
I ÎNTÎMPINAREA 

ONGRESULUI PARTIDULUI

.ngajamentul nostru
Jonsilful raional UCFS 
for, sub Îndrumarea Co- 
etului raional al P.Nl.R.
Bujor și In colabo- 

e cu organizațiile de 
. să din localitate, se anga- 
zo să realizeze în cinstea 
h de al IV-lea Congres al 
Udului, următoarele o- 
ctive;
— 500 de noi membri al 
:FS
— 15000 de partlcipan/l 
Întrecerile marii compe- 
i de mase Spartachiada 
vară

— 100 de „duminici cui- 
■al-sportive“
— 500 de noi purtători ai 
signei de polisportiv

75 de acțiuni turistice, 
care va participa un nu- 

lr de peste 2000 de oa- 
:ni ai muncii
— Afilierea a 20 secții de 
ort Ia federațiile de spe- 
ilitate.

• PRICOP STOICA
- Tîeepreședinte al consi

liului raional al UCFS—
Bujor

tafeta „în întîmpinarea celui de al IV-lea
Congres al

Vești din regiunea Bacău
Ștafeta „în întîmpinarea celui de al TV-lea Congres al 
irtidului" prilejuiește in toate raioanele regiunii Bacău 
ituziaste manifestații sportive. Predarea și primirea șta- 
tei se face in cadrul unor • atractive competiții de masă, 
in raionul Roman, ștafeta a plecat duminică dimineață 
i 5 trasee. Sportivii din comunele Botești, Văleni, Bo
cea, Roșiori și Bazna au fost primii care au purtat 
esajele tineretului. La predarea lor în comunele vecine 
i fost organizate adevărate .duminici cultural-sportive", 

care au luat parte sportivi din cite 4—5 asociații.
Sîmbătă și duminică au plecat — pe patru trasee: 

tihalnița, Tazlău, Bodești și Birgăoani — și mesajele 
.ne-j>tului din raionul Piatra Neamț La primul schimb de 

î, după ce mesajele au fost citite in cadrul unor 
auvități, sportivii și sportivele și-au disputat întîietatea 
i concursuri organizate la mai multe discipline.
Ștafeta „în întîmpinarea celui de al IV-lea Congres 

I partidului* se bucură in întreaga regiune Bacău de 
caldă adeziune în rindurile oamenilor muncii și ale 

neretului. Aproape in fiecare zi au loc manifestații pri- 
ijuite de predarea și primirea ștafetei.

XAMENE SPORTIVE LA SEIRȘIT DE AN ȘCOLAR
PESTE 3 000 DE ELEVI IN 

INALELE CAMPIONATELOR 
EPUBLICANE SI CONCURSU- 
1LE S.S.E. • PRIMELE 
MC'? LA 30 IUNIE • 
IIPARE NUMEROASA 
LETISM, GIMNASTICA SI 
ATIE • PROGRAMUL îl

CERILOR

ora aceasta toți elevii sînt 
i vacanță. Și cînd spunem va- 
mță gîndurile noastre zboară 
>re numeroasele tabere organi- 
ite pe întregul cuprins al țării, 
a și în ceilalți ani, tineretului 
udios i se oferă toate condi- 
ile pentru a-și petrece cît mai 
rumos și, totodată, mai util 
lele vacanței. La munte sau 
i mare, în cele mai pitorești 
șezări ale patriei noastre, „ta- 
erele voioșiei" își desfășoară 
in plin activitatea.
In cronica atotcuprinzătoare a 

aeanței școlărești sportul își 
re locul cuvenit, fiind tot mai 
jult îndrăgit de elevi. De alt
ei, de-a lungul întregului an 
portul i-a însoțit în activitatea 
or cotidiană. Dovadă este suita 
le competiții variate care a an- 
;renat zeci de mii de tineri din 
colile de toate gradele. Baza 
icestei activități sportive a con- 
tituit-o, firește, campionatul 
epublican al școlilor medii. în- 
jepirt în toamna anului trecut 
>rin etapa pe asociații sportiv» 
echivalentă școlii), competiția se 
află acum în preziua ultimului 
M act : finalele. Acestea înscriu 
an alt capitol important In va
canța de vară.

•a mai buni dintre zecile de 
ir;. de școlari care 
tul în întreceri se 
aceste zile pentru 
arr sportiv

Ediția 1964—65

FINALE 
PARTI- 
LA A- 
•| NA-
INTRE-

au luat star- 
pregâtesc în 
sfîrșitul de

Ediția 1964—65 a „republi
canelor" școlare programează fi
nale la cinci ramuri de sport,
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I
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Activitatea sportivă 
va fi mai bogată

Printre măsurile prevăzute 
in proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea al par
tidului se prevede și dezvol
tarea bazei materiale a cultu
rii fizice șl sportului, asigu- 
rindu-se investiții de anroape 
două ori mai mari dec., rea
lizările din perioada 1961—1365. 
In mod firesc. activitatea 
sportivă din țara noastră va 
lua o și mai mare amploare. 
Sportul se va dezvolta și în 
cadrul uzinei noastre. De 
aceea vom munci in con
tinuare cu și mai multă 
rivnă pentru atragerea 
Întregului tineret in între
cerile sportive. In rindurile 
ce urmează aș vrea să fac 
cunoscute citeva din angaja
mentele luate in întîmpinarea 
Congresului partidului:

— vom iniția în fiecare du
minică acțiuni turistice ;

— vom amenaja, prin mun
că patriotică, două terenuri 
simple în incinta uzinei ;

— organizăm campionatul a- 
sociațiel la următoarele ra
muri de sport : fotbal, popice, 
volei și șah;— vom mări numărul mem
brilor UCFS cu încă o sută;

— se vor deschide centre 
de inițiere la fotbal și rugbl.

Ne vom strădui din toate 
puterile să îndeplinim și chiar 
să ne depășim angajamentele.

I. POZSGAI 
președintele asociației 

sportive a Uzinei de țevi 
„Republica'-București
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sperăm să-I vedem taUn 
fel

frumos exercițiu la birnă pe care
de bine executat cu prilejul campionatelor republicane 

gimnasticășcolare de
și 4 iulie. Tnce- 
pentru titluri îl 
jocuri sportive.

între 80 iunie 
putui disputei 
vor face trei 
după următorul program :

La Mediaș : întîlnirile de bas
chet. Participă cîte 6 echipe la 
băieți și fel e.

La P. Neamț: finalele la vo
lei (calificate : 6 echipe la băieți 
și tot atîtea la fete).

(Continuare in pag. a 2-a)
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Primii campioni de călărie
• SPORTIVII DE LA CSM 
SIBIU ÎNVINGĂTORI LA DRE
SAJ • LA OBSTACOLE — 

PARTICIPARE BOGATĂ ȘI 
DISPUTE PASIONANTE • AȘ- 

1 TEPTĂM MAI MULT DE LA 
CĂLĂREȚII TINERI • AZI: 

80 DE CONCURENȚ1 LA 
CATEGORIA „UȘOARĂ"

*

Disputate la începutul sezo
nului, „preliminariile" campio
natelor republicane de călărie 
anunțau — prin numărul mare 
de participant și prin buna 
pregătire a acestora — o suită 
de finale extrem de pasionante, 
de ridicat nivel tehnic. Ieri, îti 
prima zi a finalelor campio
natelor de obstacole și dresaj, 
așteptările au fost confirmate 
integral.

Programul a debutat cu între
cerile de dresaj. Ca și la alte 
ediții ale campionatelor, am re
marcat seriozitatea, preocuparea 
și buna pregătire a concurențe
lor de la CSM Sibiu, de data a- 
ceasta învingători atît la catego
ria „ușoară" cît și în proba re
zervată juniorilor. Dar, iată re
zultatele tehnice ale celor două 
probe: ușoară: 1. V. Fleischer 
(CSM Sibiu) cu Rădăuți 325 p; 
2. N. Mihalcea (Steaua) cu Do
mino 317 p; 3. D. Velicu 
(Steaua) cu Vultur 302 p; 4. Gh. 
Antemia (Petrolul Ploiești) cu 
Necaz 293 p; juniori: 1. A. Bo- 
zan (CSM Sibiu) cu Bigam 296 
p; 2. V. Rac (CSM Sibiu) cu 
Mangalia 289 p; 3. M. Silea 
(Știința București) cu Ghidran 
284 p; 4. Adrian Valentir 
(Steaua) cu Struna 274 p; 5. Gh. 
Pechiu (Petrolul Ploiești) cu 
Pikup 270 p.

Mai spectaculoase decît între
cerile de dresaj, probele de ob-

Campionat republican de ciclism
Duminică dimineață începînd de la ora 9 se va da startul 

în finala campionatului republican de contratimp perechi. 
Întrecerea seniorilor se va desfășura pe șoseaua București — 
Oltenița între bornele kilometrice 13,5 și 28,5 (dus și întors). 
Vor participa cicliștii calificați în faza regională. Vor avea 
loc, de asemenea, probe pentru juniori.

\

Tinărul V. Fleischer (C.S.M. Sibiu) pe calul Rădăuți, unul 
din învingătorii întrecerilor de joi

staoole au adus în această edi- 
ție a campionatelor o noutate: 
pentru fiecare titlu, concurenții 
urmează să parcurgă — firește 
fără greșeală sau cu greșeli 
cît mai puține — în afară de 
parcursul categoriei respective,

ANCHETA NOASTRĂ: CUM VA DOCUMENTAU,
TOVARĂȘI ANTRENORI?

