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Start în cea de a 18-a ediție a „Cursei Păcii"
— Prin telex, de la trimisul nostru special, H. NAUM —

Organ ai Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

Start în cea de a 18-a ediție 
a „Cursei Păcii**.  Cicliștii din 4 
continente — Africa, America, 
Asia și Europa — vor lua as
tăzi, de la Berlin, startul în cea 
de-a 18-a ediție a „Cursei Pă-

tul Friedensfahrt, unde se află 
reședința tuturor participanților, 
este un permanent du-te-vino. 
Ziariștii din numeroase țări ale 
lumii solicită rutierilor declara
ții, aduc în discuție amintiri
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INTERVIU DE SEZON'

Itinerar sportiv -1965 pe litoral
Am plecat pe litoral pentru 
iditionalul nostru interviu de 
izon „Itinerar sportiv". Peste 

săptămînă urmează să aibă 
ac deschiderea oficială a sezo- 
tlui, așa îneît am plecat 
rpă vești de „ultima oră".
MAMAIA. Directorul stațiunii 
plecat pe teren, adjunctul de 
«menea, așa că sîntem îndru- 
ați către contabilul șef. Pro- 
aerea nu ne surîde. pentru 

după obișnuință, contabilul 
f e omul strîns la vorbă și 
... semnătură. Dar nu avem 
cotro. Ne întîmpină o figură 
vială, de o amabilitate cuceri- 
■are, tov. Merdinian.
— Dacă e vorba de activi- 
tea sportivă, cum să vă spun, 

■ pare că nu sînt interlocu- 
•rul cel mai potrivit. După cum 
iți, noi, economiștii...

Și roagă să fie chemat tov. 
Ion Pelac, care e — după cum 
se spune — mai în problemă. 
Pînă atunci, pe nesimțite, în
cepe să ne relateze „din ce 
știe".

— Ne străduim să asigurăm 
turiștilor români și străini cele, 
necesare . pentru o activitate 
sportivă recreativă cît mai bo
gată și mai interesantă. Ați vă
zut, probabil. Ia intrarea in Ma
maia, pe stingă, pe malul ghio
lului, cele două vaporașe „Lu
ceafărul" și „Steluța", dotate 
cu motoare puternice și capa
bile să transporte fiecare cite 
72 persoane în plimbări de a- 
grement. Aj mai adăuga că au 
Li bord baruri modeme cu in
stalații frigorifice, dar — de
sigur — această nu intră în.„ 
profilul ziarului dv. Tot ca v

noutate pentru anul acesta e 
înregistrat in documentele noas
tre contabile aparatura pentru 
înot sub apă, achiziționată pen
tru amatorii sportului subacva
tic, ca și cele două pontoane 
plutitoare care au fost montate 
pe ghiol mai încolo de Șalva
rilor (știți dv...) pentru odihna 
temerarilor înotători pe distanțe 
lungi. Pentru copii am în evi
dență două puncte distractive 
cu caruseluri și balansoare și 
finanțăm în prezent construcția 
popicăriei acoperite cu două 
piste bitumizate, lingă hotelul 
Internațional.

— Pentru amatorii de plim
bări cu bărcile de canotaj ?

— Clubul nautic Neptun și
MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 3-a)

festivitatea de deschidere a «Cursei Păcii" pe stadionul 
„A X-a aniversare" din Varșovia

rul Poloniei. Interesant este fap» 
tul că forul de specialitate bel
gian, cunoscând valoarea deose
bită a cicliștilor independenți 
le-a interzis acestora să mai con
cureze la cursele de amatori din 
Belgia (ei au dreptul să ia star
tul numai cu profesioniștii) dar 
le-a permis să se înscrie la în
trecerile de amatori din... străi
nătate.

Ziaristul sovietic, Igor Nemu- 
hin, are încredere în formația 
condusă de experimentatul ci
clist—câștigător al „Cursei Păcii**

(Continuare în pag. a 4-a)

Simpozion pe temă sportivă 
la Constanța

cii“. Evenimentul stîmește un 
interes deosebit. O mărturie în 
acest sens o constituie și pre
zența în caravană a aproape 100 
de ziariști, crainici de radio și 
televiziune, fotoreporteri. Ziarele 
berlineze inserează pe spații largi 
amănunte cu privire la compe
tiție, fac prezentări ale celor 
mai valoroși rutieri, publică in
terviuri cu antrenori și condu
cători de echipe etc. La interna-

din cariera lor sportivă pentru a 
descoperi noi și noi... poante.

Ziariștii fac de pe acum nu
meroase previziuni. Astfel, zia
ristul belgian, Beregmans, îmi 
spunea că formația Belgiei este 
în acest an capabilă de rezultate 
mari. Cei trei alergători inde
pendenți Swerts, Van Springel și 
Vandevoorte au o forță deose
bită. De altfel, Swerts este în

Panorama superbă a Mamaei
Foto : I. Mihăică

vingător în turul Suediei (1962) 
și cîștigător de etape în turul 
Franței pentru amatori și în tu-

Cu prilejul conferinței re
gionale UCFS Dobrogea, care 
se desfășoară astăzi și mîine, 
aseară a avut loc în Sala spor
turilor din Constanța un inte
resant simpozion. Sportivi frun
tași din oraș, Elisaheta Goloșie 
(volei), Gheorghe Mititelu (șah), 
Lisins Ionescu (haltere), Ion 
Dinu (box) și Constantin Ofițe- 
rescu (lupte) au împărtășit din 
experiența lor tineretului. Au 
urmat demonstrații de box, 
gimnastică, haltere, lupte și 
scrimă.

E. PETRE 
corespondent

ASTA-SEARA, GALA DE BOX, LA DINAMO
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Reportaj ul nostru

Tinerețea bătrînului stadion

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• CUPLAJ INTERNA
ȚIONAL DE FOTBAL, 

MIERCURI ÎN
TALĂ

CAPi-

® „CUPA VICTORIEI"
LA MOTOCICLISM

loturile 
de tine-

Miercurea viitoare 
reprezentative, A și 
ret vor susține noi întîlnirl de 
verificare. Âstfel, lotul de tine
ret va juca cu formația Wis- 
muth Aue, din R.D. Germană, 
țar lotul A va avea ca adver
sară pe formația 
Celtic din Glasgow.

scoțianâ.

• MECIUL DE FOTBAL 
CEHOSLOVACIA - RO
MÂNIA (TINERET) SE 
VA DESFĂȘURA TN LO

CALITATEA NITRA

Mîine dimineață, începînd 
de la ora 10, pe pista cu obsta
cole amenajată la baza sporti-. 
vă Steaua din bd. Ghencea, 
va evea loc un interesant con
curs motociclist în cinstea 
„Zilei Victoriei". Concursul 
programează alergări la clasele 
125 și 175 cmc (cite o manșă) 
și la clasele 250 și 500 cmc 
(qîte 2 manșe). Traseul, reame- 
najat față de edițiile prece
dente, cuprinde mai multe 
trambuline și o cocoașă, pre
cum și denivelări 
care vor pune la
măiestria și pregătirea 
a concurenților.

Antrenamentul oficial pe pis
ta de concurs va avea loc azi, 
începînd de la ora 17.

în scopul disputării meciuri
lor restantă din cadrul turneu
lui final de selecție, Federația 
do box organizează două reu
niuni. Prima are loc astă-seară. 
de la ora 19, în sala Dinamo. 
Iată programul comDlet al a- 
cestei reuniuni: D. Davidescu 
— I. Dinu, Gh. Marcov — C. 
Popa, C. Negoescu — I. Ne
gru, Șt. Sipoș — Șt Florea, Gh. 
Anton — Gh. Stăncuț, I. Viși-

nescu — P. Radu. H. Stumpf — 
V. Tecuceanu, I. Grăjdeanu — 
C. Alexandru, I. MIHALIC — 
GH. MANEA.

Cea de a doua reuniune are 
loc marți, de la ora 19, în sala 
Floreasca. Gala va avea două 
.capete de afiș" : I. MIHALIC 
— M. DUMITRESCU și C. 
CITJCĂ — C. GRUIESCU. Vor 
mai evolua Crudu, Vlad, Gh. 
Anghel, I. Marin etc.

Glăsuia cîndva o binecunoscută 
romanță cu iz de mahala.

„La margine de București, pe 
strada mea cu praf și cu noroi 
Ce mîndru mă țin că îți sînt 
vecin, măi București, măi'*  

Cît de mîndru se simțea bucu- 
reșteanul cartierelor de odinioară, 
cu praful și noroiul străzilor sale, 
n-aș putea spune. Dar că avea 
anumite locuri la marginea ora
șului, pe care le îndrăgea, de asta 
sînt sigur. Un asemenea loc, ce 
evocă multor oameni cu tâmplele 
albite plăcute aduceri aminte din 
anii copilăriei a fost terenul spor
tiv vecin cu Arcul de Triumf. Aici, 
pe „Federație'1 — denumire neofi
cială a terenului — se întâlneau 
majoritatea băieților din cartie
rele învecinate : Filantropia, Ple- 
șoiahu, Mahalaua Dracului, Grivi- 
ța, Puțul lui Crăciun. Floreasca 
etc. etc.

Sportul preferat ? Ați ghicit : 
fotbalul. Fericitul posesor al unei 
mingi de fotbal, suveran recu
noscut de toată puștimea, putea 
să-și aleagă echipa din jucători 
unul și unul, accepta sau nu go
lurile, dicta cînd vrea lovituri de 
pedeapsă, întrerupînd jocul cînd 
cu gîndul nu gîndeai, adică în 
momentul în care spiritele erau 
mai încinse. Cei care n-aveau șan
sa să fie aleși într-un asemenea 
meci, se consolau repede cu o 
minge de cîrpă și nu se poate

spune că jocul lor era mai puțin 
dinamic.

Intră azi pe acest imens teren 
al terenurilor sportive — denu
mire actuală Stadionul Tineretu
lui ~ — și dă-i o dată roată. Me
rită. Chiar dacă nu-l poți încon
jura fugind, cum o făceai cu ușu
rință, în trecut, vei fi recompen
sat înzecit de ambianța aleilor 
înmiresmate, a pistelor de aler
gări, a numeroaselor săli de an
trenamente. a terenurilor gazona- 
te trasate parcă cu rigla de mina 
unui arhitect uriaș.

L-am întrebat pe tovarășul Io
nică Mirițescu, conducătorul aces
tei baze sportive : „Care este me
dia zilnică a tinerilor ce vin aici 
pentru a se antrena și a face 
sport ?"

— Circa 1 500 !
La prima vedere răspunsul pare 

lapidar. Să.i ascultăm' completă
rile Interlocutor : același tova
răș. După felul în care se recu
lege înainte de a vorbi, înțelegi 
imediat că vrea să fie cît mai 
complet în explicațiile ce le dă. 
La început — și amănuntul nu tre
buie scăpat din vedere — vei 
afla că stadionul are o întindere 
de circa 10 hectare. Cît vezi cu 
ochii numai terenuri înverzite și

N. CREANGĂ
(Continuare în pag. a 4-a)
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Din nou pe stadioane, la meciurile categoriei A de fotbal!
naturale, 
încercare 

fizică

♦
I
I

După cum se știe, la sfîrși- 
tul acestei luni, reprezentativa 
de tineret a țării noastre va 
evolua în R.S. Cehoslovacă, 
întîlnirea cu selecționata simi
lară a Cehoslovaciei se va dis
puta, sîmbătă 29 mai, în ora
șul Nitra

• FINALA CAMPIO
NATULUI DE JUNIORI 

LA LUPTE

După o scurtă Întrerupere cauzată de pregătirile meciurilor cu 
Turcia, nu inc 9 mai toate echipele de categorie A își reiau între
cerea în eadrul campionatului republican.

Toate partidele celei de a XXI-a etape sînt așteptate cu interes 
deoarece situația din fruntea clasamentului și cu atit mai puțin 
lupta pentru evitarea retrogradării nu a fost încă tranșată. Așadar, 
meciuri cu miză, pe care le dorim de calitate și spectaculoase. 
Iată meciurile etapei :

• MÎINE LA PERNIK 
MINIOR-RAPID, ÎN FI
NALA „C.C.E." LA VO

LEI
Mîine, în orașul Pemik, e- 

chipa locală masculină de vo
lei Minior, campioana R.P.B., 
și Rapid București, campioana 
României, iau startul în finala 
ediției 1965 a „Cupei campio
nilor europeni”. Această pri
mă confruntare din finală a 
campioanelor României și Bul
gariei va fi condusă de doi 
arbitri internaționali polonezi. 
Returul finalei, cum se știe, 
se va disputa la 16 mai, la 
București

Finala campionatului repu
blican de lupte greco-romane, 
rezervat juniorilor, se 
tă la Craiova, în zilele 
15 și 16 mai a.c. și nu 
Mureș, așa 
țat inițial.

Rapid — U.T.A.
Dinamo București — Minerul 

Baia Mare
Știința Craiova — C.S.M.S.

Dinamo Pitești — Progresul 
Steagul roșu — Știința Cluj 
Petrolul — Farul
Crișul — Steaua

cum fusese

dispu- 
de 14, 
la Tg.
anun-

II PROIEC-STEAUA
TANTUL 31-0 (!) LA 

RUGBI
Joi, pe terenul Tineretului 4 

s-a disputat jocul de rug bl 
Steaua II — proiectantul 
(campionatul de calificare). 
Rughiștii militari au obținut 
victoria la scor : 31—0 (14—0)

ETAPEI DE MÎINECLASAMENTUL ÎNAINTEA

1. RAPID BUCUREȘTI 20 12 5 3 25:10 29
2. DINAMO BUCUREȘTI 20 11 4 5 33:17 26
3. STEAUA BUCUREȘTI 20 9 5 6 28:18 23
4. STEAGUL ROȘU BRAȘOV 20 9 4 7 22:14 22
5. PETROLUL PLOIEȘTI 20 8 4 8 24:17 20
6. U. T. ARAD 20 7 6 7 26:34 20
7. CRISUL ORADEA 20 6 7 7 16:18 19
8. C.S.M.S. IAȘI 20 7 5 8 21 :25 19
o FARUL CONSTANTA 20 7 5 8 18:26 19

16: STIINTA CLUJ 20 7 4 9 27:30 18
ii. DINAMO PITEȘTI 20 6 5 9 25:26 17
12. MINERUL BAIĂ MARE 20 7 3 10 20:29 17
13. PROGRESUL BUCUREȘTI 20 5 6 9 17:23 16
14. ȘTIINȚA CRAIOVA 20 6 3 11 20:35 15 Fază din meciul Rapid — UT A disputat in campionatul 1 tecul



Selecția, problemă deosebită pentru îmbunătățirea 
performanțelor la natație

( Primăvara

____________

Corespondenții noștri ne scriu

DESPRE ACTIVITATEA SPORTIVA DIN SCOLI1
»n nriirniu Elevii S. M. 3 din|ȚR. SEVERIN localitate manifestă

un viu interes pen
tru activitatea sportivă. în calendarul 
asociației sportive a școlii, care numără 
peste 800 de membri UCFS, sînt pre
văzute întreceri de gimnastică, fotbal, 
tenis de masă, volei, baschet și hand
bal. Cu sprijinul conducerii șoolii și a 
comitetului U.T.M., elevii și-au amena
jat terenuri de sport pe care, aproape 
zilnic, au Ioc însuflețite întreceri. Acti
vitatea sportivă este îndrumată meto
dic de către profesoarele de speciali
tate Constanta Mărgulescu, Eugenia 
Grecescu și Teodora Udrea.

GEORGE IONIȚA

TlLMACIU La școala medie 
din localitate, care 
a luat ființă doar 

cu doi ani în urmă, cei peste 300 de 
membri UCFS desfășoară o activitate 
rodnică la gimnastică, șah, volei, fotbal, 
tenis de masă. îndrumați de profesorul

T Pentru anul 1968!
Pe una din mingile de baschet a- 

flate în magazia de echipament și ma
teriale sportive a asociației „N. Băl- 
cescu“ (Sc. medie nr. lj din Capita
lă, cineva a scris cu tuș albastru: 
Mexico City 1968. Orașul și anul vi
itoarei Olimpiade.

Laconica inscripție poartă semnifi
cațiile unui vis ce se vrea împlinit și 
sensul profund al întregii munci pe 
care o mînă de oameni — unii cu 
tîmplele argintate, alții în pragul ma
turității — o duc aici cu entuziasm și 
perseverență.

—Asociafia noastră numără peste 
000 de membri — ne spune profesorul 
de educație fizică Stelian Grigoriu. 

dori să amintesc că la școala noas
tră au fost elevi și au deprins pri
mele noțiuni de sport A. Vernescu, 
campion mondial la caiac, poloiștii 
G. Mărculescu, C. Ștefănescu și A. 
Grințescu. Ne mîndrim cu acest fapt 
și ne străduim să descoperim noi „dia
mante" care, șlefuite cu pricepere și 
perseverență, să contribuie la strălu
cirea cununii sportive a țării noastre.

| Și profesorul Grigoriu continuă...
— Munca noastră are un dublu 

aspect: fără îndoială că nu toți elevii 
au în ghiozdan medalia olimpică 
sau tricoul de campion dar fiecare 
dintre ei, la terminarea școlii medii, 
trebuie să aibă o pregătire fizică gene, 
rală corespunzătoare. Și, numai orele 
de educație fizică nu sînt suficiente 
pentru îndeplinirea, la nivelul cerut, 
a acestei importante sarcini. Orele 
de colectiv sportiv, concursurile orga-

Foto : Teodor Roibu

de educație fizică Titus Vasiu, sportivii 
școlii au ocupat locul 2 la faza raio
nală a campionatelor școlare de volei, 
iar la concursurile pentru trecerea nor
melor Insignei de polisportiv, participă 
45 de elevi. Pînă acum și-au luat toate 
normele un număr de 104 elevi și 
eleve.

în perioada de față, paralel cu acti
vitatea sportivă, elevii participă la rea- 
menajarea terenurilor de volei și bas
chet ale școlii.

IO AN PIETRARU

Handbalul se bu
cură de multă pre
țuire în școlile din 

localitate. O confirmare : recentul cam
pionat școlar de handbal în 7. Pre
zente : echipele școlilor medii și de 
meserii. Campioană — echipa școlii de 
meserii. în finală, ea a întrecut echi
pa școlii medii nr. 1 cu scorul de 
9—5.

STEFAN BĂDELE

nizate prin asocia
ția sportivă com
pletează și adin- 
cesc munca înce
pută Ia orele de 
curs.

La noi, con
cursurile încep din 
prima săpăminăa 
anului școlar prin 
faza interclase. La 
ora actuală, jocu
rile sportive sînt 
preferate de către 
elevi. Voleiul, bas
chetul și handba
lul, iată ramurile 
de sport cele mai 
îndrăgite. La între
cerile desfășurate 
pînă acum au par
ticipat toți elevii, 
distingindu-se cla
sele a IX-a și a 
X-a. întrecerea 
pentru obținerea 
Insignei de poli
sportiv a prilejuit 
— de asemenea — 
o suită de con
cursuri care au 
adu > la startu
rile diferitelor probe sute de elevi. 
Pirtă in prezent, 255 de elevi 
sînt purtătorii acestui frumos trofeu 
sportiv. Alți 300 au început „asaltul" 
probelor.

Concursurile pentru Insigna de poli
sportiv, diferitele competiții pe clase

Încă puțină vreme și sezonul de vară 
va permite ca mii și mii de copii 
să populeze din nou centrele de 

învățare a înotului din întreaga țară. 
Organizarea și desfășurarea acestor cen
tre este una din problemele cele mai im
portante ale natației noastre. Aici so 
face prima selecție, primul pas spre în
tărirea unei secții de club sau asociații 
sportive, se poate afirma că, sub aspec
tul cantității, centrele de învățare își 
depășesc cu regularitate obiectivele pro
puse.

