitate și în direcția unei or
ganizări normale a curselor ?

tn flora sportivă a măi fost 
semnalată, în unele rînduri pre
zenta unei buruieni cunoscuta 
sub numele „așa vreau, asa fac" 
Nu credem că afirmăm vreo nou
tate spunînd că o cultură de bu
ruieni exclude recolta !...

Sau poate se așteaptă ziua Cînd 
o reuniune hipică urmează să 
fie vizionată doar de cîțiva ama
tori de pic-nic, și de cei 2—3 
cronicari hipici care fac depla
sarea din obligații profesionale !...

Niddy DUMITRESCU

. .. dă 
motorul 

mijloc 
muncii, 

de



9,8 sec. pe 100 m?
Poate la Mexico!

Un interviu cu Charlie Greene și Jim Hines, publicat
de ziarul francez "l'Equipe"

Doi dintre protagoniștii 
memorabilei curse de 100 
m de la Sacramento în 
care „bariera" celor 10 se
cunde a fost depășită, 
Charlie Greene ți Jim 
Hines au acordat un inter- 
viu — firește, foarte intere
sant — ziarului francez 
„VEQUIPE". Redăm în 
cele ce urmează principa
lele pasaje din discuția 
cu cei mai rapizi oameni 
din lume.

— Ați fost surprinși de 
rezultatul de 9,9 pe 100 m?

HINES î Nu, nu prea. 10 se
cunde nu mai constituiau un 
„zid"...

GREENE: Absolut de loc. 
Mai realizasem 10 s. în con
diții mediocre. Timpul de 
9,9 este, poate, foarte impor
tant pentru istoria atletismu
lui, dar ceea ce contează 
mult nu e cronometrul, 
să învingi.

— Cum se explică 
rea abundență a rezultate
lor de 10 s și mai puțin ?

HINES : Pentru că acum 
sprinterii se pregătesc mai

mult ca 
pistele sînt mai rapide 
încălțămintea mai ușoară. In 
plus, s-a format o masă mare 
de sprinteri.

GREENE : Eu nu cred că 
antrenamentul ar fi mai se
ver și echipamentul mai bun. 
E vorba de o progresie pe 
ansamblu, fiecare din noi 
împingîndu-1 mereu pe celă
lalt tot mai departe. Cred că 
în realitate n-au fost atîtea 
timpuri de 10,0 și 9,9 cîte s-au 
anunțat. Pentru a face o de
partajare reală, 
concurenților, trebuie să 
recurgă la 
sirii.

în trecut, pentru că 
iar

serioasă, a 
se 

fotografierea so-

decontractezi în- 
maxim de forță.

mai
ci

mo-

— In
namentul

HINES: Fac serii de 330 
yarzi in fiecare zi. Am înce
put în ianuarie și continui și 
acum.

GREENE 1 Consacru 70% 
din antrenament vitezei pure, 
dar esențialul constă în

ce constă antre- 
dv. ?

reuși să te 
tr-un regim 
Eu lucrez foarte mult în di
recția aceasta mai ales cău- 
tînd să-mi mențin 
mereu ridicați.

— Credeți că se 
liza curînd 9,8 pe

HINES : Este foarte 
Acum, cînd am alergat 
9,9 mi-a fost teamă de cîrcei 
și m-am decontractat în plin 
efort, mai ales la finiș.

GREENE : Nu sînt sigur 
dar ar fi posibil, la Mexico, 
unde vom alerga pe o pistă 
din „tartan" și la altitudine.

— După Mexico ce pro
iecte aveți ?

HINES : Voi semna un con
tract de fotbalist profesionist 
(N.R. e’ vorba de fotbal a- 
merican) și apoi aș vrea să 
devin antrenor, căci îmi place 
lumea sportului.