Antrenorul de fotbal contri
buie, prin cunoștințele sale 
și . prin capacitatea sa pro
fesională, la ridicarea măies
triei sportive a fotbaliști
lor, la descoperirea și pro
movarea elementelor talentate. 
Antrenorii sînt, în principal, cei 
care răspund de calitatea fotba
lului ce se practică în tara 
noastră, lor revenindu-le sarcini 
dintre cele mai importante în 
instruirea și pregătirea fotbaliș
tilor atît din punct de vedere 
tehnic, cît și educativ. Bucurin- 
du-se de condiții din cele mai 
bune de lucru în majoritatea clu
burilor, antrenorii muncesc cu 
seriozitate pentru ridicarea cali
tății fotbalului nostru. Mulți 
dintre ei depun eforturi pentru 
creșterea continuă a nivelului 
lor profesional, în dorința de 
a-și îndeplini cu conștiinciozi
tate rolul pe care-1 au.

Pentru cunoașterea probleme
lor LA ZI din fotbalul mondial, 
pentru aplicarea celor mai efi
ciente metode de antrenament, 
pentru a asigura pregătirea teh
nică individuală a jucătorilor în 
cele mai bune condiții, antreno
rul trebuie să desfășoare, pe lin
gă activitatea zilnică cu fotba
liștii. și o perseverentă muncă 
personală de studiu și docu
mentare, de cunoaștere a tot ce 
apare nou în acest domeniu.

Considerînd documentarea și 
studiul în această direcție ca 
„probleme-cheie“ în activitatea 
antrenorilor de fotbal, redacția 
a solicitat părerea cîtorva spe
cialiști care se ocupă de unele e- 
chipe din categoriile A și B.

Redăm mai jos, pe scurt, răs
punsurile la întrebarea noastră 
din titlu, ca și unele sugestii ale 
celor care ne-au răspuns. 

încă două „baraje". Măsura și-a 
dovedit din plin eficiența, con
tribuind la o mai justă apreciere

D. GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

SCHIMB DE EXPERIENȚA ÎN ACTIVITATEA PRACTICA

TRAIAN IONESCU, antrenor:
— Problema ridicată de dv. e 

deosebit de importantă. Aceasta 
deoarece în rîndul specialiștilor 
din întreaga lume se poartă dis
cuții aprinse în legătură cu dife
ritele sisteme de ioc. Eu am des
prins multe „taine" ale sistemului 

FOTBAL
cu patru fundași urmărind atît 
în presa română cît și în cea 
străină o serie de articole, prin
tre care duelul dintre antrenorul 
lui Internazionale, Helenio Herre
ra, și cel al lui Anderlecht, Pierre 
Sinibaldi După părerea mea, la 
ora actuală, Herrera e 
cel mai realist, deși, 
cred eu, concepția lui

antrenorul 
după cite 
nu va re-

k
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• TENISMEN! ROMÂNI E- 
VOLUEAZÂ LA ZiNNOVITZ

(R.D.G.)

i
1
I

Astăzi urmează sa plece la 
Zinnovitz (R.D. Germană) pa
tru jucători de tenis care vor 
lua parte între 27 iunie si 4 
iulie la un concurs internațio
nal. Vor face deplasarea 
Năstase, Cherecheș. Codin 
mitrescu și Sântei.

Ilie
Du-

I
I

• PRIMII OASPEȚI LA
CONCURSUL INTERNA

TIONAL DE MOTOCROS 
DE LA BRASOV

I
I
I
I

Motocîcliștii din R. S. Ceho
slovacă au sosit la Brașov. In 
cursul zilei de azi sînt aștep
tați sportivii din Austria, R.P. 
Bulgaria, R. F. Germană și 
S.U.A. Clubul sportiv Steagul 
roșu, organizatorul concursu
lui, șl-a încheiat pregătirile și 
traseul este gata pentru în
treceri.

L

VESTI DIN ȚARA
CAMPIONATUL
ȚIEI SPORTIVE

NA DESFĂȘURARE

ASOCIA- 
IN PLI-

Consiliul asociației sportive 
„Știmța-învățători” de la Școa
la pedagogică din orașul Bacău 
acordă o importanță deosebită 
organizării campionatului pe 
asociație. In momentul de față 
este în plină desfășurare în
trecerea de fotbal interclase. 
O comportare foarte bună o 
are reprezentativa clasei a V-a 
B care conduce neînvinsă. 
Dintre componenții acestei e- 
chipe se remarcă în mod deo
sebit C. Popa, I. Radu si A. 
Păduraru. întrecerile sînt ur
mărite de majoritatea elevi
lor acestei școli. (E. Teirău— 
coresp.).

DUMINICĂ CULTURAL- 
SPORTIVÂ IN COMUNA 

MATCA

Aproape 2 000 de locuitori at 
comunei Matca, raionul Tecuci, 
au fost prezenți la dumi
nica culturâl-sportivă care a 
avut loc pe terenul de fotbal, 
începînd de la ora 9 și pînă 
seara au avut loc întreceri 
de atletism, ciclism, fotbal, 
și turism. S-au desfășurat 
jocuri distractive, iar formați
ile artistice ale celor două 
cooperative agricole de pro
ducție din comună au prezen
tat un program bogat și a- 
trăgător. (Prof N. Postola- 
che).

PRIMUL CAMPIONAT 
REGIONAL DE CICLISM

La Constanța a avut loc re
cent primul campionat de ci
clism al regiunii Dobrogea pe 
anul în curs : contratimp pe
rechi. întrecerea a revenit la 
Juniori cat. I perechii Ilie 
Nicolae — Ion Bentu (medie 
orară 40,321 km), iar la ju
niori cat. a 11-a cicliștilor
V. Modoran — C. Buzatu (me
die orară 38.792 km). Tinerii ci
cliști care au ciștigat campiona
tul regional vor concura du
minică la București în finala 
campionatului republican. (I. 
Emil — coresp).

zist.a în viitor : betonul său va fî 
sfdrîmaț și va face loc fotbalului 
spectaculos, care atrage spectatori.

— Ce publicații urmăriți?
— Citesc presa de specialitate 

italiană, franceză și germană. Bi
neînțeles, nu-mi scapă nimic din 
ceea ce se publică în ziarele 
noastre. Documentarea, studierea 
multitudinii de probleme pe care 
le~ ridică această disciplină sporti
vă, ocupa un loc important în ac
tivitatea mea de fiecare zi. Con
sider însă că pentru lărgirea o- 
rizontului, ar fi necesar ca o se-

Anchetă întreprinsă 
de C. MANTII, M. TUDORAN, 

ș> C. GRUIA, ST. IACOB 
T. TOHATAN-corespondențI

(Continuare în pag. a 3-a)

ACTUALITATEA SPORTl
Motoeicliștil români 

prezentat și ei la Bn.ișov și 
au tăcut prinele antrenamente - - - țn

an- 
lar 
loc

lpe traseul de concurs, 
cursul zilei de azi se vor 
trena și sportivii oaspeți, 
mîine la ora 16 va avea 
antrenamentul oficial.

§
„CUPA CARPATI" 
LA BASCHET

I
Bna-De luni pînă miercuri, 

șovul va găzdui o interesantă 
competiție de baschet organi
zată de S.S.E. Brașov pentru 
elevii și elevele claselor a 
Vil-a și a VIII-a din Sibiu. 
Constanța, Sf. Gheorghe, Cluj, 
Oradea. Timișoara, București, 
Craiova, Anad și. bineînțeles, 
din localitate. întrecerea, do
tată cu „Cupa Carpați“, se afla 
la a treia ediție pentru forma
țiile de fete și la prima ediție 
pentru cele de băieți. Compe
tiția constituie un bun pri
lej pentru depistarea elemen
telor talentate din rîndul celor 
mai tineri baschetbalist!.

I
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Ia „Tineretului**,
important concurs dc inot

1. Progresul
2. S.S.E. nr. 2
3. Dinamo
4. CI. sportiv școlar

Steaua

NEMULȚUMIRI ■ ■ ■

Olandei nu repre
zintă totuși o forță 
pe arena mondială. 
Iar noi, care într-o 
vreme eram printre 
primele în lume,

întîlnirea de la Constanța cu echipele Norvegiei și Olandei a fost 
primul concurs internațional al anului, organizat la noi în țară, deci 
prima ocazie de a vedea la lucru gimnaștii din selecționatele noastre. 
Din capul locului trebuie să spunem că nu ne putem declara salisîăcuți 
cu comportarea lor, mai ales a băieților.
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• Azi, de la ora
17,30, se dă startul 

în proba inaugurală a campionatului de 
înot al Capitalei pentru copii, juniori 
și seniori. Întrecerile, așteptate cu mult 
interes de participanți, reprezintă prima 
confruntare importantă din sezonul de 
vară a înotătorilor bucureșteni. Con
cursul, găzduit de bazinul de 50 de 
metri de la ștrandul Tineretului, va 
continua sîmbătă, duminică și luni.

• Turul campionatului de polo al 
juniorilor bucureșteni s-a încheiat cu 
victoria echipei Progresul (antrenor T. _ 
Angelescu) care a terminat cele șapte turul campionatului va avea loc între 
meciuri susținute fără a cunoaște în- 12—18 iulie. Etapele se vor disputa zil- 
frîngerea. Iată clasamentul; nic, probabil la bazinul Dinamo.

