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Intre 4 și 9 august se va 

desfășura Ia Varna un ini-

1

CE LOC OCUPA SPORTUL IN VIAȚA TABEREI ? I
l

portant turneu international 
de polo la care participă re
prezentativele Greciei. Po
loniei, Iugoslaviei. României 
U.R.S.S. și Bulgariei. Din lo 
tul care ne va reprezenta 
tara la această întrecere 
fac parte Frățilă și E. Mu- 
reșanu — portari, Firoiu. 
Grințescu, Mărculescu. Mi- 
hăilescu, Novac, Țăranii 
Kroner. Blajec si Rusu

Azi și mîine, de la ora 17, 
săritorii seniori din Capitală 
Iși dispută, la ștrandul Ti

Ion Canea, unul din favorifii 
concursului

RAID
ANCHETĂ

Sîntem în plină vacanță. După 
un an de activitate rodnică, ele
vii gustă din plin bucuriile aces
tei „mari recreații" a verii... li 
întîlnim drumețind prin munți, 
limpezi ale mării, participînd la

TABĂRA VIITORILOR SPORTIVI 
DE PERFORMANȚĂ... I

• MECIURILE ECHIPEI 
DINAMO BUCUREȘTI, ÎN 

C.C.E. LA FOTBAL
l

scăldîndu-se în apele 
numeroasele tabere organizate pentru ei în cele mat 
pitorești locuri ale patriei.

Viața de tabără reprezintă un mare capitol al zilelor 
de vacanță. Și, tocmai de aceea ne-am gîndit că este 
bine să cunoaștem mai îndeaproape activitatea desfă
șurată în cîteva din aceste tabere, să vedem cum sînt 
organizate, să ne dăm seama ce rol joacă activitatea 
sportivă în viața cotidiană a acestor tabere. Iată-ne 
deci la...

mai întîi

O parte din zilele de tabără sînt rezervate excursiilor. Grupul 
de elevi d& iotogratia noastră vizitează Castelul Peleș 

din Sinaia

La Soagov ființează încă de 
la 15 iunie una din cele mai 
bune tabere șaolare. Partici
pant! : ‘ ‘ " ’
handbaliști din școlile medii cu 
program special de educație fi
zică din întreaga țară. Pe una 
din alei revedere cu o veche 
cunoștință, prof. Popescu-Coli- 
bași, unul și același cu... direc
torul taberei.

— Fiind vorba de o tabără 
cu profil sportiv, bănuim că ac
tivitatea sportivă ocupă cel mai 
important loc...

— Nici nu se poate altfel. 
Sînt prezenți în tabără aproape 
200 de elevi și eleve, majori
tatea sportivi cunoscuți.

— De pildă ?...
— Handbalistele din Timi

șoara, Geta Bratie, Simona Ar- 
gliir, Elisabeta Simo, Doina Ze- 
riu și altele din echipa divizio
nară Ș.S.E. Avem însă și spor
tivi care fac încă „ucenicie" în 
acest sport, ca cei din Iași : 
Claudia Tăcu, Adriana Buin- 
ceanu. Elena Oprea, Dan Luca, 
Dan Pancu, Dumitru Perjoiu.

— Și voleibaliștii ?
— în seria aceasta 

duim doar pc cei din 
Vîlcea și Cluj.

— Ați stabilit un 
competițional ?

— Firește. Vreau să
că sportivilor noștri

elevii voleibaliști și

li se asigură un regim sistema
tic de pregătire, dar nu cu in
tensitate maximă. Este doar vor
ba de o tabără de recreare. 
Totuși, se fac zilnic antrena
mente, conduse de profesorii de 
specialitate Constantin Popa și 
I. Kun (Timișoara), I. Helvig 
(Tg. Mureș), D. Constantinescu 
(Iași) la handbal, și Vera Pav- 
lenco (Cluj) și Laurențiu Stilea 
(Rm. Vîlcea) la volei. în ceea 
ce privește programul competi
țional, aș vrea isă remarc ini
țiativa organizării de meciuri 
— școală între profesori și elevi, 
conduse, ,se înțelege, de arbitri. 
Spre exemplu, ieri echipa pro
fesorilor a întîlnit formația 
handbaliștilor ieșeni, pe care a 
întrecut-o destul de greu, cu 
14—8. La sfîrșitul taberei va 
avea loc un veritabil campio
nat interorașe, prilej cu care 
elevii vor demonstra în ce mă
sură și-au însușit noi cunoș
tințe. Pentru cei mai buni, fi
rește, există și premii...

O inițiativă lăudabilă a 
ducerii taberei : invitarea 
trenorului de natație Al.
mari pentru a preda lecții celor 
care încă nu ytiu să înoate. Re
zultatele au fost... spectaculoa
se : dună cîteva zile u,n număr 
de 30 de elevi is-au și încume
tat să străbată apele Snagovu- 
lui...
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program

vă spun

NICI UN ELEV

140 de elevi și eleveAproane
din regiunea Brașov, fruntași la 
învățătură și în activitatea ob
ștească își petrec la Dîmbul 
Morii o vacanță plăcută: pe lingă 
reușite manifestații cultural-ar- 
tistice, pulsează și o susținută 
viață sportivă. Dovadă — cam
pionatele de volei, handbal, șah,

După cum se știe, in pri
mul tur al C.C.E. la fotbal. 
Dlnamo București va intilni 
campioana Danemarcei, echi
pa Odense 1909. Propunerea 
clubului Dinamo de a susține 
meciul revanșă 
brie la Odense 
tată de echipa 
schimb data de

neretului, întrecerile etapei 
I a campionatului republi
can. Se vor desfășura să
rituri de la trambulină

I
I

primul 
a fost 
30 sep- 

susți-

Ia 6 octoin- 
a fost accep- 
daneză. In 

29 septembrie,
ciud urma să aibă loc 
.joc la București, nu 
acceptată, deoarece la 
tembrie Odense 1909
ne un meci de campionat. 
Clubul danez a propus ca 
meciul de la București să 
aibă loc cu o zi mai devreme, 
adică la 28 septembrie. Ur
mează ca clubul Dinamo 
București să dea răspuns in 
legătură cu data propusă de 
formația daneză.

• LA ȘTRANDUL TINERETU
LUI : TREI RECORDURI 
DE COPII

In cadrul etapei a II-a a 
„Cupei de vară" organizată 
de comisia orășenească la 
ștrandul Tineretului, înotă
torii Marina Franchia și Ale
xandru Preda, ambii de la 
S.S.E. nr. 1, au stabilit trei 
noi recorduri republicane 
de copii categoria 11—12 
ani: Franchia — 37,4 la 50 
m fluture și 3:12,0 la 4x50 
m mixt individual (vechiul 
record 3:28,81); Preda — 
36,0 la 50 m fluture.
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Răspuns la critică ?

IN AFARA ÎNTRECERILOR 
SPORTIVE !

fotbal și tenis de masă organi
zate în cadrul Spartachiadei ta
berei. Nimeni <nu rămîne în 
afara lor. Un capitol important 
din viața taberei îl reprezintă 
excursiile. Cele mai reușite : la 
Piatra Mare și 7 Scări, pline 
de frumusețe și amintiri.

LA PAUȘA, INTR-UN DECOR DE VIS

Aproape de Cozia, pe malul 
Oltului, într-un decor natural 
de o neasemuită frumusețe, mi 
poposit elevi din școlile raionu-

lui V. I. Lenin din Capitală. 
Spre bucuria lor, ai’ci sportul 
deține un lo-c fruntaș în clasa
mentul (nealcătuit) al activi
tăților ce se desfășoară în ta
bără, Voleiul, șahul, tenisul de 
masă și, bineînțeles, orele de

MECIUL TREBUIE CÎSTIGAT!
„Cantonamentul" tractoriștilor din 

S.M.T.-ul Tulcea nu-i departe de oraș 
Ca la o jumătate de oră de „mers în
tins". Pe mine m-a condus un puști. Zi
cea că-l cheamă Gogiu și este frate 
cu „nenea Vasile". Pe drum pustiul 
m-a întrebat :

— Ești tot de la „regiune"? Că eu 
pe ăștia îi tot conduc... Ii explic că 
vreau să scriu despre mecanizatori.

— Să scrii ? — se miră el, apoi ex
plodând în rîs : Nenea Vasile o să-ți 
spună că acum nu-i vremea de vorbe... 
De scris și de altele ne-om tine altă 
dată...

— Poate găsesc pe altcineva mai vor 
băreț pe acolo...

Puștiul mă privește compătimitor, cu 
ochii lui mari care parcă au strîns 
tot albastrul cerului

★
La cantonament nimeni nu ne baaă 

în seamă.
— Se face revizia mașinilor, îmi ex

plică micul meu ghid. *
cu tricou albastru este 
ginerul de la regiune, 
aici... Știi cine a fost

— ...Fotbalist „de A".