GREENE : Voi continua să 
alerg, apoi voi deveni profe-

umerii

va rea- 
sută ? 

posibil, 
în

timp record in cursa
transatlantică

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Geoffrey Williams (Anglia) a 
fost declarat învingător al 
cursei transatlantice a navi
gatorilor solitari. Ambarcați
unea Iui Williams — „Sir 
Thomas Lipton" — a trecut 
prima linia de sosire, Ia New
port, după ce a parcurs 3 000 
de mile.

Geoffrey Williams a doborît 
recordul deținut de francezul 
Eric Tabarly, parcurgînd dis
tanța dintre cele două conti
nente în 26 de zile 3 ore și 
30 de minute. Timpul realizat 
de Tabarly în 1964 era de 27 
de zile, 3 ore și 56 de minute.

Pe pistele 
de atletism

HELSINKI. — Pe stadio
nul olimpic din Helsinki, 
10 000 spectatori au urmărit 
întrecerile din ziua a Il-a a 
concursului internațional de 
atletism. S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : arunca
rea suliței : 1. Ianis Lusis
(U.R.S.S.) 88 m; 2. J. Kinnu- 
nen (Fin.) 84,80 m; 3. M.
Stolle (R.D.G.) 80,34 m ; 1 500 
m : 1. Jean Wadoux (Fr.)
3:43,8 ; 10.000 m : 1. Ron
Clarke (Australia) 28:06,8; 2. 
K. Sawaki (Jap.) 28:35,2 (nou 
record japonez); triplu salt:
1. J. Schmidt (Pol.) 16,55 m;
2. Pousi (Fin.) 16,26 m; 3.
Dudkin (U.R.S.S.) 16,21 m;
110 m.g. : Hamada (Jap.), 
14,5.

MUNCHEN. — Rezultate 
înregistrate în concursul din 
localitate: femei, 80 m.g.: Inge 
Schell (R.F.G.) 10,8; 800 m : 
Vera Nikolic (Iugosl.) 2:02,9; 
disc : L. Westermann (R.F.G.) 
59,50 ‘ _ ‘ ’
Nash (R.S.A.) 10,2;
Nash 20,6 ; HG W.B. . wwvz. 
(It.) 13,5 ; înălțime : Sieghart 
(R.F.G.) 2,12 m ; 800 m : F. J. 
Kemper (R.F.G.) 1:47,4; su
liță : Kulcsar (Ung.) 79.90 m.

NEW YORK. — La Sari 
Jose, R. Bambuck a cîștigat 
proba de 220 y. în 21,1 iar 
E. Harris pe cea de 100 y. 
în 9,5 urmat de Bambuck în 
același timp.

m. bărbați, 100 m :
200 m :

110 m.g. : Ottoz

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
După trei infringed

sumbre concluzii... semifinale

Unul din primele momente importante ale Turului Franței 
din acest an : rutierul francez Charlie 
tricoul galben, avind cel mai bun timp în 

metru de la Vittel
Telefoto :

Grosskost îmbracă 
cursa contra crono-

U.P.I.—AGERPRES

SOFIA, 28 (prin telefon).— 
După pauza de vineri, tur
neul masculin de volei pre
gătitor și verificator pentru 
5 dintre echipele care nă
zuiesc să se înfrunte și în 
toamnă la Ciudad de Mexico, 
își reia cursul sîmbătă. Mai 
rămîn două zile de jocuri, 
dintre care, una singură în 
care să-i mai văd la lucru 
pe sportivii români, pentru 
a putea porni abia apoi în 
căutarea răspunsului la între
barea dacă voleiul nostru tre
buie sau nu să se prezinte 
la J.O., dacă poate sau nu 
s-o facă onorabil, dacă poate 
sau nu emite pretenții la una 
dintre medaliile olimpice, 
precum i-a fost fixat obiec
tivul.