5.
6. S.S.E. nr. 1
7. Rapid
8. Știința

4
4
3
2
1
0

în clasament sînt incluseAmintim că 
și punctele acumulate de echipe prin 
cîștigarea ștafetelor desfășurate înaintea 
fiecărei partide. De remarcat că Dinamo 
a învins în toate cele șapte ștafete. Re-

și Costinescu) și Minerul au contribuit 
la realizarea unui spectacol de calitate, 
dintre jucători o deosebită impresie Iă- 
sînd Nicolau, Plocon, Pavel (R), Rău, 
Sterie, Andreica și Romitan (M). Bun 
arbitrajul lui FI. Borz. Victoria a re
venit Rapidului cu 3—2 (12—15, 15—5, 
15—8, 7—15, 15—7). (T. TOHĂTAN, 
coresp.).

IN URMA ACESTUI REZULTAT și 
a celui înregistrat în restanța jucată în 
Orașul Dr. P. Groza (Dinamo Bihor-Ra
pid București), clasamentul final arată 
astfel:

nu putem să ne mulțumim nume

' BAIA MARE (prin telefon). Vizita 
echipei bucureștene Rapid, cîștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni", a stîrnit 
un mare interes printre amatorii de 
sport din localitate. Gazdele le-au făcut 
rapidiștilor p călduroasă primire. înain
te de meci, jucătorilor bucureșteni li 
s-au oferit buchete de flori, iar în 
timpul jocului acțiunile spectaculoase 
ale campionilor au fost răsplătite cu 
ropote de aplauze. Rapid (fără Drăgan

Partide
viu disputate 

in runda 
a doua

1 ARAD 24 (prin telefon). — Și în 
a doua rundă a finalei campionatului 
republican pe echipe au avut ioc 
partide disputate cu dîrzenie. Sur
prinzătoare este performanta obținu
tă de Crișul Oradea, care a Înscris 
3 puncte ia fața Petrolului Ploiești: 
3—2 (o partidă s-a întrerupt pentru 
a doua oară, cea dintre Șuta și Pai- 
tos). De notat că Suzana Makai a în- 
Vins-o pe Maria Pogorevici.

Electronica a întrecut Piogresulcu 
3% — 2%, punctul decisiv fiind ou- 
ținut la prima masă, unde Reichet 
l-a învins pe Pușcașu.

Celelalte rezultate ale rundei : 
Constructorul — Autorapid 4% —
1 % î Știința Cluj — Știința Timișoa
ra 4%

In urma acestor rezultate, în frun
tea clasamentului echipa Construc
torul București a lost egalată de sil
ința Cluj, fiecare avînd cîte 9 puncte. 
Urmează echipa campioană. Electro
nica București, cu 6% p.

i (ST. IACOB, coresp.

ULTIMELE TREI ECHIPE RETROGRA
DEAZĂ în seria a II-a a campionatului 
masculin.

1. RAPID BUCUREȘTI 26 25 1 76:13 51
2. Dimamo București 26 23 3 74:19 49
3. Tractorul Brașov 26 22 4 67:22 48
4. Știința Galați 26 16 10 57:39 42
5. Steaua București 26 14 12 52:40 40
6. Farul Constanța 26 12 14 42:49 38
7. Petrolul Ploiești 26 12 14 42:49 38
8. Știința Cluj 26 11 15 40:49 37
9. Constructorul Brăila 26 10 16 39:54 36

10. Minerul Baia Mare 26 10 16 39:57 36
11. Știința Timișoara 26 10 16 39:58 36
12. Progresul București 26 8 18 34:58 34
13. Dinamo Bihor 26 6 20 26:70 32
14. C.S.M.S. liași 26 3 23 23:73 29

Dacă am privi comportarea gim- 
naștilor noștri numai prin prisma 
rezultatului final (au fost învinși la 
o diferență de 0,15 p), și dacă ne-am 
gîndi că din echipa norvegiană au 
făcut parte doi sportivi de clasă 
mondială, poate am fi tentati să fim 
mai indulgenți în aprecieri. Dar dacă 
am face acest lucru ar însemna, cum 
se spune, că ne .furăm singuri că- 
■_iula"... Echipa noastră, cu rare ex
cepții, s-a comportat sub orice cri
tică. Explicația nu este greu de găsit. 
Cu cîteva zile înainte de concurs 

’'forul nostru de specialitate se fră- 
mînta zi si noapte cum să alcătuiască 
echipa 1 Să nu credeți însă că din 
cauza... prea multor candidați. Din 
contră I Pur și simplu nu aveau pe 
cine să selecționeze ca să înjghebeze 
cît de cît o echipă. în toată țara, în 
cadrul zecilor de secții de petro-- 
manță, nu găsești mai mult de 8—10 
gimnaști care să facă față, în mod 
onorabil, unui concurs internațional 
Oare cînd vor fi trași la răspundere 
antrenorii cluburilor pentru inactivi
tatea lor? Dovadă că nu se face ni
mic în domeniul pregătirii tinerilor 
gimnaști este faptul că prin retra
gerea din activitatea competițională 
a lui Orendi si Miclăuș și prin acci
dentarea Iui Carlar am rămas... fără 
echipă. Și pînă la J.O. de la Mexic 
nu e un... secol. Sint numai trei ani.

Ceea ce este insă mai trist, e taptru 
că acei gimnaști care sînt considerați 
cei mai buni, s-au prezentat la con
curs nepregătiți. Comportarea lor ne-a 
făcut impresia că gimnaștii noștri, 
după ce s-au întors din «plimbarea* 
făcută la Tokio, nici nu s-au mat In
teresat de pregătire. Exercițiile lor 
liber alese nu numai că nu au .cres
cut" în privința conținutului și exe
cuției, ci au scăzut. Poate că nici 
gimnaștii norvegieni, în afară de cei 
doi .ași", nu au avut execuții mai

grele, dar ei au fost mai omogeni la 
toate aparatele, au avut ținută și o 
siguranță mult mai mare în execuție. 
Ia gimnaștii noștri s-a văzut clar 
lipsa de exigență față de felul exe
cuției. Ei au pierdut puncte prețioase, 
în special la cal și Ia paralele. Ar 
ii bine ca sportivii și antrenorii să 
se gîndească puțin la faptul că fără 
o pregătire corespunzătoare și numai 
cu .voința" nu se poate cîștiga un 
concurs 1

La toate acestea mai adăugăm că, 
îndeosebi spre sfîrșitul întîlnirii, ar
bitrii (mai ales gazdele) au manifestat 
tendința de a-i favoriza pe sportivii 
lor, lucru condamnabil din toate 
punctele do vedere

REZERVELE AU DEVENIT 
TITULARE I

I.a fete alcătuirea echipei a ridicat, 
de asemenea, unele probleme, dar 
nu atit de... problematice ca la bă
ieți. De cînd s-a renunțat (sau au 
renunțat) la majoritatea componente
lor lotului vechi, s-a deschis în fața 
gimnastelor tinere drumul larg, dar 
și greu, al afirmării. Avem multe gim
naste tinere talentate, care bat la 
porțile selecționatei și cele care au 
concurat la Constanța (în frunte cu 
Rozalia Baizat, Maria Andrioaie, 
Elena Ceampelea) au făcut dovada 
unor reale posibilități. Faptul că au 
învins echipa Olandei, în plin pro
gres față de anul trecut, este spre 
lauda lor. Doar la sărituri am rămas 
mai prejos, probă în care gimnastele 
oaspe au excelat, meritînd să fie de
numite... olandeze zburătoare, în spe
cial Jannie Vierstra (cîștigătoarea 
concursului) care a executat o sări 
tură de o rară frumusețe.

Totuși, sîntem de părere că nu tre
buie să ne credem prea „tari". Echipa

asemenea succese. Aceasta, mai .
pentru că gimnastele noastre tii 
— aici ne adresăm antrenorilor
ni s-au părut obosite, chiar su 
antrenate, lipsite de rezistența n- 
sară unui concurs greu. Oare n 
fost forțată pregătirea acestor tine 
Oare nu le-am cerut prea mult 1 
vîrstă fragedă ? Sîntem de acord 
ele trebuie încercate în focul în 
cerilor internaționale, dar acest ltr 
trebuie făcut cu cea mai mare g 
și fără să se întreacă măsura. Eci 
de „rezerve" a ajuns dintr-o da 
titulară. Răspunderea a crescut m 
O dată cu aceasta, trebuie să crea 
însă și grija antrenorilor pentru vi 
rul acestor gimnaste și al gimnast 
noastre.

Nu putem încheia fără a lăuda 
bitrajul bun prestat în concursul 
minin și efortul depus de organi 
tori pentru buna desfășurare a cc 
petiției de la Constanta.

ILDICO RUSSU-ȘIRIANL

Mîinc, la Naiidtil

Încep jocurile „cur

CAMPIONILOR REGIONALI'
Cele m,ai but 

echipe de oină d 
țară se vor întîliF 
sîmbătă și duminic 
în cadrul unei in 
portante competiț 
republicane, pre 
gramată pe stadie 
nul din Mangâli: 
Este vorba de ce

ACȚIUNEA DE SELECȚIONARE CONTINUĂ...
Spre bucuria ce

lor ce doresc reali
zarea mult aștepta
tului salt calitativ 
al baschetului ro
mânesc, inițiativa

pentru depistarea elementelor tinere 
dotate cu talie înaltă începe să prin
dă viață. Primele semne ale intere
sului stîrnit de apelul adresat de Fe
derația română de baschet au apărut 
de fapt prin luna martie, cînd au 
sosit pe adresa forului de specialitate 
numeroase scrisori de recomandare 
din partea unor profesori de educație 
fizică, învățători, instructori volun- 

) tari sau, pur și simplu, din partea

unor iubitori ai baschetului care aveau 
cunoștință de existența vreunui băiat 
sau unei fete cu înălțime apreciabilă. 
O astfel de scrisoare s-a primit, de 
pildă, din partea tehnicianului Grigore 
Joga de la Uzina chimică din Copșa 
Mică. Tov. Grigore Joga, un vechi 
admirator al baschetului, recomanda 
federației pe tînărul Alexandru Bu- 
gar, un element care poate atinge o 
înaltă măiestrie sportivă.