Bucurîndu-se de aportul unor instruc
tori cu calificare medie și superioară, 
aceste centre dau, în general, rezultate 
și sub aspectul instructiv, deoarece nu
mai un număr infim de copii trec prin 
centru fără a învăța să înoate. Pentru a 
veni în ajutorul instructorilor, federația 
de specialitate a elaborat un material 
teoretic cu conținut organizatoric și me
todic.

Analizînd activitatea centrelor prin 
prisma scopului de a face din natație un 
sport de mase, putem afirma că ele 
sînt o realizare de seamă, că, în linii 
mari, își îndeplinesc misiunea. Privind, 
însă, celălalt scop pentru care au fost 
create și anume de a fi o pepinieră a 
viitorilor campioni și recordmani, fap
tele ne-au arătat existența unor lipsuri 
care sînt cu atît mai grave cu cît ele 
generează slaba compoziție calitativă din 
secțiile cluburilor și ale asociațiilor spor
tive, precum și din loturile republicane. 
Este cazul să arătăm că deficiențele por
nesc în primul rînd de la federație, care 
nu a acordat atenția cuvenită procesu
lui de selecție a tinerilor înotători. Ela
borarea unor instrucțiuni și efectuarea 
unor controale au reprezentat un spri
jin mult prea redus dat de F.R.N. aces
tei activități atît de importante. De aci 
lipsurile s-au transmis în lanț deoarece 
și comisiile regionale și orășenești s-au 
mulțumit — așa cum a fost cazul la 
București — să țină cîteva ședințe în 
care să hotărască doar modul de orga
nizare și să stabilească un responsabil. 
Din partea cluburilor nu a existat nici 
măcar atîta preocupare, astfel că tot 
greul a rămas pe umerii directorilor și 
instructorilor de centre.

Este normal ca într-o astfel de situație 
„ceva" să nu meargă bine și acest „ceva" 
a fost tocmai ceea ce a interesat mai 
mult și anume selecția pentru secțiile 
de natație. In acest sens, una din defi
ciențe a fost insuficienta preocupare 
pentru atragerea în centre a copiilor 
sub 10 și chiar sub 8 ani, aceștia fiind 
cei care ne interesează cel mai mult. In 
special la centrele din provincie s-a re
marcat alcătuirea unor grupe neomo
gene, atît în privința vîrstei, cît și a cu
noștințelor anterioare. Munca instruc
torului a fost mult îngreuiată și posibi
litățile lui de supraveghere au scăzut 
deoarece alături de 3—4 copii care știau 
să plutească se aflau alții care făceau 
primii „pași" în apă.

Deficiențele existente în procesul de 
selecție au fost însă, așa cum am mai 
spus, mult mai serioase. în general, pen
tru recrutarea viitorilor componenți ai 
secțiilor s-a procedat cam astfel: la 
sfîrșitul fiecărei serii copiii se prezentau 
Ia un examen care consta în parcurge
rea unei distanțe, în înot. Antrenorii 
stăteaua pe marginea bazinului și după 
felul cum copilul plutea pe apă jude
cau dacă au sau nu în față un viitor 
performer. Cei aleși erau înscriși la sec
ții și aduși la lecțiile de antrenament 
unde, făcînd eforturi de a avansa cîțiva 
metri, se uitau disperați la colegii lor 
mai vechi care, cam în același timp, stră- 
băteau mii de metri. Din cînd în cînd 
antrenorul le dădea cîte un sfat urmat 
de un gest din mîini care, chipurile, 
imita o mișcare ce în mod normal se 
face în apă sau ca soluție „salvatoare" 
le dădea o plută cu care să facă „5 lun
gimi cu scîndură” (expresia e clasică).

în Capitală, anul trecut, s-a recurs la 
o altă soluție. Antrenorii, în timpul lor 
liber, au fost angajați ca instructori. Ca
tegoric, procesul instructiv s-a îmbună
tățit, dar deficiențele de selecție nu s-au 
redus, dovada cea mai concludentă

Printre cele mai îndrăgite sporturi —
sau interclase ne prilejuiesc depistarea 
celor mai dotate elemente cu care ne 
completăm apoi efectivele secțiilor pe 
ramuri de sport. Acum, in secții sînt cu
prinși intr-o instruire sistematică 360 
de elevi, iar dintre aceștia 140 sînt le
gitimați (25 au și clasificare), partici- 

fiind că o dată cu intrarea la bazinul 
acoperit s-a renunțat la cea mai mare 
parte a celor aleși în timpul verii, păs- 
trîndu-i tot pe cei care aveau un sta
diu oarecare de înot. Este și normai să 
se petreacă astfel, atîta timp cît copilul 
este adus în secție după numai 14 zile 
de înot.

Deficiențele din orgahizarea selecției 
în timpul verii au apărut și mai evi
dente în iarna aceasta în București, 
unde s-a interzis secțiilor să-și comple
teze efectivele pe perioada de activitate 
la bazinul acoperit. Pare de necrezut, 
dar numai după două-trei luni unii an
trenori (Dumitru plopa. Valentina Vla- 
dar, Henri Iacobini, Olga Crișan ș.a.) 
au rămas cu mai puțin de jumătate din 
numărul inițial ai grupelor. Iată situa
ții cu care nu putem fi de acord, cu 
atît mai mult cu cît alți antrenori (Cris
tian Vlăduță, Paula Enăceanu, Mircea 
Olaru, Magda Cristescu) au în prezent 
efectivele complete. O singură concluzie 
se poate desprinde și anume că cei care 
nu au reușit să-și păstreze colectivele 
intacte sînt tocmai aceia care nu s-au 
îngrijit de o selecție judicioasă în 
timpul verii.

CUVÎNTUL
SPECIALISTULUI

Problema selecției permanente merită 
să fie discutată, însă, mai mult. în prin
cipiu sîntem pentru o selecție care să se 
facă tot timpul anului, însă numai dacă 
ea se face în mod organizat și pentru 
realizarea cu adevărat a scopului. Să 
precizăm. Ani de-a rîndul s-a folosit 
„metoda” de a se primi aproape zilnic 
noi copii în secții, „recomandați” de cu
noștințe ale antrenorilor sau direct de 
părinți. Antrenorul primea cu brațele 
deschise pe acești copii, deoarece ei îi 
completau numeric efectivul grupei. Dar, 
această situație provoca o fluctuație ne- 
permisă, chiar anormală, și ducea la 
antrenamente cu colective neomogene 
din punct de vedere al pregătirii și al 
vîrstei. Sîntem împotriva acestei me
tode de selecție făcută pe baza reco
mandărilor.

Ceea ce susținem și vom căuta să a- 
plicăm la toate secțiile din țară este se
lecția organizată, așa cum s-a făcut, de 
pildă, recent la Galați, unde comisia re
gională, sprijinită intens de secția de 
înVățămînt, a luat inițiativa ca fiecare 
școală din oraș să prezinte toți elevii 
care știu să înoate la bazin. Din cei 
600 de copii care s-au perindat la bazin 
o comisie specială a ales 75 de elemente 
pentru a continua pregătirea în cadrul 
clubului sportiv orășenesc șl al S.S.E. O 
acțiune similară a încercat și comisia de 
natație a orașului București, dar pen
tru că nu a fost bine organizată și nu a 
avut sprijinul unităților școlare, ea s-a 
soldat cu un rezultat lamentabil: numai 
25 de copii s-au prezentat pentru selec
ție. în treacăt fie spus, modul în care 
a fost organizată „selecția" la București 
ilustrează stilul de muncă al acestei co
misii.

Soluția pentru înlăturarea deficiențelor 
semnalate în rîndurile de mai sus con
stă în orientarea cu precădere a activi
tății centrelor de învățare a înotului spre 
o selecție cît mai judicioasă și științi
fică, menită să împrospăteze secțiile. 
Astfel, ținînd cont că în timpul verii 
funcționează cîte 3—5 serii la fiecare 
centru, este bine ca micii înotători, aleși 
după fiecare serie, să formeze o grupă 
aparte de avansați a căror instruire să 
dureze pînă în toamnă; de pregătirea 
acestora să se ocupe numai antrenorii. 
Această primă triere trebuie să cuprin
dă un număr mare de copii, iar grupele 
de avansați să funcționeze tot pe lingă 
centrele de învățare. In prima săptă- 
mînă după începerea anului școlar, co
misiile orășenești de natație vor orga
niza un concurs de selecție pentru cei 
pregătiți în grupele de avansați, ca și

baschetul...
pind la competiții cu caracter orășe
nesc sau republican. Echipele de bas. 
chet, volei și handbal (fete și băieți) 
sînt clasate pe locuri fruntașe, in 
competițiile la care participă, lieci, o 
activitate complexă, de perspectivă.

VALENTIN PĂUNESCU 

pentru alți copil care vor dori să parti
cipe. Cu o mobilizare eficientă, făcuti 
cu sprijinul secțiilor de învățămînt, con
cursurile vor trebui să devină tradițio
nale în orașele care au bazine acoperite, 
în funcție de vîrstă (în orice caz sufc. 
12 ani), dezvoltare fizică generală și ap
titudini pentru înot, o comisie alcătuită 
din cadre calificate va alege pe cei care 
vor continua activitatea la bazinul aco
perit. Acest gen de concursuri trebuie 
repetat și în timpul iernii în cazul în 
care efectivul inițial s-a micșorat din 
motive obiective.

★
Cu aceasta selecția nu s-a terminat. 

Ea continuă deoarece de-abia după doi- 
ani de pregătire (și încă nici atunci cu 
toată certitudinea) se poate cunoaște 
reala valoare a copiilor. Din păcate*  
deficiențele în această problemă se ma
nifestă la fel de pregnant ca și în prima 
etapă, cu foarte rare excepții, antrenorii 
nu mai fac nici o selecție, pregătind pe 
toți sportivii la fel, fie că au perspective, 
fie că nu. Din această cauză există în 
momentul de față în toate secțiile un , 
număr mare de înotători între 14—17 ani 
și chiar mai mari care nu au posibili
tăți pentru obținerea performanțelor 
înalte; ei sînt menținuți totuși deoarece 
justifică cifric munca antrenorilor. Un 
exemplu concludent în această privin
ță: în luna septembrie, comisia de na
tație a orașului București a fixat hare
muri pentru înotătorii de 13—15 ani în 
vederea intrării la bazinul Floreasca. 
Deși aceste baremuri erau ușor accesi
bile, atît comisia cît și federația au fost 
„sufocate" de cererile secțiilor cluburi
lor și ale școlilor sportive de elevi pen
tru a fi admiși și cei care nu și-au în
deplinit haremurile. Cei primiți, inclușii 
excepțiile, abia au depășit cifrat- de 80. 
Din aceștia, cu multă largheță putem' 
spune că cel mult 15—20 meritau o aten
ție deosebită. Deși cu toții, inclusiv cei 
orare pregătesc, știu că își pierd vremea 
degeaba, nu se renunță la sportivii fără 
perspective de performanță. în această 
direcție federația și comisia" orășenească 
au greșit de teamă că o măsură prea 
drastică (impunerea haremurilor la un 
nivel mai apropiat de necesitățile nala- 
ției de performanță și respectarea lor ‘ 
întocmai) ar fi dus la descompletarea 
tuturor secțiilor din Capitală.

Aceste lipsuri grave au atras după sine 
consecințe la fel de grave. Astfel, spa
țiul deosebit de prețios din bazinele a- 
coperite a fost ocupat de un număr 
mare de qvasi-performeri care au îm
piedicat pe cei cu valoare reală să-șl ' 
facă pregătirea în condițiuni bune. O- 
altă consecință a fost aceea că nici o 
secție din țară nu poate prezenta la ora 
actuaiă o reprezentativă completă pe 
grupe de vîrstă și din acest motiv la 
concursurile republicane asistăm la în
scrierea unor sportivi în cîte 8—10 pro
be, unele total diferite de procedeul de 
bază al înotătorului respectiv. înscrierile 
sînt folosite pentru a aduce puncte sec
ției, dar prin aceasta este diminuată 
posibilitatea de a obține un rezultat va
loros. Tot din cauza acestor lipsuri fede
rația este obligată ca, pentru a fac< 
față unor întîlniri internaționale cu re- ' 
prezentativele altor țări, să alcătuiască 
un lot în care, cu excepția unor spor
tivi ca A. Soptereanu, Vasile Costa, VI. 
Moraru și Cristina Balaban, restul se 
mențin doar pentru că... nu sînt alții mal 
buni.

Recent, Colegiul central al antrenorilor 
de polo a trecut la alcătuirea lotului 
republican de juniori. Au fost pur și 
simplu penibile insistențele unor antre
nori pentru admiterea unor tineri de 
17—18 ani care înotau abia 1:07,0 pe 100 
m liber... Pîna la urmă s-a format un 
lot de 25 de jucători din care cel mai 
rapid a parcurs distanța clasică în 1:03,0 
(la 17 ani), al doilea în 1:05,0 (18 ani) si 
ultimul în... 1:13,1 (16 ani). Din alte o- 
rașe, doar Clujul și Aradul au intrat în 
discuție. Celelalte centre nu au prezen
tat nici un element de valoare ! Oare 
această situație nu dovedește că antre
norii de polo, ca și cei de înot, lucrează 
cu ce le rămîne și nu cu elemente se
lecționate în mod judicios ?

Tot datorită*  lipsurilor în selecție, ca 
de altfel și în pregătire, la recenta 
„Cupă de iarnă" la sărituri de l&vtram
bulină, juniorii — în totalitate — au 
fost departe de a ne da măcar un mi
nimum de încredere în viitor. în schimb•‘'jT 
s-a remarcat un fapt îmbucurător și ' 
anume că generația celor mai tineri 
săritori are cîteva. elemente de valoare: 
Constantin Nedelcu, Dacia Schileru de 
la Clubul sportiv școlar București (an
trenor Minodora Florian) și Artur 
Miihlsteffen de la S.S.E. Sibiu (antrenor 
Norbert Hatzac). Acești copii în vîrstă 
de 10—13 ani au obținut rezultate mal 
bune decît mulți dintre juniori.

★
Ținînd seama de cele semnalate mai 

sus, situația trebuie să fie privită sub 
toate aspectele ei reale. Chiar dacă re
centa evoluție a echipei de polo Dinamo 
în „Cupa campionilor europeni” a ară
tat o oarecare valoare internațională, ca 
și rezultatele unor înotători (A. Șopterea- 
nu și VI. Moraru), atrăgînd aprecierile 
presei și antrenorilor din străinătate, an
samblul general al creșterii performanțe
lor nu este cîtuși de puțin mulțumitor. 
Prin introducerea campionatului de înot 
al copiilor și prin acordarea punctelor nu
mai primilor șase clasați la concursurile 
republicane s-a făcut un prim pas 
înainte pentru a determina secțiile și 
antrenorii să-și orienteze munca de se
lecție și de pregătire în primul rînd spre 
calitate. Un al doilea pas, și acesta tre
buie să urmeze imediat, este stabilirea 
unor norme de intrare și menținere în 
secțiile de performanță ținîndu-se sea
ma de 1 ormele de selecție elaborate de
Consiliul General al UCFS.

Cu aportul mai susținut al comisiilor 
regionale și orășenești, al cluburilor, 
asociațiilor și școlilor sportive de elevi, 
vom putea reuși ca selecția să-și dobân
dească locul cuvenit și astfel să reali
zăm îmbunătățirea calitativă a efecti
velor secțiilor de natație.

prof. AUREL URMUZESCU
antrenor federal



^ATLETISM După „mondialele^ de tenis de mssă

STEAUA—ȘTIINȚA—BANAT Pt STADIONUL DIN FILELE DE ÎNSEMNĂRI
TINrilETUIUI
La sfîrșitul acestei săp- 

tămîni și începutul celei 
viitoare se desfășoară me
ciurile etapei a Il-a a 
campionatului republican 
de atletism pe echipe. 
Cea mai importantă în- 
tîlnire are loc la Bucu
rești. Ea reunește forma
țiile bucureștene Steaua 
și Știința și reprezentati
va regiunii Banat, adică 
singurele echipe care au 
obținut cite două victorii 
(atît la femei cit și la 
bărbați) în prima etapă 
a acestei competiții.

Al doilea meci din Ca
pitală se desfășoară între 
echipele Metalul, Brașov 
și Crișana. Ambele în
tâlniri au loc pe stadio
nul Tineretului, astăzi și
mîine de la ora 16,30.

Cea de a treia confrun
tare a etapei este pro
gramată luni și marți la 
Cluj. Se întâlnesc forma
țiile Cluj, Dinamo, Rapid.

• în atenția cluburi
lor și asociațiilor sportive 
cu secții de atletism tre
buie să stea și selecționarea și pre
gătirea micilor atleți care vor lua 
startul în cadrai concursului republi
can de copii pe anul 1965. Au dreptul 
să participe băieți și fete născuți în 
anii 1951 și 1952. Probele de concurs 
sînt : băieți—triatlon I (60 m, lun
gime, greutate — 4 kg), triatlon II 
(60 m, înălțime, mingea de oină), 
4 x 60 m ; fete — aceleași probe (la 
triatlon I se va arunca greutatea de 
3 kg).

Etapa regională a acestei compe
tiții va avea loc în ziua de 23 mai 
iar finala a fost programată, la Si
ghișoara, în ziua de 27 iunie.

• Atleții care au depășit perioada 
junioratului vor fi chemați să participe 
în acest an la concursul republican 
de tineret. întrecerile se vor desfășura 
la Galați (4—5 septembrie). Au drept
de concurs sportivii născuți în anul 
1943 sau mai tineri (cu excepția ju
niorilor de categ. a 11-a). Participarea 
este însă condiționată de îndeplinirea 
următoarelor performanțe standard : 
bărbați: 100 m — 11,3 ; 200 m — 
23,2 ; 400 m — 51,8 ; 800 m — 1:59,5; 
1500 m — 4:08,0 ; 5000 m — 16:00,0 ; 
110 mg — 16,5 ; 400 mg — 59,0 ; 3000 
m obst. — 9:55,0 ; înălțime — 1,81 ; 
prăjină — 3,60 ; lungime — 6,70 ; tri
plu — 13,80 ; greutate — 12,50 ; disc

FOILETON

Cum i-am făcut
jjtu mă credeți că i-am făcut pe co

piii din cartierul meu sfinți? Nu rîdeți. 
Puteți întreba pe oricine din Lainici și 
pînă la Școala nr. 175, din Parcul Co
pilului și pînă-n Grivifei. Toți o să 
vă confirme acest lucru.

Dar iată povestea :
Pe mine mă cunosc copiii din cartier 

ca pe un „cal breaz". Fiindcă eu le 
sînt biroul de informații sportive, pen
tru că am minge de fotbal și pompă 
și tot eu am doi băieți care joacă straș
nic fotbal: unul este extremă, iar celă
lalt centru. Pe cel mai mare îl cheamă 
Nelu, dar prietenii de joacă îi spun 
Fele. Tot pe aceste considerente copiii 
mă ascultă mai ceva ca pe... dirigin
tele clasei lor. Sfaturile mele sînt pen
tru ei lege, nu altceva.

...Intr-o zi poarta circulară, de fier, 
de la Parcul Copilului zăngăni ca la 
un cutremur. Speriați, doi puști țîșniră 
cu o viteză de reactor și nu puțin a 
fost să fiu trîntit la pămînt. Cu greu 
i-am oprit. îi cunoșteam bine.

— Ce-i cu voi ? De ce sînteți spe
riați ?