Raid realizat de
TIBERIU STAMA și 

R. CĂLĂRĂȘANU

Tovarășul ăla 
„„nea Didi“. in- 
Toată ziua este 
„nea Didi

.. __ Acum a organi
zat cu băieții o echipă, pe care o an
trenează. - - ■ -

Mă arăt 
să-mi dea

— Acum
dimineața 
nastică. E 
doar in i___ .____  . _ __  ... ___  ...
apoi cercetîndu-mă atent mă întreabă : 
Cine-i cel mai important dintr-o echipă 
de fotbal?

— Fiecare jucător... dar sînt întrerupt 
cu un gest de dispreț.

— Se vede că nu te pricepi. Cel mal

Joacă și în campionat ( 
interesat și Gogiu este 
orice lămurire

i nu au antrenamente... 
și seara aleargă și fac

! treabă, multă : băieții __
.campanie" ! O scurtă pauză,

gata

Doar 
gim- 
sint
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important este portarul Iar în echipa 
noastră portar este „nea Vasile"...

Dulce subiectivism r
-ir

Înserarea se lasă pe nesimțite. O dîră 
de Joc leagă cîmpiile de cerul decolorat 
parcă de prea multă lumină. Reușesc 
în fine să stau de vorbă cu „nea Didi", 
inginerul de la regiune, antrenorul echi
pei ~ de fotbal a tractoriștilor și fost 
jucător „de A", după cum rni-l prezen
tase puștiul.

— Știu tot despre dumneata, îi zic. 
Am fost informat pe denlin, și-l 
pe Gogiu.

— Te interesezi de sport? Nu 
avem noi vreme acum... Facem 
puțină condiție fizică. Obiectivul 
tru principal îl cunoști...

— Isprăvirea desmiriștitului; pregăti
rea terenului pentru sport...

— Și asta este un... meci Indirect, 
cu celelalte raioane ale regiunii. Dar 
nu pe „goluri" ci pe... „plinuri" !

Un tractorist mi-l răpește, pentru a-i 
arăta „ceva la pompa de injecție".

— Cum ziceai că-l cheamă ? îl întreb 
pe puști.

— „Nea Didi"
Candidă naivitate ! Trebuie totuși să 

aflu, pentru ziar...
★

— Ziceai că știi totul despre mine, 
zîmbește inginerul. Apoi strîngîndu-mi 
mina se prezintă : Alexandru Coicea.

— Ai jucat la Progresul...
— In „A" ! precizează el. „Pe vremea" 

lui Oaidă...
S-a întunecat. Dar huruitul motoare

lor nu se întrerupe. „Nu-i vreme de 
clacă" ar spune nenea Vasile, fratele 
micului meu prieten. Meciul pentru bună
stare trebuie cîștigat f

MIHAI TODEA

Intr-un număr recent al zia
rului nostru, a fost criticai fe
lul in care s-au organizat în
trecerile diferitelor etape preli
minare ale campionatelor repu
blicane de atletism, exemplele 
fiind culese din regiunile Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Ba
nat, Ploiești etc.

Primii care au răspuns au 
fost tovarășii din Ploiești, care 
— ce mai discuție — nu sînt 
de acord cu critica făcută ! 
Spun tovarășii, printre altele : 
NE EXPRIMĂM CONVINGE
REA CA CRITICA ADRESATĂ 
UNOR REGIUNI CA MUREȘ- 
AUTONOMÂ MAGHIARĂ, 
BANAT, DOBROGEA, NU ESTE 
IN ACEEAȘI MĂSURĂ VALA
BILA ȘI REGIUNII PLOIEȘTII". 
Și se argumentează că la etapa 
regională a campionatului pen
tru seniori și juniori concursul 
a avut Ioc la toate probele pen
tru juniori și junioare I și II și 
la 25 de probe pentru seniori și 
senioare. La întreceri au parti
cipat toate raioanele, cu un nu
măr de 186 de concurenți. Cu 
această ocazie au fost doborîte 
13 recorduri regionale, au fost 
egalate 2 și au fost îndeplinite 
45 de standarduri de partici
pare la finalele campionatelor 
republicane.

Ce mai vorbă, oamenii au 
dreptate să nu-și însușească 
critica I... Dar, chiar așa stau 
lucrurile cu atletismul din regi
unea Ploiești ? Din informațiile

noastre, reiese că n-ar fi toc
mai așa. Poate că la faza regio
nală concursul să fi reprezentat 
un adevărat „succes", din toate 
punctele de vedere : participa
re, rezultate, organizare etc. 
Dar dacă așa stau lucrurile cum 
de nici unul dintre atleții plo- 
ieșteni (din cei 45 cu standard 
nu știm cîți sînt seniori) n-a 
luat parte la finalele campio
natelor republicane de Ia Timi
șoara ? Dacă lucrurile merg atît 
de bine, ca să nu poată fi com
parate cu cele din alte regiuni, 
unde activitatea nu este încă 
la nivelul dorit, cum se explică 
faptul că la campionatul de ju
niori al orașului Ploiești între
cerile nu s-au bucurat de popu
laritate ? La majoritatea probe
lor erau prezenți doar unul sau 
doi concurenți (disc, 10 km 
marș, greutate, suliță băieți, 
înălțime, 400 și 800 m fete), iar 
alte probe, pur și simplu, nic 
nu s-au putut desfășura căci 
n-a fost nimeni să concureze 
la ele (suliță B I, disc și înăl
țime B II, greutate F I și disr 
F II) !!! Iar rezultatele obținute 
au fost dintre cele mai slabe 
din acest sezon și nici măcar 
nu merită să fie comentate.

Altfel, lucrurile merg bine, 
n-avem ce zice I Dar cu un ase
menea „bine" nu ne vom putea 
vedea nici la Balcaniadă, nici la 
„europenele" de la anul, ca să 
nu mai vorbim de Mexico L..

arăt
prea 
doar 
nos-

(Continuare în pag. a 2-a)

tn primele lecții colacul este un element de care nu te poți dispensa. Parcă ai mai mult cura' 
să te avinți în apă...

Foto : A. Iseayj



CARNET COMPETIȚIONAL
NATAȚIE: 7 înotători români 
la concursul de la Skoplje

• LA SFÎRȘITUL SAPTAMÎNII : CONCURSUL REPUBLICAN AL S.S.E.
• PREOCUPARE PENTRU SELECTIONAREA MICILOR ÎNOTĂTORI LA 

GALATI SI ARAD.

La sfîrșitul acestei săptămîni, orașul 
Skoplje va găzdui un important con
curs internațional de natație la care 
participă sportivi din Austria, Bulgaria, 
Grecia, România, Ungaria și Iugo
slavia. Țara noastră va fi reprezentată 
la aceste întreceri de un grup de îno
tători din care fac parte Ingrid Ungur, 
Cristina Balaban, Anca Trohani, Ni- 
coleta Bărbulescu, Vladimir Moraru, 
Anghel Șoptereanu și Tiberiu Șerban. 
Ei vor fi însoțiți de antrenorii Gh. 
Dimeca și Remus Drăgușanu.

• In aceleași zile este programată 
la Arad prima mare competiție de 
înot cu caracter intern : Concursul re
publican al școlilor sportive de elevi. 
La întreceri vor fi prezenți numeroși 
campioni și recordmani ai țării de ju
niori.

• La C.S.O. Galați există o mai 
mare preocupare decit în anii trecuți 
pentru selecționarea și depistarea ce
lor mai talentați înotători între 7 și 
10 ani. Ca urmare a unui plan de ac

LUPTE: Turneul internațional 
al „speranțelor olimpice"

SKOPLJE 27 (prin telefon). In loca
litate au început întrecerile internațio
nale de lupte libere din cadrul turneu
lui dotat cu „Cupa prieteniei" la care 
participă sportivi, „speranțe olimpice", 
din Bulgaria, Ungaria, U.R.S.S., Polo
nia, Cehoslovacia, R.D. Germană, Ro
mânia și Iugoslavia. In primele două 
tururi majoritatea sportivilor noștri au 
avut o comportare bună. La categoria 
52 kg C. Drăgulin, înregistrînd două 
Victorii la puncte, a intrat în turul trei 
cu două puncte rele. P. Venter, la 
categoria 57 kg, a terminat la egalitate 
cu Betnarec (Polonia), iar în turul doi 
a fost liber. La categoria 63 kg P. 
Coman b.p. Ivan (Bulgaria). E. Mol
nar, la cat. 70 kg, cedează prin tuș la

TENIS: Concurs pentru juniori și copii
Comisia de specialitate de pe lîngă 

consiliul UCFS al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară a organizat, de 
curînd, un interesant concurs de 
tenis rezervat juniorilor și copiilor. 
Au luai parte 100 de concurenți din 
București, Cluj, Oradea, Brașov, Baia 
Mare, Cîmpia Turzii, Hunedoara, 
Cîmpina, Iași, Salonta, Arad, Reghin, 
Gheorghieni și Tg. Mureș. Iată cîști- 

0 nouă călăuză turistică

„HĂcniriAșn"
ȘI LACUL RO$U“ 

de Iinilhin Cristea
Sub semnătura lui Emilian Cris

tea, maestru al sportului la alpi
nism, a apărut de curînd, In co
lecția „Călăuza turistului” a Edi
turii UCFS, o nouă lucrare asu

O carte utilă

Medicina culturii fizice
Ediția a ll-a

în editura medicală a apărut 
recent ediția a II-a a lucrării pro
fesorului Fl. C. Ulmeanu: Medi
cina culturii fizice.

