
Scrimeri români
la Wroclaw

Reprezentativa noastră
feminină de baschet
joacă la Cracovia

Meci internațional
de atletism la Timișoara

încep înscrierile
pentru centrul de înot

de volei la Bacău
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de la S.S.E. nr. 1 Si- 
însă eu mult

Ploaia din ajun spălase ce
rul și, acum, soarele strălu
cea puternic peste terenurile 
acoperite cu zgură roșie ca 
purpura. Liniile albe ale mar. 
cajelor se vedeau^ a fi făcute 
proaspăt de o mină învățată 
cu asemenea treburi, de un 
om pasionat după frumos, 
după sport. Priveam cu admi
rație această splendidă bază 
sportivă sentiment pe care 
aveam să-l împărtășesc ceva 
mai tîrziu profesorului Va- 
sile Lăzăruț, directorul școlii 
sportive de elevi din Sibiu, 
beneficiarii de fiecare zi ai 
acestor terenuri înconjurate 
de brazi și verdele ierbii.

Pentru sportivii și profesorii 
școlii de aici ziua începe la 
7 dimineața ! Atunci aerul e 
mai tare, mai străveziu, iar 
ora de antrenament parcă mai 
plină. Am ținut să fac res
pectiva precizare, deoarece la 
acea oră toată lumea e echi
pată, aliniată pentru raport 
Așa e obiceiul. Așa va începe 
de acum fiecare oră de sport.

î antrenament. pînă 
tîrziu, cînd lumina re

actoarelor va trece să alunge 
umbrele serii. în acest răs
timp. însă, pe terenurile de 
volei (patru la număr), hand, 
bal (două), baschet (două), pe 
familiara pistă de atletism 
vor „rula44 aproape o mie de 
elevi.

Revinjla prima oră de sport 
a diE-sfUMii de care vorbeam, 
împărțiți pe grupe și ateliere, 
sportivii ocupaseră toate te
renurile. Sub coșurile înalte 
de baschet lucrau (cu anii II 
și III) profesorii de educație 
fizică Florin Stoica și Maria 
Fleșeriu. La plasa de volei 
își pregătea „tunarii44 și „acro
bații din linia a doua44 tînă- 
rul profesor Viorel Hîrtan. 
Ceva mai încolo, pe terenu
rile de handbal, grupa mică 
a prof. Mariana Benig ataca 
cu „mingi44 puternice porțile 
de handbal. Alături, prof. Ca
rol Martini (pe un alt teren 
de handbal) își instruia cele* 
bra grupă x. Celebra“. prir 
scorurile obținute și „grup? 
x“ prin componența ei 
handbaliștii claselor VII M 

II care urmează să intre la 
,E.

Spuneam că pe aceste tere
nuri se pregătesc aproape o 
mie de sportivi. Numărul ele. 
vilor '
biu întrece 
cifra de mai sus. Frumoasa 
bază sportivă cuprinde și o 
modernă sală de sport. Deci, 
ora 7 dimineața înseamnă și 
gimnastică (profesori Florica 
Constantinescii. Mihai Weber 
etc), înseamnă haltere, lupte, 
judo, înseamnă și deschiderea 
cabinetului medical (dr. 
gen- ^finereanu și Virgil Cri- 
șan), înseamnă... muncă 
ganizată, pasionată, în 
rezultatele obținute 
acum stau garanție apropia
telor performanțe.

Bravo Sibiu !

între 24 și 39 mai va avea 
loc la Wroclaw un important 
concurs internațional de scri
mă la care vor lua parte spor
tivi din Bulgaria, Cehoslova
cia, Polonia. România, Un
garia și U.R.S.S. Tara noas
tră va fi reprezentată^ de : 
Ana Ene, Ileana Drîmbă, Ma
rina Stanca, I. Falb, î. Drim- 
bd. T. Mureșanu. I. Seveșiu, 
N' lătrate, N. Marinescu, O. 
Vintilă. H. Bădescu, L. Ro. 
honi etc.

în cadrul pregătirilor ce le 
efectuează pentru campiona
tul european, reprezentativa 
feminină de baschet a tării 
noastre va participa la un 
important turneu internațio
nal la Cracovia <25—29 mai) la 
care mai participă selecționa
tele A și B ale Poloniei. Bul
gariei. Cehoslovaciei și Unga
riei.

Astăzi și mi ine va avea 
loc la Timișoara întBni- 
rea intemațieuală de atletism 
dintre echipele masculine și 
feminine ale regiunilor Banat 
(România^ și Zrenjanin (Iugo
slavia). întrecerile se vor 
desfășura pe stadionul .1 
Mai-.