De curînd ne-au parvenit vești și 
despre activitatea în această direcție 
a comisiilor regionale de baschet. Pri
ma comisie care a organizat un „trial” 
al tinerilor selecționați din raioane 
și din orașe a fost — după cum se

URMĂRI DIN PAGINA 1

știe — aceea a regiunii Ploiești. 
Exemplul ei este urmat acum de alte 
comisii regionale care au înștiințat 
federația de datele la care vor organiza 
concursurile de selecție. Așa, de exem
plu, comisia regională Suceava a in
vitat toți tinerii recomandați în ora
șul Rădăuți, în zilele de 29 și 30 
iunie ; clujenii au ales ca loc de des
fășurare a selecției terenurile Știința 
din Cluj (6—7 iulie) ; comisia de spe
cialitate din regiunea Maramureș a 
convocat selecționabilii la Satu Mare 
în zilele de 6 și 7 iulie. în zilele ur
mătoare va veni — desigur — rîndul 
celorlalte comisii să indice datele la 
care vor organiza selecția, urmînd ca 
în jumătatea a doua a lunii iulie cei 
mai dotați să fie aleși pentru tabăra 
de pregătire organizată de federație.

(d. st.)

de-a IlI-a ediție a „Cupei campion 
lor regionali", competiție organizat 
de federația de oină, în colaborare ci 
Consiliul regional UCFS Dobrogea. A 
mințim că prima ediție, desfășurată îi 
anul 1963, a fost cîștigată de formați; 
Avîntul-Curcani, raionul Oltenița, ia 
anul trecut trofeul a revenit echipe 
Biruința-Gherăiești, raionul Roman.

La actualele întreceri ale „Cupei g^m- 
pionilor regionali" vor participa f<, 
țiile : Dinamo București, campioană .. 
publicană pe anul 1964, Combinatul Po 
ligrafic București, Avîntul Frasin, Mine
rul Baia Mare, Avîntul Valea roșie (re
giunea București), „Pacea" Tițești (re
giunea Argeș), A. S. Marea Neagră Con
stanța și Biruința Cherăiești (regiunea 
Bacău). în componența acestor formații 
se află maeștri ai sportului și alți jucă
tori de valoare ,cum sînt : I. Anton, Al. 
Ciobanu, I. Dacău, C. Iancu, E. Cocuț. 
I. Munteanu, I. Văduva, frații Marin, 
Ion și Gheorghiță Gruianu, V. Bălin, 
I. Duca, V. Andiușca și alții-

Competiția de Ia Mangalia se desfă
șoară sistem turneu, tur și retur, în 
două serii. Apoi, echipele clasate pe rjfi- 
mul loc în serii vor susține două jdvJri 
pentru desemnarea cîștigătoarei trofe
ului.

EXAMENE SPORTIVE 
LA SFÎRȘIT DE AN 

ȘCOLAR

La Timișoara: întrecerile de hand
bal (cu aceeași participare).

Cn același interes sînt așteptate șt 
finalele de atletism și gimnastică. Ti
nerii atleți își vor desemna campio
nii la 3 și 4 iulie pe stadionul prin
cipal din Cluj. Va fi o confruntare 
'de amploare, o veritabilă finală de 
campionat republican de juniori, dacă 
ținem seamă de faptul că pe listele 
de concurs sînt înscriși mai bine de 
550 de participanți. Gimnaștii și gim
nastele se vor întrece în București, 
în zilele de 2—4 iulie, probabil în 
sala Floreasca. Participă peste 350 
de elevi și eleve.

Tot în vacanța de vară, la ordinea 
zilei sînt și concursurile republicane 
rezervate școlilor sportive de elevi, 
competiție cu o deosebită semnificație, 
pentru că de data aceasta este vorba 
de participanți cu o specializare spor
tivă, obținută la capătul multor aui 
de pregătire metodică, la nivelul pe
pinierelor sportului nostru de perfor
manță. Este cunoscut faptul că din 
rîndurile elevilor acestor școli sînt a- 
lese elemente pentru loturi reprezen
tative.

Concursurile vor începe cu faza de 
zonă la jocuri sportive : baschet (9— 
11 iulie, la Mediaș, Arad, Sibiu, Cluj, 
Bacău și Giurgiu) ; handbal (14—16 
iulie, la Rm. Vîlcea, Timișoara, P. 
Neamț, Tg. Mureș, Tg. Jiu și Plo
iești) și volei (16—18 iulie, la P. Neamț 
Brașov, Ploiești, Oradea și Tr. Seve
rin). Finalele la aceste sporturi vor 
avea loc între 21—25 iulie, la Gheor- 
ghieni (baschet), Rm. Vilcea (handbal) 
și Toplița (volei). în ce privește ce
lelalte finale, acestea se vor desfășura 
astfel : gimnastică (300 de concurenți) 
la Brașov, 9—10 iulie ; notație (400 
participanți) la Arad, 30 iulie—1 au
gust ; atletism (450) la Oradea, 31 iu
lie—1 august.

Așadar, un bogat sezon școlăresc, 
care angrenează mii de elevi într-un 
examen de data aceasta sportiv.

Primii campioni 
de călărie 
pe 1965

a stadiului de pregătire a concuren- 
ților și, totodată, mărind considerabil 
spectaculozitatea întrecerilor.

Dintre numeroșii „candidați" la tit
lul de campion republican de obsta
cole, categoria semiușoară, Andrei Cos. 
tea a reușit, în final, să cîștige între
cerea terminând și cel de al doilea

baraj cu 0 p. penalizare, timp 20,6! în
trecerea a pasionat prin incertitudinea 
victoriei de care actualul campion n-a 
putut fi sigur pînă în ultima clipă. 
Rezultate : 1. A. Costea (Steaua) cu 
Graur 0 p, 20,6; 2. D. Mihăilescu 
(Petrolul Ploiești) cu Mlăjet 0 p, 21,6; 
3. Gh. Langa (Steaua) cu Prudent 0 
p, 22,2; 4. Liliana Nițulescu (Dinamo) 
cu Gama 0 p, 22,3; 5. Puiu Victor 
(Dinamo' cu Lin 0 p, 23,2: 6. T. Stef 
(Dinamo) cu Eroina 0 p, 24,5.

26 de juniori (pînă la 16 ani) și-au 
disputat apoi titlul de campion repu
blican de obstacole la această catego
rie. Parcursul a fost, în general, destul 
de accesibil, dar — deși ne bucură 
participarea bogată la această probă — 
trebuie să spunem că au fost prea 
mulți călăreți tineri care n-au evoluat 
la nivelul cerut de o asemenea compe
tiție (în special cei de la Sănătatea 
Timișoara și CSMS Iași).

Poate tocmai aceasta a făcut ca în 
primul baraj al probei să nu se cali
fice decît 8 concurenți, de fapt cei 
cu valoare recunoscută, componenți ai 
lotului republican de juniori. După al 
doilea baraj arbitrii au consemnat ur
mătoarele rezultate: 1. Gh. Moiseanu 
(Dinamo) cu Himalaia 0 p, 19,5; 2. 
M. Aluneanu (Știința București) cu 
Floricel 0 p, 20,3; 3. Gabriela Ionescu 
'Știința București) cu Sulina 0 p. 
20,8; 4. Gabriela Ionescu, cu Arcaș, 
0 p, 21,2.

Campionatele continuă azi cu proba 
de dresaj categoria mijlocie (de la ora 
8) și cu proba de obstacole categoria 
„U" (la care s-au înscris 80 de con
curenți) — în care startul se va da la 
ora 15.

- ----------------------- -  ",
EXCURSIONIȘTI, TURIȘTI,

IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

S O V A T A 

T U S N A D
■I

B O R S E C 

LACUL ROȘU
In tot cursul sezonului de vară unitățile co

merțului de stat local VA OFERĂ de 3 ori 

pe zi (și pe bază de abonament) MASA 

consistentă, variată, compusă din 2—3 fe

luri la alegere la prețuri între 20,50 și 

22 lei.

SEARA IN RESTAURANTELE STAȚIUNII :

— specialități de grătar

— băuturi alese

— muzică — dans — antren
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PETROLUL - STADE FRANCAIS 2-2 (1-1) „Tehnica individuală determină succesul*
PLOIEȘTI (prin telefon). 5 000 de spec

tatori au asistat ieri la jocul amical in
ternațional disputat în loealitate. Deși

Unirea Rm. Vilcea—F. S. G. T.
7-1 (2-1)

R. VILCEA (prin telefon). Gazdele au 
dominat autoritar și au obținut o vic
torie clară. Au înscris : Mihăilescu (2), 
Marinescu (2), Vulpeanu, Marin, Carol 
pentru Unirea, respectiv Guidoni pentru 
oaspeți.