în pofida numeroaselor 
aprecieri sumbre, care ne pri
vesc, din cele trei meciuri 
susținute pînă acum, nu mă 
voi pripi în a rosti răspicat 
răspunsul negativ care, cel 
puțin din punct de vedere al 
speranțelor la o medalie, plu
tește stăruitor în 'aer... Pen
tru că, în vreme ce repre
zentativele celelalte, ale Ce
hoslovaciei, U.R.S.S., R.D.G. 
și Bulgariei, in compunere 
completă, își verifică aici 
echipele (aproape ireproșabil 
sudate), formațiile de bază și 
mecanismul schimbărilor de 
foarte mult timp stabilite 
printr-o pregătire comună 
care a debutat puțin timp 
după „C.E.“ 1967 din Turcia 
și a comportat — cu mici 
excepții — minimum 7 antre
namente săptămînal — noi, 
în această cea mai importan
tă și edificatoare confruntare 
dinaintea Olimpiadei, venim 
după o pregătire începută cu 
mare întîrziere, cu un lot 
descompletat, verificăm niște 
individualități, iar nu o gar
nitură, încă ne aflăm în sta
diul tatonărilor pentru afla
rea unei formule de echipă. 
Diferența este supărător de 
bătătoare la ochi. Ea ne arată 
ciar cît și unde anume am 
rămas în urma celorlalți, de
calajul considerabil dintre 
volumul lor de muncă în an
trenamente și acela al nos
tru. O dată în plus, deose
birea radicală se ilustrează, 
mai cu seamă, în ceea ce 
privește jocul de apărare în 
linia a doua (fundamentul

voleiului modern), la execu
ția dublajelor, plonjoanelor, 
a inițierii și dirijării acțiu
nilor în mod aproximativ 
egal de către toți jucătorii 
formației, și extrem de des 
și cu maximă eficacitate de 
către cei cu talie apreciabilă. 
Și pentru că este așa, echi
pele respective, trăgînd în a- 
ceastă privință rapid și labo
rios (nu doar mai mult de
clarativ și cu încetinitorul, ca 
noi) învățămintele din ce au 
arătat cu progresivă limpe
zime J.O. din 1964 de la 
Tokio, „Cupa mondială 1965" 
de la Lodz, „Mondialele" din 
1966 de la Praga, și „Euro
penele" din 1967 de la Istan
bul, au astăzi un atac mal 
variat și mai derutant decît 
cu un an în urmă. De aceea, 
în comportarea de ansamblu, 
în eficacitatea echipelor Ce
hoslovaciei, U.R.S.S., R.D.G. și 
Bulgariei, indispoziția mani
festată într-o zi sau alta de 
Mușii, Golian, Poiarkov, Mond- 
zolevski, Touissant sau — 
mai rar 
mină i 
precum 
lucrurile 
care cel 
o pradă 
nu sînt 
torii-coordonatori-ridicători de 
specialitate: Ganciu, Iorga, 
Staniate și îndeosebi Drăgan, 
care, din păcate, doar rare
ori amintește de acela de 
acum doi ani cînd era pre
miat, întîiul în lume, îm
preună cu Mușii la C.M. de 
la Praga... Și plătim, ca ata
re, întîrzierea cu care am 
trecut la schimbarea menta
lității privind volumul cres
cut de muncă pentru gene
ralizarea deprinderii defensi
ve. a contribuției jucătorilor 
noștri 
rare, 
greșul realizat.

Nădăjduiesc, desigur, să fiu 
în măsură a vă transmite, 
dacă nu cumva surpriza unei 
victorii (puțin probabilă), ba
rem că au luptat demn și în 
ultima lor partidă din cadrul 
turneului de la Sofia, aceea 
de sîmbătă cu echipa R.D.G. 
Al doilea joc de sîmbătă, 
penultima zi a competiției, 
Cehoslovacia — Bulgaria.