Ca în fiecare an, și In acest 
sezon centrul de învățare a 
înotului de la ștrandul Tine
retului își va deschide porțile 
la 1 iunie, cînd antrenorii și 
instructorii de specialitate vor 
preda primele lecții. înscrie
rea copiilor (se primesc copii 
între 5—15 ani) începe de 
luni, între orele 10—13 și 
1.6—19, la ștrandul Tineretului 
(telefon 17.39.25)

i 29 
de 

eehi- 
vo- 

cam- 
iulie

Sîmbătă 28 și duminică 
mai, în cadrul planului 
pregătire și verificare a < 
pei noastre feminine de 
lei (tineret) în vederea < 
pionatelor europene din 
de la Budapesta, vor avea loc 
în orașul Bacău două întîl- 
niri ale reprezentativei Româ
niei cu echipa reprezentativă 
feminină de tineret a Bulga- 
rieL
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Astă-seară, finalele campionatelor de box

I----------
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In perspectivă, meciuri echilibrate si spectaculoase
Lung 

finalele 
blicane 
pută ast 
pe 400 
luat sta 
această 
au m

Din cei a 
cart 

u arie

lor program, 
te interesa 
partidelor se anunța 
evident echilibru, ceea 
desigur să sporească 
sul amatorilor de box pen
tru întrecerile de astă-seară 
Meciuri ca cele dintre Puiu- 
Giju (în sfîrșit avem ocazia 
să-i vedem în întrecere di
rectă! ), Buzuliuc-Crudu, Anto- 
niu-Farcaș, Mihalic-Dumitrescu. 
Hodoșan-Ghiță, Covaci-Stumpi 
și Chivăr-Manole, sînt deschi
se oricărui rezultat. De altfel, 
acestea și sînt partidele care 
promit cel mai mult.

La celelalte categorii de greu
tate, în mod teoretic, Ciucă, 
Monea și Mariuțan par a a- 
vea o misiune mai ușoară. 

Dar ce, parcă o dată s-au vă
zut în box „calcule teoretice' 
complet inversate ? ! Mai ales 
că, în acest caz, Nica, Tran
dafir și Moțoc sînt deciși 
lupte fără rezerve pentru 
intra în posesia titlului 
campion. Tinînd seama de 
ceste considerente este de 
teptat ca toate cele zece 
nale să ne ofere dispute 
cea mai bună calitate.

Cine vor fi campionii anu
lui 1966 ? Nu intenționăm să 
facem nici un pronostic, dar 
după părerea noastră victorioși 
vor termina acei boxeri care

ce tace 
inlere-

să
3
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a-

aș- 
fi- 
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Etapa a XXII-a, una dintre cele mai

ale returului categoriei A la fotbal
• IN CAPITALĂ, PE STADIONUL ,.23 AUGUST14, 

DOUA PARTIDE CU O FRUMOASĂ TRADIȚIE : 
RAPID—UNIVERSITATEA CLUJ ȘI DINÂMO 

BUCUREȘTI—U.T.A.

arcu (Universitatea Cluj), fundaș in meciul jucat la 
rie 1964 pe stadionul Giu/eșth l-a deposedat de 
. lonescu (Rapid) Mogul. în stingă, e gafa să 

(Rapid — Universitatea Cluj 2—0)
Foto :

12 noiem- 
balon pe 
intervină.

Rindul 
Riadul

de sus de la stingă la dreapta: Ciiică, Giju. Dumitrescu, Puia Nicolae. 
de jos : Milialic, Trandafir și Mariujan.

acum, m 
vor ști să 
bine cei doi factori esențiali 
(tehnica și combativitatea).

întrecerile vor începe astă 
seară la ora 19, pe stadionul 
Republicii. în caz de timp ne
favorabil, meciurile se vor des
fășura, de la ora 20, la Pavi
lionul Expoziției Economiei 
Naționale.

Desen de Neagu Radulescu

întrecerea decisivă, 
împletească cel mai

importante

Vor urca treptele ringului :

MUSCA
COCOȘ 
PANĂ

SEMIUȘOARA

UȘOARĂ

SEMIMIJLOCIE

MIJLOCIE UȘ. 
MIJLOCIE

SEMIGREA

GREA

I NICA (Dinamo) — C. CIUCA (Steaua) 
N. GÎJU (Steaua) — N. PUIU (Progresul) 
C. BUZULIUC (Dinamo Cv.) — C. CRUDU 

(Dinamo)
V. ANTONII) (Dinamo) — A. FARCAȘ 

(CSMS lași)
MIHALIC (Dinamo) — M. DUMITRESCU 
(Dinamo)
HODOȘAN (Dinamo Cv.) — C. GIIIȚA 
(Dinamo)
COVACI (Dinamo) — H. STUMPF (Steaua) 

i. MANOLE

I.

I.

I.
GH, CHIVĂR (Steaua)
(Muscel C-lung)
I. MONEA (Dinamo) — V. TRANDAFIR 

(Steaua)
V. MAR1UȚAN (Dinamo) — N. MOTOC 

(Farul C-ța)

Cu toate că mai sînt doar 
cinci etape și Petrolul, cu cele 
5 puncte ale sale în plus față 
de Rapid, pare scăpat în câști
gător, campionatul continuă în 
mijlocul unui mare interes. De 
ce ? Din punct de vedere teo* 
retic avansul Petrolului nu este 
suficient și credem că același 
calcul și l-au făcut antrenorul 
Cernăianu și elevii săi.