De la apariția primei ediții s-au 
înregistrat progrese însemnate în 
tratarea a numeroase probleme

țiune întocmit de conducerea clubu
lui, în colaborare ou Comitetul oră
șenesc al U.T.M. și Secția de învăță- 
mînt de pe lîngă Sfatul popular, s-au 
desfășurat pînă în prezent mai multe 
probe de selecție la sfîrșitul cărora un 
număr de 75 de copii au fost îndru
mați spre secțiile de natație ale C.S.O. 
și S.S.E. Aici micii sportivi se bucură 
de îndrumarea competentă a antreno
rilor Dumitru Mititelu și Rodica Gor- 
ciu. (S. Constantinescu — corosp.).

• La Arad s-a încheiat recent cea 
de a 4-a serie a cursurilor de inițiere 
la înot ce se desfășoară, în fiecare se
zon, la bazinul din pădurice. 30 dintre 
absolvenți au și fost selecționați în 
cadrul secțiilor de natație de la S.S.E. 
și I.C.A. Printre ei se află cîteva ele
mente cu frumoase perspective cum 
ar fi Mariana Miclea, Radu Anjilă, 
Eugen Negrea, Octavian Neagu, Valen
tin Sfîrîilă sau Adolf Ilorvat. (T. Ho
tărau — coresp.).

Ristov (Iugoslavia). Foarte frumos a 
evoluat, în cele două tururi, V. Iorga 
la categoria 78 kg. El a învins la punc
te pe Jathaml (Cehoslovacia) și prin 
tuș pe Kapiec (Polonia). Frumoase au 
fost și partidele susținute de Gh. Ure- 
ianu la categoria 87 kg. Invingînd prin 
tuș pe Tomov (Bulgaria) și terminînd 
la egalitate cu Tbilili (U.R.S.S.) a in
trat în turul trei cu două puncte rele. 
I. Marton, la 97 kg, cedează la puncte 
la Velcov (Bulgaria) și face meci nul 
cu Stenek (Cehoslovacia). La categoria 
grea Gh. Trîmbițaș a fost descalifi
cat împreună cu adversarul său, Jo- 
tov (Bulgaria), iar în turul doi a fost 
liber.

gătorii probelor: simplu băieți, cat. 
13—16 ani: Toma Ovici (Mureșul Tg. 
Mureș), cat. 17—18 ani: Sever Mu- 
reșan (Steagul roșu Brașov), dublu 
băieți: Sever Mureșan — Ludovic 
Szabo (Steagul roșu Brașov), simplu 
fete: Agneta Cun (Steagul roșu 
Brașov).

IOAN PÂUȘ-coresp. regional

ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR:
pra regiunii Hăghimaș — Lacul 
Roșu, privită sub dublul său as
pect, turistic și tehnic alpin. Su
bliniem că acest din urmă capi
tol are un caracter cu totul ine
dit, bibliografia noastră de spe
cialitate fiind lipsită, pînă la apa
riția acestui îndreptar de o pu- 
hlicație care să oglindească în- 
tr-un tot unitai multiplele posi
bilități ce le oferă zona înconju
rătoare a stațiunii Lacul Roșu 
pentru practicarea alpinismului de 
grad superior. Stabilite după ta
tonări temerare, întreprinse în de
curs de câțiva ani, noile trasee 
descifrate în uriașii pereți ce măr
ginesc Cheile Bicazului, au îmbo

legate de practica exercițiilor fi
zice. Scopul acestei noi ediții, re
văzută și completată, a fost toc
mai acela de a oglindi aceste pro
grese, realizate atît în țara noas
tră cît și peste hotare.

Comparativ cu prima ediție, în 
prezenta lucrare au fost introduse 
unele capitole noi (cap- IV, cap. 
VI, cap. IX, cap. XI), după cum 
au fost abordate și numeroase 
probleme noi în cadrul celorlalte 
capitole. Cît privește partea a 
treia a cărții, care se ocupă de 
cultura fizică medicală, ea a fost 
restructurată în întregime.

Activitatea sportivă de perfor
manță implică cunoașterea parti

BOX: „Cupa
în aceste zile se desfășoară o inte

resantă competiție pugilistică dotată cu 
„Cupa Eliberării".

După cum ne informează corespon
dentul nostru din Oradea, ILIE 
GHIȘA, în localitate s-a desfășurat me
ciul dintre reprezentativele regiunilor 
Crișana și Maramureș. Echipa gazdă 
a obținut victoria cu 25—14. Iată re
zultatele celor 10 întâlniri: muscă: Gh. 
Vințe (C) b.p. A. Ruznac (M); cocoș: 
N. Manea (C) egal cu T. Szabo (M) ; 
pană: Gh. Gologan (C) b.ab. I I. Si- 
klodi (M); semiușoară: C. Gîzgan (C) 
b.p. I. Costin (M); ușoară : M. Pintilie 
(C) b. p. Gh. Szaniszlo (M); semimij- 
locie: G. Tîmpescu (C) b.ab. II M. 
Culcear (M); mijlocie mică: C. Conceag 
(C) b.p. G. Hoțea (M); mijlocie: I. 
Murvai (C) p. ab. I Al. Matiaș (M); 
semigrea: N. Ciocârlan (C) p.p. I. Na- 
gbi (M); grea: C. Pop (C) cîștigă fără 
adversar.

La Constanța, ne-a relatat corespon-

HALTERE: Perspective...

Z. Fiat a ciștigat întrecerea la cate
goria cocoș in meciul cu echipa de 

tineret a R. P. Polone
Foto : A. Neagu

Nu atît faptul că tinerii halterofili 
români au repurtat victoria asupra ce
lor polonezi, cît comportarea bună a 
acestora ne determină să credem că, 
în scurt timp, sportivii noștri se vor 
putea afirma pe plan internațional. In 
primul rînd ținem să subliniem un ele
ment esențial al formației noastre : me
dia de vîrstă a echipei (care este a- 
proape prima selecționată) nu depă
șește 21 de ani !

Majoritatea halterofililor noștri și-au 
corectat o serie de recorduri personale, 
în condiții puțin prielnice unei între
ceri. Căldura excesivă și cele peste 4 
ore de concurs au influențat comporta
rea lor. (Nu era oare mai potrivit ca 
această reuniune să aibă loc în aer 
liber și în nocturnă ?)

In fruntea surprizelor plăcute se si

gățit patrimoniul nostru alpin, ele 
alăturîndu-se regiunilor cercetate 
anterior în Bucegi, Piatra Craiului, 
Făqăraș, Retezat, Cheile Turzii 
etc.

Menționăm că noul îndreptar, 
txatînd pe larg complexitatea pei- 
saiului din jurul Lacului Roșu, 
este accesibil nu numai alpiniș- 
tilor cu o bună pregătire tehnică, 
ci și drumeților ce-și propun să 
cunoască această regiune de o 
singulară măreție.

Remarcăm, în același timp, ju
dicioasa sistematizare a lucrării, 
stilul său sobru și concis, precum 
și sugestivele reprezentări pano
ramice ce însoțesc textul și care 

cularităților și influentei efortului 
fizic asupra principalelor func
țiuni ale organismului, precum și 
a bazelor fiziologice ale metodelor 
moderne de antienament. Aceste 
probleme stnt aprofundate în 
primele trei capitole ale părții 
întîi a lucrării. Alături de aces
tea, de-a lungul a 18 capitole sis
tematizate în trei părți (Fiziolo
gia, Igiena și Controlul' medica] 
al exercițiilor fizice ; Aspecte me- 
dico-chirurgicale în practica spor
tivă. Cultura fizică medicală), sînt 
urmărite probleme indispensabile 
practicării sportului, cum ar fi t 
controlul medical, explorări func
ționale, condiții de igienă precum 

dentul nostru CH. GOLDENBERG, 
s-au întâlnit echipele Dobrogea și Ga
lați. Victoria a revenit formației gă- 
lățene cu 22—15 p. Din capul locului, 
trebuie subliniată calitatea foarte slabă 
a meciurilor. Din 8 întâlniri 4 s-au ter
minat înainte de Urnită, iar la alte 
două constănțenii nu au urcat treptele 
ringului deoarece au depășit... greu- 
tateal

Iată rezultatele: muscă: I. Sava (G) 
cîștigă fără adversar; cocoș: O. Kenan 
(D) b. ab. II I. Tomescu (G); pană: 
D. Anghel (D) b. ko. I V. Gîndac (G); 
semiușoară: N. Teicu (G) cîștigă fără 
adversar; ușoară: P. Constandache (G) 
b. dese. II N. Cherim (D); semimijlocie : 
M. Voinescu (G) b.p. I. Filip (D); 
mijlocie mică: G. Enache (G) b.p. G. 
Neagu (D) ; mijlocie: V. Neagu (D) 
b.p. M. Scarlat (G) ; semigrea: C. 
Naziru (D) b.ab. I T. Stănciulescu (G); 
grea : P. Zeca (G) b.p. V. Sisiu (G).

tuează Gh. Teleman «care, la catego
ria semigrea, a corectat două recorduri 
republicane de juniori : 120 kg la îm
pins 380 kg la totalul celor trei probe. 
Antrenorul polonez, Bronislaw Stepien, 
spunea despre Teleman că are mari po
sibilități, dar că va trebui să-și îmbu
nătățească serios tehnica. Cu aceasta 
sîntem pe deplin de acord, dar noi mai 
adăugăm că Teleman trebuie să se 
ocupe și mai mult de mărirea forței. 
In ultima vreme el a muncit foarte 
conștiincios și rezultatul s-a văzut • 
și-a corectat recordul personal cu a- 
proape 10 kg.