Touissant
- Karov nu deter- 

căderi iremediabile, 
se petrec îndeobște 
la echipa noastră, 
mai adesea devine 
ușoară atunci cînd 
în zi bună -apără-

la acțiuni din apă- 
prea mic fiind pro-

Constantin FAUR

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
IN POFIDA ’ sezonului 

teoretic „mort", balo
nul rotund polarizează 

încă atenția cititorilor presei 
sportive. La loc de cinste sînt 
brazilienii, despre a căror 
expediție am amintit și săp- 
tămîna trecută, virtuozii care 
vor încheia seria confruntă
rilor cu echipele europene 
în... Mozambic, unde vor în
tîlni naționala Portugaliei. în 
agenda acestei săptămîni mai 
figurează și confruntări euro
pene : „Cupa Alpilor" și Un
garia—Polonia, precum și de
cisivul Algeria—Guineea în 
preliminariile olimpice.

DEOSEBIT de interesant 
este sezonul atletic. Sa
rabanda performanțe

lor care duc rapid și în mod 
sigur tabela de punctaj spre

Fotbal pe glob
în turneul final al „Cupei 

Italiei", Milano a învins cu 
4—2 pe Internazionale, iar 
F.C. Torino a dispus cu 4—0 
de Bologna.

Intr-un meci restanță din 
campionatul unional, Ț.S.K.A. 
Moscova a învins cu 2—1 pe 
Torpedo Kutaisi. în clasa
ment conduce Spartak Mos
cova cu 24 de puncte (din
15 meciuri), urmată de Dina
mo Kiev cu 23 de puncte (din
16 jocuri).

Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—2 (1—1).

Bayern MUnchen și-a înche
iat turneul în America de 
Sud învingînd, la Bogota, for
mația Santa Fe cu 3—2.

Badajos (echipă activînd în 
categoria a treia a campio
natului spaniol) a învins cu 
2—1 pe Rapid Viena, campi
oana Austriei.

Sparta Praga și-a început 
turneul în Austria jucînd cu 
formația F. C. Eisenstadt. 

Oaspeții au învins cu 5—1 
(l-l).’

Echipa vest-germană F. C. 
Aachen a jucat la Rio de 
Janeiro cu echipa Flamengo.

Șahistul cubanez Silvino Garda a terminat victorios in al 
III-lea turneu panamerican, disputat recent la Havana. El a 
totalizat 7% puncte in cele 8 runde ale turneului, fiind neîn
vins. In fotografie : un moment al partidei Yepez—Garda, 

singura remiză a cîștigătorului
Fotoi PRENSA LATINA

Handbalistele românce 
și-au făcut pînă acum datoria 
Calificate In turneul final, ele joacă 

astă-seară cu Iugoslavia
BELGRAD, 28 (prin telefon). 

Nu cu mult timp în urmă, 
făcînd o anchetă pintre cei 
mai buni antrenori ai echi
pelor participante la a VIII-a 
ediție a „Cupei orașului 
București", am solicitat aces
tor tehnicieni un pronostic a- 
supra primelor trei clasate la 
campionatul mondial din 
acest an. Toți «-au ferit să 
dea un răspuns precis, dar, 
pentru a nu ne refuza, au. 
indicat patru echipe: U.R.S.S., 
Iugoslavia, R,D. Germană și 
România.

Și, iată că la cea mai a- 
propiată competiție de cam
pionatul mondial, „Trofeul 
Tașmajdan", pronosticurile 
au fost confirmate cu o pre
cizie uimitoare, deoarece 
mai aceste formații își 
disputa, de mîine (n.r.: 
la Belgrad, turneul final.