— Nene —- mi-au răspuns copiii, 
am jucat fotbal m Parc (notați al Co
pilului ?!) și ne-a fugărit paznicul cu 
bățul I...

— Foarte bine — le-am răspuns. De 
ce vă jucați în Parcul Copilului. Să 
stricați iarba stadionului, să vă rupeți 
tenișii și să vă iuțiți genunchii de ga
zon ? Mai bine jucați-vă pe terenul 
de zgură de la școala voastră nr. 175. 
Copiii au lăsat capetele în jos și au 
plecat, promițîndu-mi că vor face cum 
le-am spus.

Acum două duminici, fiindcă nu s-a 
văzut bine la televizor meciul Cehoslo
vacia—Portugalia, m-am dus să mă 
plimb pe str. Lainici. Aproape de 
școală m-au oprit cîțwa puști, care a-

Campioana balcanică Ioana Petrescu (Rapid) evo
luează la Chiț. In cursa de 200 m ea va intîlni 
pe Ana Beșuan care la recentele campionate uni
versitare a obținut 25,4 sec pe această distanță

Foto : R. Vilara

— - 38,00 ; suliță — 53,00 ; ciocan — 
42,00; 4x100 m — 45,0; 4x400 m
— 3:35,0 ; 10 km marș și decatlon — 
fără standard ; femei • 100 m — 12,9 ; 
200 m — 27,0 ; 400 m — 62,5 ; 800 
m — 2,27,0 ; 80 mg — 12,6 ; Înălțime
— 1,45 ; lungime — 5,10 ; greutate
— 10,80 ; disc — 35,00; suliță — 
34,00 ; 4 x 100 m — 52,0 ; pentatlon
— 3200 p.

Aceste standarduri trebuie realizate 
pînă la 15 august a.c.

• BACAU. Concurs pentru selecționa
rea echipei regionale. Femei: 100 m : 
Maria Hodorogea (Roman) 12,8, Ga
briela Raicu (Bc.) 13,4 (are 14 ani 1) ; 
lungime : Raicu 5,07 ; înălțime : 
Doina Munteanu (Bc.) 1,47 ; greutate : 
Ana Macovei (Roman) 11,53 ; bărbați: 
10 km marș : Gh. Hanganu (Bc.) 
48:25,8 — record regional.

A 11-a etapă a campionatului republican
A 11-a etapă a campionatului repu

blican de polo se desfășoară mîine 
dimineață în patru orașe ale țării. Pro
gramul cuprinde următoarele întîlniri: 
Dinamo București—Știința Cluj (bazi

pc copii „sfinți"
veau în mină o minge de cauciuc de 
6,50 lei.

— Ce-i cu voi așa de bosumflați ? 
i-am întrebat.

— Nu ne lasă să ne jucăm aici, 
mi-au răspuns. Facem gălăgie, e dumi
nică. Cică se odihnesc bătrînii. Să ju
căm fotbal în orele de sport.

— Foarte bine, le-am răspuns. Azi 
e duminică, iucați-vă pe lingă casele 
voastre, în dosul blocurilor unde lo
cuiți. Nu vi s-au amenajat locuri de 
joacă ? Ce, pe terenurile școlii v-ați 
găsit loc?l Vreți să vă juliți, să vă mur
dăriți hăinuțele de zgură ? Ce, mamele 
voastre au prea puțin de spălat ?

Fiindcă „mă cunosc" copiii, și fiind
că ei m-asculiă, mai ceva ca pe diri
gintele lor, au plecat tăcuți spre case.

întorcîndu-mâ din plimbare aud gă
lăgie și plînsele. Fac ocolul blocului 
și iată-mă în mijlocul copiilor.

— Ce-i băieți ? Ce s-a întîmplat ?
— Nene I au izbucnit copiii plîngînd 

de ți se rupea inima. Nene, ne-a fu^ 
rat mingea „unul" de la blocul 18. 
Cică, de ce facem gălăgie că el vrea 
să doarmă. Și de ce ne jucăm aici pe 
nisip, unde vin și copiii de cărucior. 
Pe Noni l-a tras de ureche și i-a stri
gat — „golane I Pe maidan să te joci I 
Nu aici pe... A» înțeles, că te pupă...//"

Am stat puțin pe gînduri, dar pentru 
a nu „știrbi" din respectul copiilor 
față de cei mari i-am potolit zicîn- 
du-le :

— Păi, ați greșit și de data asta. 
Nu-i bine să faceți fotbal sau volei pe 
scuar. Terenul e mic, doar 6mX12, și 
apoi loviți copiii mici, care se joacă 
construind castele din nisip, lucați-vă 
și voi pe trotuar. Pentru că acolo, în 
fața casei voastre, comitetele de bloc 
n-o să vă spună nimic.

Copiii m-au privit intr-un fel cu care

Ediția a 28-a a campionatelor mondiale 
de tenis de masă s-a încheiat, dar ecou
rile întrecerilor nu s-au stins. Comen
tariile vor continua încă multă vreme. 
Dacă la Ljubliana.- în cele 10 zile de con
curs, pe prim plan s-au aflat jucătoa
rele și jucătoriij acum au intrat în ac
țiune tehnicienii și amatorii de statisti
că. Fiecare caută să rețină din noianul 
celor petrecute la „mondiale” lucrurile 
esențiale, învățăminte pentru viitoarele 
pregătiri care vor preceda alte și alte 
competiții. în timpul desfășurării celor 
2111 partide disputate în cele 7 probe, în 
carnetul de note s-au așternut desigur 
multe însemnări. Spicuim cîteva dintre 
ele.
• REPREZENTANȚII Chinei populare 

au înregistrat cel mai mare succes din 
activitatea lor : 5 titluri mondiale și locu
rile secunde în celelalte 2 finale. După 
băieți, iată că și jucătoarele chineze, 
aflate în mare progres, s-au afirmat cu
cerind pentru prima oară „Cupa Corbil- 
lon“ și proba de dublu. Cea mai bună 
s-a dovedit Lin Hui-cin, o jucătoare 
defensivă cu priză obișnuită, care-și 
punctează acțiunile cu atacuri foarte 
rare, dar decisive. Aproape necunoscută 
la Praga, învinsă apoi la Cluj de Catri- 
nel Folea, Lin Hui-cin a reușit la Lju
bljana să se claseze în 4 finale și să 
cîștige 2. Ea „scoate” cele mai dificile 
mingi cu o dezinvoltură de-a dreptul 
surprinzătoare, are o siguranță deosebită 
care ascunde fără îndoială zeci și zeci 
de ore de antrenament efectuat atît în 
compania fetelor cit și a băieților. Nu este 
lipsit de semnificație faptul că la Lju
bliana campionul mondial Ciuan Tze-tun 
era văzut deseori jucînd cu coechipierele 
sale. într-una din zile, ciuan Tze-tun a 
atacat aproape două ore, replica dîn- 
du-i-o una din jucătoarele chineze.
• DACA sportivii chinezi și-au accen

tuat superioritatea asupra celorlalți com
petitori, iar tenisul de masă jiaponez a 
mai pierdut cîteva locuri fruntașe, jucă
torii din R.P.D. Coreeană și-au confirmat 
valoarea în ultimul timp, clasîndu-se pe 
locul 3 la echipe, iar Him lun-Sam și 
Pak Sin II au ajuns în optimi. Jucătorii 
chinezi își datoresc întîietiatea execuți
ilor mai rapide și puternice, unor lovi
turi mai scurte, drepte, cu direcția spre 
înainte. Aceasta spre deosebire de ja
ponezi și de coreeni, care folosesc încă 
lovituri cu mișcări largi, de rotație, de 
jos în sus.
• CU EXCEPȚIA unui loc cîștigat în 

semifinalele de simplu bărbați — prin 
Scholer — tenisul de masă din Europa 
a înregistrat pierderi în toate celelalte 
probe. Mulți specialiști care au fost 
prezenți la Praga și la Ljubliana făceau 
însă o remarcă interesantă. In ciuda in
succeselor — mai numeroase decît în 
1963 — a sportivilor europeni, totuși di
ferența de valoare dintre ei și asiatici 
nu s-a mărit ci, dimpotrivă, s-a micșo
rat. La Ljubliana scorurile la care au 
pierdut jucătorii de pe continent au fost 
mai strînse ca acum doi ani. A existat 
deci o apropiere a forțelor. Superiorita
tea sportivilor din R.P. Chineză, Japo-

nul Dinamo, ora 11), Mureșul Tg. Mu
reș—Crișul Oradea, l.C. Arad—Steaua 
București și Industria linii Timișoara 
— Rapid București.

— Bravo, copii I Acum dacă nici păsările nu se vor mai auzi cintind, 
se va spune pe bund dreptate că sîntem cel mai liniștit cartier.

Desen de Neagu Radulescu
nu eram obișnuit, au lăsat capul în 
jos, și au părăsit terenul.

Spre seară i-am găsit în fața blocului 
nr. 21 jucînd șotronul. Cit de „înțe
legător" sînt eu, totuși, m-am enervat 
la culme.

— Bine, băieți I Se poate ?! ați 
murdărit tot trotuarul. Numai cretă. 
Voi, le-am spus ca un ultim argument, 
n-ați văzut filmul „Casa noastră ca o 
floare" ? E mai mare rușinea. Uite, iar- 
ba-i curată și proaspătă de parcă ar fi 
unsă cu vopsea verde. Scuarul este li
ber, nisipul n-are nici o cută, e perfect 
întins și numai trotuarul murdar — se 
poate ?

— Ce să facem atunci, nene ?
— Ce să faceți ? Ei asta-i bună I Ju

cați-vă în casă, jucați-vă acolo lingă 
părinți, priviți la mașinile ce trec pe 
stradă, jăceți-vă lecțiile și cînd le-ați 
terminat luați-le de la început... Numai 
așa n-o să w se mai fure mingea, nici 

nia șl R.P.D. Coreeană a ieșit însă în 
evidență în finalurile de partide, unde 
aceștia au acționat cu maximum de fer
mitate șl calm în momente de mare ten
siune, la scoruri egale : 19—19, 20—20 etc. 
Spre exemplificare, este cazul să arătăm 
că europenii eu pierdut la o $,mustață“ 
28 de meciuri.
• PUBLICUL iugoslav a avut satis

facția de a-și vedea reprezentanții evo- 
luînd într-o formă foarte bună, ceea ce 
le-a adus un binemeritat loc 4 la echipe 
bărbați (avînd în Korpa pe cel mai bun 
jucător) și elte poziții fruntașe. Dintre 
ceilalți participanți europeni este de 
subliniat combativitatea și dîrzenia for
mației masculine a U.R.S.S. ca șl ascen
siunea tinerei sovietice Svetlana Grin
berg. Dotată fizicește șl cu o bună mo
bilitate la mesă, Grinberg atacă cu sufi
cientă regularitate și tărie din ambele 
părți, schimbind mereu direcția. Așa a 
reușit ea s-o învingă — la echipe — pe 
Lian Li-cen și a fost la un pas s-o eli
mine — la individuale — pe japoneza 
Yamanaka.

® CAMPIONUL lumii, Ciuan Tze-tun, 
și finalistui Li Fu-iun au stabilit îm
preună un adevărat record. Pentru a 
treia oară consecutiv ei și-au disputat 
întîietatea pentru titlul mondial. Și de 
data aceasta a învins ciuan Tze-tun, sin
gurul jucător asiatic cu priza toc care 
utilizează și lovitura pe rever. Și pentru 
că vorbim de băieți, în special de chi
nezi, japonezi sau coreeni, menționăm 
că meciurile dintre ei nu au mal avut 
spectaculozitatea de eltă dată. Rar s-a 
trecut peste 2—3 schimba Fi de mingi. 
S-au folosit servicii foarte variate, cu un 
grad mare de dificultate. De aceea s-au 
și dat multe servicii și retururi greșite. 
In general, punctele s-au făcut direct din 
serviciu, iar dacă ihingea revenea pe 
masă, ea avea o traiectorie înaltă, era 
ușor de atacat, acțiunea incheindu-se de 
regulă printr-o lovitură decisivă.

® URMĂRIND finala de simplu femei. 
Fukazu — Lin Hui-cin ne-a fost dat să 
asistăm la două lucruri oarecum inedite 
privind regula activizării. Fără ca jocul 
să fi fost anost, de „țăcăneală” ci dim
potrivă foarte spectaculos, în patru din 
cele cinci seturi ale partidei, timpul 
limită s-a epuizat, fiind necesară apli
carea susnumitei prevederi regulamen
tare. Pentru „înscrierea" unui punct s-au 
efectuat în medie cite 20 de schimburi 
de mingi. Fukazu ataca continuu, iar Lin 
Hui-cin respingea aproape totul pe 
masă. Toți cei prezenți în sală au con
statat insă cu vădită surprindere că o 
candidată la titlul mondial (în acel mo
ment) Naoko Fukazu, nu cunoaște re
gula activizării. Cînd, după cele 12 schim
buri regulamentare, mingea se afla încă 
în joc și arbitrul a dat punct pierdut ja
ponezei (care avusese serviciul) aceasta, 
contrariată, a protestat. La fel a proce
dat și cînd arbitrul a dictat (conform a- 
celeiași reguli) schimbarea alternativă 
(după fiecare punct) a serviciului. A 
fost necesară intervenția antrenorului 
Ogimura pentru lămurirea elevei sale. în 
legătură cu aceeași regulă, cu ocazia lu
crărilor congresului f.I.T.M. ținut l-a 
Ljubliana, s-n adus o modificare. în ca
zul cînd, după trecerea a 15 minute, un 
set nu este terminat, se va aplica (ca și 
pînă acum) regula activizării, iar în ur
mătoarele ea va iutervenj de la început 
(0—0) și nu după 10 minute (ca pînă în 
prezent). Noua dispoziție va intra în vi
goare de la 1 iunie 1965.
• JOCUL DEFENSIV, prin exponenții 

săi cei mai de seamă, Lin Hui-cin, Cen 
Min-ci și Scholer, a înregistrat, după 
cum se vede, unele succese. S-a demon
strat astfel că și cu o apărare bine au
tomatizată, razantă și direcțională, alter
nată cu rare atacuri decisive, se pot ob
ține rezultate. Se pune deci sub semn de 
întrebare problema utilității învățării

n-o să mai fiți alungați din Parcul Co
pilului sau din scuar, iar mamele vor 
scuti 80% din spălatul cămășilor 
voastre...

Copiii mi-au ascultat sfatul.
4r

De două luni în cartierul meu, de 
la Parcul Copilului la Lainici, de aici 
înspre Grivifei, majoritatea părinților 
mă salută cu respect scoțînd pălăria. 
Copiii nu mai sînt „derbedei". Nu mai 
joacă nici fotbal, nici volei și nici chiar 
capace. Toți stau cuminți în casă și 
privesc pe geam. Toți au devenit 
„sfinți". Dar...

Cu un lucru nu mă împac însă. De 
ce cînd mă întîlnesc cu copiii pe 
stradă, atunci cînd ei merg la școală, 
mă ocolesc, trec pe alt trotuar de 
parcă aș fi ciumat și se strîmbă în 
urma mea ? De ce ?

V. GRADINARU 

Jocului complet. Deseori, pînă cînd Ișf 
însușesc întreaga gamă a loviturilor, 
sportivii Ies la... pensie, iar cei care se 
specializează numai pe două sau trei 
procedee tehnice, ajung campioni. Jocul 
complet este desigur ideal și este nece
sar să rămînă un deziderat, dar ches
tiunea trebuie să-și găsească rezolvarea 
în funcție de aptitudinile și de virsta fie
cărui sportiv.
• CIAN SI-LIN este și el un apărător 

prin excelență. In defensivă, Cian Si-lln 
își sprijină paleta pe patru degete, iar 
cînd liftează sau atacă decisiv el trece 
la priza toc. Toate aceste așa-zise incon
veniente nu l-au împiedicat însă pe 
sportivul chinez să fie component de 
bază in echipa deținătoare a „Cupei 
„Swaythling" și să ocupe locuri frun
tașe in toaie probele. Interesant este 
cum abordează Cian Si-lin o partidă 
contra unui apărător, unde se presupune 
că se va ajunge la regula activizării El 
răspunde cu mingi prin diferite „tăie
turi- și pe diverse direcții, iar pe mă
sură ce se apropie limita de timp Cian 
Si-lin Începe să llfteze, pentru a-și face 
„mină” de atac. Apoi, din momentul cînd 
intervine regula activizării el continuă 
să lifteze pentru a-1 incomoda pe ad
versar (cînd acesta este obligat sâ intre 
in ofensivă) stau atacă decisiv — întot
deauna cu fentă — chiar și prin returul 
de serviciu
• ȘI ACUM o declarație a fostului 

campion mondial Victor Barna : „Jocu
lui sportivilor chinezi, japonezi sau co
reeni trebuie să i se răspundă cu acțiuni 
de apărare perfect dirijate, intercalate 
cu atacuri puternice, prin surprindere. 
Un jucător cu veleități la locuri fruntașe 
în ierarhia mondială, trebuie să cunoască 
două sau mai multe lovituri. Dar lovi
turile acestea trebuie să fie stăpinite Ia 
perfecție, pentru ca ele să poată fi folo
site cu precizie și hotărire cînd și cum 
va crede sportivul de cuviință-,

C. COMARNISCHI

Itinerar sportiv — 
1965 pe iitoral 
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alte două puncte de închiriat ombei*  
cații (în dreptul hotelurilor Albatros 
și Internațional), vor sta la dispoziția 
vizitatorilor. Parcul de hidro-biciclete 
a fost complet revizuit fi înzestrat cu 
alte 10 biciclete noi (la care se adaugă 
cele 65 de „universale" existente), cur 
terul (capabil să facă și călătorii ocea
nice), 4 iole, 15 schifuri gig, 15 cata- 
marane (ambarcații din material plas
tic, cu motor) și cele două șalupe cu 
motor de cite 8 locuri fiecare. Vă rog 
să mai notați ca o noutate uneltele d» 
pescuit ce vor fi puse la dispoziția 
posesorilor de... răbdare și tutun.

■—■ Cum stăm cu terenurile de 
sport ?

Tocmai intră pe ușă tov. Petac, caro 
aduce o situație „la zi" din care spi
cuim construcțiile ce vor fi date în fo
losință anul acesta : 6 terenuri de
tenis de eîmp, 4 de volei și unul de 
baschet cu instalații de nocturnă.

Mai aflăm că în vara aceasta, ca 
sprijinul consiliului regional UCFS 
Dobrogea și al clubului sportiv oră
șenesc Farul, se va organiza o bogată 
activitate sportivă cu echipe de per
formanță, care se va adăuga la acti
vitatea zilnică desfășurată de vizitatori 
înșiși.

O raită prin stațiune ne convinge 
despre munca susținută pe care teh
nicienii o desfășoară pentru finisarea 
tuturor acestor lucrări. La arena de 
popice, la terenurile de sport, la seo 
ția nautică condusă de tov. Pîrvuloiu 
— bătrîn „lup de mare" — munca a 

* în toi.
— Cînd vor fi gata lucrările ?
Pretutindeni același răspuns de par

că ar fi vorbiți :
— La 15 mai sau chiar mai devrema 
EFORIE—NORD. Prin grija sfatu

lui popular orășenesc, a I.H.R și în
deosebi a inimoșilor membri ai con
siliului asociației sportive Unirea s-a 
amenajat un teren de fotbal de toată 
frumusețea (tov. N. Cheldagi. preșe
dintele asociației : — „Am văzut o 
mulțime de turiști dornici să bată 
mingea; și cum pe plajă, știți dv... am 
jăcut prin munca voluntară a membrilor 
noștri UCFS acest teren"), 6 terenuri 
de volei, dintre care 3 noi, precum 
și un teren de baschet. Clubul central 
Eforie a fost aprovizionat din belșug 
cu material și echipament pentru ama
torii de sport, iar sălile de tenis de 
masă și de șah vor cunoaște, ca în 
fiecare an, o animație deosebită, mai 
ales în zilele noroase pe care, cît sîn
tem noi de iubitori ai acestor spor
turi, le dorim cît mai puține în acest 
sezon.