Un alt sportiv care merită a fi 
luat în discuție este Mt.rin Cristea. Și 
el a dovedit că se află în progres, 
corectîndu-și recordul personal cu 5 kg. 
Rezultatul său (390 kg) este destul de 
bun, dar de la Cristea așteptăm să-și 
înscrie, cît mai curînd, numele pe lista 
recordmanilor țării, li mai lipsesc doar 
15 kg pentru a atinge recordul îmbă- 
trînit al categoriei mijlocie, deținut de 
Tiberiu Roman.

Fr. Marton a arătat, și el, o formă 
ascendentă, menținîndu-se în lotul spor
tivilor cu perspective. Dragoș Nicu- 
lescu, cu cele 310 kg la „pană" (a to
talizat cu 5 kg mai mult decît vechiul 
său record) a arătat că merge pe un 
drum bun. Are calități (forță, putere 
de concentrare) dar va trebui să-și 
îmbunătățească mult rezultatele la 
„aruncat". In nota obișnuită s-au com
portat Z. Fiat (la care am remarcat 
dezvoltarea fizică realizată în ultima 
vreme) și F. Balaș, care a egalat re
cordul republican la împins (130 kg). 
Și Spiridon Herghelegiu arc mari ca
lități, dar, din păcate, nu-și poate va
lorifica forța pe care o are.

După cum se vede, elemente cu pers-1 
pective există. Rămîne ca drumul bun 
pe care s-a pornit să fie continuat cu 
mai multă perseverență și cu mai mult 
elan.

i. o.

au fost executate de pictorul gra
fician Mihail Lihvar și cercetă
torul Institutului de Geograf ie- 
Geologie, Gheorghe Niculescu.

Ținuta grafică a noii „călăuze” 
marchează un necontestat progres 
țață de cele apărute anterior. Me
ritul revine Editurii UCFS, de la 
rare așteptăm să publice în con
tinuare și alte lucrări, în special 
ale regiunilor care n-au făcut încă 
obiectul unor descrieri complete, 
ele fiind destinate să ușureze cu
noașterea tezaurelor de frumusețe 
din cuprinsul munților patriei 
noastre.

N. DIMITRIU

și aspecte medicale în practica 
sportivă, traumatologia sportivă- 

Partea a treia este deosebit de 
interesantă, prezentând mijloacele 
culturii fizice medicale în tratarea 
diferitelor boli interne, a diferite
lor afecțiuni chirurgicale, neuro
logice și ginecologice.

Tipărită pe hîrtie satinată, lu
crarea apare într-o prezentare 
grafică ireproșabilă, cuprinzând 
536 de pagini.

Constituind un îndreptar prețios 
în munca antrenorilor, o recoman
dăm cu multă căldură.

SIMION STAN

Ce loc ocupă sportul 
in viața taberei?

(Urmare din pag. 1)

plajă pe malul Oltului, fac nespus d" 
frumoase și de... scurte zilele petrecute 
pe aceste meleaguri. Mai ales că și 
profesorii Cornel Bucur și Vasile Za- 
hei, proaspeți absolvenți ai I.C.F., 
reușesc să alcătuiască programe deose
bit de atractive.

LA BRAN S-AR FI PUTUT ORGANIZA 
MAI BINE...

La poalele cetății medievale cu ace
lași nume, localnicii au fost treziți, 
într-o dimineață, de sunetul trompe- 
ților. Erau elevii care își anunțau 
sosirea în tabăra de vară. Un număr 
de 360 de elevi din regiunile Dobro
gea, Brașov și orașul București au ve
nit aici să respire aerul ozonat al pă
durilor învecinate, să cunoască... tai
nele castelului, care închide între zidu
rile înnegrite de vreme multe pagini 
din istoria poporului nostru.

Dar, elevii se așteptau ca în tabăra 
de la Bran să poată practica și spor
tul preferat. Singuri fotbaliștii au avut 
oarecari satisfacții. Există acolo un 
teren (amenajarea lui lasă însă de 
dorit...), pe care se... încropesc me
ciuri intergrupe. BaschetbaJiștii însă 
se uită cu jind la locul unde ar tț„. 
bui să stea și cel de al doilea panou. 
Fără să mai vorbim de voleibaliști 
pentru care, efectiv, nu s-a amenajat 
nici un teren... Deși în planul de acti
vitate a taberei s-a prevăzut, inițial, 
organizarea de competiții de volei și 
baschet, totuși î«i condițiile existente, 

i caid organele locale se mărginesc 
doar la promisiuni, -practic activitatea 
sportivă nu corespunde. Timp pentru 
luarea unor măsuri este suficient. Aș
teptăm.

APROAPE DE CAPITALA...

Pe malul lacului Mogoșoaia, în ime
diata apropiere a Bucureștiului, și-au 
instalat tabăra pionierii și școlarii din 
raionul Grivița Roșie. Peste 100 de 
copii (capacitatea unei serii) se bucu
ră de soare și apă, de prezența unui 
teren de volei, a unei piste de atle
tism, toate bine amenajate.

în astfeil de condiții nici nu ne-a 
mirat faptul că zilnic sînt organizate 
concursuri de atletism (lungime, tri
plu salt, 100 m, cros), de înot, me
ciuri de volei și concursuri de pcscij 
sportiv. Amatori — toți elevii. Stime 
lente — ciocolată, biscuiți, napolitane 
și... programe artistice în cinstea mici
lor campioni ai taberei.

Ne imaginăm ce satisfacții au avut 
pionierii Gh. Zamfir (șc. de 8 ani 
ar. 175), V. Marcu (șc. de 8 ani 
nr. 177), Doina State, surorile Mari- 
ca, Demetra și Eugenia lliopol, văzîn- 
du-se printre „eroinele" serilor de ta
bără. Satisfacții și îndemn spre no: 
performanțe.

Un lucru am vrea să-l subliniem 
sprijinul pe care organele locale (prir 
Sfatul popular comunal) îl acordă 
bunei organizări a activității sportivi 
a taberei. în acest sens, tabăra a fos 
ajutată efectiv prin repararea drumu
rilor de acces în pădure, prin aduce
rea unei cantități însemnate de nisip 
necesară desfășurării probelor de să. 
rituri. Focul de tabără și amenajare! 
locului respectiv au fost, ^realizate to 
prin înțelegerea activiștrlor sfatulu 
popular comunal. Un fapt pozitiv 
care am dori să-1 întîlnim peste te 

în tabăra de la Mo?oșoaia ,un s.’n 
gur aspect face notă discordantă 
săptămîna trecută, elevii nu au avu 
asistentă tehnică necesară la orele d 
sport. Nimeni nu știa ce s-a întîmpla 
cu profesorul de educație fizică Virgi 
Ștefan, nimeni nu cunoștea motivu 
absenței sale. în lipsa acestuia, pro 
gramul sportiv a fost condus de in 
structorul de detașament, Ion Cernea 
Ar fi de dorit, desigur, ca astfel de. 
substituiri să nu se mai repete. Poat 
că în această privință și Secțiunea d 
învățămînt a raionului Grivița Roși 
ar avea un cuvînt de spus...

★
Așadar, prezentul raid ne-a oft 

rit aspecte pozitive și negative. î 
general activitatea sportivă an 
după cura s-a văzut, un loc bin 
determinat în viața taberelor (c 
bine ar fi dacă în toate taberei 
ar avea acest loc!?). Se vede strâ 
dania cadrelor didactice pentru oi 
ganizarea unei activLăți cît mi 
plăcute, cît mai atractive, dar, cui 
s-ar spune, este suficient loc i 
pentru alte inițiative... Ne gîndii 
de pildă la valorificarea și m; 
judicioasă a spațiilor rezervat 
practicării sportului, la grija pei 
tru asigurarea unor forme cît m: 
diverse de activități sportive i 
totodată la preocuparea pentru : 
tragerea tuturor participanților • 
tabără într-una din aceste acti'V 
tați, astfel ca să nu existe el< 
care să nu-și fi înscris numele ț 
vreuna din foile de concurs...



Păreri ale specialiștilor

Problema nr. 1 în
E el sau

munca de formare a viitorilor fotbaliștiJ
Ne găsim în plină vacanță. Este 

cel mai prielnic timp să pornim, cu 
răbdare și migală, în căutarea și depis
tarea celor mai talentați copii cu care 
să împrospătăm și să lărgim pepinie
ra fiecărui club cu secție de fotbal. 
Privind această problemă și prin pris
ma atenției de care ea se bucură din 
partea Federației române de fotbal 
(concretizată prin înființarea meii mul
tor centre de copii și juniori) ne pro
punem să dezbatem un aspect pe care-1 
socotim de cea mai mare importanță 
și anume : SELECȚIA.