De aceea meciurile RAPID — 
UNIVERSITATEA CLUJ și 
PETROLUL — STEAGUL RO
ȘU își păstrează nealterat ca
racterul de partide-vedetă ale 
etapei.

Dar .subsolul" ?
Mai întîi, ce se înțelege prin 

„subsol” ? Pentru că, de pildă, 
locul S (Steaua) are doar două 
puncte în plus față de locul 13 
(Farul) ! înseamnă că toate me
ciurile în care apar echipele 
clasate de la locul 8 (inclusiv)

în jos sînt deosebit de impor
tante. Lupta pentru evitarea 
retrogradării antrenează pe : 
Știința Craiova — Crișul (aten
ție, orădeni I meciurile de la 
Craiova sînt o piatră de încer
care pentru orice formație, chiar 
și pentru cea de pe locul 1 !...), 
Farul — Steaua 
cută constănțenii 
la Timișoara, 
Steaua...), Siderurgistul 
litehnica Timișoara (gălățenii 
luptă — și cuceresc 
acum, în ceasul al 
cum nu au făcut un 
și jumătate), Dinamo București 
— U.T.Ă. (,De la locul 4 la 
locul 12“ — ar putea fi titlul 
unui articol despre echipa din 
Arad).

Luni, la Iași : C.S.M.S. — 
Dinamo Pitești în care locul al 
treilea este vizat in mod direct.

Deci etapa a XXH-a se 
anunță ca una dintre cele mai 
importante ale returului.

(duminica tre- 
au jucat bine 

în schimb 
Po-

puncte —
12-lea, așa 
campionat

I

MIRCEA TUDORAN

Azi, meciul Dinamo — Steaua
hotărăște campioana la baschet

Politehnica 
ieri una

Dinamo București și 
București au furnizat 
din cele mai spectaculoase par
tide ale turneului final. Afirmația 
se referă în special la repriza 
întîi. în care studenții au jucat 
excelent, punctînd cu precizie și 
apărîndu-se cu multă dîrzenie.

Repriza secundă a avut cu totul 
alt aspect. Utilizînd aproape nu
mai atacuri poziționale într-un 
ritm lent, dinamoviștli au reușit 
să tempereze jocul adversarilor, 
în plus, s-au apărat cu multă te
nacitate și datorită prezenței în 
teren a celor doi pivoți, Novac și 
Cernea, au recuperat majoritatea 
mingilor la ambele panouri. Poli
tehnica a avut un start slab în 
această parte a întrecerii, pier- 
zînd cîteva atacuri și cu acestea 
avantajul deținut la pauză. în fi
nal. studenții au fost la un pas 
de a egala, dar calmul și plusul 
efe experiență le.au adus campio
nilor o victorie muncită dar

Întîlnirea internațională de parașutism România - Iugoslavia
9

Aerodromul „Aurel Vlaicu" 
din Capitală cunoaște din nou 
animația marilor întreceri spor
tive. Deocamdată, prin nume
roase evoluții preliminare con
cursului de parașutism Româ
nia—Iugoslavia, care va începe 
mîine dimineață pe „Clinceni” 
Întîlnirea inaugurală a sezo
nului internațional de para
șutism 
interes 
de un

este așteptată cu mare 
și va fi fără îndoială 

înalt nivel tehnic, lotu-

rile celor două țări pregătin- 
du-se în vederea apropiatelor 
campionate mondiale.

Vă prezentăm pe scurt com- 
ponenții selecționatei de para
șutism a Iugoslaviei: Nicola 
Bosniei (antrenor și parașutist 
— 660 de salturi). Milan Di- 
mici (recordman mondial — 
1 200 salturi), Branko Kovace- 
vici (campion al Iugoslaviei pe 
1965 _ 800 de salturi), Dra- 
goslav Dragovici (recordman

mondial — 700 de salturi). Ma
rian Măriei (750 de salturi), 
Milos Petro viei (750 de salturi).

Iată lotul tării noastre (cu
prinde și o echipă feminină) 
ale cărui performante sînt cu
noscute : Gheorghe lancu, Ion j 
Negroiu, Ion Roșu, Nicolae i 
Velicu, Ionel lordanescu, An- | 
gela Năstase, Elena Bâcăoanu, ! 
Elisabeta Popescu-Călin, Elisa- j 
beta Minculescu.

meritată : 69—63 (31—39). Au mar
cat : Spiridon 9, Albii 17, Cernea 
15, Kiss 8, Giurgiu 2, Novac 12, 
Wisner 2, Dragomirescu 4 pentru 
Dinamo, respectiv, Costescu 12, 
Paraschivescu 2, leeheli 8, Fur
că reanu 14, Diaconescu 8, Dudfescu 
7, Ivan 2, Molin 6, Czell 4. Arbi
trii E. Hottya și I. Petruțiu s-au 
achitat bine de o misiune extrem 
de dificilă.