Cîteva observații privind 
jocurile preliminare. Despre 
reprezentativa română se 
poate spune că în această di
ficilă dispută și-a făcut pînă 
în prezent pe deplin datoria. 
La Negotin, handbalistele 
noastre au abordat prima par. 
tidă (cu formația secundă a 
Iugoslaviei) destul de timid. 
Dar, în următoarele jocuri, 
ele ne-au adus nu numai sa
tisfacția calificării în turneul 
final, ci și bucuria unor con
statări optimiste. în apărare, 
printr-un joc avansat, mobil 
și foarte agresiv (fără a de
păși, însă, limitele regulamen
tului), handbalistele românce

toc- 
vor 
azi)

au făcut față chiar ți selec
ționatei U.R.S.S., cea mai efica
ce dintre participantele la 
turneul de la Negotin. La 
acest capitol, al apărării, le 
vom remarca pe Irina Nagy 
și Lucreția Anca, precum șl 
pe Edeltraud Frantz, Constan
ța Iile și Ileana Arghir. In 
atac, formația noastră a evo
luat ceva mai slab. Folosind 
un singur pivot (Frantz), echi
pa a jucat oarecum schematic, 
lipsită de variație. însă, circu
lația rapidă a balonului, rit
mul de deplasare și unele 
combinații tactice bine însu
șite au determinat ca, în cele 
din urmă, tînăra noastră se
lecționată să poată concretiza 
atacurile. Bine s-au compor
tat în această privință He- 
deșiu, Băicoianu și Arghir, 
cărora trebuie s-o adăugăm 
r1 pe Nemetz, conducătoarea 
de joc, în sfîrșit atentă, inspi
rată și, deci, utilă echipei.

Dintre celelalte formații 
care se vor întrece de sîmbă
tă, pe terenul de la Tașmaj- 
dan, o impresie deosebită au 
lăsat reprezentativele Iugo
slaviei și R. D. Germane. 
Handbalistele iugoslave, prin
cipale favorite, au în Kneze- 
vici, Rabakovici, Veinovici și 
Rebernjak șutere extrem de 
eficace. ICu această echipă va 
juca selecționata română sîm
bătă de la ora 20,45 (ora lo
cală). în deschiderea partidei 
U.R.S.S. — R.D. Germană.

Călin ANTONESCU

Echipaje din 15 țări la startul
unei importante regate

internaționale

anacronism, continuă. Consi
derăm că i se cuvin cîteva 
cuvinte în plus unei revanșe 
de interes mondial: la Paris 

'se vor reîntîlni cîțiva dintre 
eroii formidabilei curse de la 
Sacramento. Să recunoaștem 
că ochii au de ce să fie ațin
tiți spre un start care-i reu
nește pe 6 dintre cei credi
tați cu 10,0 pe 100 m ! Mai 
sînt însă de așteptat rezul
tate mari și din alte 
concursuri : Zurich, Stock
holm, Praga (Memorialul 
Rosicki), Varșovia (Memoria
lul Kusocinski), Berna, Lon
dra (concurs internațional fe
minin de pentatlon), Bru
xelles (triunghiularul masculin 
Belgia—Olanda—Grecia), Os- 
nabriick (triunghiularul femi
nin R.F. a Germaniei—Olan
da—România), Krefeld...

VARA este însă și sezo
nul de vîrf al marilor 
curse cicliste, iar Tu

rul Franței se detașează net. 
Zi de zi, teleimprimatoarele 
agențiilor-de presă vor relata 
marea bătălie pentru înscrie
rea numelui în palmaresul 
marii bucle, carte de vizită 
poate mai prestigioasă decît 
un titlu mondial. Pe sfîrșite 
și, respectiv, la început mai

sînt Turul Turciei și cel al 
Iugoslaviei.

CANOTAJUL, cu regatele 
Amsterdam, Zurich, Vie
na, Lucerna și Poznan, ca

iacul și canoea — cu regatele 
Bydgoszcz și Tampere, sînt 
sporturi .în care prezența ro
mânească se face 
țită.