1
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Primele ore după selecție... Profesor : antrenorul Petre Steinbach
Foto : A. Neagv 

ma creșterii forței), precum și o mare 
gamă de deprinderi tehnice, tactice și 
teoretice, pot fi influențate sensibil prin 
procesul de antrenament. Această gru
pă de criterii de selecție, deși impor
tantă și de care va trebui să ținem 
seama, are un rol secundar.

A doua grupă, esențială, hotărîtoare 
în selecție, cuprinde trăsături care, u- 
neori, sînt mai puțin vizibile, cîte o 
dată chiar ascunse. Este vorba de ca
litățile determinate de sistemul nervos 
central și, în esență, de valoarea pro
prietăților lor funcționale (forța sau 
energia, echilibrul și stabilitatea pro
ceselor corticale). Dintre aceste calități 
menționăm : îndemînarca generală și 
specifică, spontaneitatea rațională, vi
teza de reacție, capacitatea de antici
pare etc. oare, chiar dacă nu sînt du
blate și de execuții tehnice ireproșa
bile (de altfel, justificate la această 
vîrstă fragedă), pot da certitudinea că 
ne aflăm în fața unui element de pers
pectivă.

Pe fundalul format, în primul rînd, 
de aceste calități și apoi de cele din 
prima grupă, se poate începe munca de 
pregătire a unui fotbalist de valoare, 
cu siguranța reușitei.

Dacă însă scopul imediat (legat, de 
obicei, de participarea la competițiij 
subordonează acțiunea de selecție, re
zultatele, la vîrste mici, vor da cîștig 
de cauză acestei orientări. Treptat 
însă, raportul se schimbă și perspectiva

De felul în care se face selecția va 
depinde rezultatul final al muncii an
trenorilor. Pentru realizarea acestui de
ziderat, considerăm că trebuie să se 
țină seama de următoarele : în selecție, 
stabilirea criteriilor trebuie să se facă 
în funcție de îndeplinirea obiectivelor 
de perspectivă — finale — și nu pentru 
satisfacerea unui scop de moment, care 
are o importanță minimă față de ne
voile fotbalului românesc. Astfel, este 
deosebit de important faptul ca, la 

SCHIMBĂRI DE ANTRENORI

De la F.R. Fotbal am aflat că o 
serie de echipe din campionatul ca
tegoriei A vor începe noul sezon sub 
conducerea altor antrenori. Este vor
ba de Farul Constanta ale cărei pre
gătiri se fac de către antrenorii V. 
Mărdărescu și C. Toma.

Locul de antrenor principal al for
mației Dinamo Pitești va fi ocupat 
de Ion Bălănescu. El va fi ajutat de 
Ștefan Vasile, care va rămîne în con
tinuare ca secund.

Și C.S.M.S. Iași are un antrenor 
nou : Augustin Botescu, fost la Meta- 
lai București

Pregătiri,
CFR CARANSEBEȘ — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0).

In vederea începerii campiona
tului, C.F.R. Caransebeș, promova
tă în categoria C, și Știința Timi
șoara, promovată în categoria A, 
și-au verificat forțele duminică la 
Caransebeș. Studenții n-au jucat la 
valoarea așteptată. Ei au ratat 
mult prin Cucu, Cotormani etc. 
Mai bine s-a comportat formația 
feroviară, care a înscris în min, 
55 prin Urs.

Mihai Mulașcu, coresp.

SELECȚIONATA RM. VlLCEA— 
DINAMO PITEȘTI 3-3 (0—2)

Un spectacol agreabil. Oaspeții 
au arătat o pregătire tehnică mai 
bună, pe care vîlcenii au com
pensat-o prin elan. Au înscris : 
Țurcanu (2) și Naghi pentru Di
namo, Ceaușu (2) și Augustin pen
tru selecționată.

D. Roșianu, corespondent

MINOBRADUL VATRA 
CSMS IAȘI 0—4 (0—2).

DORN EI —

Net superiori, ieșenii 
prin golurile marcate 
(min. 25), Pop (min. 41 și 50) și 
Cuperman (min. 60).

au cîștigat 
de Voica

Pavel Spac, corespondent

fizic, pot fi influențate mai 
de multe ori deosebit de

copii, să luăm în considerare mai puțin 
calitățile care prin procesul de antre- 
nlament pot fi ușor dezvoltate și per
fecționate și să acordăm toată atenția 
descoperirii acelor calități care, prin 
exercițiu 
anevoios.
greu.

Pentru
me, vom 
ce este vorba. Se știe, de exemplu, că 
forța fizică generală și specifică, re
zistența generală și specifică și chiar 
viteza de deplasare (în special pe sea-

clarificarea acestei proble- 
arăta — pe scurt — despre

pregătiri
PREGĂTIRILE ECHIPEI STEAUA

Fotbaliștii de la Steaua au acordat 
o mare atenție pregătirilor în vederea 
începerii noului campionat. Paralel cu 
antrenamentele propriu-zise, în cadrul 
programului de pregătire antrenorii 
Ilie Savu și Francisc Zavoda au in
trodus și o serie de partide ou caracter 
de verificare.

Pînă în prezent formația militară 
a susținut trei jocuri, încheiate cu tot 
atîtea victorii : 2—0 cu Poiana Cîm
pina (la Cîmpina, în ziua de 21 iulie), 
4—1 cu Măgura Codlea (la Codlea — 
22 iulie), și, în sfîrșit, 2—1 cu Stea
gul roșu, meci disputat sîmbăta tre
cută la Brașov. în această partidă au 
fost folosiți următorii jucători : Gornea, 
(Haidu) — Georgescu, Petescu, Săt- 
măreami, Chita —• Jenei (Negrea), 
Raksi — Țarălungă, Constantin, Pavlo- 
vici, Creiniceanu. Cele două goluri 
ale militarilor au fost înscrise de 
Pavlovici și Raksi, în timp ce pentru 
brașoveni a marcat Găinam. Cei a- 
proximativ 6 000 de spectatori au asis
tat Ia un ioc bun, desfășurat într-un 
ritm viu. datorită bunei pregătiri fi
zice manifestate de cele două echipe.

O remarcă specială, totuși, pentru 
jocul prestat de Raksi, Constantin, Pe
tescu și Țarălungă. De Ia brașoveni 
s-au evidențiat Ivăncesou, Jenei, Năftă- 
năilă și perechea de înaintași centrali, 
Gane—Goran, Mîine,. Steaua va sus
ține un nou joc de verificare, întîl- 
nind la Făgăraș echipa Chimia. 

este deschisă în covîrșitoarea majori
tate clementelor cu o mare valoare a 
proceselor nervoase și perfect pregătite 
fizic.

In concluzie, este mai ușor să poți 
dezvolta un copil din punct de vedere 
fizic, însă este neînchipuit de greu să 
poți îmbunătăți calitatea proprietăților 
funcționale ale sistemului nervos, di
namica acestor proprietăți, hotărîtoare 
în afirmare.

Din experiența acumulată pînă 
acum, a reieșit că practicarea organi
zată a fotbalului poate începe în ju
rul vîrstei de 11 ani, cînd caracte
risticile morfo-fiziologice ale copilului 
sînt favorabile însușirii deprinderilor 
motrice. Pornind de la aceste conside
rente, constatăm că munca de selecție 
nu este ușoară, dar ea ne poate da 
— în timp — satisfacții nemărginite. 
Pentru îndeplinirea ei, criteriile de se
lecție care trebuie să stea la baza re
crutării de noi și valoroase elemente 
sînt : 1) îndemînare generală și spe
cifică (în condiții variate) ; 2) sponta
neitate rațională în ioc (gîndire efica
ce) ; 3) viteza de r arctic și de depla
sare ; 4) dragostea și pasiunea copilu
lui pentru fotbal.

Pentru realizarea cu succes a selec
ției mai este necesar va

—■ Selecția să se desfășoare pe o pe
rioadă mai lungă ; în orice caz nu sînt 
suficiente cîteva zile de trial (copiii 
pot fi chemați, pe parcursul unei săp- 
tămîni, la 2—3 triaturi).

— Selecția să fie permanentă, adică 
pe tot parcursul anului, folosindu-se 
așa-zisele „zile ale porților deschise".

— Numărul copiilor trecuți prin se
lecție să fie mare, împărțiți pe categorii 
de vîrstă, începînd de la 11—12 ani.

— Efectivul grupelor să nu depă
șească 20 de copii-juniori, iar aceștia 
să fie grupați pe categorii de vîrstă, 
neadmițîndu-se în aceeași grupă dife
rențe mai mari de 2 ani, urmărind per
manent alcătuirea și consolidarea echi
pelor pe ani de naștere.

— O atenție deosebită trebuie acor
dată copiilor care intră în perioada 
pubertății, vîrstă la care au loc impor
tante schimbări morfo-fiziologice.