D. ROȘIANU-coresp.

Hălmăgeanu respinge un atac al oaspeților Foto : A. Neagu

Cum vă documentați, tovarăși antrenori?
(U.mare din pag. 1)

vie de antrenori români să facă „practi- 
că“ pe lingă marile echipe din străi
nătate. F.R.F. a avut în ultima vre
me inițiative lăudabile, invitînd în țara

BIBLIOTECA PERSONALA

NICOLAE DUMITRESCU, antrenor la U.T. Arad:
— Ce posibilități de documentare aveți ?

— Destul de largi. în biblioteca 
nea am peste 40 de cărți de specialt- 

■ late, atît de autori din țară cit si de 
peste hotare.

— Ce publicații citiți în prezent!
— Buletinul Federației Române de 

Fotbal, presa sportivă care apare în 
tara noastră, revistele străine și... căr
țile apărute în Editura UCFS. Aici

CENTRE REGIONALE DE DOCUMENTARE

antrenor la Steagul roșu:SILVIU PLOEȘTEANU,

— Cum ma documentezi Citesc, 
multă literatură de specialitate. în
delungata mea activitate de jucător 
și antrenor mt-a dat posibilitatea 
Țt-mi formez o serie de relații In 
rindul multor specialiști europeni cu 
care corespondez în problemele care 
mă interesează.

— In ce fel credeți că s-ar putea 
■ jaliza o documentare cît mai bună 
a antrenorilor noștri de fotbal?

— Invățînd limbi străine, ca să 
poată citi diferite lucrări și, la rin
dul lor, să Întrețină corespondență

ANTRENORUL — UN CERCETĂTOR

PETRE MOLDOVEANU, antrenor Ia Siderurgistul Galați:
— De cite ori vin în București, mă 

duc la biblioteca UCFS. Răsfoiesc zia 
rele și revistele, stau îndelung aple
cat asupra articolelor tehnice care mă 
interesează. Din 1955 am participat la 
toate cursurile de antrenori inițiate 
de federație cursuri la care am leusit 
să-mi îmbogățesc foarte mult cunoș
tințele profesionale. Studierea mate
rialului de specialitate mi-a deschis cri- 
zonturi mai largi și am simțit nevoia 
ca, la rîndul meu, să-mi împărtășesc 
experiența tot prin scris. După cum 
știți, chiar în ziarul dv. am publicat 
un articol tehnic despre jocul extre
melor și aportul lor la finalizarea ac
țiunilor. Ar fi bine, pentru îmbogăți
rea cunoștințelor antrenorilor, ca aceș
tia să fie îndrumați de federație sa 
scrie și să publice diferite lucrări, să 

DE CE NU FOLOSIM FILMUL?

obosiți după meciul cu steaua, jucătorii 
francezi au opus o dîrză rezistență pe
troliștilor, reușind să obțină un rezultat 
de egalitate : 2—2 (1—1). Milutinovici și 
Potier au fost cei mai buni jucători de 
La oaspeți. Ploieștenir au jucat deschis 
și au creat multe ocazii de gol, dar Ba
dea, Dridea și Moldoveanu le-au irosit 
rînd pe rînd. cele 4 goluri ale meciului 
au fost înscrise în ordine de Dumas 
(min. 4), Dridea (38), Moldoveanu (58) 
și Potier (66).

A. VLASCEANU și
GH. ALEXANDESCU-Coresp.

noastră o serie de antrenori renumiți 
Timpul scurt pe care-l petrec în mij
locul nostru nu ne oferă decît prile
jul unui schimb de experiență limi
tat. Cred că, dacă i-am vedea la 
lucru, la echipele lor, cîștigul ar fi 
mai mare.

aș vrea să arăt că numărul cărților 
de specialitate (fotbal), care apar în 
această editură, este relativ mic. In 
afară de volumele lui Csanadi apă
rute acum cîțiva ani/nu-mi amintesc 
ca de sub teascurile Editurii UCFS 
să fi apărut vreo carte scrisă de un 
tehnician străin cu reputație mon
dială.

cu antrenori din alte țări. Cum, 
Insă, deocamdată nu toți antrenorii 
noștri pot face lucrul acesta, ar fi 
bine ca și în centrele regionale să 
existe un serviciu de documentate 
și o bibliotecă bogată pe lingă con
siliile regionale UCFS. In cadrul ser
viciilor de documentare ar trebui să 
se facă traduceri din lucrările cele 
mai actuale apărute peste hotare. 
Ar ii foarte utilă reapariția revistei 
„Fotbal" deoarece aceasta ar putea 
cuprinde o sferă mult mai largă de 
orobleme tehnice, de actualitate.

țină referate pe problemele cele mai 
actuale ale fotbalului nostru. Vă pu
teți imagina cîtă bogăție de material 
de specialitate am avea la îndemînă 
dacă numai 10 la sută din antrenorii 
noștri și-ar împărtăși prin scris ex
periența lor. Deoarece nu toți au po
sibilitatea să citească în mai multe 
limbi, n-ar fi rău ca aceste neajun
suri să fie înlăturate printr-un aju
tor colegial, tovărășesc...

— Cum adică ?
— Mă gîndesc la aportul pe care 

l-ar putea aduce unii antrenori prin
tre care C. Braun. S. Ploeșteanu. St. 
Covaci, Ilie Oană, C. Teașcă si multi 
alții, dacă ar veni cu materiale tradu
se la federație, unde să fie selecțio
nate, multiplicate și trimise tuturor 
antrenorilor.

De vorbă cu Manolov, fostul căpitan al naționalei bulgare
Azi, cind in fotbal există atila e- 

fervescentă, cind se confruntă zeci 
și zeci de idei, nu se poate 
să-fi scape prilejul să stai de vorbă 
cu un antrenor, care a fost un mare 
jucător international de fotbal.

Acum două săptămini a fost în țara 
noastră Ț.S.K.A. Sofia (fostă T-D-NA..). 
Ne-a făcut o mare plăcere cind i-am 
văzut pe antrenorii acestei echipe. 
Era de fapt o revedere fiindcă pe cei 
doi antrenori îi văzusem de multe ori 
pe terenul de joc. Este vorba de foștii 
internaționali bulgari Boșkov și Mo- 
nolov. L-am ales ca interlocutor al 
interviului de fată pe MANOL MA
NOLOV, fostul căpitan al Ț.D.N.A - 
ului și al naționalei bulqare.

Cine nu-și amintește de Manolov ? 
E de ajuns să te gîndești la Ț.D.N.A. 
și echipa Bulgaiiei din perioada lui 
1960: Naidenov, Rakarov, MANO
LOV, Dimitrov, Kovacev...

Manolov aproape că nu s-a schim
bat. L-am intrebat cîți ani are. Mi-a 
răspuns — 35 si a înțeles sensul în
trebării.

— Am lăsat locul tineretului. M-am 
despărțit cu greu de terenul și min
gea de fotbal, de jocul pe care l-am 
îndrăgit atît de mult și căruia i-am 
dăruit poate cei mai frumoși arit ai 
mei. Dar cum timpul... nu iartă, totul 
rămine in albumul vieții. Acum mi-a 

exemplu : cind are loc o întîlnire 
mai importantă la Budapesta, Praga, 
Moscova. Sofia etc. pleacă mereu 
aceiași și aceiași antrenori. Ar fi de 
dorit ca F. R. Fotbal să se orienteze 
și spre antrenorii mai tineri, cu pers
pectivă. Și dacă totuși, pe viitor, vor 
pleca mereu aceiași antrenori, cel 
puțin Ia înapoiere să fie obli
gați să-și împărtășească impresiile 
fie în „Sportul popular" sau revista 
„Sport", fie în cadrul unor simpozioa
ne. Ar fi bine ca în perioada de 
„pauză" care urmează, antrenorii noș
tri care s-au ocupat de loturile re
prezentative (I. Oană, St. Covaci, B. 
Marian, A. Niculescu și alții) să ne

Șl FOTBAL DAR ȘI LITERATURA AJUTĂTOARE

STEFAN ONISIE, antrenor la Minerul Baia Mare:

— A nu ști ce e nou în fotbal în
seamnă a nu progresa. E adevărat că 
se scrie mult și părerile specialiștilor 
in materie de fotbal sînt multe și 
uneori controversate. Dar important 
e să tragem concluziile necesare și să 
aplicăm ceea ce e bun. Citesc tot 
ce apare în presa de specialitate din 
țara noastră, ca și unele publicații 
de peste hotare. In Buletinul F. R. 
Fotbal, aș don să găsesc mai multe 
articole din metodologia de pregătire 
a echipelor germane, engleze, italie
ne, din America latină (în special 
braziliene). Consider că e absolut ne
cesar ca un antrenor să citească si 
literatură ajutătoare, cum ar fi pio-

PE CÎND REVISTA „FOTBAL"?

RÂDULESCU, antrenor ia Gaz metan Mediaș:

o problemă foarte impor- liber, lucru care mi-a reușit :

PETRICÂ

— Iată 
fantă, aceasta, a documentării antre
norilor de fotbal. Dacă unii dintre noi 
au chiar o pasiune pentru această do
cumentare și cunosc. în general, pro
blemele fotbalului mondial, sînt destui 
cei care și acum lucrează la antrena
mente „după ureche", după cum au 
învățat pe vremea cînd ei erau jucă
tori. Sigur, cursurile de perfecționare, 
organizate de federație, au avut un 
mare rol în lărgirea orizontului a- 
cestora. Trebuie însă ca fiecare an
trenor să se străduiască pentru o cît 
mai bună cunoaștere a problemelor 
fotbalului. Citind — înveți, aplici cele 
învățate. Așa, de pildă, eu am căutat 
să aplic în apărare tactica cu un om 

venit mie rindul să pregătesc pe 
alții.