Baschetul
spațiu mare

intens sim-

Concursul „speranțelor 
olimpice"

BERLIN, 28 (prin telefon). Pe 
stadionul „Ludwig Jahn" s-au des
fășurat întrecerile zilei a doua a 
concursului „speranțelor olimpi
ce- la atletism. Dintre atleții ro
mâni s-au remarcat în mod de
osebit Mariana Filip. Marta Szat- 
mari, Petre Lupan, Prancisc Ge
deon’ șl Vasile Bogdan. Iată cî
teva rezultate : BĂIEȚI — 200 m: 
Bancome (Cuba) 21,6 ; în serii T. 
Szabo (România) 22,2 ; 400 m : Ga- 
vrilenko (U.R.S.S.) 49,0 ... 5. Fr. 
Gedeon (R) 49,3 — rec. pers. ; 800 
m : în serii, G. Barbu (R) 1:58,4 
110 mg : Moskiașvili (U.R.S.S.) 
14,5 ; în serii I. Biro (R) 13,7 — 
rec. pers. ; 400 mg : Skotkin
(U.R.S.S.) 52.9 ... 6. C. Nemeș (R) 
56,7 ; 10 km marș : Riasov
(U.R.S.S.) 45:32,4 . . . 5. C. Stan (R) 
48:40.8 . . . 7. C. Staicu (R) 49:48,0 ; 
înălțime : Kotzek (R.D.G.) 2,01 .. . 
5—8. C. scafeș (R) 1,90 ; prăjină : 
Bergel (R.D.G.) 4,55 ; lui Mircea 
Voinea 1 s-a rupt prăjina la în
călzire, neavînd cu ce să sară 
în concurs ; ciocan : Beiling
(R.D.G.) 58,80 ... 6. I. laru (R) 
51,26 ; 2000 m obstacole : P. LU
PAN (R) 5:48,6 — rec. rep. juniori 
stabilit ; decatlon : Schneider
(R.D.G.) 6839 p ... 4. V. Bogdan 
(R) 6234 p — rec. pers. ... 8. I. 
Cotorobaie (R) 5785 p ; FETE — 
200 m : șarkova (U.R.S.S.) 23,9 ; 
în serii V. Anghel (R) 25,4 — rec. 
pers. ; 400 m : M. FILIP (R) 56,2 
— rec. pers. ; 800 m : M. Lincă 
(R) 2:14,7, calificată pentru finală; 
80 mg : Maletzki (R.D.G.) 10,9 . .. 
6. M. Szatmari (R) 11,1 cu vînt fa
vorabil ; în serii Szatmari 11,5 — 
rec. rep. junioare mici ; disc : Ve- 
denjejeva (U.R.S.S.) 46,76 ... 4. C. 
lonescu (R) 44,78 ; pentatlon : Po
lak (R.D.G.) 4484 p, ... 6. I. Cri- 
șan (R) 3713 p.

ocupă un 
cu semni- 

ficații aparte. Priorita
tea o au fetele : echipa noas
tră participă la 
(la Split) și, apoi, 
natele europene 
ambele competiții 
sebit de grele pentru repre
zentantele noastre. Și echipa 
masculină de tineret dă un 
examen dificil, la Minsk, în 
Turneul speranțelor olimpice. 
HANDBALUL, atît cel 

tanasculin cît și cel fe
minin, au... epicentrul 

în Iugoslavia. Trofeul Taș
majdan, reunind cele mai 
bune formații feminine, și 
Cupa Zagreb, în care se vor 
întrece cîteva „naționale" 
masculine cu veleități de li
dere, iată numele înscrise în 
agenda săptămînii.

LUPTĂTORII își vor dis
puta, la Skoplje, titlurile eu
ropene la „libere" și sperăm 
că vom avea, de data aceas
ta, surprize plăcute.

yN sporturile cu motor 
! să amintim mai 

întîi campionatul mon
de motocros (clasa 250 
la Ljubelj (Iugoslavia)

Balcaniadă 
la Campio- 
din Italia, 
fiind deo7

„marea aventură" ; turneul în 
Noua Zeelandă și Australia, 
care va confirma sau — pu
țin probabil — va infirma 
valoarea superclasă a rugbyș- 
tilor „AII Blacks". Să nu ui
tăm însă că Franța a cuce
rit, de o manieră ce suprimă 
discuțiile, supremația conti
nentală cu numai cîteva luni 
in urmă.