în partida de deschidere, echi
pele Universitatea Cluj și Uni- 
vf-rsitatea Timișoara au oferit un 
meci „curat”, dar și foarte lent. 
Dominînd panourile, clujenii au 
învins cu 67—63 (25—28)- Au mar
cat : Demian 32, Ruhring 12, 
Geomoleanu 2, Bogdan 6, Kun 1, 
Balint 4, Vizi 10 pentru clujeni, 
Dan Pușcașu 10, lonescu 29, V. 
Pușcașu 4, Chirluță 8, Andrași 2, 
Ivanici 10 pentru timișoreni. Bun 
arbitrajul prestat de V. Kadar și 
A. Berger.

în ultima partidă a serii, Steaua 
și Rapid au realizat o partidă 
extrem de echilibrată, încheiată 
cu victoria primei echipe la sco
rul de 74—70 (39—34). Au înscris : 
Novacek 13, Niculescu 4, Savu 18. 
Barăn 8, Gheorghe 11, Dimancea 
3. Dicai 2, Tudosi 5. Nosievici 10 
pentru Steaua, respectiv Cr. Po
pescu 12. Dinescu 1, Tursugian 
20, Predulea 18. Popovici 11, Va
sil eseu 6, Olteanu 2. Au arbitrat 
eu scăpări dr. Dan Chiriac și 
Gh. Roșu.

Ultima etapă a turneului final 
programează astă-seară meciul 
Dinamo — Steaua care hotărăște 
cîstigătoarea titlului de campioa
nă reonblicană. în deschidere, de 
la ora 17. dispută jocurile Ra
pid — Universitatea Timișoara și 
Politehnica — Universitatea Cluj.

D. STĂNCULESCU



e DIN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MĂSi
Insigna de polisportiv I Din viața organizației noastre <

(ZoRewsuri mai multe, 
bine organizate!

I
I

Pe pieptul tot mai multor tineri 
și tinere strălucește INSIGNA DE 
POLISPORTIV ! / ’
siliile asociațiilor 
din timp măsuri 
unde s-a făcut o 
dă si mobilizare 
s-au lăsat așteptate. Concursurile 
s-air desfășurat în condiții mulțu- 
m toare, concurenții bine pregă
tit, au puiuț trece probele con
cursului.

Mai sînt însă asociații care pînă 
Ia această dată n-au reușit să 
pregătească și să organizeze con 
cursuri pentru cucerirea Insignei 
In bilanțul activității lor nu figu
rează nici un 
net !

Ne aflăm în 
tițional în aer 
excelent, terenurile și stadioanele 
oferă condiții dintre cele mai bune 
de organizare a concursurilor, de 
antrenare a unui număr sporit de 
inodori ai sportului în trecerea 
normelor. Consiliile asociațiilor 
sportive, comisiile sportive ale a- 
sociațiilor studenților, consiliile 
noilor cluburi universitare au da
toria ca în această perioadă să 
pună în centrul preocupărilor lor 
această problemă deosebit de im
portantă, să treacă de îndată la 
organizarea de concursuri pentru 
cucerirea Insignei. Dar, totodată 
trebuie acordată o atenție sporită 
modului cum sînt organizate a- 
ceste concursuri. Să fie combătute 
superficialitatea și formalismul 
care-și mai iac loc în munca unor 
consilii ale asociațiilor sportive. 
Concursurile formale, în care ti
nerii nu sînt pregătiți temeinic; 
sau sînt puși să treacă toate pro
bele în aceeași zi, se soldează cu 
rezultate slabe, nu au darul să 
stimuleze tineretul, într-o activi
tate continuă, desfășurată pe o 
perioadă mai lungă de timp. Este 
necesară o bună mobilizare a con 
curenților, iar cu sprijinul tehni
cienilor, antrenorilor, profesorilor 
d» educație fizică și instructorilor, 
a. sportivilor fruntași, concuren- 
ti> trebuie bine pregătiți în sec
țiile pe ramură de sport, la orele 
de educație fizică sau în alte for
me. De asemenea, este nevoie 
ca după fiecare probă să existe 
cîteva zile dedicate pregătirii pen
tru proba ce urmează să fie tre
cută în continuare. Numai așa pot 
fi îndeplinite în bune condiții nor
mele, concurenții puțind obține 
Tezultate pe măsura talentului și 
posibilităților lor.

Concursurile pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv constituie 
to mijloc important de cuprindere 
a maselor largi de oameni 
ai muncii, elevi și shidenți, 
în practicarea organizată și 
sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului. De aceea, 
consiliile asociațiilor sportive au 
datoria să le acorde toată atenția, 
să le organizeze temeinic. Și e’e 
vor îi primele care se vor bucura 
văzînd că. tot mai mulți tineri au 
cucerit această frumoasă insignă, 
simbol al dragostei lor pentru 
sport, al primilor pași spre mă
iestria sportivă.