— Totuși, cîteva cuvinte din ce a 
fost nu se poate să lipsească din 
interviul nostru. De cite ori ai jucat 
în „națională" și care au fost cete 
mai frumoase meciuri ?

— Am îmbrăcat tricoul prime! re
prezentative de 58 de ori. Iar jocu
rile Ț.D.N.A. — F. C. Barcelona 
(2—2) și Bulgatia — Cehoslovacia 
II—1) mi-au rămas întipărite 1b 
minte.

— Ț.D.N.A. a fost o carte de vizită 
excelentă pentru fotbalul bulgar. 
De ce ?

— Da. A fost fiindcă reușisem să 
alcătuim o adevărată echipă, cu in
dividualități excelente. Fiecare jucă
tor luat in parte corespundea din toa
te punctele de vedere, era un fot
balist complet. Ne înțelegeam in joc, 
ne „ghiceam" unul la altul intenția, 
gîndul și de aceea realizam jocuri 
bune și rezultate valoroase.

— Azi se afirmă adesea că marile 
echipe au devenit adevărate meca
nisme, că jucătorii pot fi comparați 
cu niște soldați de plumb bine diri
jați, că acești jucători își pierd per
sonalitatea !

— Complet eronat. Aceasta o spun 
cei care lucrează cu jucători medi
ocri. Luați Ia rînd marile echipe și veți 

împărtășească metodele folosite în 
pregătirea echipelor. M-ar interesa 
foarte mult să cunosc și părerea 
medicilor caie au însoțit pe fotba
liști. Spuneam mai înainte că vreau 
să văd la lucru echipe mari. De ce? 
Cînd am văzut pe Inter jucînd aici 
cu „libero", m-am simțit atras de 
această tactică și am căutat s-o aplic, 
cu posibilitățile mele, la Flacăra Mn- 
reni. Am căutat un jucător apt pen
tru acest post și tactica, fără să fie 
defensivă, a dat rezultate. Așa că... 
In felul acesta înțeleg eu o documen
tare eficientă pentru noi, antrenori» 
de fotbal.

bleme de psihologie, pedagogie etc.
— Fotbaliștii de la Minerul ci

tesc ?
— Nu toți. Colceriu, Staicu, Cro- 

meli, Pînzaru, Bai, Halagian, Soo, 
citesc mult, iar pe baza celor citite 
se creează de multe ori discuții. Res
tul fotbaliștilor... Este adevărat însă 
că și jucătorii, ca și eu personal, 
lntîmpinăm unele greutăți în docu
mentarea noastră. Cred că ar trebui 
urgent pusă Ia punct biblioteca A.S. 
Minerul Baia Mare, care să aibă a- 
bonamente Ia cit mai multe reviste 
și publicații de specialitate atît in
terne cît și străine, ceea ce, din pă
cate, lipsesc în prezent.

am rea
lizat patru jocuri egale în deplasare, 
cu Știința Timișoara în tur, cu Recolta 
Cărei, C.F R. Timișoara și C.S.M. Sibiu 
în retur.

— Buletinul informativ al F.R. Fot
bal îl primiți regulat ?

— Nn prea. In plus, se cere mai 
multă operativitate din partea celor 
care-l alcătuiesc, pentru că de multe 
ori problemele discutate devin tardi
ve- De pildă, într-unul din buletine se 
vorbește de antrenamentul în perioada 
pregătitoare, iar în momentul în care 
l-am primit eram în plin campionat ! 
In locul acestui buletin aș prefera re
vista „Fotbal". Pe cînd apariția ei? 

vedea că jucătorii lor sînt adevărați 
artiști. De tehnica lor desăvirșilă de
pind succesele. Să luăm, de pildă. 
Internazionale. Echipa este criticată 
că folosește „betonul". Și pe bună 
dreptate, fiindcă „betonul" este după 
mine un... cancer al fotbalului, căruia 
ii răpește frumusețea care l-a făcut 
atit de iubit. Dar lui Herrera nu tac
tica i-a asigurat sută la sută succe
sele, ci valoarea individuală a jucă
torilor. Corso, Suarez, Peiro, Jair și 
Prcchi sint niște artiști și fără ei nici 
cei mai tare .beton" din lume, chiar 
armat dacă ar fi el, nu putea clștiga 
In fața Benficăr.

— Așadar, accentul trebuie sa se 
pună pe tehnica individuală a jucă
torilor ?

— Acesta este adevărul. Este însăși 
preocuparea noastră. Ț.S.K.A. are a- 
cum fotbaliști tineri și talentat!. Ne 
străduim sâ-i formăm ca jucători 
compleți, care să facă ce vor eu min
gea, să joace rapid, în continuă miș
care și în plus să știe să traga la 
poartă. Cînd vom avea jucători com
pleți, noi antrenorii avem datoria 
atunci să alegem tactica cea mai a- 
decvată, in așa fel ca fiecare com
ponent al formației să-și etaleze 
toate cunoștințele, să dea randa
mentul maxim.

— Și acum cîteva cuvinte despre 
o competiție care se apropie cu pași 
repezi și care frămîntă întreaga lume 
fotbalistică : „Cupa Jules Rimet*. Ce 
pronostic dati ?

— tntii, că pe gazonul englezesc 
vor juca și fotbaliștii bulgari. Iar pri
mele trei clasate vor fi Anglia, Bra
zilia și R. F. Germană.

Interviul cu Manolov a luat sltrșit, 
fiindcă fostul internațional bulgar 
și-a revăzut adversarul de odinioară 
și bunul său prieten, pe Titus Ozon, 
pe care l-a îmbrățișat cu căldură. 
I-am lăsat stînd de vorbă. Ce-or ti 
discutat ? Bineînțeles, despre fotbal f

CONSTANTIN ALEXE

Azi ultima zi
f

la concursul Pronosport 
de duminică

Programul concursului Pronosport 
de duminică 27 iunie 1965 este urmă 
torul:

I. U.R.S.S. — rihnemarea
II- Ungaria — Italia

in. știința Cluj — Steaua
IV. Dinamo București — Petrolul
V. Știința Craiova — Progresul

VI. Rapid — Crișul
VII. C.S.M.S. — Farul

VIII. U.T.A. — Minerul Baia Mare
IX. Dinamo Pitești — Steagul roșu

X. Dinamo Tbilisi — Aripile Sovietelor
XI. Cemomoreț Odesa — Dinamo Kiev

XII. Dinamo Minsk — Spartak Moscova 
Cuprinzînd meciurile din ultima 

etapă a campionatului nostru, con
cursul de duminică este deosebit de 
interesant. După toate probabilitățile 
concursul de duminică va avea și 
report de la concursul anterior.

Intrucît meciurile X, XI și XII din 
programul concursului Pronosport de 
duminică 27 iunie (Dinamo Tbilisi — 
Aripile Sovietelor, Cernomoreț — 
Dinamo Kiev și Dinamo Minsk — 
Spartak Moscova) se joacă sîmbătă 
26 iunie a.c., concursul Pronosport 
nr. 26 etapa din 27 iunie a.c., se în
chide cu 24 ore mai devreme, față 
de orarul normal al fiecărei agenții 
din întreaga țară.

în consecință, în majoritatea loca
lităților din țară, concursul Prono
sport de duminică se închide azi.

în Capitală, depunerea buletinelor 
pentru concursul Pronosport de du
minică se poate face numai pină 
mîine la ora 12.

Rubrică redactată de Loto-Prono 
sport.

TITUS OZON, antrenor la Progresul:
— De cînd sînt antrenor, documen

tarea a devenit pentru mine deosebit 
de necesară. Vă dați seama că un pro
fesor nu se poate prezenta în fața e- 
Vvilor săi fără un bogat bagaj de cu
noștințe. Citesc toate materialele pe 
care ni le pune la dispoziție F. R. 
Fotbal. De un real folos în documen
tare mi-au fost filmele prezentate la 
cursul de perfecționare din iarnă de 
antrenorii Schon și Wade. Această 
metodă de documentare, prin film, ar 
trebui să capete, cu sprijinul F- R.

Fotbal, o răspîndire tot mai largă. 
Avem specialiști care se pricep în 
tehnica cinematografică și care ar 
putea să realizeze o documentare și 
de acest gen. Atunci ?

DE CIND JOC CU „LIBERO"?

VIRGIL BLUJDEA, antrenor la Fla
căra Moreni:

— Citim, citim despre meciuri și 
jucători mari, dar am vrea să-i și vedem 
la lucru pe aceștia! Să vă dau un

Redactorii noștri au purtat discuții și cu alți antre
nori. S-a desprins faptul că mulți dintre ei intîmpină 
greutăți in ceea ce privește posibilitățile de documen
tare personală minuțioase, nu e mai puțin adevărat că alții 
neglijează acest aspect deosebit de important al muncii lor. 
După părere.a noastră, nu trebuie neglijate nici problemele 
legate de psihologia jucătorului. De asemenea, antrenorul 
trebuie să aibă cunoștințe — fie și sumare — de fiziologie 
♦despre oboseala jucătorului, procesul de refacere a orga
nismului, alimentație). în continuare, credem că, pe lingă 
prețioasele propuneri făcute de interlocutorii noștri, ar fi 
extrem de util ca la sfîrșitul fiecărui an competițional F.R. 
Fotbal să ceară antrenorilor să facă o serie de comunicări 
cu observații despre randamentul echipelor lor, în raport 
atît cu evoluția lor în ansamblu, cît și cu a unor jucători 
luați individual. Deosebit de important ar fj dacă antrenorii 
și-ar propune, la începutul campionatului, o temă precisă 
de cercetare pe care, de exemplu, ar putea să o intituleze: 
contribuții la menținerea in formă a echipei minimum opt

etape; sau : cum se rezolvă recuperarea balonului; sau: re
zolvarea acțiunilor pe cupluri; sau: despre creșterea efica
cității' etc., etc.