NAT AȚI A va reuși, în con
tinuare, să prilejuiască co
mentarii legate de resursele 
organismelor 
ropa au loc 
Trofeul celor 
campionatele 
concursurile de la Innsbruck 
și Belgrad, iar în America 
foarte numeroase întreceri 
care pot îmbogăți lista recor
durilor mondiale.

PENTRU pasionații tenisu
lui vom pomeni doar un sin
gur nume, un nume care 
spune mult: WIMBLEDON...

Cald, cald, foarte cald... dar 
interesul nu se topește !

G. RUSSU-ȘIRIANU

tinere. în Eu- 
în aceste zile : 

7 coline (Roma), 
Scandinaviei,

BYDGOSZCZ, 28 (prin tele
fon). — Sosită la Bydgoszcz 
în zorii zilei de vineri, după 
o călătorie destul de obosi
toare (Varșovia—Bydgoszcz 
282 km, cu autobuzul), dele
gația caiaciștilor și canoiști- 
lor români a fost întîmpina- 
tă de cîteva surprize. Prima 
— marele număr de echipe 
participante la tradiționala 
regată de la Bydgoszcz. Sîm
bătă, cu prilejul seriilor și 
apoi 
vor 
țări: 
garia. Olanda, Finlanda, Nor
vegia, Suedia, 
Franța, Italia, 
U.R.S.S., R.D.G., 
cia și România. Este un im
presionant record de partici
pare, mai ales dacă se are 
în vedere faptul că, tot sîm
bătă și duminică, se desfă
șoară la Tampere, în Finlan
da, o altă mare repetiție pre- 
olimpică.

Tot ca o surpriză — ținînd 
seama de cele amintite — 
poate fi considerată prezența 
a numeroși concurenți de 
certă valoare europeană și 
mondială. Pe listele de start 
figurează, printre alții, Cvr- 
tecka, Mara (Cehoslovacia), 
Hansen (Danemarca), Geurtso, 
Timiaev (U.R.S.S.) și alții — 
în total 186 concurenți.

_ Este adevărat că unele țări 
sînt reprezentate de echipe cu. 
mulți tineri (R.D.G. și Ita
lia), dar și aceasta s-ar putea 
să se transforme într-o sur
priză pentru fiecare din for
mațiile înscrise la regată. 
După o binemeritată și,

al primelor finale, se 
întîlni sportivi din 15 

Polonia, Austria, Bul-

Danemarca, 
Ungaria, 

Cehoslova-

ales, utilă odihnă, echipa 
noastră a făcut în cursul zi
lei de vineri un ușor antre
nament pe canalul ce va găz
dui aceste întreceri.

Delegația sportivilor ro
mâni, care cuprinde mulți ca- 
iaciști și canoiști consacrați, 
dar și cîțiva tineri debutanți 
în competiții internaționale 
(Roșea, Verba), se află în cen
trul atenției, fiind înconjurată 
cu multă simpatie și interes 
de către ceilalți concurenți și 
specialiști de peste hotare. 
Caiaciștii noștri vor lua star
tul sîmbătă dimineața, ur- 
mînd să participe la 16 din 
cele 17 probe ale competiției 
(cu excepția întrecerii de ca
iac 1—10 km).

Presa poloneză de specia
litate remarcă cu satisfacție 
prezența numeroasă la star
tul acestei regate, subliniind 
că printre protagoniste se 
află și echipa României, cu 
șanse de a fi reprezentată în 
toate finalele 
va participa 
țite speranțe 
locuri întîi.