în calendarul consiliului regional 
UCFS Dobrogea sînt înscrise nume
roase competiții interne și internațio
nale care vor fi — sîntem siguri —< 
mult gustate de cei veniti la odihnă.

Nu ne rămîne de adăugat decît că 
le urăm tuturor o odihnă cît mai plă
cută și cît mai... activă.
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I SCRIMĂ

ȘTEFAN MOLDANSCHI 
PE PRIMUL LOC LA

(STEAUA)
SPADĂ

CICLISM .

Start în cea de a 18-a ediție 
a „Cursei Păcii“

campionatelor 
de scrimă 

au continuat 
vineri, în sala Floreasca, 
cu întrecerile probei de 
spadă. Proba a avut în ge
neral o desfășurare nor
mală, exceptînd, bineînțe
les, căderea fostului cam
pion al țării Constantin 
Stelian, încă din serii.

Pe tabloul finalei de 6 
s-au aflat, după mai bine 
de 10 ore de concurs, 
spadasinii Ștefan Hauk- 
•ler, Enest Husar, Constan
tin Țintea, Ștefan Mol- 
dansclii. Gheorghe Cris- 
tof și Dumitru Popescu, 
ultimii doi, după reca
lificări.

Primul asalt: Haukler 
■— Moldansrhi. Ciștigăto- 
rul de joi al probei de 
floretă, a tras ..ca la 
carte" și a cîștigat cu 
5—1. învinsul, surprins, 
n-a lăsat de loc impre
sia. că, pînă la urmă, va 
ajunge în fruntea fina- 
listilor... Haukler trece 
apoi și de Cristof, însă 
greu, cu 5—4. Efortul 
depus cu o zi înajnte în
cepe să-și spună cuvân
tul. în cel de al treilea 
asalt. Haukler nu mai 
poate ține pasul și pierde 
la Popescu cu 5—3. Ini
tial. cu o victorie la Țin
tea (cu 5—3), Popescu, 
acum la a doua victorie, 
emitea 
loc fruntaș, 
o scădere. 
Cristof, la

Cine va 
gîndindu-se 
pretendenți 
vedere pe Moldanschi care, după sin
gura înfrîngere suferită în asaltul

Finalele 
republicane 
(manșa I)

5-

pretenții la un 
Și el are însă 
în asaltul al 

care pierde:

D. Popescu (C.S.O. Craiova) in timpul întrecerii 
cu St. Moldanschi (Steaua) 

Foto : T. Roibu

treilea cu
3—5.

cîștiga proba? Specialiștii, 
la Haukler și Popescu, 

de drept, l-au scăpat din

care a inaugurat finala a mers din 1 v.

Clasament: 1. Șt. Moldanschi 
4 v; 2. St. Haukler (Steaua) 
C. Țintea 
4—5. 
iova)
2 v;

(Steaua)
3 v; 3. 

(Știința București) 3 v; 
D. Popescu (C.S.O. Electro Cra-
și E. Husar (Știința Tg. Mureș) 

6. Gh. Cristof (Petrolul Ploiești)

victorie în victorie: 5—3 cu Husar, 
5—2 cu Popescu și Țintea și, în ulti
mul asalt al probei, 5—4 cu Cristof, 
după o luptă epuizantă, spectaculoasă.

Tot vineri au intrat în concurs și 
floretistele. în serii, o singură sur
priză: căderea Manuelei Chira. Apoi, 
în eliminări directe, lucrurile s-au

Tinerețea bătrînului stadion
(Urmare din pag. 1)

dichisite ca pentru a participa la te miri 
ce expoziție. Aici se joacă volei și bas
chet, handbal și rugbi. Atleții au la înde- 
mînă piste de alergări, locuri amenajate 
special pentru aruncarea greutății, cioca
nului, pentru sulițași și discoboli pentru 
cei care sar în lungime ori cu prăjina. 
Adăugați la toate acestea — ce bine ar 
fi să fie filmate — salba de clădiri as
pectuoase ce adăpostesc sălile de antre
nament pentru boxeri, canotori. scrimeri, 
tir și gimnaști *și  veți avea imaginea 
aproape completă a acestei baze sportive. 
Spun aproape completă, pentru că nu pot 
fi, nu trebuie să fie lăsați afară oamenii, 
destul de puțini la număr, care deservesc 
stadionul.

— Tot ce se vede aici și care costă 
multe milioane de lei — subliniază to
varășul Ionică Mirițescu — s-a înfăptuit 
din grija partidului, pentru ca tînăra ge
nerație de elevi și studenți să-și oțe
tească fizicul și voința, să-și desăvîr- 
șească talentul sportiv. Aici și-au început 
abecedarul sportiv campionul european 
(juniori) la aruncarea ciocanului, Gheor
ghe Costache și campioana olimpică la 
aruncarea suliței, Mihaela Peneș. De aici 
au pornit o serie de campioni sportivi.

pare această concepție de aceea a profe
sorilor Alexandru Baraș, Gheorghe Stă- 
nescu și Vicenziu Papură de La Școala 
sportivă de elevi nr 1, care fac tot ce 
le stă în putință pentru ca tinerii diri
jați de ei să se comporte în mod civili
zat cu bunurile sportive.

Stadionul Tineretului. O complexă bază 
sportivă destinată miilor, zecilor de mii 
de elevi și studenți bucureșteni. Totuși..,

Spun tovarășii care-l deservesc : „Ce 
bine-ar fi dacă cele cinci familii de lo
catari din incinta stadionului ar fi aju
tate să primească locuințe în altă parte, 
lăsînd libere aceste încăperi pentru a fi 
folosite în scopul extinderii capacității 
de deservire a sportivilor ! In felul acesta 
vestiarele, cu dușuri și anexe — la ora 
actuală insuficiente pentru marele nu
măr de oaspeți — ar putea fi extinse 
șl, bineînțeles, utilate cu instalații mo
derne, demne de zilele noastre/*

Deși capricioasă din cale afară, pri
măvara acestui an n-a putut împiedica 
cu nici un chip tinerețea să-și trimită 
reprezentanții valuri, valuri pe stadionul 
înveșmântat în verdele cel mai aprins.

complicat. Singurele care au mers 
„șnur“ au fost Olga Orban-Szabo, 
Suzana Tasi, Maria Vicol (excelentă 
îndeosebi în asaltul cu Iencic) și Ma- I 
rina Stanca, revelația asalturilor din I 
eliminări, victorioasă la Ileana Drîmbă. 
în partea de jos a tabloului, în reca
lificări, Ana Ene nu reușește să reziste ■ 
ritmului. Ea pierde la Ecaterina Toth 
(2—4, 4—1, 4—3). Capdebo cîștigă
la Luțchi, iar Papai la Grib (!). Se ca
lifică pentru finale — Iudith Pop 
(victorioasă la Toth) și Ecaterina Ien
cic, după două excelente asalturi în 
compania Ilenei Drîmbă (4—2, 4—-3), ; 
care n-a mai putut să-și valorifice 
ultima șansă. în acest fel, finala pro
bei de floretă va reuni, sîmbătă di
mineață, pe Olga Orban-Szabo, Suzana 
Tasi, Maria Vicol, Marina Stanca, 
Iudith Pop și Ecaterina Iencic. Tot 
sîmbătă, în ultima zi a finalelor, pe ! 
planșe se vor prezenta și sabrerii.

TIBERIU STAMA

(Urmare din pag. 1)

— Hainan Saidhujin. El socotește că 
rutierii sovietici pot avea succes în 
„Cursa Păcii". Jacques Marchand — 
redactor șef adjunct la ziarul parizian 
„l’Equipe" — este impresionat de grija 
pe care a arătat-o federația franceză 
anul acesta pentru „Cursa Păcii", atît 
în ceea ce privește selecționarea echi
pei cît și pentru prezentarea ei la 
start. Echipa este însoțită de un grup 
numeros din care nu lipsesc medicul 
și mascurul. Comentarii asemănătoare 
se fac și la adresa formațiilor R. S. 
Cehoslovace, R. P. Polone, R. D. Ger
mane socotite printre favoritele com
petiției.

Cu interes deosebit sînt privite echi
pele Algeriei și Mongoliei, debutante 
în marea întrecere.

Numeroși ziariști pot fi întâlniți în 
jurul echipei R. P. ROMÂNE. îi inte
resează cu ce medie orară și-a propus 
Dumitrescu să cîștige etapa individuală 
contra-eronometru, cite etape „vrea" 
să cîștige Moiceanu anul acesta etc., 
etc. Băieții, bine dispuși, îi invită la 
o discuție mai amplă asupra acestor 
subiecte pe stadionul din... Varșovia.

Intre timp cicliștii noștri se antre
nează. Ei au făcut miercuri și joi ru
laje de cîte 50—60 km, iar ieri au re
cunoscut traseul primei etape. La ora 
cînd citiți aceste rinduri ei fac ulti
mele pregătiri pentru prezentarea la 
start. G. Moiceanu, căpitanul echipei, 
ne-a spus că toți sînt holărîți să arunce 
în luptă toată capacitatea, ultima pică
tură de energie.

Și acum cîteva amănunte de ultimă 
oră. Prima etapă începe la ora 14.30. 
Este un circuit de 22 km. pe care aler
gătorii îl vor acoperi de 5 ori, cu patru 
sprinturi cu premii pe stadion. Vremea 
este rece (abia plus 8 grade, plouă 
foarte des). Etapa a doua va fi mar
cată de o surpriză, timpii realizați în 
pioba contra-cronometru pe echipe vor 
fi adăugați, pentru prima oară și la 
clasamentul individual. Aceasta în ideea 
de a-i obliga pe toți rutierii să mun
cească în această etapă și nu să se me
najeze pentru clasamentul individual.

Cele 17 echipe înscrise sînt : Franța, 
Danemarca, Cehoslovacia, Finlanda. R. 
D. Germană, Bulgaria. Polonia, Belgia, 
România, Algeria, Cuba, Uniunea So
vietică, Ungaria, Iugoslavia, Mongolia, 
echipa internațională și Olanda.

REZULTATE BUNE ÎN „CUPA VICTORIEI *
Standurile de tragere de pe poligo

nul Tunari aveau ieri un decor de 
toamnă: timp închis, ploaie deasă, 
vînt și trăgători echipați ca pentru... 
„Cupa de Toamnă". Mai expuși in
temperiilor acestei capricioase lune 
mai au fost taleriștii și pistolarii, dar 
unii dintre ei au reușit totuși să țină 
„piept" vremii nefavorabile și să ob
țină rezultate mulțumitoare. La talere, 
în prima manșă (concurs internațional 
cu participarea oelor mai buni trăgători 
din R.D.G.) conduce cu un rezultat 
destul de bun Gh. Enache, iar la pistol 
calibru mare s-a impus cu autoritate 
V. Atanasiu. Dintre celelalte rezultate 
de ieri am remarcat în mod deosebit 
pe cele realizate de juniorul Șt. Caban 
846 p la armă liberă calibru redus 
3X30 focuri, Eda Baia — 292 p la 
poziția culcat, Ana Goreti — 289 la 
poziția în genunchi și Margareta Ena
che — 834 p la „3X30". La dificila

probă de calibru mare — distanța de 
tragere 300 m — doi trăgători mili
tari, Ciulu și Șandor au reușit să 
obțină performanțe bune la poziția cul
cat.

REZULTATE : Armă liberă calibru 
redus 3X30 focuri senioare, poziția 
culcat: 1. Eda Baia (Știința) 292 p.,
2. Iudit Moscu (Dinamo) 291 p., 3. 
Maria Ignat (Știința) 289 p. Echipe : 
L Știința 868 p., 2. Dinamo 858 p.,
3. Olimpia 854 p. Poz. in genunchi: 
1. Ana Goreti (Olimpia) 289 p., 2. 
Margareta Enache (Steaua) 284 p., 3. 
Ioana Soare (Știința) 283 p. Echipe : 
1. Știința 837 p., 2. Dinamo 830 p., 
3. Olimpia 825 p. Poz. în picioare : 
1. Margareta Enache 265 p., 2. Ioana 
Soare 260 p„ 3. Jaqueline Zvonevschi 
(Dinamo) 257 p. Echipe: 1. Știința 
767 p., 2. Olimpia 754 p., 3. Dinamo 
752 p. Pe trei poziții : 1. Margareta 
Enache 834 p., 2. Ioana Soare 830 p„

Aspect de la standul de talere. In prim plan, trăgătorul român Gh. Enache

3. Ana Goreti 829 p. Echipe : 1. Știința 
2471 p., 2. Dinamo 2440 p., 3. Olim
pia 2433 p. Juniori, poz. culcat : 1. 
St. Caban (Dinamo) 293 p., 2. I. Se- 
ghedi (Steaua) 292 p„ 3. A. Beiiuadhi 
(Știința) 290 p. Echipe : 1. Steaua 
865 p., 2. Știința 856 p., 3. Dinamo 
840 p. Poz. in genunchi : 1. St. Ca
ban 287 p., 2. T. Ciselschi (Steaua) 
278 p., 3. A. Belinschi 273 p. Echipe : 
1. Steaua 795 p., 2. Știința 788 p., 
3. Dinamo 778 p. Poz. in picioare:
1. St. Caban 266 p„ 2. M. Pavel (Di
namo) 260 p., 3. D. Becea (Știința) 
252 p. Echipe: 1. Dinamo 769 p..
2. Știința 743 p., 3. Steaua 695 p. 
Pe trei poziții : 1. St. Caban 846 p.
2. A. Belinschi 814 p., 3. D. Becea 
801 p. Echipe: 1. Dinamo 2387 p.,
2. Știința 2387 p., 3. Steaua 2351 p. 
Pistol calibru mare: 1. V. Atanasiu 
(Steaua) 582 p. (290 p. precizie și 292 
p. viteză), 2. G. Vieru (Steaua) 578 p.,
3. M. Dumitriu (Steaua) 577 p Echi
pe: 1. Steaua 2307 p„ 2. Dinamo 
2288 p., 3. Olimpia 2233 p. Armă li
beră calibru mare 3X40 focuri, poz. 
culcat : 1. T. Ciulu (Steaua) 391 p., 
2. P. Sandor (Steaua) 391 p., 3. N. 
Rotaru (Steaua) 387 p. Poz. in genun
chi : 1. IV. Rotaru 380 p., 2. T. Ciulu 
372 p., 3. P. Sandor 367 p. Poz. in 
picioare : 1. P. Sandor 355 p., 2. N. 
Rotaru 354 p., 3. V. Enea (Steaua) 
352 p. Pe trei poziții : 1. N. Rotaru 
1121 p„ 2. T. Ciulu 1113 p„ 3. P. 
Sandor 1113 p. Talere aruncate din 
șanț, manșa I (100 buc.) : 1. G. Enache 
■(Steaua) 97 t., 2. I. Dumitrescu (Di
namo Obor) 91 t., 3. Hager (R.D.G.) 
91 t.

Concursul continuă azi și mîine, cu 
probele de talere, skeet, armă stan
dard, pistol precizie și armă militară.

TOM A VASILE
Cu siguranță că un neinițiat și-ar pu

tea pune eu mare ușurință următoarea 
întrebare : „Ce mare lucru să îngrijești 
de un teren sportiv ?“ Ei bine cam ace
lași lucru s-a întrebat și autorul rînduri- 
lor de față. Pentru convingere să dau 
un exemplu — ele sînt foarte multe și 
foarte semnificative. Conducerea bazei 
sportive în frunte cu directorul Ion Al- 
bon, a hotărît, printre altele să înze
streze stadionul cu trandafiri. Ce-au fă
cut, ce-au dres alde Dumitru Dragu Ale
xandru Costandache, Gheorghe Monea, 
Stere Stere și alți îngrijitori destoinici, 
că astăzi sînt sădiți pe stadion peste 
o mie de trandafiri. Aceiași oameni au 
pregătit pentru acest an cu posibilități 
locale, peste 20 000 de răsaduri de flori, 
economisind astfel circa 100 000 lei. Așa
dar, flori la tot pasul, miresme plăcute 
fi economii. Autorii : o mînă de oameni.

Departe de a se limita aici, atribuțiile 
acestora și ale conducătorilor lor sînt 
intîi și-întîi de a contribui la educația 
celor care folosesc stadionul. Cu cit nă
duf ne spune tovarășul Mirițescu despre 
acei tineri care, disprețuind uriașa ener
gie cheltuită cu îngrijirea stadionului, 
calcă în picioare flori, strică instalațiile 
tehnico-sanitare, degradează terenurile 
culminînd uneori, cu săritul gardului.

Cîțiva rugbiști de la Institutul de arhi
tectură au fost luați la rost de îngriji
toarea Elena Lăzărescu pentru necuviin
ță. Care a fost răspunsul profesorului 
lor, Pădureanu ? „Aceștii-s băieți care au 
fost peste hotare și n-ai voie să le zici 
nimic".

Așa să fie oare ? in orice caz, ciudat 
Jel de a privi lucrurile. Cît de departe

SÎMBĂTĂ
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SCRIMA. — Sala Floreasca, începînd de la ora 8 : finalele campionatelor 
republicane individuale de seniori.

SPORTURI NAUTICE. — Lacul Herăstrău, ora 16 : „Cupa Olimpia” (oa- 
iac-canoe și canotaj academic).

BOX. — Sala Dinamo, ora 19 : reuniune de verificare.
LUPTE. — Sala Floreasca, ora 16: etapă în campionatul categoriei A la 

„greco-romane“.
VOLEI. — Sala Giulești, începînd de la ora 17: C.P.B. — Progresul Bucu

rești (F. I), Știința — Rapid București (F. I) — meciuri în cadrul campionatului 
republican la categoria A.

HALTERE. — Sala Floreasca n, de la ora 16,30: „Cupa Victoriei**  la juniori
ATLETISM. — Stadionul Tineretului, de la ora 16,30 : etapa a Il-a a cam

pionatului republican pe echipe.
RUGBI. — Teren Politehnica, de la ora 17,30 : Politehnica — Arhitectura 

(campionatul de calificare), teren Constructorul, de la ora 17 : Constructorul 
— Olimpia (campionatul de rugbi în 8).

HANDBAL. — Stadionul Tineretului, de la ora 11 : S.S.E. nr. 1 — Voința 
Brăila, meci în cadrul campionatului de calificare la junioare.

DUMINICĂ
FOTBAL. — Stadionul Republicii, ona 15,15: Dinamo București — Minerul 

Baia Mare (cat. A), ora 17: Rapid — U.T.A. (cat. A); stadionul Politehnica, 
ora 9,15: Știința — Portul Constanța (juniori), ora 11: Știința — Siderurgistul 
Galați (cat. B); teren Timpuri Noi, ona 10. Flacăra roșie — Tehnometal Bucu
rești (cat. C), ora 11,45: Flacăra roșie — Farul Constanța (juniori); teren Ve
seliei, ora 10: Dinamo Victoria — Electrica Constanța (juniori), ora 11,45: Di
namo Victoria — Electrica Constanța (eat. C); stadionul Dinamo, ora 9,15:

Dinamo — Marina Mangalia (Juniori); stadionul Progresul, ora 11: Progresul
— Viitorul Electronica București (juniori); teren C.P.B., ora 10,30: C.S.S. Buc.
— Metalul București (juniori); stadionul Giulești, ora 11: Rapid — Petrolul 
Ploiești (juniori).