Problema discutată, a documentării antrenorilor noștri 
de fotbal, constituie o problemă căreia trebuie să i se 
acorde toată importanța. De ea depinde ridicarea calificării 
antrenorilor și, implicit, îmbunătățirea instruirii fotbaliști
lor noștri, creșterea calității fotbalului românesc.

tu ceea ce privește documentarea din presa străină, meto
dele aplicate de antrenori din alte țări, este necesar ea acest 
lucru să se facă în spirit critic, selectiv, ținînd seama de 
condițiile și concepția despre fotbal în țările respective.

Fără a avea pretenția că în rîndurile de față au fost 
epuizate toate problemele, considerăm că antrenorii, stu
diind și mai mult problemele fotbalului, vor reuși să rea
lizeze dezideratul tuturor celor care iubesc această discipli
nă sportivă: fotbal de calitate, meciuri spectaculoase, suc
cese pe tărim internațional.



Finlanda va candida
la organizarea

campionatului european
de atletism din 1970

Federația de atletism a Finlandei 
anunțat oficial că va depune candi
datura pentru organizarea campiona
telor europene din anul 1970. în anul 
1966, campionatele vor avea loc la 
Budapesta. Cererea Federației finlan
deze va fi examinată în cadrul lucră
rilor congresului Federației interna
ționale, care vor avea lcc în august 
la Copenhaga. în cazul că întrecerile 
europenelor din 1970 vor avea loc 
în Finlanda, atunci ele se vor des
fășura pe stadionul olimpic din Hel
sinki.

a

Ieri, la Erevan: R.S.S. Armeană—România 7—6
CLUJ, 24 (prin telefon). — Selec

ționata Clujului și formația de tine
ret a R. D. Germane au oferit joi 
după-amiază numeroșilor spectatori 
un joc interesant încheiat cu un re
zultat de egalitate : 4—4 (2—0, 0—1, 
1—2, 1—1).

Arbitrul G. Harangozo (R.P.U.) a 
condus bine următoarele formații:

CLUJ i MUREȘANU—Urcan, DA- 
ROCZI 2, Toth, DANCIU 2, Kocsis, 
Pecsi, Zete, Spienbold.

R. D. G. (TINERET): Arnd—Schul
te, HERMAN, VEHMA I, Zein 2, 
HERZOG 1, Lenge, Rechet

ST. TĂMAȘ - coresp.

EREVAN 24 (prin telefon). — Joi 
după-amiază s-a desfășurat în bazinul

acoperit (25/12 m) din localitate în- 
tîlnirea internațională amicală de 
polo dintre selecționatele R.S.S. Ar
mene și României. La capătul unui 
joc foarte frumos, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 7—6 (2—3,
1—0, 3—2, 1—1). Echipa noastră a 
început bine, conducînd cu 3—1. 
Apoi, jucătorii români au slăbit alu
ra, au ratat foarte mult (au tras de 
9 ori în bară), cedînd la limită.

„Tour de l’AKnir“,
ediția a V-d

FOTBAL

După întîlnirile de miercuri

ROUEN, 24 . cea de a V-a etapă din 
„Tour de l’Avenir” s-a desfășurat joi pe 
ruta Bethune — Rouen (186 km). Primul 
loc a fost cucerit de rutierul italian Annl 
cu timpul de 5 h 07:57. In același timp 
cu el au sosit încă 8 alergători, printre 
oare șl liderul competiției Peffgen. în 
plutonul sosit la 12 secunde se aflau șl 
trei alergători români : Ludovic Zanoni, 
Gh. Suciu și C. Ciocan. Cu mare întîr- 
ziere au sosit N. Ciumete (5 h 34:49) și 
C. Dumitrescu (5 h 44:50). Ultimul, care 
acuză dureri musculare, a sosit după în
chiderea controlului. După această etapă, 
în clasamentul general individual con
tinuă să conducă Peffgen (R.F.G.) cu 
timpul de 19 n 45:27, urmat de belgianul 
De Locht — la 24 secunde și de fran
cezul Claude Guyot — la 27 secunde. 
Primul dintre cicliștii români este Lu
dovic Zanoni. care ocupă locul 49 cu 
timpul de 19 h 53:59. In cursă au mai 
rămas 99 de alergători. Pe echipe primul 
loc este deținut de Spania (59 h. 16:33). 
Urmează Franța și Polonia. Echipa noas
tră totalizează timpul de 59 h. 48:41. Vi
neri are loc etapa a Vl-a, Caen — Saint 
Brieue (227 km).

★
Etapa a in-a a „Turului Franței’’ pen

tru profesioniști, disputată joi între Rou
baix șl Rouen (245 km), a fost cîștigată 
de alergătorul italian Felice Glmondi, 
cu timpul de 7 h. 06:18. După cum se 
vede, alergătorii italieni au reușit astăzi 
să obțină victorii în ambele întreceri ci
cliste ale „Turului Franței". Felice Gi- 
mondi este cîștigătorul ediției trecute 
a „Turului Franței” pentru amatori. El 
a preluat jel „tricoul galbene in com
petiția profesioniștilor, fiind urmat de 
belgianul Van de Kerkhove la 39 sec șl 
de olandezul Haast la 1:39. Etapa a IV-a: 
Caen — Saint Brleuc (227 km).
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Zilele trecute, la Malmoe, s-au întîlnit într-un meci amical echipele 
de, fotbal ale Suediei și Italiei (2—2). IN FOTO : Fază dramatică la poarta 

i oaspe, Persson (Suedia) va înscrie. 
Foto : Stockholm Sweden

avut-o cu federația de specialitate, 
" ’ ’ cerut ca jucătorii Guarneri, 

Corso (de la Inter) să se 
de urgență la Budapesta.

★
„Cupei orașelor tîrguri" des- 
miercuri noaptea la Torino

italienilor. Cu toată disperarea apărării

Nici după victoria obținută miercuri 
de echipa Italiei la Helsinki asupra 
Finlandei (2—0), problema calificării 
din grupa a 8-a pentru turneul final 
nu a fost clarificată. Pretendente sînt, 
deocamdată, trei echipe : Italia, Sco
ția și, mai puțin. Polonia. Italienii 
mai au de susținut revanșa cu Polo
nia la Milano și cele două partide cu 
Scoția — decisive pentru desemnarea 
formației care va fi printre cele 16 
finaliste din Anglia.

în meciul cu Finlanda, „Squadra 
Azzura’ nu a strălucit, fapt care l-a 
determinat pe selecționerul unic Fabri 
sa apeleze, pentru meciul amical de 
duminică de la Budapesta cu Unga- 
r.a, la cîtiva jucători rămași acasă. 
In convorbirea telefonică pe care a

Fabri a 
Sarti și 
prezinte

Finala 
fășurată 
S-a încheiat cu o mare surpriză. Ju
ventus Torino, care pornea mare fa
vorită (avînd numeroși internaționali 
și jucători de valoare în formație și 
beneficiind de terenul propriu), a fost 
învinsă de Ferencvâros. Comentato
rul postului de radio Roma sublinia 
că „după aspectul jocului, rezultatul 
nu este surprinzător, pentru că echipa 
mai bună a fost Ferencvâros ; ea a 
fost superioară în controlul balonului, 
în acțiunile ofensive și în claritatea 
jocului".

în meci de revanșă'

Boxerii polonezi 
invingători la Sofia

★
Sîmbătă se dispută finala unei com

petiții cu o veche tradiție : „Cupa 
Europei Centrale”. în meciul final se 
întîlnesc, la Viena, Fiorentina și .Va
sas Budapesta.

A doua întilnire de box dintre echi
pele R. P; Bulgaria și R. P. Polone 
desfășurată la Sofia, s-a încheiat cu 
victoria boxerilor polonezi la scorul 
ae 4—3 (s-au disputat 7 întîlniri). 
Iată rezultatele tehnice: C_. 
(R.P.P.) pierde la puncte în fața 
Terev; Jidaczek (R.P.P.) cîștigă

Czempik 
. _ ,------- — lui

'îerev; Jidaczek (R.P.P.) cîștigă la 
puncte la Hadjivailov (R.P.B.); Iarosz

K P P.) este învins la puncte de 
1 Mihailov iR.P.B.); Rutkovski (R.P-P.) 
p.îrde la puncte la P. Stoicev; M. Kas- 
prszik (R.P.P.) bate la puncte pe D. 
Dovocenko (R.P.B.); J. Ptak (R.P-P.) 
cîștigă prin abandon la S. Georgiev 
(R P B.); Dragan (R.P.P.) cîștigă prin 
rănirea adversarului K. Rusev. în prima 
întilnire cîștigaseră, cu 6—3- boxerii 
bulgari.

t

peste 2 secunde fată de Clarke, 
care, cu ocazia aceasta, a stabilit 
un nou record al Australiei. Ga- 
raoudi s-a clasat pe locul trei cu 
rezultatul de 8:37,8 (nou record al 
Tunisiei). Francezul Fayolle a 
ocupat locul 4 cu 8:51,2. Jazy de
ține în prezent patru recorduri 
mondiale. Numai în cursul acestui 
sezon el a corectat trei recorduri 
ale lumii. Jazy mai deține recor
durile europene în probele de 3 
mile, 5 000 m plat, ca și cele în 
probele de 1 500,' 2 000, 3 000 m, 
o milă și două mile. în plus, pe 
plan national, Jazy deține re
cordul Franței în proba de 800 m 
plat și 880 yarzi.