Orientînd la timp și eficient proce
sul instructiv-educativ la copii, aceste 
schimbări pot influența, în sens favo
rabil, activitatea viitorilor fotbaliști.

GHEORGHE MARCEL 
prof. D. TEODORESCU 

din comisia centrală de juniori a F.R.F.

PRONOEXPRES1X2X1X21
Programul concursului PRONO

SPORT din această săptămînă cuprin
de meciuri foarte atractive. Este vorba 
de cea de a treia etapă și ultima din 
competiția „Cupa de Vară”. întreaga 
etapă’este cuprinsă în programul con
cursului PRONOSPORT de duminică.

Dar să facem cunoștință cu cele 12 
meciuri :

Dinamo Bacău—C.F.R. Pașcani
Ceahlăul Piatra Neamț—Textila

Buhuși
Metalul Tîrgoviște—Rapid Mizil 
Poiana Cîmpina—Flacăra Moreni 
C.S.M. Sibiu—Gaz metan Mediaș 
Faianța Sighișoara—Textila

Gheorghe
Minerul Lupeni—Jiul Petrila 
Minerul Deva—Metalul Hunedoara 
Ind. sîrmei C. Turzii—Clujeana 
Arieșul Turda—A.S. Aiud
Vagonul Arad:—C.S.M. Reșița 
Electromotor Tim.—C.F.R. Arad

Sf.

Sosesc mereu cîștigători de auto
turisme

Zilnic se prezintă la Direcția gene
rală LOTO-PRONOSPORT cîștigă
tori de autoturisme. Printre ultimii 
care s-au prezentat figurează și parti- 
cipanții : Cucu Aurel din Huși care 
a obținut un „Flat 1100 F”, Kun Karl 
Waldemar din Brașov — un „Fiat 
1100 F“, Moscu Manuela din Bucu
rești, un „Fiat 1100 F", Gafar Seife- 
din din Medgidia — un „Fiat 1100 
D", Epure Notie din corn. Rusăneștii 
de Jos, raionul Corabia, regiunea Ol
tenia —■ un „Trabant-Combi", Florescu 
N. Gheorghe din corn. Dedulești, raio
nul Pitești, regiunea Argeș, un „Tra- 
bant-Combi“. Toți acești cîștigători 
au obținut autoturismele la concursul 
Sportexpres trim. II. 1965.

Ieri s-a prezentat încă un cîștigător 
în persoana participantului Kovâcs 
Carol din Odorhei care a obținut up 
„Fiat 600“ la Loz în plic.

Să vă întrebăm ceva: discutînd cu 
prietenii despre filmele și artiștii pe 
care i-ați văzut în uimă cu ani, cind 
erați mai tineri, nu e așa că v-a(i amintit 
și de Lon Chaney, interpretul princi
pal al „Cocoșatului de la Notre Da
me" P Strașnic actor! Iși schimba fizio
nomia, vorba aceea, de nu-l mai recu
noșteau nici... părinții 1 Ba era un tinăr 
zvelt, ba apărea în rolul unui bătrîn 
împovărat de ani, cînd avea o figură 
fioroasă, cînd ne cucerea cu privirea 
blîndă a ochilor săi... Nu degeaba i 
s-a spus — și așa i-a rămas numele 
— „Omul cu o mie de fețe".

A trecut an după an și un nou Lon 
Chaney n-am mai văzut. Dar, cînd nu 
te mai așteptai, a apărut urmașul lui. 
Unde P La Oradea. Cu ce prilej ? O 
să aflați din rîndurile care urmează.

Nu de mult, în acest oraș, s-a dis
putat meciul de polo dintre I. C. Arad 
și Rapid Oradea, în cadrul campiona
tului republican de juniori. Așa cum 
scrie la regulament, cele două echipe 
prezintă carnetele de legitimări ale 
sportivilor, arbitrul vede dacă totul 
este în regulă și apoi... fluieră începu
tul jocului. De data aceasta însă, treaba 
n-a mai fost atît de simplă. Delega
tul asociației sportive Rapid Oradea 
tot sucea și învîrtea carnetul de legi
timare al unui jucător arădean, de 
parcă nu voia să se mai despartă de 
el. Se uita la fotografie, privea apoi 
la jucător, iar examina poza de pe le
gitimație, iar îl măsura pe tinărul din 
fața lui... După care s-a dus la ar
bitru.

— Dacă ăsta e Constantin Lupău 
eu sînt. Napoleon Bonaparte / Nu ve
deți : în fotografie părul este negru, 
iar dumnealui e blond ca Mateianu!

Delegatul lui Rapid Oradea avea 
dreptate. Dacă era vorba de o fată, te 
puteai gîndi că s-a oxigenat între timp. 
Nu știi cum e cu moda ? Azi e blondă, 
mîine brunetă și așa mai departe. Dar 
un băiat ? Pe bună dreptate, arbitrul 
a intrat la bănuieli. Și-atunci s-a gîn- 
dit că un scurt... interogatoriu n-ar 
strica.

—■ Spune repede cum te cheamă ? 
s-a adresat el jucătorului.

— Constantin Lupău.
— Cînd te-ai născut ?
— In 1948.
Pînă acum, două răspunsuri exacte. 

A urmat a treia întrebare:
In ce lună P

Jucînd la sistemele organizate de 
LOrO-PRONOSPORT oricine poate 
cîștiga un autoturism.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

UNIUNEA REGIONALA A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMĂ 

MAGHIARA

oferă pentru turiști și oamenii muncii veniți la odihnă sau în 
trecere prin regiune, următoarele servicii prin unitățile sale 
de deservire :

I. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete 
prin unitățile :

- Cooperativa Metalul Tg. Mureș, str. Lăpușna nr. 6, 
telefon 38-93 (funcționează permanent);

- Cooperativa Voința Odorhei, str. Insulei nr. 2, telefon 
406 (funcționează permanent) ;

- Cooperativa Deservirea Sovata-Băi, str. Csorgi nr. 1 
(funcționează în perioada sezonului turistic).

II. Reparații și întreținere auto-moto prin unitățile :
- Cooperativa Munca colectivă-Toplița, str. Libertății 

nr. 3 (amplasată pe șoseaua către stațiunea Borsec) ;
- Cooperativa Lacul Roșu Gheorghieni, str. Băii nr. 16 

telefon 264 (pentru stațiunea Lacul Roșu);
- Cooperativa Oltul Miercurea Ciuc, str. Petofi nr. 53 

(funcționează permanent). în timpul sezonului în cadrul ace
leiași cooperative în stațiunea Tușnad - Complex deservire, 
telefon 21 ;

- Cooperativa Deservirea Tîrnăveni, telefon 466.
III. închirieri de obiecte turistice și distractive ca : corturi, 

hamace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de deser
vire din stațiunile : Sovafa, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu- 
Mureș, Miercurea Ciuc.

— Ianuarie...
— Sigur ?
— Sigur!
— Pe legitimație scrie : iunie...
— Așa e: iunie. Uitasem...
Fără să mai ceară consimțămîntul 

candidatului, examinatorul a trecut la 
întrebarea a IV-a :

— In ce zi te-ai născut ?
— 18
— Pe legitimație scrie 14...
— Da, mi se pare că m-am născut 

pe ziua de 14...
Dar iată că, în momentul cind arbi

trul a vrut să vină cu întrebări ajută
toare, a sărit ca ars antrenorul echipei 
I. C. Arad, Ion Borza.

— la terminați cu întrebările / Nu 
pe bietul 
cînd s-a

vedeți că l-ați zăpăcit atîta 
copil, de nu mai știe nici 
născut ?

— Bine, dar în fotografie 
e blond, 
asta ?

este unul
brunet și dînsul

— Și ce-i cu decolorat

— Nu prea seamănă cu dumneata I
— Se prea poate, că nu m-am băr- 

berit de două zile !
Desen de Neagu Rădulescu

părul din cauza soarelui. Nu uitafi că 
e vară...

— Și-apoi văd că pe legitimație sini 
ștersături, adăugiri...

— N-are nici o importanță. Ce, dv. 
scrieți bine din prima dată ? Mai scrii, 
mai ștergi, iar mai scrii. Și Eminescu 
pînă termina o poezie o modifica de 
o sută de ori. Și nu-i valabil Emines
cu ? Atunci, ce aveți cu carnetul băia
tului ?

Mai poți să spui ceva în fața unui 
astfel de argument ? Poate totuși că 
Federația de notație are de gînd să 
stea de vorbă cu antrenorul Ion Borza. 
Nu de alta, dar să afle de ce Constantin 
Lupău de la I. C. Arad are două... 
fețe : una pe legitimație și alta în rea
litate. Puține față de cele... 1000 de 
fețe ale lui Lon Chaney I Dar mai 
știi ce progrese face antrenorul Ion 
Borza ca... regizor ?