La Bydgoszcz, vremea este 
în general frumoasă și spe
răm că și în zilele următoare 
ea va rămîne aliatul agreat 
și necesar sportivilor, care 
sîmbătă și duminică își dis
pută, aici, nu numai seriile 
și finalele unei regate inter
naționale, dar și șansele de 
a cuceri un loc în echipele 
ce vor evolua, nu peste multă 
vreme, în întrecerile olimpice 
de la Xochimilco.

probelor la care 
și cu îndreptă- 
la mai multe

IN sport 
trebuie

dial 
cmc), 
și calificările în campionatul 
mondial de dirt-track, găzdu
ite de o altă localitate din 
Iugoslavia, Gornja Radgona. 
Așii volanului vor înfrunta 
dificultățile din raliuri pe 
trasee muntoase : cel al Al- 
pilor Orientali (în Italia) și 
cel al Cehoslovaciei, contînd 
pentru campionatul european.

ÎN PLIN... contrasezon, rug- 
byul ne. va ține atenția în
dreptată spre antipozi. 
„XV“-le Franței a plecat în
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LA AACHEN au continuat 
întrecerile concursului inter
național de călărie. Proba de 
dresaj (barem S) s-a încheiat 
cu victoria sportivului vest- 
german Josef Neckermann, 
pe calul „Mazepa", cu 8,2 
puncte.

(Polonia) — toți cu cîte 49 de 
puncte. Pe echipe conduce 
Suedia cu 188 de puncte.

La închiderea ediTiei
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PE STANDURILE de la 
Fosses-la-Ville (Belgia) au în
ceput campionatele europene 
de skeet. După prima zi, în 
clasamentul individual conduc 
Schroeter (R. F. a Germaniei) 
și Jilleag (Suedia) cu cîte 50 
de puncte. îi urmează Penot 
(Franța), Binet. (Belgia), Bec- 
caeroni (Italia), Petersen (Sue
dia), Meimaridis (Grecia). 
Casadio (Italia) și Lenatowics

CAMPIONATUL DE PEN
TATLON modern al Ungariei 
s-a încheiat cu victoria cam
pionului mondial Balczo, care 
a totalizat 5 381 puncte.

ÎN PRIMA ZI a turneului 
internațional masculin de 
baschet de la Chieti (Italia), 
selecționata olimpică a Mexi
cului a învins formația bel
giană Standard Liege cu sco
rul de 72—60, iar Zadar (Iu
goslavia) a dispus, în prelun
giri, de Ignis Varese cu 
88—79.

GROSSKOST POARTA TRICOUL GALBEN ÎN TURUL FRANȚEI

Vineri, în prima etapă eu plecare în bloc din Turul Franței, victoria 
l-a revenit din nou alergătorului francez Grosskost, care a parcurs cel 
189 km dintre Vittel și Esch sur Alzette în 4h 34:51,0, urmat de italianul 
Zillioli Și de belgianul Van Springel. Grosskost conduce în clasamentul 
general individual, urmat la 38 de secunde de Van Springel. Sîmbătă 
are loc etapa Arlon-Forest.

EMERSON Șl LAVER ÎNVINGĂTORI

Vineri, în a cincea zi a primului turneu „open" din istoria Wimble, 
donului, ploaia a perturbat serios programul. Pînă la ora limită nu 
s-au terminat, dintre partidele 
lea tur, decît două : Emerson 
Riessen 6—4, 3—6, 7—5, 6—3.

de simplu masculin, aflate la al tret- 
— Olmedo 7—5, 6—1, 6—1 șl Laver —

STIRLING MOSS REINTRA
Cunoscutul automobilist englez Stirling Moss, retras în 1962 In urma 

unui accident, a sosit la Torino pentru a pune la punct, împreuna cu 
conducerea firmei Landa, ultimele amănunte legate de reintrarea sa. 
La 20 august, la Niirburgrlng, ..alături de Innes Irela și de Claudio 
Maglioli, el va participa la „Maratonul șoselei" din localitate, pilotind 
o mașina Lancia.