Aco'o unde con- 
sportive au luat 

organizatorice, 
bună propagan- 
rezultatele nu

purtător al Insiq-

plin sezon compe- 
liber. Timpul este
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Veniturile „Celulozei1 Călărași 
pot ii eu mult mai mari...
Importanța capitolului „venituri" în viața oricărei asociații spor

tive nu mai trebuie subliniată. Știi să te gospodărești bine, atunci și 
problemele financiare capătă rezolvări pozitive. Și cite nu sînt de 
făcut într-o asociație sportivă ? Pe această temă am stat de vorbă cu 
cîțiva membri ai consiliului asociației sportive „CELULOZA* din Călă
rași. Discuția purtată o rezumăm

O PRIMA SURSA - COTIZAȚliLE
Carnete de evidență, bord erou ri și 

altele ne-au stat la dispoziție prin 
intermediul tovarășului C. Tican, res
ponsabilul financiar al consiliului aso
ciației sportive. Ce rezultă din ana
liza acestor documente ? Mai întîî 
că una din sursele principale de ve
nituri ale asociației sportive „Celulo
za" — Călărași o constituie cotizațiile 
de membru al UCFS. Peste 450 de 
membri cotizează lunar și — „vor
besc* borderourile -— cu o frecvență 
matematică Iată rodul muncii or
ganizatorice, desfășurate, mai ales, 
la nivelul grupelor sportive.

1 000 DE SPECTATORI SI...
300 DE PLĂTITORI f

Asociația dispune de un stadion, pe 
care se desfășoară în principal me
ciuri de fotbal. Mai exact — partidele 
„Celulozei" Călărași, fruntașă în cam
pionatul regional. Cîte bilete se vînd 
la un meci ?

în loc de răspuns, ne este prezen
tată o situație statistică din care 
rezultă că, în medie, numărul plăti
torilor Ia meciurile de fotbal nu trece 
de 300. Fiind vorba de fotbal, ne-am 
arătat nedumerirea.

— Este adevăraț, se vînd cam pu
ține bilete. Mai ales că la meciuri 
vin cam 1 000 de spectatori. De plă
tit însă...

Din care cauză ?
— Este o situație specială. Gardul 

care împrejmuiește stadionul este 
complet deteriorat. Și atunci, multi 
intră pe-aici, nu-și mai cumpără bi
lete. Cum să-i ,1,detectezi" pe cei care 
au plătit de cei fără bilet ?...

— Cîțiva oameni de ordine, cum 
se obișnultește, poate că ar rezolva 
situația...

— în starea1 >îii care se află gardul, 
ne-ar trebuj aproape 100 de oameni 
de ordine. Și atunci la ce socoteală, 
am ieși?...

O... socoteală teoretic greșită a to
varășilor din consiliul asociației, 
care face ca veniturile realizate din 
încasările la manifestații sportive să 
fie simțitor reduse. Am vizitat și noi 
stadionul. Gardul, îiitr-adevăr, are 
un grad de uzură destul de avansat. 
Totuși, cu unele eforturi, acesta s-ar 
putea repara, măcar în. parte. în 
acest caz, pentru ordine, n-ar fi ne
voie 
Ire 
facă

decit de 15—20 de oameni, din- 
menibrii asociației, dispuși să 
voluntar această treabă.

O INIȚIATIVĂ FRUMOASA
Șl RODNiCA

Din toamnă, consiliul asociației 
sportive, în colaborare cu sindicatul 
si comitetul U.T.C., a pornit o largă 
acțiune de colectare a fierului vechi. 
Acțiunea s-a bucurat de la început 
de un mare succes. Ea a continuat 
fii ritm susținut în tot cursul trimes
trului I al acestui an, cu roade deo
sebit de bogate: din procentele ce 
i-au revenit asociației sportive a 
reieșit suma de 42 000 lei. Un venit

Instruirea președinților

în rîndurile care urmează...

Important, la obținerea căruia și-au 
dat concursul toți membrii UCFS și 
cu care se vor umple, desigur, multe 
„găuri*. Ne gîndim mai ales la sala 
de sport folosită de tinerii care ac
tivează în secțiile de atletică grea. 
O sală care necesită unele amena
jări, începînd 
do la intrare.