JACK BERARIU 
POMPILIU VINTILĂ 

(după o corespondență trimisă 
de IOSIF BOITOȘ)



Al XII lea campionat mondial studențesc de șah AMĂNUNTE DESPRE ÎNTÎLNIREA DE ATLETISM U.R.S.S.-S.U.A.
Numeroase surprize 

printre rezultatele preliminariilor 
Echipa României conduce in grupa a lll-a

SINAIA. 27 (prin telefon de U trimi
sul nostru). O serie de rezultate 
surpriză, urin care ulteva echipe favo
rite în grupe au fost puse în dificultate 
sau chiar întrecute, ne obligă să vor
bim mai mult despre runda începută 
luni seara și încheiată marți la pnnz, 
a doua v , . xX ..

în grupa în care_ joacă echipa țării 
noastre, o adevărată senzație, Austria, 
care în prima zi nu făcuse decît 1/9 
punct în fața Danemarcei, a întrecut 
fără drept de apel redutabila formație 
a Ungariei. Scorul a fost deschis la ul
tima masă de vienezul Skrob, majorat 
apoi la tabla a 2-a de Kronabcther, iar 
victoria austriecilor a fost completată cu 
remiza liderilor celor două echipe, Ho- 
laszek și Kovacs. în ultimele ore ale 
întreruperii, scorul a devenit 3—1 pentru 
Austria, prin victoria lui Watzka asupra 
lui Tompa. în celălalt meci din grupă, 
Danemarca s-a menținut pe linia bună 
manifestată anterior : 31/*—’/a cu Scoțiia. 
Danezi] au cîștigat partidele de la pri
mele trei mese.

Să revenim la surprize. Sovieticii au 
fost ținuți Ia un scor limită de englezi 
(21/.,—1’/2>. datorită înfrîngerii suferită 
de Anoșin la Basman, într-o partidă 
foarte bine jucată de acesta din urmă. 
Dar în aceeași grupă — a 2-a — cel miai 
neașteptat este rezultatul bulgarilor, care 
pierd cu 1—3 întîlnirea cu formația O-

la „Cupa Mării Negre", echipe cu prestigiu în baschetul european
Ca și la edițiile precedente ale 

„Cupei Mării Negre", cea de anul 
acesta — a IV-a — va întruni în Sala 
sporturilor din Constanța echipe valo- 
îoase reprezentînd țări fruntașe pe plan 
european. Astfel, alături de loturile de 
seniori, senioare, juniori și junioare ale 
țării noastre, vor evolua puternicele for
mații de băieți și fete Radnicki Bel
grad și Chemic Halle, reprezentante 
ale baschetului din Iugoslavia și din 
R. D. Germană. Faptul că membrii 
echipelor din Halle au cucerit titlul 
de campioni ai R. D. Germane vorbește 
de la sine despre valoarea echipelor 
din rîndul cărora fac parte numeroși 
componenți ai reprezentativei (Uhlig, 
Pleitz, Flau etc.).

Cit privește formațiile Radnicki, ele 
au la rîndul lor un palmares impre
sionant în campionatul iugoslav. Fe
tele, de pildă, au cîștigat laurii de 
campioane în anii 1961, 1962 și 1964, 
iar anul acesta sînt tot pe primul loc, 
cu șanse apreciabile de a-și păstra 
titlul. Din formație fac parte cunos
cutele internaționale Radovanovici, Ka
lenici, Pesici, Simici și Milojevici care 

landei, cu cunoscutul maestru Ree la 
prima masă. Apoi, Cuba a învins Belgia 
cu 21/9—-IV2.

în rîndul surprizelor poate fi numărat 
și rezultatul strlns al Cehoslovaciei, în 
primul meci al preliminariilor, care la 
ora actuală se află la egalitate cu Sue
dia : li/0—l‘A (1). Kavalek l-a învins pe 
Westman, lansa s-a salvat cu remiză în 
fața lui Eriksson, iar Jenata a pierdut 
după întrerupere la Dahl. în ultima par
tidă, întreruptă pentru a două oară, ce
hoslovacul Plachetka are posibilități de 
cîștig la Wahlbom. în celălalt meci din 
prima grupă, echipa Iznaelului a termi
nat învingătoare cu 21/.,—l'/s în fața Fin
landei.

în runda a IlI-a (N. R. : disputată a- 
seară), echipa României a învins for
mația Austriei cu 3—1. (Gheorghiu — 
Holaszek </->—’/«» Pavlov — Seuss 
*A—1/.,, Stanciu — Kronabether 1—0, 
Partoș — Bukacek 1—0). Alte rezultate: 
Ungaria — Danemarca 0—1 (3), Scoția — 
Tunis 3—0 (1). în grupa a ni-a conduce 
România cu 11 p., urmată de Danemar
ca 8 (3), Ungaria 4 (3), Austria 4‘A, Sco
ția 3‘/., (1). Rezultate din celelalte grupe: 
Cehoslovacia — Izrael IV2—V-» (2), An
glia — Bulgaria 1—0 (3), U.R.S.S. — Bel
gia 4—0, Olanda — Cuba 2—0 (2), R.D.G. 
— Finlanda 2‘A—Vi (1).

RADU VOIA

au mai evoluat de altfel în țara 
noastră cu prilejul diferitelor turnee 
internaționale din ultimii ani. Lotul 
complet, antrenat de Bora Cenici, 
este alcătuit din : Milica Radovanovici, 
Bosiljka Pesici, Zagorska Pesici, Spo
menita Milojevici, Jelika Kalenici, Li
liana Manovici, Persida Minici, Liubica 
Zobenica, Slavenka Curiei, Branka To- 
palovici și Svetlana Pavlova.

Echipa de băieți, fruntașă în toate 
edițiile campionatului iugoslav, se

i i

Tradiționalul meci atletic dintre 
echipele U.R.S.S. și S.U.A. se va 
desfășura anul acesta la Kiev, în 
zilele de 31 iulie și 1 august. 
Echipa U.R.S.S., formată după ul
timul concurs de selecție de la 
Kiev, va cuprinde majoritatea atle- 
ților fruntași care au participat 
la Jocurile Olimpice de anul tre
cut, între care Valeri Brumei, su
rorile Tamara și Irina Press, Ro
muald Klim, Piotr Bolotnikov, Ia- 
nis Lusis și alții. Din cei 59 de 
participanți la meci, doar 10 sînt 
debutanți. Schimbări mai impor
tante s-au efectuat în echipa fe
minină. La probele de sprint vor 
concura Galina Mitrohina (21 ani, 
înălțime 1,68 m, greutate 72 kg) 
și Vera Popkova (22 ani, înălțime 
i,68 m, greutate 54 kg). Prima a 
realizat anul acesta 11,5 la 100 m 
și 24,2 la 200 m, iar cea de a doua 
11,6 la „sută“ și 24,1 la 200 m.

Lă aruncări, campioana olimpică 
Tamara Press va avea partenere 
noi. Este vorba de discobola Liu
bov Șcerbakova (52,94 în actualul 
sezon) și aruncătoarea de greutate 
Nadejda Cijova, campioană euro
peană de junioare, care a realizat 
recent 17,54 m.

află acum pe locul V, avînd în pal
mares o victorie asupra campioanei— 
S. K. Beograd — în care evoluează cu
noscutul Koraci. Dintre cei mai valo
roși jucători de la Radnicki amintim 
de Djurici, Raznatovici, Cernak, din 
prima reprezentativă, Djordjevici, Ste- 
fanovici, Vidici, Zimonjic și Gajici din 
echipa de tineret. Ceilalți componenți 
ai formației sînt : Janjici, Manovici, 
Krejacici și Rancici. Antrenor : Dra- 
goljub Pljakici.

& ;

i

Cel mai tînăr membru 
al echipei sovietice va 
fi studentul din Kiev, 
Nikolai Skarnikov, în 
vîrstă de 19 ani, com- 
Donent al echipei de șta
fetă 4x400 m. Cu interes 
este așteptată evoluția 
talentatului sprinter llia 
Kosceev care a egalat 
recent recordurile unio
nale oficiale la 100 și 
200 m cu 10,2 și respec
tiv 20,9. De asemenea, 
se așteaptă rezultate 
deosebite din partea 
semifondistului Viktor 
Kudinski, un tînăr atlet 
de 22 de ani, antrenat 
de Vladimir Kuț. în ul
timul concurs de verifi
care Kudinski a corec
tat recordul unional la 
3 000 m plat (7:56,3) și a 
înregistrat la 3000 m 
obstacole timpul de 
8:31,0, cea mai bună 
performantă mondială a 
anului.

Atletii sovietici își 
continuă pregătirile. La 
ultimele antrenamente 
au fost înregistrate două 
noi recorduri unio
nale : 20,6 la 200 m plat realizat de 
Amin Tuiakov și 5:06,6 la 2 000 m plat 
al lui Ivan Bielițki.

★

Echipa de atletism a S.U.A. a plecat 
din New York, deplasînd 58 de sportivi 
cărora li se vor adăuga alți 14 atleți 
aflați în turneu în Europa.