BASCHET. — Sala Giulești, de la ora 9: I.C.F. — Progresul (m), Olimpia 
M. I. — Unio Satu Mare (m), Olimpia — Știința Timișoara (f), Aurul Brad — 
Știința Craiova (m), meciuri în cadrul seriei a II-a a campionatelor repu
blicane.

TNOT. — Bazinul Floreasca, de la ora 9.30: concurs de clasificare orga
nizat de comisia orășenească; de la ora 10,30: campionatul universitar al Ca
pitalei.

HANDBAL. — Stadionul Tineretului, de la ora 10: Știința — Școala medie 
nr. 4 Timișoara (f. I). Știința — C.S.M. Reșița (m. II); teren Steaua (Ghencea), 
de la ora 16,30: Confecția — Rapid (f. I), Steaua — Dinamo (m. I), meciuri 
în cadrul campionatelor republicane.

POLO. — Bazinul Dinamo, de la ora 11: Dinamo București — Știința Cluj? 
meci în cadrul campionatului republican.

VOLEI. — Sala Dinamo, de le ora 8,30: Metalul — Partizanul roșu Brașov 
(f. I), Dinamo — C.S.M. Sibiu (f. I), Steaua — Știința Timișoara (m. I), me
ciuri în cadrul campionatelor republicane.

HALTE&E. — Sala Floreasca II, de la ora 9,30: „Cupa Victoriei” la juniori.
RUGBI. — Teren Giulești, ora 15: Rapid — Olimpia; stadionul Tineretului 

teren IV, ora 11: Construcții — Vulcan; stadionul Tineretului, teren IV, ora 
17: C.S.S. Ii — Proiectantul, teren steaua, ora 9: Steaua n— Colorantul, teren 
Dinamo ora 9: Dinamo II — Grivița Roșie II, meciuri în campionatul de ca
lificare; teren steaua ora 10,30: Steaua — Gloria^ teren Progresul, ora 9,30 : 
Progresul — Dinamo, stadionul Tineretului, teren H, ona 9,30: S.S.E. nr. 1 — 
Vulcan, meciuri în cadrul campionatului de juniori; stadionul Tineretului» 
teren II, ora 11: S.S.E. nr. 2 — S.S.E. nr. 1, stadionul Tineretului teren II ora 
12: Grivița Roșie —C.S.S., meciuri în campionatul de rugbi în 8; stadionul 
Dinamo, ora 11: reprezentativa București (seniori) — Gloria + Progresul; 
teren Constructorul, ora 9,30: reprezentativa București (juniori) — construc
torul.

LUPTE. — Sala Floreasca, de la ora 10: meciuri în cadrul categoriei A la 
i,greco-romane”.

MOTOCICLISM. — Baza sportivă Steaua (Ghencea), de la ora 10: concurs 
de obstacole dotat cu „Cupa Victoriei". •

ATLETISM. — Stadionul Republicii, de la ora 9: campionatul Universi
tății București, stadionul Tineretului, de la ora 16,30: etapa a II-a a campio
natului republican pe echipe.

SPORTURI NAUTICE. — Lacul Herăstrău, de la ora 8.30: „Cupa Olimpia”. 
CICLISM. — Traseul din jurul stadionului Tineretului, de la ora 9; cir

cuit rezervat seniorilor și juniorilor.



zxentru un fotbal de ținută!
rind „peisajul" fotbalistic mondial 
ităm diversitatea și valoarea jocu- 
disputate, numărul tot mai mare 
ectatorilor exigenți, spiritul crea- 
l multor jucători etc, aspecte care 
ermit să tragem concluzia că fot- 

mondial trece printr-un stadiu 
superior și că el urmează un drum 
dent.
concepția sa actuală, fotbalul im- 
adepților săi mari exigențe, de- 

e antrenamentul (dar mai ales an- 
mentul specific) nu mai lasă loc 
jvizației.
noua generație de jucători și de 

nori se caracterizează tot mai evi- 
personalități care se distanțează 

•nic de mediocritate, dovedind a- 
i un nivel remarcabil ; ea se im- 
printr-o ținută „artistică" care îm- 
profunzimea tehnică cu inspirația 

:ă creatoare. Un Pele, Amarildo, 
>, Suarez, Rivera, Sekularac, Law, 
ves, Eusebio etc ilustrează îndea- 
afirmația.

tăzi, mai mult ca oricând, fotbalul 
e mai poate concepe fără o linie 
doară de gîndire, fără asimilarea 
ririlor anterioare și fără cuceririle 

cotidiene. S-a încheiat definitiv 
iea jucătorilor care încropeau prin 
. antrenamente, între două nopți 
nite, toata pregătirea.
ică vrem să situăm fotbalul la 
I deșartă" atunci trebuie să-l fă
cu adevărat instrument ’ de eclu- 
Este un pas ce atrage după sine

5 MINUTE CU BAZIL MARIAN
perioada cînd prima noastră re-

entativă se pregătește și susține și U.R.S.S. (16 iunie). Așadar, două 
iurile sale din grupa preliminariilor întîlniri cu adversari valoroși, prilej 
pionatului mondial, F. R. Fotbal a de afirmate a altor jucători care intră 
irat un bogat program intemațio- 
și echipei 
acum în cu

naționale de tineret. Ea 
perspectivă meciuri

BAZIL MARIAN 
văzut de Neagu Radulescu

Microinterviul nostru Cum să folosim mingea cu coardă elastică
! vorbă cu DANIEL PINTO
trenorul echipei braziliene

Bonsucceso

brazi-

Româ-

Aveți

ionsucceso și-a încheiat joi, la Cra- 
a, turneul întreprins în țara noastră, 
respondentul nostru regional, R. 
mltz, a stat de vorbă cu DANIEL 
MTO, antrenorul formației 
ie.
— Cu ce impresii plecați din 
?

— Dintre cele mai bune.
țară minunată, cu oameni despre a 
or amabilitate nu se pot spune de- 
cuvinte dintre cele mai frumoase.

— Față de vizita făcută anul trecut, 
isiderați că echipele românești sînt 
progres ?

— E și firesc ! Această preocupare 
găsit-o pretutindeni.

— Ce impresie v-a lăsat meciul cu 
in(a Craiova ?
— Din păcate, terenul desfundat și 
aperatura scăzută a dezavantajat pe 
:ătoriî mei. Știința este o echipă 
aă, în care elanul și-a spus cuvîntul.
mod special vreau să'l remarc pe 

cătorul Eftimie, care are calități 
imoase. In schimb, jucătorul cu nr. 7 
r. Cîrciumărcscu) la noi n-ar juca 
:î 5 minute deoarece este nediscipli- 
t. Tot timpul a gesticulat, a vocife- 
t, a „intrat" neregulamentar.
— V-a plăcut Craiova ?
— Pretutindeni pe unde am călătorit 

România m-a impresionat ritmul
nstrucțiilor, marile șantiere, locuin- 
le confortabile și milioanele de flori, 
elași lucru l-am întilnit și la Cra
ca din care plecăm cu o impresie 
imoasă.

o serie de privațiuni pentru a lăsa loc 
pasiunii și răspunderii. Lipsa de exi
gență a unor talente „subțiri" sau ne
întărite de o muncă și de o perspectivă 
sigură, a făcut ca ele să alunece de 
timpuriu pe panta anonimatului, ta
lente ce ar fi putut însemna ceva în 
fotbal.

Acum mai mult ca oricînd criteriul 
calității trebuie să funcționeze cu cea 
mai mare stringență. Actualul nivel al 
mișcării noastre sportive, al fotbalului 
mondial obligă fiecare colectiv, spor
tiv, tehnician la un efort continuu de 
autodepășire. Un fotbal de nivel ridi
cat se întreține însă și din contactul 
permanent cu toate marile echipe ale 
lumii, în sensul de a ne confrunta cu 
ceea ce este mai bun pe toate meri
dianele.

Bineînțeles că aceasta presupune un 
„punct de vedere propriu" care să se 
manifeste în selecția echipelor cu care 
jucăm, în ceea ce vrem să obținem din 
întîlnirile cu. ei, în formarea „unei 
școli românești". Fotbalului viitor 
nu-i va fi specific actul de disperare 
asimilabil instinctului de conservare, ci 
acțiunii de a construi consecvent la cel 
mai înalt nivel, al răspunderii.

Tocmai aceasta ne impune să re
flectăm serios asupra dezideratelor care 
exprimă în ultimă analiză aspirația de 
a avea în fotbal un climat de riguroasă 
ținută !

CONSTANTIN TEAȘCA
antrenor

selecționatele Cehoslovaciei (29 mai)

adversari valoroși, prilej

în vederile selecționerilor pentru 
lotul A.

Pentru cele două jocuri tinerii fot
baliști își vor continua pregătirile 
săptămîna viitoare. In legătură cu a- 
ceasta l-am rugat pe antrenorul fede
ral BAZIL MARIAN să ne răspundă 
la cite va întrebări:

— Sîntem informați că în compo
nența ediipei de tineret au intervenit 
modificări r

— După jocul de la Istanbul, unde 
a jucat sub denumirea de selecționata 
B a R. P. Române, lotul de tineret a 
suferit unele modificări: Badea, Sasu, 
Năftănăilă și D. Popescu au fost pro
movați și vor fi verificați în lotul A. 
Li se acordă o mare încredere, pe care 
ei trebuie să se străduiască să o jus
tifice

— în această situație lotul 
neret a rămas descompletat ?

ti.de

1—

la
ei

diferite 
tot de

mingeacu

jucător degajează mingea în 
portarul, cu spatele fiind, se 
brusc pentru a o retine ;
jucător trage, portarul reti-

înaintea etapei a XXI-a

vederea meciului pe care-1 va susține duminică la Pitești, ProgresulIn ______ , . _ _
a jucat, joi, la două porfi cu Viforul, care activează in campionatul orășe
nesc (seria a II-a). tn fotografie, lancu urmărește o centrare, venită de pe 

aripa dreaptă
BRAȘOVSUPORTERI CLUJENI LA

V. Ca- 
meciul cu

Corespondentul nostru 
coveanu ne transmite ca 
Steagul roșu este privit la Cluj cu 
multa seriozitate atit de fotbaliștii

— Nicidecum. In vederile noastre 
au intrat 28 de jucători pe care i-am 
urmărit și ii vom urmări și în eta
pele următoare ale campionatului prin 
observatorii federali.

— Care este componența actuală a 
lotului ?

— Andrei și Constantinescu — por
tari, Lupescu, D. Nicolae, Grăjdeanu, 
Deleanu, Al. Georgescu și Sătmăreanu
— fundași, Jamaischi, Dinu și lancu
— mijlocași, S. Avram, Frățilă, Pavlo- 
tici, Goran, Codreanu și Haidu — 
înaintași. După cum se vede, din lot 
fac parte cîțiva debutanți (Sătmărea
nu de la fuhiori și Goran de la Stea
gul roșu), iar lancu și Codreanu au 
venit de la lotul A. Aceștia, ca și cei
lalți pe care îi vom urmări la echipele 
lor de club vor fi verificați in focu
rile programate pînă la meciul cu Ce
hoslovacia. Primul va avea loc la 12 
mai, la București, în compania forma
ției de club din R. D. Germană, Wis- 
muth Aue.

C. ALEXE

SFATURI TEHNICE

2. După lovirea mingii, jucătorul 
sare peste ea în momentul revenirii 
la punctul fix, apoi cu o întoarcere 
de 180 grade lovește mingea în re
venire din direcția opusă.

3. Jucătorul așezat lîngă punctul 
fix menține mingea în aer prin dife
rite procedee de lovire.

4. Exersarea diferitelor procedee 
de preluare sau oprirea mingii după 
ce aceasta a fost lovită cu șuturi de 
diferite intensități.

5. Exerciții de tras la poartă:
■— mingea este lovită paralel cu 

linia careului de 16 metri, iar la reve
nire se șutează din mișcare la poartă;

— cu spatele la poartă se execută 
degajarea mingii spre centru și la 
revenire se șutează din întoarcere, 
cu sau fără preluare.

III. Exerciții colectiv»

— pase cu schimbări de locuri
— jonglerii în doi, pase prin aer
— jucătorii, așezați la 20 m unul 

de altul, lovesc mingea direct, fără 
preluare.

EDUARD LUC'ACI
antrenor

Centru de copii la Turnu Severin
trecute, pe lîngă asociația 
Drubeta din localitate si-a 

activitatea un centru de ini- 
taineie fotbalului, pentru co-

Zilele 
sportivă 
Început 
țiere în 
pil. Participă elevi care au virsta între 
10 si 14 ani.

Antrenamentele se desfășoară în in
cinta stadionului „1 Mai“ sub îndru-

marea tinărului antrenor Romulus 
Predescu.

Inițiativa —lăudabilă— trebuie în
curajată și extinsă de; celelalte aso
ciații sportive din orașul nostru

MIRCEA FOCȘAN 
IONITA GHF.ORGHE 

corespondenți

Științei cît și de... suporterii ei, din
tre care un mare număr va însoți e- 
chipa duminică la Brașov. La an
trenamentul de joi antrenorii A. 
Șepci și R. Cosmoc au lucrat pentru 
omogenizarea echipei, în lotul că
reia sînt indisponibilități: Rîngheanu 
a fost operat de menise, Cîmpeanu 
se resimte după o contuzie, iar Ivan- 
suc (care n-a jucat nici miercuri, la 
Cîmpia Turzii, unde studenții au 
pierdut cu 3—1 în fața Industriei sîr- 
mei) acuză dureri la genunchi. For
mația probabilă : Moguț — Marcu, 
Tr. Georgescu, Grăjdeanu, Szdke 
(Cîmpeanu) — V. Alexandru, Neșu 
— Ivansuc (probabil), Szabo, Adam, 
Brelan.

ANTRENORUL SILVIU PLOIEȘTEANU...

„.a alcătuit echipa Steagului roșu 
pentru meciul cu Știința Cluj. Ieri 
dimineață ci a comunicat corespon
dentului nostru C. Gruia „ll'-le pe 
care îl va alinia mîine: Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Naghi — 
Năftănăilă, Pescaru — Hașoti, Ne- 
cula, Goran, Selimesi.

RAPID A ÎNVINS CU 10—1 (5—0)..

...pe Abatorul în meciul de verifi
care susținut joi în Giulești. Au fost 
folosite două formații : Andrei — 
Greavu, Lupescu, Langa, Macri — 
Jamaischi, N. Georgescu — Craus, 
Dumitriu, Oblemenco, Codreanu în 
rep. I, Urziceanu — Ștefan Vasile 
(junior), Costea (junior), Langa, Ma
cri — Jamaischi, Adrian Popescu (ju
nior), Țuțuianu, Dumitriu, Oblemen- 
co (min. 65 I. Ionescu), Codreanu în 
rep. a II-a. Jocul rapidiștilor a fost 
mai concludent în repriza I cînd au 
reușit o serie de acțiuni mai clare. 
C. Dan și Năsturescu nu au jucat fi
ind accidentați, iar Motroc și Dinu 
nu sosiseră încă din Italia.

UJ.A. _ C.F.R. ARAD 1—1 (0—1)

Jocul a fost de un nivel tehnic 
scăzut. Corespondentul nostru Șt. Ia- 
cob ne-a comunicat că pentru jocul 
cu Rapid, U.T.A. va folosi aceeași 
formație din ultimele jocuri din cam
pionat. Este nesigură participarea lui 
Tirlea care este ușor accidentat.

REINTRA DRIDEA...

Ieri dimineață, vizită la redacție: 
antrenorul Constantin Cernăianu de 
la Petrolul Ploiești :

— Cum veți juca cu Farul, dumi
nică ?

— Cred că echipa se va menține 
pe linia ascendentă din ultima vreme. 
In meciul cu Bonsucceso s-a compor
tat mult mai bine decit în partida 
susținută în fața selecționatei secun
de a Bulgariei. în special repriza a 
II-a mi-a plăcut mai mult.

— Pe cine ati remarcat în acest 
meci ?

— Pe Ivan, aflat în ascensiune de 
formă, pe Boc, deși a jucat mijlocaș. 

șt pe 
două 
vit în meciul cu Bulgaria B și Iuhas, 
accidentat la Iași. Amindoi au smul
gere de ligament la genunchiul drept

— Ce formație veți folosi în me
ciul cu Farul 1

— Ionescu — Pahonțu, Hălmăgea- 
nu, Ivan, Florea (Mocanu) — Boc, 
D. Munteanu — Oprișan, Badea, Dri- 
dea I, Moldoveanu.

— Reintră Dridea ?
— Cred că da. El a făcut o pauză 

de patru săptămini. In ultima vreme 
s-a pregătit foarte bine și vrea să-și 
recucerească tricoul cu nr. 9 din... 
echipa națională !...

— Ii dorim succes

Oprișan. Pentru Farul am însă 
indisponibilități : Dragomir, Io

KALO, UN NUME NOU LA FARUL

Farul a jucat joi la Mangalia cu 
Calatis din campionatul regional. 
Constănțenii au cîștigat cu 6—1 
(3—1). Atacul Farului a dat satis
facție remareîndu-se în special Ba- 
lint (a marcat 4 goluri) și Ologu (lin 
gol). Celălalt punct l-a înscris Kalo, 
debutant la Farul, promovat de Ia 
Marina Mangalia. După cum ne co
munică corespondentul nostru " 
Ruscanu, antrenorul Mihăilescu 
începe jocul cu Petrolul in formația 
din meciul cu Spartak Plovdiv, adică: 
Manciu — Costin, Stancu, Tîlvescu, 
Gref — Zamfir, Neacșu — Ologu, 
Bukoși, Balint, Tănase. E posibilă însă 
o modificare în atac : introducerea lui 
Kalo.

G. 
va

LA TELEFON — ORADEA- 1

Joi după-amiază, Crișul a susținut 
un ultim meci de verificare în vede
rea partidei cu Steaua: 5—1 (1—0) 
cu Steaua roșie Salonta. în primele 
45 de minute jocul a fost mai slab. 
Crișul a înscris doar un gol (Sacaci 
III), dar a avut trei bare 1 La reluare 
atacul joacă mai incisiv și înscrie 
prin Sacaci III, Harșani (2) și Sziicz. 
Formația probabilă : Marin (Duca) — 
E. Naghi, Solomon, Mihai, Balog — 
Vigh, lacob — Sziicz (Bacos), Har- 
șani, Mureșan, Sacaci III. (1LIE GHI- 
ȘA — coresp. reg.).

STEAUA A PLECAT ASEARĂ

_.la Oradea, unde va alinia forma
ția : Haidu — M. Georgescu, Petescu, 
Dumitru Nicolae, Chiru — Jenei, 
Koszka — S. Avram, Constantin, Voi- 
nea, RaksL Creiniceanu este acci
dentat

DUPĂ PATRU ANTRENAMENTE^ * 1 II.

Apariția articolului informativ des
pre mingea cu coarda elastică a de
terminat primele căutări legate de 
posibilitățile de folosire a acestui 
aparat.

Iată o suită de exerciții utile care 
ar putea fi incluse în cadrul mijloa
celor antrenamentelor echipelor noas
tre ;

î. Antrenamentul portarului •.

1. Coarda elastică se fixează la
1,5 m de linia porții, pe mijloc:

— degajarea mingii de către portar 
cu diferite intensități și 
înălțimi și apoi reținerea 
portar ;

— portarul, fiind așezat 
intr-unui din colțurile porții o loveș
te oblic-înainte, cu efect, plonjînd 
rapid în colțul opus pentru reținerea 
ci.