Apropo, de 
rarfox: deși 
aproape în
sportivii „Celulozei' 
administrată (un fel de a spune) de 
către asociația... „Confecția*. Argu
mentul pentru care i-a fost Încredin
țată sala acesteia din urmă — veci
nătatea. Ce părere are consiliul oră
șenesc UCFS despre această pro
blemă 1

chiar cu... broasca ușii

sală. Un adevărat pa- 
aceasta este folosită 

exclusivitate de către 
totuși ea este

★

Să recapitulăm. Prin urmare, la 
„Celuloza” Călărași există mai multe 
surse de venituri: două cu caracter 
permanent — cotizațiile și încasările 
de la manifestațiile sportive și o a 
treia, ocazională — prin colectarea 
fierului vechi. Toate la un loc au fă
cut ca în bugetul asociației să Intre 
sume destul de importante. Ceea ce 
este foarte bine. Rău este doar că 
nu stnt valorificate toate posibilită
țile pentru a spori neîncetat aceste 
venituri. Iată, o sugestie : ce-ar ti, de 
pildă, dacă pe stadionul asociației 
s-ar organiza „amicale" cu echipe 
din categoriile superioare ? O acțiu
ne de acest fel — și cu bune rezul
tate —- a avut loc nu de mult, cfnd 
la Călărași a evoluat liderul campio
natului categoriei B, Progresul Bucu
rești.

O sugestie (doar una) care ar pu
tea fi studiată și, mai ales, transpusă 
în viață. Pentru „Celuloza" Călă
rași ea ar echivala cu o nouă sursă 
de venituri.

Popas Ia Titu

CASA DE

ale
a-

Am trecut de mai 
multe ori in plină pri
măvară prin comuna 
Titu din regiunea 
București. De fiecare 
dată ne-au îneîntat 
privirile livezile de 
pomi, grădinile înverzi
te din curțile cu case 
proaspăt văruite 
gospodarilor din
ceasta comună, situată 
de o parte și de alta 
a șoselei București— 
Pitești.

De la un an la altul 
comuna și-a schimbat 
înfățișarea. A apărut 
clădirea dispensarului, 
apoi sala de gimnasti
că din curtea liceului, 
magazinul universal Si 
modernul restaurant de 
pe șosea, iar puțin 
mai sus a răsărit fru
moasa casă de cultură, 
unde ttm poposit deu
năzi. Tineri și vîrstniei 
se recreau aici, după 
o zi de muncă, citind 
cârti, ziare și leviste, 
sau jiteînd șah. Coit- 
statînd — din discu
țiile cu tinerii de aici 
— că întrecerile spor 
tive fac parte din pro
gramul zilei, am consi
derat binevenită o dis
cuție despre sport cu 
directorul casei, Eugen 
Dinescu, mai ales că el 
face parte și din corni 
sia de propagandă 
a consiliului raional 
UCFS. Subiectul: Spar
tachiada de tară la 
Titu

■— Cum ajutăm buna 
desfășurare a întreceri
lor primei etape ?

Repelind întrebarea 
noastră, directorul ca
sei de cultură scoate 
din sertarul biroului 
un carnet și continuă: 
Urmărind planul consi-

CULTURA ȘI SPORTUL

TIBERIU STAMA

Șoferul Fierea Alexandru. în cursa de îndemînare din cadrul Spaitacldadei 
de vară desfășurată recent

li ului raional UCFS de 
organizare ai acestei 
competiții, am ajuns 
la concluzia că putem 
contribui Ia acțiunea 
de atragere a unui nu
măr cît mai mare de 
tineri și tinere pe tere
nul de sport. Cum ? 
Mai întîi organizînd 
simpozioane pe tema 
„Nici un tînăr în a- 
fara întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei de 
vară !“. Vom con
fecționa un fotomontaj 
cu imagini de la ediția 
trecută a competiției și 
două panouri pe car» 
le vom pune în fața 
localului. Vom organiza, 
concursuri „Cine știe 
regulamentul Sparta- 
chiadei de vară, răs
punde 1“ și vom iniția 
o întîlnire cu sportivi, 
fruntași din București, 
în cadrul căreia aceștia 
vor împărtăși tinerilor 
noștri din experiența 
lor.

— Ați făcut o trecere 
in revistă a unor ac
țiuni în care anticipați 
succesul mobilizat&ric 

al Spartaehiadei de 
vară. Ce ați făcut însă 
pînă în prezent ?

— In luna aceasta, 
în comunele raionului 
no s tru s - a u des f ă șurat 
numeroa se mani fes tații 
cultural - sportive. La 
Ti lu, de exemplu, au 
și avut loc primele 
concursuri în cadrul 
primei etape a Sparta- 
driadei, in care și-au 
disputat întîietatea zeci 
de tineri și tinere de la 
cooperativa agricolă de 
producție, asociația 
Mecanizatorul, Indus
tria locală, C.F.R. și 
altele. Casa de cultură

și-a adus contribuția 
ei : concursurile sporti
ve s-au încheiat cu e- 
volutia unor formații 
artistice. Dar nu numai 
atît. Cu: ocazia ștafetei 
culturale s-au organi
zat — în colaborare cu 
organele locale — în 
diferite sate și comune 
de pe traseu, diverse 
întreceri, sportive. La 
„duminicile cultural- 
sportive4* care au intrat 
în tradiția activității 
sportive din raionul 
nostru trimit em de re
gulă brigăz i 1 e noastre- 
artistice.