PARIS, 24 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, valorosul 
atlet francez Michel Jazy, care 
l-a învins miercuri pe pista sta
dionului orașului Melun pe aus
tralianul 
două noi 
mile — 
7:49,0.

în concursul de la Melun, încă 
de la plecare, Jazy s-a instalat 
în fruntea plutonului, fiind crono
metrat după 400 m cu 61,0. La 
800 m acele cronometrului arătau 
pentru Jazy 2:03,3. El alerga cot 
la cot cu Clarke, ambii fiind înre
gistrați la 1 200 m cu 3:10,5. Aici, 
tunisianul Gamoudi a cedat. La 
o milă cronometrele Indicau 
4:11,4, iar la 2 400 m, timpul de 
6:18,5. Jazy a atacat pe turnantă, 
lăsîndu-1 în urmă pe Clarke, care 
n-a putut face față ritmului impus 
de atletul francez. Jazy a trecut 
linia de sosire cu un avans de

POZNAN : TURNEU INTERNAȚIONAL DE BASCHET iiiuiiuuillillllllllîmuE.

Ron Clarke, a stabilit 
recorduri mondiale: 2 
8:22,6 și 3 000 m —

La Poznan a început un turneu 
international de baschet feminin cu 
participarea echipelor Vasas Se- 
keszfehervar (R.P.U.), Slovan Bra
tislava (R.S. Cehoslovacă) și for-

• La Brunssum s-a disputat me
ciul international de natație din
tre reprezentativele Olandei și 
R. F. Germane. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 128—111 
puncte.

matiile poloneze Olimpia și Lech. 
în prima zi, Slovan a întrecut pe 
Vasas 
limpia 
52—47

cu 59—45 (31—25), iar O- 
a dispus de Lech cu 
(22—27).

SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV AL

LAUSANNE (Agerpres) — Co
mitetul executiv al Federației in
ternaționale a sportului universi
tar (F.I.S.U.), întrunit la Lausanne 
(Elveția) în prezenta președinte
lui acestui for. Primo Nebiolo 
(Italia), a stabilit în linii mari a-

-• Concursul internațional de 
gimnastică de la Praga a fost cîș- 
tigat de campionul iugoslav Mi
roslav Cerar, care a totalizat 57,90 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Wilhelm Kubica (R.P. 
Polonă) — 57,05 puncte, Nikolai 
Kubica (R. P. ..Polonă) — 57,00
puncte, Serghei Diamidov (U.R.S.S.) 
— 56,60 puncte etc.

F.I.S.U.

de lucru

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

a viitoarei adu- 
F1SU, care va a-

genda
nări generale a 
vea loc la Budapesta (20—29 au
gust) în perioada Jocurilor Mon
diale Universitare. S-a anunțat cu 
acest prilej că la Universiada de 
la Budapesta vor participa peste 
2 700 de sportivi și sportive din ■ 
41 de țări. Ei vor participa la 
atletism, scrimă, natație, sărituri 
de la trambulină, polo pe apă, te
nis, baschet și gimnastică.

în cadrul lucrărilor s-a aprobat 
ca viitoarea Universiadă de spor
turi de iarnă să se desfășoare în 
anul 1966 la Sestrieres (Italia). 
Pentru Universiada de vară din 
1967 candidează 4 orașe : Tokio, 
Lyon, Barcelona și Lisabona.

RON CLARKE SE ANTRENEAZĂ DE TREI ORI PE ZI

B Revista de specialitate „DER 
= LEICHTATHLET" din Berlin (R.D. 
Ș Germană) publică un articol despre 
= felul în care se pregătește atletul 
] Ron Clarke. într-o formă sportivă 
: excepțională, la ora actuală, fondistul 
E australian a realizat acum cîteva zile 
î un nou record mondial în 
j proba de 10 000 m : 28:14,0. Publi- 
: căm mai jos fragmente din articolul 
î referitor la antrenamentele lui Ron 
: Clarke.

„Celebrul atlet australian Ron Clarke 
efectuează zilnic trei ședințe de antre
nament și asta aproape tot timpul anu
lui. Pregătirea sa este în funcție de 
sezonul competițional, cu accent deose
bit pe condiția fizică, pe care și-o cîș
tigă în primul rînd prin alergări. In
tensitatea antrenamentului crește de la 
an la an. Clarke se antrenează rareori 
pe pistele de zgură și mai mult pe pis
tele gazonate, așa cum procedează, de

începe prima ediție a „Cupei Europei 
la

VIENA 24 (Agerpres). — Sîmbătă 
duminică pe stadionul Prater din 

Viena, în cadrul primei ediții a „Cupei 
Europei" la atletism pentru echipe 
masculine, se va desfășura meciul din
tre selecționatele Austriei Elveției, 
Greciei și Luxemburgului. Echipa câș
tigătoare din această întilnire urmează 
să se califice pentru turul următor, în 
care vor evolua echipele R.P. Polone, 
R.F. Germane, R.S. Cehoslovace, Ita
liei și R.P. Bulgaria (21—22 august la 
Roma). Tot sîmbătă și duminică, însă 
la Enschede, se dispută a doua întîl- 
nire a preliminariilor, care 
la startul diferitelor probe

ȘÎ

reunește 
echipele

Olandei, Spaniei, Portugaliei și Dane
marcei. Formația învingătoare va avea 
dreptul să participe la reuniunea ur
mătoare de la ’Zagreb (22 august), în 
care evoluează selecționatele U.R.S.S., 
Franței, Suediei, R.P. Române și Iugo
slaviei. Cea de-a treia grupă a „Cupei 
Europei" este alcătuită din reprezen
tativele Angliei, R.P. Ungare, R.D. Ger
mane, Belgiei, F’inlandei și Norvegiei 
și va avea loc la Oslo. Echipele cla
sate pe primul loc în cele trei grupe 
vor participa la finala competiției, pro
gramată în zilele de 11 și 12 septem
brie, la Stuttgart.
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Răsfoind presa străină 
altfel, cei mai mulți atleți australieni. 
El nu folosește niciodată cronometrai.

Cei care urmăresc antrenamentul aces
tui sportiv observă rezistența uluitoare 
pe care o posedă. Ba mai mult, după

și 13,45 : a- 
in ritm sus-

de la ora 
alergare 'm 
distantă de

Aspect din cursa de 10 000 m în 
care Ron Clarke a stabilit noul record 
mondial al probei: 28:14,0. Pe mar
gine, atletul englez Gordon Pirie îl 
încurajează pe sportivul australian.

Foto: Lehtikuva Helsinki

încheierea unui concurs el aleargă de 
regulă, încă 8 mile (1-3 000 ml) Dumi
nică (după ce sîmbătă a concurat) 
Clarke face un cros în tempo rapid pe 
o distanță de 17—22 mile (27—33 
km !).

Iată programul zilnic de antrenament, 
de luni pînă vineri:

Dimineața, de la 6,30 la 7,15 : alear
gă 3 mile în trening,- apoi lucru cu 
haltere mici de 45 kg (ridicări), multe 
repetări.

La prînz, între ora 13 
leargă din nou 6—7 mile 
ținut.

După-amiază începînd 
17,15: echipat în trening 
tr-un ritm rapid pe o 
16—22 km.

De două ori pe săptămînă (de obicei 
marți și joi seara) Ron Clarke se an
trenează în sala de gimnastică, pentru 
dezvoltarea forței fizice. Pregătirea con
stă în: fondări cu haltera de 27 kg, 
„smulgînd" și „împingînd" de zece ori 
o halteră de 45 kg; ridicări alternate 
deasupra capului ținînd în fiecare mină 
o halteră mică de 13 kg; lucru la 
aparate în sala de gimnastică : tracțiuni 
la scară fixă cu scripete, pe care se 
fixează o halteră de 15 kg, în timp ce 
cu picioarele execută mișcări imitînd 
pași de alergare (pînă la epuizare), a- 
poi lucru la bară fixă și sărituri peste 
cal. In plus, exerciții de forfecare a 
picioarelor, ghemuiri etc.

Iată cum își face Clarke încălzirea 
înaintea concursului: 20—30 de minute 
mișcări ușoare ; 2—3 sprinturi pe 70—• 
100 m urmate din nou de mișcări ușoa
re, cu care se încheie încălzirea, cu 
circa 15 minute înainte de start.

Nu este lipsit de semnificație faptul 
că, începînd din 1960, Ron Clarke a 
participat cu regularitate la cel puțin 
un concurs într-un interval de trei săp- 
tămîni. Fără a ține seama de impor
tanța concursului, Clarke încearcă să 
accelereze ritmul alergării la fiecare an
trenament, pentru a învinge propria sa 
rezistență. La numai patru zile după ce 
a doborît recordul mondial pe 3 mile, 
renumitul atlet a alergat fără întreru
pere timp de două ore. El nu ține în 
secret metodele sale de antrenament".
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