2. Exerciții pe perechi pentru a 
realiza condiții apropiate de joc :

— portarul degajează pe mijloc, 
în fața lui fiind postat un jucător la 
o distantă de 1—2 m. Portarul plon
jează înaintea acestuia, care încearcă 
să lovească mingea;

— un
timp ce 
întoarce

— un
ne rapid (mingea e fixată la 6—7 m 
de poartă).

II. Exerciții individuale ale jucăto
rilor

1. Lovirea mingii cu efect în așa fel 
incit elasticul să se rotească în jurul 
punctului de fixare, mingea revenind 
ia jucător.

...efectuate în cursul săptăminii și 
un meci în compania formației Dy
namo Berlin, fotbaliștii din Baia Maro 
au plecat spre București unde vor 
intîlni pe Dinamo. Corespondentul 
nostru T. Tohătan a stat de vorbă 
cu antrenorul Șt. Onisie, care i-a de
clarat : .Nu sînt sigur că-i voi pu
tea folosi pe Colceriu care a fost 
ușor accidentat in meciul cu berline- 
zii. Mă bucur că Sasu se află iu for
mă bună după meciul de Ia Istanbul- 
Sper să pot alinia formația: Bai — 
Cromeii, Colceriu (Szekeli), Staicu, 
Donca — Rojnai, Halagian — Dră- 
gan, Sasu, Soo, Czako.

— Un pronostic ?
— Tocmai Ia meciul cu Dinamo 

și... Ia București I Mă abțin. Doresc 
să realizăm un joc de calitate în fata 
publicului bucurestean—

INDISPONIBILITĂȚI 
LA DINAMO PITEȘTI

Partida cu Progresul este privită 
cu multă seriozitate de antrenorii dl- 
namoviști, ne-au comunicat cores
pondenții noștri Șerbănoiu și Mometa 
din Pitești. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cit in 
bilități: 
Formația 
mineața.

echipă sînt încă indisponi- 
Stoenescu, Barbu, David, 
va fi alcătuită duminică dl-

CAMPIONAIUl UNIVIUSITAII
In cadrul campionatului universitar 

de fotbal organizat de U.A.S. Bucu
rești, ieri, pe baza sportivă Tei s-a 
desfășurat meciul dintre echipelu
I.C.F.-ului  și Universității. A cîștigat 
prima echipă cu scorul de 4—0 (1-0) 
prin punctele înscrise de Mareș, Be- 
chean, Toader și Catrina (din 11 tn). 
De remarcat că în cadrul acestui cam
pionat, care se desfășoară sistem eli
minatoriu, au voie să participe și fot
baliștii studenți, care activează in ca
tegoriile superioare (A, B). Finala 
competiției pe tară set va disputa la 
Tg. Mureș.



' * * * Sâ

Mihai Hămesea și Gheorghe Ion 
au evoluat la Buschherg

; Recent s-a desfășurat la Busch- 
berg (Austria) tradiționalul concurs 
internațional de motocros, la startul 
căruia își dau întilnire, în fiecare an, 
campionii naționali la clasele 256 și 
500 cmc. La ediția anului 1965 (a 10-a) 
tu participat și campionii noștri, M. 
Dănescu (250 cmc) și Gh. Ion (500 
cmc), însoțiți de antrenorul Gheorghe 
fonijă. Pentru a afla amănunte despre 
acest concurs, am avut o convorbire 
cu maestrul sportului Gh. lonifă. Iată 
ce ne-a spus el:

„Concursul a reunit la startul pro
belor campionii Angliei, Suediei, Bel
giei, Australiei, Elvefiei, Noii Zeelan- 
de, Finlandei, României, Franței, R.S. 
Cehoslovace, R.F. Germane, R.P. Polo
ne, Danemarcei, R.S.F. Iugoslavia și 
mai mulfi sportivi ai tării gazdă. La 
clasa 250 cmc au luat startul 32 de 
concurenfi, printre care și reprezen
tantul nostru, maestrul sportului M.

Dănescu. El a tost pe primul plan al 
cursei, in ambele manșe — uneori 
chiar la conducerea plutonului — și 
s-a luptai de la egal la egal cu Man- 
ired Klerr /Austria) —- ciștigătorul 
probei — și cu Edgar Walz (R.F.G.) — 
al II-lea clasat. In tinal, Dănescu a 
greșii și s-a clasat pe locul 6. La cla
sa 500 cmc, maestrul sportului Gh. 
Ion a iăcut o cursă in stilul său ca
racteristic, impunindu-se in lata mul
tor concurenfi de valoare, dintre cei 
37 de alergători care s-au aliniat la 
start. A iăcut însă două greșeli (a ra
tat o viteză in manșa 1 și s-a răsturnat 
ia un viraj în manșa a doua), datorită 
cărora a tost nevoit să se mulțumeas
că cu locul 6 in clasamentul linul. Pri
vite prin prisma valorii participanți- 
lor la acest concurs, locurile ocupate 
de reprezentanții noștri sint mulțumi
toare. Cu mai multă etenfie, Gh. Ion 
ar li putut ocupa un loc mai bun."

Pronosport — l-x-2 — Pronosport
ZIARELE SUCCES
CIȘTIGURILE: 20
1.789 CÎȘTIGURI

AL TRAGERII SPECIALE LOTO DIN 30 APRILIE 
AUTOTURISME, 2 PREMII A CÎTE 88.883 LEI,

ÎN BANI ȘI î 1.855 CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE

luat sfîrșit omo-Ieri dimineață a
logarea biletelor cîștigătoare la tra- 
jerea specială Loto din 30 aprilie. 
Această tragere a înregistrat un suc
res deosebit, atribuindu-se 20 de 
autoturisme, 2 premii de cîte 88.883 
lei, 6.789 cîștiguri în bani și 11.855 
rîștiguri suplimentare.

Numele cîștigătorilor de autoturis
me va fi cunoscut vineri 14 mai 
n. c. după tragerea la sorți, care va 
avea loc în orașul Iași.

Rezultatele omologării sînt urmă
toarele :

PREMII ÎN BANI 
(ÎNTREGI ȘI SFERTURI)

Premiul suplimentar 1: 2 variante 
te 88.883 lei și 4 variante a 22.220 
lei; premiul suplimentar II: 7 va
riante a 20.913 lei și 23 variante a 
5.228 lei; Categoria 1: 14 variante a 
11.110 lei și 40 variante a 2.777 lei; 
Categoria a Il-a : 48 variante a 3.755 
lei și 92 variante a 938 lei; Categoria 
a III-a : 83 variante a 2.004 lei și 
200 variante a 501
IV- a : 159 variante 
■de variante a 245
V- a : 238 variante 
de- variante a 173
VI- a : 436 variante 
de variante a 92
Vil-a : 527 de variante a 327 lei și 
1149 de variante a 81 lei; Categoria 
a VIII-a: 514 variante a 342 lei 
,1057 de variante a 85 lei.

PREMII SUPLIMENTARE 
ÎN OBIECTE ȘI BANI 

(ÎNTREGI ȘI SFERTURI)
Categoria A : 3 variante întregi

lei; Categoria a 
a 983 lei și 449 
lei; Categoria a 
a 693 lei și 587 
lei; Categoria a 
a 369 lei și 1142 
lei; Categoria a

Și

Categoria A : 3 variante întregi și 
>4 sferturi, Categoria B : 12 variante 
ntregi și 64 sferturi, Categoria I: 
10 variante întregi și 13 sfert, Cate- 
joria a Il-a: 49 variante întregi și 
100 sfert, Categoria a III-a: 181 va
riante întregi și 382 sferturi; Cate
goria a IV-a: 12 variante întregi și 
29 sferturi; Categoria a V-a : 47 va
riante întregi și 113 sferturi; Catego
ria a Vl-a: 184 variante întregi și 
«25 sferturi; Categoria a VlI-a: 338 
rariante întregi și 757 sferturi; Ca
tegoria a VIII-a: 2860 variante în
tregi și 6272 sferturi.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 19 

(ETAPA DIN 9 MAI)
@ Azi este ultima zi cînd mai pu

teți depune buletine la concursul 
Pronosport nr. 19 (etapa din 9 mai). 
Programul concursului este urmă
torul :

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal DI

NAMO—MINERUL și RAPID— 
U.T.A. de mîine de pe stadionul Re
publicii, biletele se găsesc de vînzare 
la casele obișnuite : str. Ion Vidu, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 
August", Republicii, Dinamo și Giu- 
lești.

★
® Începînd de luni 10 mai, aceleași 

case vor vinde bilete pentru cuplajul 
internațional de fotbal LOT TINERET 
—WISMUT AUE (R.D.G.) și CELTIC 
(Scoția) — LOTUL A de miercuri 
12 mai, de pe stadionul „23 August".

-ir
® Casele din str. Ion Vidu și Pro

nosport vor vinde, începînd de luni, 
ți bilete pentru GALA de BOX de 
marți 11 mai. din sala Floreasca.

U<Ma

Mâine în campion

Tradiționalul derbi: Steaua —Di na m u
O dată cu desfășurarea etapei de 

mîine a campionatelor republicane, 
se intră în „perioada jocurilor de
cisive", atît de mult așteptată de 
iubitorii acestui sport. Sfîrșitul 
săptămîniă este marcat și de un e- 
veniment deosebit: tradiționalul
derbi al echipelor masculine Dina
mo și Steaua, fără îndoială cele 
mai bune formații ale handbalului 
nostru. De fiecare dată — cu mici 
excepții totuși ! — partidele în ca
re au evoluat handbaliștii acestor 
două echipe au furnizat spectatori
lor întâlniri de un ridicat nivel teh
nic. Spuneam că au existat și ex
cepții. într-adevăr, au fost situații 
cînd am venit la unele dintre jocu
rile 
lui" 
am 
tea 
cut, lucrurile 
deauna la fel: 
evidență prin

Dinamo—Steaua cu „gura sacu- 
larg deschisă și pînă Ia urmă 

plecat cu el... gol, ca în poves- 
cu pomul lăudat. Și, ca un fcv- 

s-au petrecut întot- 
tendința de a ieși în 
practicarea unui joc

celui colectiv ; 
forță, degene- 

neregulamentar, 
uneori periculos; lupta pentru re
zultat, care ducea, câteodată, la „ți
nerea" exagerată a mingii — au 
scăzut din calitatea partidelor. Am 
amintit toate aceste lucruri, tocmai 
în dorința de a arăta jucătorilor 
celor două echipe că... le cunoaș
tem, le-am mai văzut și, deci, nu 
am dori să le mal consemnăm în 
cronica partidei. Este cu atît mai 
de dorit, cu cît două echipe în care 
evoluează Ivănescu, Moser, Nodea, 
Costache II, Oțelea, Hnat, Iacob, 
Nica și alții (aproape toată echipa 
noastră reprezentativă^ de două ori 
consecutiv campioană mondială) 
pot — și mai ales au datoria — să 
ofere spectatorilor un joc de calita
te, pe măsura valorii lor.

Vom adăuga că în această etapă 
sînt programate și alte meciuri in
teresante, dintre care amintim doar

1. R. P. Bulgaria — Turcia
II. Rapid — U.T.A.

III. Dinamo Buc. — Minerul B. Mare
IV. Știința Craiova — C.S.M.S.
V. Dinamo Pitești — Progresul

VI. Steagul roșu — Știința Cluj 
VII. Petrolul — Farul

VIII. Crișul — Steaua
IX. C.S.M. Reșița — Ind. sîrmei 
X. Recolta — Știința

XI. Bologna — Milan 
XII. ~Genoa — Varese

LOTO

tragerea Loto din 7 
extrase din urnă

Tim.

mai 1965 au 
următoarele

La 
fost 
numere :

60 5 83 51 86 85 11 38 21 59
Premii suplimentare : 67 
Fond de premii: 860.294 
Tragerea următoare va 

vineri 14 mai 1965 la Iași.

PRONOSPORT

37 74 
lei.
avea Ioc

Premiile concursului Pronosport nr. 
18 din 2 mai 1965.

Categoria I,
Categoria a

71 lei.
Categoria a

10 lei.

50 variante 
Il-a, 101O

III-a, 11188

a 2.232 lei. 
variante a

variante a

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

CITITI Nr

individual, în dauna 
accentul pe jocul în 
rat mereu în joc

POPICE
Faza interregională a campionatului republican

Despre comportarea echipelor mascdine
in

10 din cele 20 de echipe rămase în 
cursa pentru titlu au doborît peste 
4950 de popice, dintre care 6 au depășit 
granița celor 5000 p.d. Ținînd seama 
că întrecerile primei etape s-au desfă
șurat pe arene neutre, autorii acestor 
rezultate, popicarii echipelor Olimpia 
Reșița 5161 p.d-, Rafinăria Teleajen 
5223 p.d., Voința Tg. Mureș 5142 p.d., 
C.S.M. Reșița 5017 p.d., Rapid Bucu
rești 5140 p.d. și Constructorul Bucu
rești 5006 p.d., merită felicitări. Spe
răm că forma bună arătată în primele 
întreceri de echipele menționate va fi 
confirmată și în următoarele etape.

Se cuvine să subliniem și comporta
rea unor jucători care, demonstrînd o 
bună precizie în lansarea bilei, au con
tribuit substanțial la obținerea unor 
scoruri mari pe echipe, realizînd per
formanțe individuale care merită a fi 
consemnate. In fruntea ,lor se situează 
ploieșteanul Cristu Vînătoru (Rafină
ria Teleajen), care din 200 de bile 
mixte a doborît 965 de popice. îl ur
mează, în ordine, T. Szemani (Voința 
Tg. Mureș) cu 930 p.d., Ion Petru 
(Rapid Buc.) 900 p.d., C. Preda (Cbn-

9
AL REVISTEI „SPORT"

Din cuprins :

Handbal : DINAMO GLOBE
TROTTER

Rugbi : In preajma sezonului in
ternațional de rugbi.

Fotbal: România—Turcia, în
imagini și perspective
Bindea — „reactorul" Ripensiei (II)

Steaua roșie și „dirijorul" ei — 
Secularat

Portret Pahonțu etc.
Atletism : „Cupa Europei" la Con

stanța
Natație : Ultimele fotografii cu... 

blitz
Magazin sportiv..,

etapă
structorul Buc.) 895 p.d., C. Majorean 
(Electrica Sibiu) 892 p.d., A. Benedek 
(Voința Tg. Mureș) 886 p.d., V. Gră
madă (Rafinăria Teleajen) 883 
Gh. Frunzeti (Rapid Buc.) 882 
C. Dino (Progresul Pitești) 879 
P. Bnhăiescu (Unirea Roman) 878 
P. Pitrje (Flacăra Cîmpina) 872 
C. Radulescu (Olimpia Reșița) 869 
T. Constantinescu (Cimentul Medgidia) 869 ----- — — • •
864 
864 
862 
860 
leajen) 860 p.d. etc.

Rezultatele meciurilor din prima c- 
tapă : Voința Tg. Mureș—Progresul 
Cehul Silvaniei 5142—4715 p.d., Rapid 
București—Cetatea Giurgiu 5140—4690 
p.d., Flacăra Cîmpina—-Progresul Pi
tești 4990—4865 p.d., Rafinăria Telea
jen—Cimentul Medgidia 5223—4951 
p.d., Voința Oradea — Constructorul 
Craiova 4756—4762 p.d., Clujeana Cluj 
— Fulgerul Cîmpulung Moldovenesc 
4868—4796 p.d., Electrica Sibiu—CSM 
Reșița 4983—5017 p.d., Olimpia Reșița 
■—-Minerul Vulcan 5161—4802 p.d., 
Unirea Roman — Locomotiva Iași 
4993—4755 p.d., Constructorul Bucu
rești—Cimentul Brăila 5006—4509 p.d.

Ari și mîine se desfășoară întîlnirile 
feminine și masculine din cadrul eta
pei a 11-a. Reamintim că echipele din 
cele 5 grupe feminine și masculine își 
dispută întîietatea sistem turneu, nu • 
mai tur, câștigătoarele lor calificîn 
du-se în finala pe țară a campionatu
lui republican.

P d., 
p.d., 
p.d., 
p.d., 
p.d., 
P-d.,

p.d., P. Herbert (Electrica Sibiu) 
p.d., I. Brebenari (Olimpia Reșița) 
p.d., D. Dencș (Constructorul Buc.) 

p.d., C. Balaban (Rapid Buc.) 
p.d., M. Silvestru (Rafinăria Te-

cîteva. La București (amatori 
handbal 
mimică 
formații 
feminin,

-. - . «• 
din Capitală au deci ■ 
„plină") se întîlnesc 
fruntașe ale handb; 
angajate în lupta pj 

calificarea în turneul final: Ș 
și Șc. medie 4 Timișoara, iar î 
ria a Il-a a campionatului fert 
se vor desfășura cîteva partid- 
portante pentru elucidare — r 
în parte a pasionantei lupte p 
evitarea retrogradării.

Dar iată programul complc 
jocurilor din această etapă.: I 
CULIN, seria I : Voința Sighi
— Dinamo Bacău, Știința Gali 
Știința Petroșeni, Știința Tg. 
reș — Dinamo Brașov, Steav 
Dinamo București, Tractorul ’ 
șov — Știința Timișoara; sei . 
11-a: Cauciucul Or. Gh. Gheor 
Dej — Voința Sighișoara, Șt • 
București — C.S.M. Reșița, T< 
metal Timișoara — C.S.M.S. 
Recolta Hălchiu — Rapid I 
rești, Rafinăria Teleajen — Șl 
Cluj ; FEMININ, seria I: Șf. 
Cluj — Mureșul Tg. Mureș, Șt 
București — Șc. medie nr. 4 5 
șoara, C.S.M. Sibiu — S.S.E. 
iești, Confecția București — F 
București, Tractorul Brașov -- 
ința Timișoara; seria a 7}-a : 
cord Mediaș — Voința Oc •g.hei. 
vorit Oradea — Voința Sighiș*  
Rulmentul Brașov — Prog 
București, S.S.E. Petroșeni — Ș 
ța Galați, Constructorul Timiș
— Electromagnetica București’

DC 10 f. R. BasChC
Analizînd o serie de abateri co. 

cu prilejul jocurilor returului < 
pionatelor republicane. Biroul I 
Baschet a hotârît sancționarea < 
vinovati după cum urmează :

—■ retrogradarea pe timp de 
luni cu o categorie a antrenof 
Gheorghe Lăzărescu (Voința B 
rești) pentru insulte aduse arbit 
meciului Știința Cluj — Vointoi' 
rești. Totodată i se atrage atenț 
la prima abatere 1 se va ridica <3 
tul de a anțrena echipe particip 
la campionatul republican ;

— sanctionarea cu avertismef 
jucătoarei Elena Chiraleu (Vc 
București) pentru atitudine; ireve 
țioasă față de arbitrii meciului Ș 
ța Cluj — Voința București ;

— sancționarea cu mustrare pi 
că a antrenorului Gheorghe 1 
(Voința Brașov) pentru atitudine J 
verențioasă față de arbitrii meci 
Progresul București — Voința : 
șov ;

— suspendarea pe timp de un ( 
jucătorului Andrei Till (Politehi. 
Cluj) pentru lovirea intenționată a 
versarului în meciul cu Rapid Bl 
rești;

— suspendarea pe timp de; q 
luni a arbitrilor Al. Rigo (Tg. ’ . 
reș) și V. Stinghie (București)^ 
tru neprezentare la meciurile pro. 
mate.

FINIȘ „LA FOTOGRAFIE" iN SERIA A ll-A MASCULIN/
situația

Sibiului, Rodbav

13
13
13
13
13
13
13
13

trece multe... Iată însă 
tuală :

5 25:1
6 26:2
6 24:2;
6 23:2
6 25:2
7 21:21
7 20:2;
9 16:3

1. Știința Brașov
2. Înainte Timișoara
3. Ind. sîrmei C. Turzii

Știința Petroșeni 
Semănătoarea București 
C.S.M. Cluj
Electroputere Craiova

8. Metalul Pitești

4.
5.
6.
7.