Ce ați pregătit în 
an amatorilor de- 
care frecventează 

aau, de cultură ?
■— Remarcând 

rul din ce în ce mar 
mare de tineri și vîx 
nici care doresc să 
foacc șah, vom extinde 
suprafața clubului cu 
încă o încăpere, vom 
cumpăra o masfe-t_de te
nis și vom an^baja, 
din resurse locale, o 
pistă de popice pe te
renul din spatele ca
sei de cultură* întrece 
rile sportive, conchide 
interlocutorul, 
să facă parte din ac
tivitatea noastră, deoa
rece sînt menite să 
pună în valoare talen
tul, entuziasmul și vo
ioșia tinerilor, tuturor 
acelora care sînt prie
tenii casei de cultură.

După cum. se poate 
vedea, sportul se buTt 
cură de multă atenție 
în activitatea casei de 
cultură din Titu care, 
prin acțiunile ce le 
întreprinde, își aduce 
aportul la reușita între
cerilor organizate aici.

TR. IOANIȚESCU

acest 
sport 
casa.

trebuie

Spartachiada de Șiră

La uzinele „23 Augus
din Capitală

sin util schimb de experiență
pentru activiștii sportivi obștești

Tot mai multe consilii raionale UCFS și cluburi 
sportive orășenești instruiesc periodic președinții 
asociațiilor sportive. Cu acest prilej, harnicii acti
viști obștești, aleși de membrii UCFS să se pre
ocupe de treburile asociațiilor lor sportive, sînt 
informați de problemele și sarcinile ce le stau 
în față, fac un rodnic schimb de experiență în 
scopul îmbunătățirii activității asociațiilor lor 
sportive, a cunoașterii celor mai buna metode de 
organizare a competițiilor cu caracter de masă. 
Iată citeva relatări pe această temă :

PITEȘTI. Problema instruirii președinților aso
ciațiilor sportive stă în centrul preocupărilor 
Consiliului raional UCFS Rm. Vîlcea. Una din 
temele abordate de curînd, cu ocazia „Zilei pre
ședintelui", a fost organizarea în mai bune con
diții a activității sportive de masă („duminici 
cultural-sportive*, activitatea de turism și con
cursurile pentru Insigna de polisportiv). „Ziua 
președintelui." s-a. organizat, de regulă, pe centre 
de comună. Iată și, unele rezultate ale acestei 
ecți-nni : la asociația sportivă Luceafărul din co
ttuna Băltești 120 de tineri au devenit purtători

ocupe de treburile asociațiilor lor sportive,

ai Insignei de polisportiv ; la asociația Progre
sul Buneti peste 90 de tineri și-au trecut toate 
normele Insignei de polisportiv; la asociația 
sportivă Chimia Govora peste 300 de membri 
UCFS se întrec în cadrul campionatului asocia
ției sportive, organizat la volei, atletism și hand
bal.

O atenție deosebită s-a acordat și asigurării 
bazei materiale a activității sportive. Dau un 
exemplu în acest sens : la asociația sportivă din 
comuna Racovița în primăvara acestui an s-au 
amenajat un teren de fotbal, unul de handbal, 
unul de volei și sectoare de aruncări.

pe marginea căruia au luat cuvîntul Vasile Băl- 
teșiu, Dumitru Tatu, Gheorghe Stoia, Letiția Bă- 
dău și alți participant. Aceștia au arătat metodele 
folosite de ei și au subliniat rolul instructorului 
sportiv voluntar în procesul de pregătire a con- 
curenților și de organizare a diferitelor con
cursuri. De asemenea, s-a ridicat problema ame
najării a cît mai multor terenuri simple, a fost 
dezbătută acțiunea de atragere a unui număr cît 
mai mare de tineri în concursurile pentru trece
rea normelor Insignei de polisportiv.

DUMITRU SOLOMEI- coresp.

ALEXANDRU OȚELEANU 
vicepreședinte al Consiliului regional 

UCFS Argeș

SIBIU. 58 de președinți ai asociațiilor sportive 
din raionul nostru s-au întîlnit pentru a discuta 
probleme actuale ale muncii lor. Cu viu interes 
a fost ascultai referatul intitulat : „Campionatul 
asociației — largă competiție sporfâvă de masă,

BABADAG. „Ziua președintelui" a intrat în tra
diția. activității sportive din raionul Istria. La ul
tima întîlnire, Nicolae Tănase, președintele aso
ciației înfrățirea Cogealac, a arătat colegilor lui 
cum a reușit să mobilizeze un mare număr de ti
neri și vîrstniei Ia întrecerile din. cadrul „dumini
cilor cultural-sportive". Apoi, o serie de pre
ședinți de asociații au întregit cu prețioase a- 
mănunte metodele expuse de vorbitor, participan- 
ții la întîlnire îmbogățindu-și astfel cunoștințele 
în privința organizării 
sportive".