înainte de plecare, conducătorul de
legației americane, Clifford Buck, a 
declarat : „Vom alinia, la Kiev, pe cei

30 de sportivi din R. F. Germană 
la „europenele** de caiac-canoe de la Snagov

HANOVRA 27 (Agerpres). Federația 
de caiac-canoe din R.F. Germană a se
lecționat 30 de sportivi pentru a lua 
parte la campionatele europene ce vor 
avea loc între 13 și 15 august în Ro
mânia. Printre cei selecționați se nu
mără numeroși participanți la Olim
piada de la Tokio, inclusiv Fritz Briei,

Aruncăiorul de qreutate Viktor Lipsnis (U.R.S.S.)
Foto : TASS

mai buni atleți ai noștri și dacă vom 
pierde, nu vom ave« nici o scuză. Me
ciurile cu atle(ii sovietici au prilejuit 
totdeauna dispute strinse. Sperăm că 
timpul va fi favorabil și se vor în
registra rezultate valoroase".

Din echipa S.U.A. vor face parte, 
printre alții, campionii olimpici Bill 
Mills (10 000 m), Bob Schul (5 000 m), 
Rex Cawley (400 m garduri), apoi 
cunoscuții recordmani Ralph Boston 
(lungime), John Pennel (prăjină), Mac 
Gratii (greutate) și alții.

fost campion al Europei. Fritz Briei va 
concura la caiac împreună cu Florian 
Schubert, Horst Matter, Karl Heinz 
etc. La canoe vor participa Dctlcl 
Loewe, Alfred Berge, Klaus Lewan
dowski, iar la caiac fete, Irena Ro- 
zema, Ingrid Heuser, Rentate Breuer, 
Elke Felten, Jutta Schultze.

Propuneri privind 
activitatea internațională

la hochei pe gheață
Comisia iZURICH (Ageopres). 

executivă a Ligii internaționale de 
hochei pe gheață (L.I.H.G.) s-a întru
nit recent la Montana (Elveția) pentru 
a discuta probleme legate de marile 
competiții și turnee de hochei ce vor 
avea loc în anii următori. Președintele 
acestui organism, Aheame, a declarat 
într-o conferință de presă că se pre
conizează organizarea campionatului 
mondial sub forma a trei competiții 
distincte, care ar putea fi găzduite în 
țări diferite. Turneul grupei A va re
uni pe cele mai bune cinci echipe 
din lume, turneul grupei B — pe ur
mătoarele 8, iar turneul grupei C — 
alte 8 formații. Acest proiect va fi 
supus Congresului L.I.H.G. din anul 
1966.

Aheame a precizat că prima ediție 
(1965—1966) a „Cupei campionilor eu
ropeni" nu va avea un caracter ofi
cial. Pentru a putea fi recunoscută ca 
atare, se așteaptă rezultatele sale spor
tive și financiare.

în ce privește prezența hocheiului 
pe gheață la Olimpiada de iama de 
la Grenoble (1968), poziția Ligii in
ternaționale va depinde de hotăririle 
ce vor fi luate la Congresul C.I.O. de 
la Madrid. Este sigur, în orice caz, 
a declarat Aheame, că dacă R. D. 
Germană va fi recunoscută Ca națiune 
olimpică (separată de R. F. Germană) 
Liga internațională de hochei pe 
gheată nu va accepta disputarea tur
neului olimpic fără participarea a- 
cestei țări.

Echipa Radnicki Belgrad, campioana Iugoslaviei

„L’EXPRESS": „Electricitatea a ucis mușchetarii"
Recentele campionate mondiale de 

scrimă desfășurate la Paris au re
adus în discuție situația actuală a 
acestui sport și progresele înregis
trate în ultima vreme. în legătură 
cu aceasta, săptămînalul francez 
„L’EXPRESS" publică sub titlul de 
mai sus un comentariu în care scrie 
printre altele :

„Școlile franceză și italiană de flo
retă și spadă dominau, în urmă cu ani, 
într-o măsură atît de mare scrima mon
dială, incit competițiile se rezumau la 
un duel între cele două țări. Scrima 
era pe atunci un „cerc închis", acela 
al maeștrilor armelor, și exista cite un 
mușchetar in fiecare trăgător. Totul a 
început să se clatine cînd scrima, a- 
ceasta ART\ a început să devină un 
SPORT. Pînă în 1950, în răsăritul Eu
ropei numai ungurii s-au dedicat să
biei. Dedicîndu-se floretei și spadei, 
rușii, polonezii, românii și ungurii au 
transformat aceste sporturi. S-au inspi
rat' din tehnica franceză, dar i-au adău
gat. calitățile lor atletice. Ei au in
ventat o scrimă mai simplă, 
redă, pe care francezii nu au mai re
cunoscut-o.

„Electrificarea" floretei a precipitat

mai di-

:.ț

mișcarea. Ea exista pentru spadă încă 
din 19S0. Acolo, într-adevăr, nu se 
pusese nici o problemă. Spada este 
arma clasică : obține o tușă cel care-și 
atinge adversarul cu vîrful armei sale 
în oricare parte a corpului. Este sufi
cient ca un bec să se aprindă de fie
care dată cînd vîrful spadei intră în 
contact cu costumul trăgătorului ad
vers. Pentru floretă este însă mai com
plicat. Nu numai că tușele (cu vîrful)

Din presa străină

nu sînt valabile decît dacă vor fi în
registrate pe o anumită parte a corpu
lui, dar ele sînt însoțite de criterii com
plexe de apreciere. în mare, priori
tatea nu este dată ofensivei, decît dacă 
ea este executată potrivit regulilor ; a- 
pararea, contraatacul (riposta) sînt per
mise. Un adversar poate fi deci atins 
fără să se beneficieze de nici un avan
taj. Arbitrul și cei patru ajutori ai săi 
mai poartă încă discuții.

în 1955 s-a hotărît electrificarea flo
retei, in ciuda inconvenientelor. Dar

Pe scurt
• Echipele de fotbal ale Ecuadoru

lui și Columbiei s-au întîlnit în meci 
retur contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial (grupa a II-a 
sud-americană). Și de data aceasta 
victoria a revenit fotbaliștilor din 

pentru a face să treacă un fir prin 
armă, adăugarea unui buton și a unui 
resort, a trebuit ca ea să devină cu 
150 de grame mai grea, Evoluțiile și 
finețile anterioare nu mai erau permise. 
Combatanții nu mai aveau decît un 
singur obiectiv: aprinderea becului. 
Francezii și italienii au fost disperați : 
arta lor devenise inutilă... Dar, după 
Jocurile de la Roma din 1960, o nouă 
generație a adus floreta pe o cale bună. 
Se pare că intervenția țărilor din Eu
ropa răsăriteană și electricitatea au 
relansat un sport care stagna. Pregăti
rea scremerilor s-a îmbunătățit. în ace
lași timp, s-a petrecut tm fenomen pa
sionant : progresul materialului a făcut 
ca floreta să se dezvolte atît de mult 
incit se asistă la o reînnoire a teh
nicii. Scrima primară, brutală, la rîndul 
ei, este depășită.

Handicapul scrimei este că nu e un 
sport spectaculos. Federația franceză 
care numără 10 000 de legitimați speră 
să dubleze această cifră grație presti
giului unui campion cum este Magnan. 
Dar numai cei ce practică acest sport 
sînt capabili să guste seriile de fente, 
de parade, de acțiuni de a doua și a 
treia intenție, care fac din scrimă un 
joc de șah în mișcare".

Ecuador care au învins cu 2—0- In 
primul meci ei cîștigaseră cu scorul 
de 1—0. ,

Selecționata Ecuadorului urmează’ 
să întîlnească, la 1 august, la San
tiago, echipa Chile.

• Marii maeștri Mihail Tal și 
Bengt Larsen, care se Întrec la Bled 
In cea de-a doua semifinală a preli
minariilor campionatului mondial de 
șah, au căzut de acord asupra remizei 
in partida a 3-a. Scorul este acum 
1,5—1,5 puncte.

• Cel de-al 9-lea maraton inter
național de la Szeged a fost cîștigat 
de sportivul maghiar Gyula Tolh cu 
timpul de 2h 31:29,8, El a fost urinat 
de Loosty (Anglia) — 2h 34:06,8.

• Campionatul de ciclism al Fran
ței rezervat amatorilor a fost cîști
gat anul acesta de alergătorul Clau
de Guyot, care a parcurs distanța 
de 168 km în 3h 58:59,0.

• Cei mai buni motocicliști din 
lume s-au întrecut la Brno în cadrul 
„Marelui premiu al R.S. Cehoslovace" 
care a contat și pentru campionatul 
mondial motociclist de viteză. Iată 
cîștigătorii diferitelor categorii: 
500 cmc : Mike Hailwood (Anglia) o 
străbătut 181,233 kilometri în 
lhll:23,2 (medie orară 152,900 km); 
350 cmc: Jim Redman (Rhodesia) 
153,351 km în lh 00:25,5 (medie orară 
152,300 km); 250 cmc : Phil Read 
(Anglia) 125 469 km în 49:05,0 
orară 153,400 km); 725 cmc: 
Perris (Canada) 111,528 km în 
(medie orară 139,500 km)

• Cu prilejul unui concurs
șurât la Pekin, atleta Crun Siu-iun a 
stabilit un nou record național la 
aruncarea greutății cu performanta 
de 16,36 m.

(medie 
Frank

47:56,0

deslă-
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