Vizitați stațiunile și cabanele întreprinderii 
balneo-climaterice Păltiniș-Sibiu

Centrul de greutate al programului 
voleibalistă: din acest final de săp- 
tămînă îl constituie meciurile ultimei 
etape a campionatului republican 
masculin la categoria A — seria a 
Il-a. Se vor juca partidele : Știința 
Brașov — Semănătoarea București, 
C.S.M. Cluj — Știința Pelroșeni, Elec
troputere Craiova — Ind. sîrmei C. 
Târzii și Metalul Pitești — înainte 
Timișoara.

Importanța fiecăreia în parte poate 
fi mai lesne apreciată prin studierea 
clasamentului grupei înaintea meciu
rilor de mîine, clasament care repre
zintă o justificare suficientă a afir
mației din titlu și ne scutește de co
mentarii. Reamintim doar că prima 
clasată după jocurile de duminică 
promovează în seria I, iar ultimele 
două retrogradează la „calificare". 
Așadar, practic, un lucru e sigur de 
pe acum : chiar și învingătoare. Me
talul Pitești, cum se vede din clasa
mentul de mai jos, va cădea din ca
tegoria A. în rest, teoretrc se pot pe-

ÎN SERIA I sînt programate pen 
azi și mîine următoarele întîlniri, 
minimum de surprize previzibile, 
chipele superior clasate fiind fa 
rite și în deplasare: Steaua Bu 
iești — Știința Timișoara, Petro 
Ploiești — Dinamo București, Ci 
structonil Brăila — Progresul Bu 
rești, Farul Constanța — Științe 
lăți, C.S.M.S. Iași — Dinamo Bil 
(masculin), Știința București — Ra; 
București, C.P.B. — Progresul Bw 
rești, Dinamo București — C.S.M- 
biu, Metalul București — Partizai 
roșu Brașov, Știința Cluj — Voh 
Craiova (feminin).
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Fard cuvinte
Desen de A. ANDRONIC

BERNARD SHAW ȘI BOXUL

Poșta magazin
UN COLECTIV DE MUN

CITORI DE LA UZINELE 
„STEAGUL ROȘU°. BRA
ȘOV. — 1. In meciul dis
putat recent la Bratislava, 
cu Portugalia, în cadrul 
preliminariilor campionatu
lui mondial de fotbal, echi
pa Cehoslovaciei a benefi
ciat, în minutul 43, de un 
11 metri. Penaltiul, ușor a- 
cordat. se spare, de arbitrul 
întîlnirii a fost și mai... 
ușor ratat de Weiss, care 
a executat slab lovitura, 
dîndu-i posibilitate lui Per- 
reira să respingă balonul. 
2. In determinarea primei 
clasate în grupele prelimi
nare ale campionatului 
mondial de fotbal se ține 
seama numai de punctaj 
NU ȘI DE GOLAVERAJ'. 
In cazul că două echipe au. 
fn aceste condițiuni, același 
număr de puncte, ele vor 
disputa un meci de baraj 
pe teren neutru. Golavera
jul rămîne o simplă satis
facție... platonică, la fel și 
cornerele uneori. O echipă 
cîștigă și cealaltă se laudă 
cu faptul că a avut mai 
multe... cornere !

volei și la handbal sînt 
corespondentul celor de ca
tegoria B la fotbal.

MIRCEA IANCU. BUCU
REȘTI. — Arbitrul bucureș- 
tean Lulu Mihăilescu a fost 
un bun jucător de fotbal. 
A jucat extrem dreapta în 
categoria A. la Unirea Tri
color. El n-a fost selecțio
nat însă niciodată în echi
pa națională.

Nu-1 bateti, nene, că vă reclam la federație III
Desen de P. GAVRII.IU

După cum reiese din 
scrisorile și jurnalele ră
mase 
nard 
itor 
mare 
Este : 
venta 
box întrucît îl deranja gă
lăgia spectatorilor, dar ur
mărea cu mult interes la 
cinematograf fazele fil
mate ale marilor meciuri 
de box. Deosebit de entu
ziasmat a fost de meciul

de Ia George Ber- 
Shaw, marele scrî- 
irlandez a fost un 
prieten al boxului, 

adevărat, Shaw frec- 
, foarte rar galele de

„Statuia lui Chapmanu
— Ai auzit ?
— Ce ?
— Lupaș și Lucaci s-au 

reîntors din vizita făcută^ în 
Ungaria. Au fost patru 
săptămîni la Tata și au 
văzut la lucru cele mai 
bune echipe maghiare.

— Ei și ?
— Au făcut șl un film.
— Știu.
— L-ai văzut ?
— Nu. Pierdere de vre

me ! N-am altceva mai bun. 
de făcut ?

-De ce ? Eu l-am văzut 
și e foarte interesant. Să-i 
vezi ce mai muncesc. Toți 
ca unul. Trebuie să luăm 
exemplu. Sînt exerciții in
teresante, noi.

— Nimic nu e nou în fot
bal. Exercițiile sînt aceleași 
de la Chapman încoace.

— Cum poți spune asta ? 
Uiți că WM-yl e perimat ? 
Acum fotbalul nu 
celași cu cel de 
și chiar 10 ani.

— Fugi de-aici.
Jucat în echipa națională 
în ’34 și nu se făceau atî- 
tea antrenamente ca acum. 
Dar se iuca fotbal.

— Perfect a^eyărat. Dar 
atunci aveai timp să oprești 
mingea, să privești, să mai 
driblezi și apoi s-o pasezi. 
Atunci se juca în alt ritm. 
Epoca școlii vieneze, fot
balul „de salon“. Acum tre
buie să joci repede și... bine. 
Ai auzit ce spunea Allen 
Wade la cursul de perfec
ționare ?

— Am plecat. Mă plicti
seam. A auzit cineva de el 
ca jucător ?

— Nu întotdeauna marii 
Jucători sînt și antrenori la 
fel de mari. Herrera a fost 
un fotbalist mediocru...

— Și ? E mare antrenor ? 
Are jucători de clasă. 
Dâ-mi mie jucătorii lui și 
să vezi ce echipă-ți fac.

— Dar nu e totul numai 
jucătorii. Contează foarte 
mult și capul antrenorului. 
Și Herrera e un „cap“. Alt
fel degeaba ar scrie mereu 
ziarele despre el? Și n-ai 
văzut ce antrenament a 
făcut pe „23 August“ înain-

mai e a- 
acum 20

Eu am

Varietdti
Guvernul brazilian a eli

berat un pașaport... diplo
matic renumitei jucătoare 
de tenis Maria Bueno, 
socotind-o ca o veritabilă 

.ambasadoare a Brazi
liei. Cei care au văzut-o 
pe terenurile de tenis sînt 
de acord că ea întrunește 
aceste condiții atît ca joc 
cit și ca... apariție.

★
O firmă din Liverpool a 

scos un disc cu „galeria'*  
de la întîlnirea de fotbal 
Liverpool — Arsenal ” ' 
aceasta a fost mai 
flăcărată ca oricind. 
suporter al echipei F. 
Liverpool, Charles Griffith, 
aflînd vestea, a 
tantieme în calitate 
colaborator, deși 
nu conține nici un 
tariu.

— Și eu am fost 
cei 52 000 de spectatori — 
argumentează el — șl am 
țipat pînă am răgușit. Pot 
să dovedesc prezența cu 
biletul de intrare.

cină
...în-

Un 
c.

cerut... 
de 

discul 
comen-

printre

cea meciului de astă-toam- 
nă cu Dinamo ?

— N-am fost. Nu poate să 
știe mai mult ca mine. In 
’38 cînd am fost în turneul 
de 16 jocuri în Franța, 
Herrera era un pigmeu, iar 
pe mine mă aplauda un 
stadion întreg.

— O fi fost pigmeu a- 
tunci dar acum e cineva. 
Știe ce vrea.

— Și eu știu ce vreau.
— Adică ?
— Eu, domnule, pe toți 

marii antrenori din Europa 
șl pe \oi toți la un loc vă ■ _ degetul

am 
de

am uite aici, la 
meu mic. Află că 
ventat un sistem 
invincibil.

— Vino într-o zi 
legiul central să-1 discutăm.

— Cum ? Să-mi vînd se
cretul ? Niciodată.

— Atunci pune-1 în apli
care la o echipă. Pe cina 
antrenezi ?

— Pe nimeni. Deocamda
tă. Aveam o echipă în cam
pionatul orășenesc. Voiam 
s-o duc pe drumul meu de 
victorii..

— Și ?
— Ei, parcă nu știi cum 

sînt unii ? M-au dat afară. 
Ziceau că nu mă ocup da 
echipă, că jucătorii habar 
n-au de tehnică și tot felul 
de chestii de-astea. Și eu. 
domnule, eram preocupat 
de sistemul meu. înțelegi ? 
Al meu.

— Bine, dar după cîta 
știu și eu, degeaba sistem 
dacă jucătorii nu-1 traduc 
în fapte. De-aia zic și eu : 
înainte de toate tehnica și 
pregătirea fizică. Asta tre
buie să fie deviza noastră.

in- 
joc

la co-

— Bah ! Eu sînt om să-ml 
bat capul 
tehnică ?
înalte. In 
preocupă 
trismulul

— Ce înseamnă asta ?
— E o poveste mai lungă, 

dragul meu. Și e compli
cată. N-am timp să ți-o 
spun acum.

— Atunci cînd ?
— Cînd am să fiu antre

nor la „națională0. Abia a- 
tunci concepția mea despre 
fotbal va putea fi pusă în 
practică. In *25  jucam mij
locaș la Ferencvaros. Eram 
în echipă cu Tănzer, cu 
Sedlacek. Eh, ce inter... 
Al auzit de Sedlacek ? Dar 
de Kohut ? Habar n-ai de 
fotbal...

— Iartă-mă. In ’25 abia 
mă născusem. Dar spu
ne-mi, te rog, cum e sis
temul pe care-1 preconi
zezi ?

— Fii atent, îți spun nu
mai ție : așezarea în cerc. 
Asta reprezintă viitorul 
fotbalului. Extremul stînga 
vine și joacă pe post de 
fundaș-dreapta, extremul 
dreapta trece inter, mijlo
cașul stînga devine centru 
înaintaș etc. Ii zăpăcim pe 
adversari. N-o să mai știe 
pe cine să marcheze. Ju
cătorii nu vor mai alerga 
în linie dreaptă, ci făcînd 
cercuri mici.

— ?!
— Și voi deveni nemuri

tor. Mi se va ridica o sta
tuie, așa cum are Chapman 
la Londra, la Arsenal...

să-i învăț pe toți 
Am preocupări 

clipa de față mă 
influența egocen- 
asupra sistemului 
Și multe altele.

MIRCEA TUDORAN

Exerciții de pseudo
gramatică fotbalistică

1. Să se analizeze pro- 
pozițiunea „Fotbalistul X 
a băut vin mult“. Să se 
arate dacă „vin mult” 
este complement direct 
sau indirect și dacă, în 
general, acesta poate fi 
un... compliment. Să se 
facă analiza subiectului 
(Cine a băut ? ...X! ... 
Cine este X ?) Dacă nu 
se găsește 
concret 
tunci e

2. Să 
cuvinte 
în următoarele propozi- 
țiuni :

— Pentru abateri dis
ciplinare, jucătorul X a 
fost (suspendat, sancțio
nat, mustrat, iertat, pre
miat) de către propriul 
său club.

— în acest meci s-a re
marcat jucătorul Iancu 
din echipa (Progresul, 
C.S.M.S., Progresul... ?)

— La un fault comis 
în careu de un fundaș 
al echipei gazdă, arbitrul 
a acordat (corner, ofsaid, 
minge dc arbitru).

un răspuns 
la întrebare, 
semn bun !
se indice care 
trebuie folosite

a-

Observație : Expresia 
„lovitură de la 11 metri” 
constituie un neologism, 
care poate fi folosit nu
mai de la caz la caz.

3. Să se explice de ce 
un meci spectaculos în
cheiat cu scorul de 5—5 
poartă și denumirea de 
„meci nul", în timp ce un 
meci foarte slab încheiat 
cu scorul de 1—0 este 
considerat „victorie".

NELU MARIAN - Iași

Jack Dempsey - Georges . vitoare la sportul iubit se 
Carpentier pe care l-a vi- prelungeau cu mult peste 
ZÎOnat, Ia cuituiamgiai,. nuctui iivpyu. ie
de trei ori. Mediului pu- ț marca glumind că Tun- 
gilistic - ------------- * “ ---- -----: i-
man ui 
Cashel 
cum 
avea să scrie, mai tîrziu, 
cunoscutele sale nuvele 
din lumea boxului.

George Bernard Shaw 
întreținea o strânsă 
pondență cu unii dintre 
boxerii cunoscuți și se 
întîlnea deseori cu ei. 
Deosebit de mult apre
cia prietenia campionului 
mondial la categoria 
grea, Gene Tunney, care 
s-a retras neînvins din 
activitatea competițională. 
Cînd Tunney era oaspe
tele lui discuțiile, lor pri-

Ia cinematograf, miezul nopții. Shaw re-

MIHAI BUGA. BRAȘOV. 
1. Să vă spun dacă Mircea 
Dridea, 
echipei

centrul atacant al 
Petrolul, a ocupat

CONSTANTIN SIMION. 
șofer. BUCUREȘTI. — Cîte- 
va dintre... melodiile tri
mise de dv. ne-au plăcut t

Steaua : „Adio clipe fe*  
ricite*

Progresul : „Să nu ne 
despărțim?

U.T.A. : „Cine-mi ești, 
cine-mi ești*

C.S.M.S. Iași : ..Zboară 
mingea peste plasă*

Știința Craiova : „SA nu 
aștepți vorbe mari

de la mine*
Dintre „spectacole0 am 

ales :
Mateianu ; „O stea cade 

din cer*  
.Băiat bun 

(multe}...
lipsuri*

Pircălab : ., 
dar, cu

i-a consacrat ro- 
„ Profesiunea lui 
Byron44, la fel 

Ernst Hemingway

cores-

ney, aflat pe atunci în 
culmea gloriei, era ținta 
tuturor vînătorilor de 
autografe în timp ce lui 
nu i se acorda nici o 
atenție. „Știu că în epoca 
oamenilor care trăiau în 
caverne pumnul era mai 
prefios omului decît 
capul" — a spus el în- 
tr-o zi cînd numărul soli
citatorilor de autografe 
fusese extrem de mare, 
dar a ținut să adauge 
imediat: „Cu aceasta nu 
am vrut insă să spun, 
dragă Gene, că capul tău 
nu este splendid dezvol
tat, dovadă că ești profe
sor universitar".

vreodată locul I în clasa
mentul golgeterilor t In 
timpul campionatului a o- 
cupat de mai multe 
acest loc. La... sfîrșit — ... 
ciodată ! 2. Seredal de la 
Steagul roșu a jucat de 
patru ori în echipa națio
nală.

FERNANDO 
BUCUREȘTI, 
tă un stadion 
mai mare ca 
cu cele aproape 190 000 de 
locuri ale sale. — 2) parry 
O’Brien nu s-a retras din 
atletism, dar nici vîrsta, 
nici... Matson nu-i mal dau 
prilejul să se impună. De 
altfel, și fostul recordman 
mondial la aruncarea greu
tății, Dallas Long, șl-a ex
primat părerea că nu-1 va 
mai putea întrece niciodată 
pe Matson. El intenționea
ză să abandoneze atletis
mul.

RODRIG UEZ»
— 1) Nu exis- 

de fotbal 
.Marocana"

ori 
ni-

VASILE GEAMANU.
JIU. — 1. Floretista Ecate- 
rina Iencic s-a născut la 
Satu Mare, la 31 iulie 1946.

DE TOATE
Ca in fiecare an, Fe

derația sovietică de volei 
a publicat lista celor 
mai buni jucători și ju
cătoare din sezonul tre
cut. Printre numele fe
minine 
și cel 
Ciudina 
de ani, 
una din 
jucătoare 
UJtS.S

poate fi întilnit 
al... Alexandrei 
care, la peste 40 
continuă să fie 
cele mai bune 
de volei din

★
In Brazilia, mai mult ca 

oriunde, fotbalul se bu- 
cură de mari onoruri și 
nici un sacrificiu făcut 
pe „altarul" lui nu pare 
să fie prea mare. (Nu 
este mai puțin adevărat 
că și fotbalul brazilian 
este de o clasă deose
bită I).

O dovadă a pasiunii 
pentru fotbal e consti
tuie și construirea unui 
nou stadion monumen
tal, care va putea cu
prinde 150 000 de spec
tatori. El a fost construit 
la Belo Horizonte, în sta
tul Minas Gerais care l-a 
„dat" pe Pele.

La construirea acestui 
stadion 
210 000 
ment și

ropeni", a ajuns in semi
finale. Un aspect al a- 
cestei atmosfere îl con
stituie și faptul că a fost 
pusă în scenă o operetă 
intitulată „O echipă cam
pioană". Pe afișe, numele 
interpretilor sint prezen
tate în așezarea... 4-2-4. 
Si încă un amănunt: 
consilierul tehnic al a- 
cestui spectacol nu este 
altul decît Nandor 
degkuti, antrenorul 
Vasas Gydr.

Atmosfera de entuzi
asm în care se desfășu
rau repetițiile a fost însă 
serios... calmată de in- 
fringerea sulerită de 
Gydr, pe teren propriu. 
In fata lui Benfica...

Hî- 
lui

IOAN PIRTEA. TIMI
ȘOARA. — Acatrinei Be
niamin a fost unul dintre 
cei mai buni „mijlocii0 ai 
noștri. în urmă 12—15

NICOLAE HALMAGEA- 
NU. COMUNA VOEVOZI.— 
1. Cel mai bun rezultat pe

echipei reprezentative 
fotbal a Ungariei 
meciul ----
gistrat 
1939 
alte 
car? și în _— _ vauiui
Jocurilor Olimpice din Fin
landa am pierdut la limi-

: 2—1. 2. In prelimina
riile campionatului mondial 
de fotbal din 1958 noi a- 
veam un punct avans față 
de Iugoslavia. înaintea me
ciului de la Belgrad. în- 
trucit îi învinsesem pe 
greci atît la București, cît 
și la Atena, iar cu Iugo
slavia făcusem meci nul. i—i i, « (in

marca- 
arbltrul 
anulat) 
joc e-

care l-am obținut în fiața
— -----------------  j de

a fost 
(1—1) inre- 

20 octombrie 
București. In 
dăți, printre 

1952. în cadrul

la 
trei

nul 
la

iar cu Iugo-
1—1. lî București, 
cest meci noi mai 
sem un gol, dar 
austriac Grill l-a 
Iugoslavii făcuseră 
gal cu grecii la Atena și 
aveau deci 4 puncte față de 
cele 5 totalizate de noi. Un 
meci nul la Belgrad ne-ar 
fi adus calificarea...

COSTEL NASTASE, CIM- 
PINA. — Meciurile din se
ria a doua la baschet, la

ani. El a fost selecționat 
și în echipa națională, e- 
Voluînd în ring. în această 
calitate, la Festivalul din 
1953 de la București.

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

NEAGU RADULESCU

UN ARBITRU DISTRAT
Aproape că nu există 

sîmbătă după-amiază — 
în Anglia, duminica nu se 
joacă fotbal — pe care 
„mister Windle" să nu 
și-o petreacă arbitrind 
meciuri de fotbal în di
feritele ligi ale Angliei.

Dar el are un mare pă
cat, mai ales pentru un 
arbitru : este foarte... dis
trat ! Astfel, conducînd 
meciul Newcastle—Burry, 
el a... uitat să fluiere sfîr- 
șitul primei reprize, Iăsînd 
ca jocul să continue pînă 
în minutul... 57. Și poate 
că și-ar fi văzut mai de
parte liniștit de arbitraj, 
dacă n-ar fi observat la 
un moment dat semna
lele disperate ale unor 
ziariști aflați pe marginea 
terenului.

înaintașii de la Burry 
au știut să profite de 
„timp“, înscriind un gol 
în min... 52 al primei re
prize. Acest gol le-a per
mis să obțină victoria cu 
3—2.

Protestele celor de la 
Newcastle au durat mai 
mult de... 57 de minute l

reprofilat Ozon

,calm pina

au fost necesari 
de saci cu
3 500 de tone

Oraș
de mult, Gydr cunoaște 
o fierbere deosebită de 
cînd echipa sa de fotbal, 
suind treaptă cu treaptă 
în „Cupa campionilor eu-

STIATI CAa a

...Rivera (F.G. Milan), 
considerat în momentul 
de față fotbalistul nr. 1 
al Italiei a fost sancțio
nat de clubul său cu o 
amendă de 1 milion de 
lire pentru că, în ajunul 
meciului Milan — Inter- 
nazionale a fost văzut în- 
tr-un local de noapte ?

...portarul lui Ander-

lecht, Trappeniers 
apreciat și ca ...centru 
înaintaș ? Intr-o vreme, 
un alt fotbalist, Mc Ken- 
zie de la Arsenal, apărea 
în formație cînd ca por
tar cînd ca... aripă stin
gă, totul depinzînd de 
forma pe care o avea în 
momentul acela pentru 
un post sau altul.

S-ar putea crede, văzind 
fotografia, că Tltus Ozon 
se... pregătește pentru o 
meserie mai puțin... peri
culoasă decît aceea de an
trenor de fotbal și mai ales 
al unei echipe amenințate 
cu retrogradarea. Și, orice 
s-ar spline, un antrenor de

gimnastică are o viață mai 
liniștită...

Dar nu este vorba de așa 
ceva. Atunci cînd timpul 
îi permite, Titus Ozon este 
antrenorul... fiicei sale Co
rina, care speră să devie o 
bună gimnastă.

EPIGRAMĂ
propriu.Pe teren

C.F.R. Roșiori n-a pu
tut trece de — 
Moreni. Scor :

Flacăra
2—2,

Joci slab t Acesta-i rezul
tatul I 

Nu-i consolez pe roșioreni. 
Dar numai cu acceleratul 
Puteau să treacă de... Mo

runi.

VICTOR TEODOR



iACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Pregătiri pentru campionatele 

europene de baschet
I • Echipa Cehoslovaciei, care va 
evolua la Moscova alături de for
mația R P Române, a anunțat lotul 
de jucălori pe care îl va folosi — 
același din turneul de la Lodz: 
Amrner, Baroch, Razicka, Stastny, 
Zednicek. Zidek (Slavia Praga), Bo- 
browski, Konvicka, Pistelak (ZJS 
Brno), Hummel, Miska (Dukla Olo- 
tnouc) și Tomasek (Sparta Praga).

" ------------ --------------------------------- '

GRENOBLE SE PREGĂTEȘTE
PENTRU A GĂZDUI „OLIMPIADA ALBĂ"

PARIS 7 (Agerpres). In urma unei 
vizite în regiunea Grenoble, pentru 
a studia problemele ridicate de or
ganizarea Jocurilor Olimpice de iar
nă din 1968. Maurice Herzoq, secre- 

Itar de stat pentru problemele tine
retului și sportului din Franța, a ți
nut o conferință de presă în cursul 
căreia a făcut o expunere asupra 

; amplasamentelor de baze sportive 
Inecesare „Olimpiadei albe*.

• In R. S. Cehoslovacă cea mai 
largă competiție de mase este Spar- 
tachiada națională care, începînd din 
1955, se organizează din 5 în 5 anL 
în cadrul manifestărilor de gimnas
tică, care au loc cu acest prilej pe 
stadionul Strahov din Praga, mii de 
gimnaști prezintă un program de 
demonstrații unic ca spectacol. Cea 
de a IlI-a Spartachiadă națională va 
fi organizată în acest an, în cursul 
lunii iulie.

• Printre cele mai răspîndite dis
cipline sportive care se practică în 
.Cehoslovacia se numără fotbalul, 
^atletismul, boxul, schiul, ciclismul și

Reqiunea Chamrousse a fost defi
nitiv aleasă în vederea probelor al
pine. Toate pîrtiile vor fi trasate cu 
mult înaintea Jocurilor Olimpice 
pentru a fi încercate și, la nevoie, 
ameliorate cu ocazia competițiilor 
preolimpice. în cazul lipsei zăpezii 
sînt prevăzute la Alpe d'Huez alte 
pîrtii de rezervă.

Probele de fond se vor desfășura 
la Autrans, în Vercors, la fel ca și 
Întrecerile de sărituri de la tram
bulina mijlocie de 70 m. Problema 
mai complicată ește alegerea trambu
linei de 90 m pentru săriturile spe-, 

, ciule. Trei stațiuni sînt desemnate 
în vederea construcției acestei tram
buline. Saint Ntzier avînd cele ma> 
mari șanse.

Stațiunea Alpe d'Huez va găzdui 
comuetitii de bob, în timp ce probe
le de skeleton (săniuțe) se vor tino 
la Villard de Lans.

Pentru probele de patinaj vi-

• Reprezentativa Italiei, un alt ad
versar al basche’baliștilor noștri in 
grupa de la Moscova, va întilni pină 
la sfîrșitul lunii mai echipele Ceho
slovaciei, Poloniei și Iugoslaviei in 
cadrul turneului celor 5 națiuni.

• înaintea „europenelor" formația 
Poloniei va înfrunta la Belgrad puter
nica echipă a Iugoslaviei și apoi va 
susține la Kiev și Leningrad trei me
ciuri cu selecționata U.R.S.S.

teză și turneul de hochei pe gheată, 
care vor avea loc la Grenoble, se va 
construi un patinoar acoperit cu o 
capacitate de 15 000 de locuri. Ve
chiul stadion va fi mărit și va putea 
găzdui aproximativ 40 000 de spec
tatori.

De pe terenurile de fotbal
BENFICA ÎN SERIE...

Întîlnirea retur pentru semifinalele 
«Cupei campionilor europeni" între 
echipele Benfica Lisabona și Vasas 
Gyor, desfășurată la Lisabona în fata 
a 45 000 de spectatori, a revenit fot
baliștilor portughezi cu scorul de 
4—0 (4—0) prin golurile marcate de 
Eusebio (2) și Torres (2).

Jocul începe în nota de dominare a 
gazdelor care deschid scorul în mi
nutul 22 prin Eusebio, în urma unei 
combinații reușite cu Augusto și Tor
res. În minutul 35, campioana Portu
galiei înscrie din nou, dintr-o lovitură 
liberă transformată de Torres, pentru 
ca după cinci minute, același Torres 
să ridice scorul la 3—0. Cel de-al 
patrulea punct a fost marcat de Eu
sebio tot dintr-o lovitură liberă.

concursul immiiom 
Bf NAIAIIL Of U MOSCOVA

• La Moscova a început un con
curs internațional de natatie cu par
ticiparea unor sportivi fruntași din 
Suedia, Franța, Iugoslavia, Finlanda, 
R. D. Germană, R. F. Germană și 
U.R.S.S. în prima zi a întrecerilor 
s-au înregistrat o serie de rezultate 
valoroase. Victor Mazanov cu tim
pul de 1.01,0 la 100 m spate și Va
lentin Kuzmin cu 1:00,2 la 100 m flu
ture au stabilit noi recorduri ale 
U.R.S.S. Campioana olimpică Galina 
Prozumenșcikova a cîștigat proba de 
200 m bras în 2:49,2. Alte rezultate: 
100 m liber femei ■— Anne Chr.stine 
Ahlberg (Suedia) 1:02,7; 100 m flu
ture femei — Lotte Andersson (Sue
dia) 1:11,5; 10C m liber bărbați — 
Vladimir Suvalov (U.R.S.S.) 55,6; 200 
m bras bărbați — Vladimir Krav- 
cenko (U.R.S.S.) 2:33,4.

Ieri s-au înregistrat următoarele re
zultate: Bărbați: 100 m bras: Proko
penko (U.R.S.S.) 1:08,0. 200 m spate: 
Mazanov (U.R.S.S.) 2:13,2. Femei:
100 m spate: Cristine Caron (Franța) 
1:09,5.

Cîștigătoare și în prima întîlnire 
(1—0), Benfica s-a calificat pentru fi
nală, în care va întîlni pe învingătoa 
rea dintre Internazionale și Liverpool, 
(primul joc 1-3 — revanșa are loc la 
12 mai la Milano).

ISTANBUL — RUSSE 2—2

La Russe s-a desfășurat întîlnirea 
dintre selecționata orașului Istanbul 
și cea a orașului Russe. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (2—2).

PROGRAMUL INTERNATIONAL

AZI : La Glasgow : Scoția — Spania 
(meci amical)

MIINE: La Bruxelles: Belgia—Izrael
(în preliminariile campionatului mondial)

LA SoTia: Bulgaria — Turcia (meci 
amical)

La Belgrad : Iugoslavia — Anglia (med 
amical)

Știri • Rezultate • Știri • Rezultate
IVKOV — LIDER LA ZAGREB

• înaintea ultimei runde a tur
neului international de șah de la Za
greb în clasament conduce marele

■ maestru iugoslav Ivkov cu 12,5 punc
te, urmat de Uhlmann (R.D.G.) 12 (1), 
Petrosian (U.R.S.S.), Parma (Iugosla
via) 11,5, Portisch (R. P. Ungară) 
11 (1), Bronstein (U.R.S.S.) 11, Larsen 

i (Danemarca) 10,5 puncte, Pîdevski 
IR. P. Bulgaria) 9 puncte.

TURUL CICLIST AL SPANIEI

• Cea de a 8-a etapă a Turului 
ciclist al Spaniei (Benidorm — Sa- 
gonte) a fost cîștigată de francezul 
Vuillemin care a străbătut 174 kilo
metri în 3h 57:38,0. Tricoul de lider 
a fost preluat de germanul Wolfshol, 
fostul campion mondial de ciclocros 
El este urmat de belgianul Van 
Aerde la 34 sec. și francezul Pouli- 
dor la 3:50,0.

BASCHETBALISTELE PRAGHEZE 
ÎNVINGĂTOARE

• Turneul international feminin
de baschet de la Belgrad s-a înche
iat cu victoria reprezentativei ora
șului Praga. Sportivele cehoslovace 
au învins în ultimul meci cu 51—47 
(26—21) echipa Slavia Sofia. Pe locul 
hr .— — ... '............      ;

Turneul internațional de tenis de la Roma
ROMA 7 (prin telefon). Turneul in

ternational de tenis din capitala Italiei 
a continuat cu întrecerile de simplu 
bărbați. în 16-imi, s-au înregistrat cîte- 
va surprize: Spaniolul J. Cabrai Gis- 
berd l-a învins pe renumitul jucător 
mexican Osuna cu 11—9, 6—1, 4—6 
6—4, Merlo (Italia) l-a eliminat pe 
Stubs (Africa de sud) cu 6—1, 6—0, 
9—7, iar Okker (Olanda) a dispus de 
Couder (Spania) cu 8—6, 4—6, 2—6, 
6—3, 6—4. în optimile de finală, re
prezentantul țării noastre Ion Tiriac 
l-a întîlnit pe spaniolul J. Cabrai Gis- 

doi s-a clasat Steaua roșie Belgrad, 
învingătoare Cu 51—39 (28—17) în 
partida cu o selecționată italiană.

• Continuîndu-și turneul in Eu
ropa, echipa feminină de baschet a 
S.U.A. a jucat la Heidelberg cu se-: 
lectionata R. F. Germane. Au cîștigat! 
sportivele americane cu scorul de! 
60—29 ( 39—11).

ÎN TURNEUL DE BASCHET DE IA 
LODZ, REZERVELE ECHIPEI NOAS

TRE NU AU CORESPUNS

LODZ, 7 (Prin teleion). Baschet-, 
baliștii români și-au încheiat turneul: 
de la Lodz jucînd, sub numele de 
selecționata Bucureștiului. cu repre-l 
zentativa Varșoviei. In această par- t 
tidă. antrenorul V. Popescu a folosit j 
în exclusivitate jucătorii de rezervă,! 
în scopul de a le face o verificare în [ 
condiții grele. Selecționata Bucu- 
reștiuilu; a rezistat echipei Varșoviei 1 
(de fapt selecționata Poloniei) timp , 
de 10 minute, după care a cedat, da
torită în special inferiorității în
lupta sub panou. In aceste condiții 
selecționata Varșoviei a învins cu)
91—50 (42—28). Singurii jucători ro
mâni care au corespuns au fost 
Novac și, într-o măsură mai mică, 
Jean Ionescu. Concluzia după aceas
tă partidă este că rezervele sînt de
parte de valoarea titularilor.
________________________________ i 

berd, învingătorul lui Osuna. După ce 
Țiriac a cîștigat primul set cu 6—4, 
următoarele trei le-a pierdut cu 4—6, 
1—6, 3—6. Alte rezultate din optimi: 
Santana (Spania)—Zuleta (Ecuador) 
3—1, Pietrangeli (Italia)—Taylor (An
glia) 3—0, Richey (S.U.A.)—Merlo 
(Italia) 3—2, Mulligan (Austra
lia)—Buding (R.F.G.) 3—0. Rezultatul 
real din 16-imi între Richey (S.U.A.)- 
și Newcombe (Australia) a fost de 
3—0 în favoarea primului. La ora cînd 
primim relatarea, Gulyas (Ungaria)

'___ :__________  conduce cu 2—0 în nartida cu Roche

Vești din țările socialiste
(Australia).

întîlnirile finale se dispută luni.

Carnet extern

Fapte din sportul cehoslovac Actualități din R. D. Germană PAULO DE CARVALHO

(Tripla campioană olimpică Vei a Ceaslavska, cea 
mai bună gimnastă cehoslovacă

halterele, iar printre cele 
mai noi, care au luat un 
avînt deosebit în anii 
puterii populare, se nu
mără hocheiul pe ghea
ță și voleiul. Cele mai 
populare sporturi, cu un 
număr mare de sportivi 
activi sînt: fotbalul (4.500 
echipe), hocheiul (1 500 
echipe), atletismul (40 000 
sportivi), tenisul de masă, 
baschetul și handbalul.
• Știți care au fost 

eei mai populari sportivi 
ai Cehoslovaciei în anii 
de după eliberare ? Fireș
te, numele lor sînt cu
noscute în întreaga lume. 
O anchetă a unor ziare 
din R. S. Cehoslovacă a 
stabilit următorul clasa
ment : 1. Emil Zatopek
— atletism, 2. Vera Cea
slavska — gimnastică. 3. 
Josef Masopust — fotbal, 
4. Ludvig Danek — atle
tism, 5. Hans Zdrazila
— haltere. Dintre aceș
tia, Zatopek, Ceaslavska 
și Zdrazila au fost cam

pioni olimpici, fotbalistul Masopust a 
fost declarat cel mai bun jucător al 
anului 1963, și a fost selecționat în 
echipa lumii, iar Danek este record
man mondial la aruncarea discului.

• în afară de Spartachiada națio
nală, o altă competiție populară care 
se organizează în fiecare an în R. S. 
Cehoslovacă sînt Jocurile sportive 
ale tineretului. La competițiile de 
vară participă circa 700 000 de spor
tivi, iar la cele de iarnă, aproxima
tiv o jumătate de milion de tineri și 
tinere.

• Printre cei mai populari sportivi 
ai Republicii Democrate Germane se 
numără Ingrid Krămer, Helmut Reck
nagel și Manfred Preussger. Dintie a- 
ceștia, Ingred Kramer și Helmut Reck
nagel au cîștigat medalii olimpice de 
aur.

• Dintre; performantele remarcabile 
obținute de echipe din R. D. Germană 
se numără victoria reprezentativei de 
juniori de fotbal a tării, care recent 
a câștigat turneul U.E.F.A. în R. F 
Germană. In acest an, în „Cupa cam
pionilor europeni" la vodei feminin, 
echipa Dynamo Berlin s-a calificat in 
finală

• Sportul de mase din R. D. Germa
nă a luat un avînt deosebit, in anul 
1950 numărul membrilor Federației 
germane de gimnastică și sport 

Concurs de canotaj pe iacul Griinau de lingă Berlin

(D.T.S.B.) a fost de 691 180, iar in 1964 
numărul lor a ajuns la 1 764 186

• Atletismul este sportul care a 
înregistrat progrese remarcabile în 
ultimii 15 ani. Un tabel comparativ 
este edificator. In 1950 recordul pe 
100 m bărbați a fost de 10,8 iar azi 
este de 10,3. Iată și alte performante 
comparative : bărbați — 1500 m 
4:06,6 (1950); — 3:38,7 (1965); 10 000 
m — 33:10,0 (1950) — 28:37,0 (1965); 
prăjină — 3,86 m (1950), 5,15 (1965); 
disc — 41,52 m (1950); 58,38 m 
(1965). Femei — 80 mg 11,9 (1950), 
10,5 (1965); lungime — 5,63 m (1950), 
6,48 m (1965); înălțime — 1,52 m 
(1950), 1,76 m (1965); greutate — 
12,09 m (1950), 17,61 m (1965); șuii-’ 
ță — 38,15 m (1950), 58,45 m (1965) 
etc.

A DEMISIONAT
In Confederația braziliană a spor

turilor a izbucnit o criză, iar Paulo 
Machado de Carvalho, care urina să 
fie conducătorul delegației braziliene 
la viitorul campionat mondial de fot
bal, din 1966 în Anglia, a demisionat 
din funcția sa.

După cum scrie ziarul parizian 
„Combat", Paulo Machado de Car
valho, autorul planurilor care au dus 
Brazilia la succesele din Suedia și 
Chile cu prilejul ultimelor două cam
pionate mondiale, a preconizat în ve
derea viitoarei ediții a „Cupei mon
diale" un vast „plan de luptă". El 
propunea, printre altele, formarea a 
două selecționate naționale, una cu 
jucătorii statului Sao Paulo și cea
laltă cu fotbaliștii statului Rio de Ja
neiro. Încasările meciurilor acestor 
două selecționate ar fi ajutat Confe
derația braziliană să-și rezolve dificul
tățile financiare. Din cei 44 de jucă
tori care urmau să fie convocați, tre
buiau alcătuite două selecționate, una 
dueîndu-se în Europa, cealaltă dispu- 
tind o serie de meciuri în America de 
Sud. Carvalho prevedea în plus antre
namente comune cu selecționata ar- 
gentiniană de fotbal pentru a aduce 
definitiv în America de Sud trofeul 
„Jules Rimet“. (Brazilia fiind, cum se 
știe, câștigătoarea a două ediții con
secutive ale campionatului mondial). 
In sfîrșit, Carvalho voia să-l elibereze 
pe internaționalul Pele (în măsura po
sibilului) de turneele prevăzute în 
străinătate cu clubul său Santos. În
truniți acum cîteva zile la Sao Paulo, 
membrii Confederației braziliene a 
sporturilor s-au ridicat împotriva pro
iectelor lui Carvalho și au hotărît să 
constituie o singură selecționată care 
va întreprinde în curînd un turneu în 
Europa.

In semn de protest, Machado de 
Carvalho a demisionat din postul său.
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