Tov. Dictnisie Pacea, 
Semănătoarea Cogealac, 
preocuparea consiliului 
rea cît mai multor 
membrii UCFS.

„duminicilor cultural-

președintele
a vorbit pe larg 
asociației, pentru 

acțiuni recreative

asociației 
despre 
iniiie- 
pentru

C. DOLNICEANU - coresp.

Spartachiada de vară se bucură d« 
bună participare în cadrul asociații 
sportive de la uzinele „23 August" 
București. In prezent, se află în pl 
desfășurare întrecerile din cadrul ț 
mei etape pe asociație, la fotbal, orii 
tare turistică, șah, tenis de masă și ri 
tociclîsm. In pădurea Brănești s-a d 
fășurat concursul de orientare turij| 
la care au participat 17 echipe ale a; 
ciaț iilor din uzină. Pe primul loc sl 
clasat. J. Melehan și C. Fade he. ami 
de A. Ceaușu și Tr. Halea (care au fl 
mat cele două echipe ale școlii 
sionale a uzinei). In campionatul 
fotbal participă 16 echipe, împărțite 
două serii. 
In primele 
zâne" 
toare“ 
1—2 
2—1

Pe 
parcului „23 August' 
întrecere de 
participat 17 alergători. Concursul 
fost cîștigat de N. Dumitrache (1 
goane), urinat de S. Vasile (Mec. ș< 
și Gh. Ivan (Transport). Intr-o cu: 
demonstrativă alergătorii fruntași 

Seiler, M. Alexaudrescu, D. Vasilet 
ș.a. au oferit un frumos spectacol r 
meTOșilor spectatori. Desfășurate în s; 
de festivități a sectorului „Motoar 
întrecerile de tenis de masă au ren 
în jurul mesei de joc 18 participai 
După partide viu disputate primele t 
locuri au fost ocupate în ordine d 
C. Pavelescu (Sculărie), A. Har 
(Proiectări), V. Rada (Transport).

In asociația „Producție" s-au închei 
întrecerile de șah la care au particip 
24 coneurenți, împărțiri în trei set 
Primele locuri au fost ocupate 
Moldoveana 6 p., I. Tănase 5 p. și J 
Ilinca 4>/2 p.

In următoarele zile se vor desfășu 
întreceri la fotbal, șah și haltere.

D. DUMITRESCU-C9*e

Iată rezultatele înregistr 
întîlniri. „Aparataj“—„( 
(2—2), „Mecanica“—„A 
„Mecanic șef.“—„Transpo 

(1—1), „For je44—„Product
(1-0).
un traseu amenajat pe ale 

s-a desfășurat 
motociclism, la care

4-3
0—0,



Pe urmele foiletoanelor noastre COLT 
TURISTIC Prin pasul

a C. S. Metalurgistul—semne bune...
Unul din foiletoanele apărute în ziarul nostru la începutul lunii martie 

la care problema£ viza pe activiștii clubului bucureștean Metalurgistul, club 
instructorilor sportivi era tratată cu indiferență.

Zilele trecute ne-am dus la marea uzină metalurgică 
lîngă care funcționează clubul, să vedem cum a fost însușită 
sură au fost remediate lipsurile în munca cu instructorii în 
trecut de la apariția foiletonului. Din capul 
foiletonul și-a atins scopul. Acum, atît conduce 
ciațiilor (în uzină sînt 25 de asocia ți 
problema instructorilor voluntari. S-a 
torilor școlarizați existenti In uzină, 
cesc în secțiile de performanță ale 
în domeniul sportului de masă. I 
măsuri pentru pregătirea d- 
secții din asociații și cu 
toate asociațiile uzinei p 
curs, specializîndu-se duj 
Tehnicianul clubului, G..- 
la nivelul clubului, c.• 
lor respective și a lucrări 
seminalii, apoi la examene 
tru secțiile de volei, box,

La ora actuală apn 
și început să activeze ci 
Printre cei mai activi din 
Motoare), C. Constantines

uni.

uit

„23 August", pe 
critica, în ce mă- 
răstimpul care a 

ului trebuie să spunem că
clubului cît și consiliile aso- 
început să se preocupe și de 
lență clară a tuturor instruc- 
l'miîare între acei care mun- 
i care activează în asociații 
consiliul clubului a luai și 
în colaborare cu birourile de

ItM.

ai

l«

Dai I.

£- L

»a mei pe la 
tineri pen-

3 instructori care au 
spartchiadei de vară, 
ie (asociația sportivă 
cai-handbal (Locomo-

r

Bratocea
turiști cu rucsacuri în spate, iar îa 
timpul vacantei de pionierii îndră
gostiți de munte veniți pînă aici cu 
micul tren forestier în taberele din 
Cheia.

Din Cheia te cheamă zeci .de po
teci : spre ’ răsărit se înalță, neobiș
nuit de albastru in orele dimineții, 
muntele Zăganul, pătat de pilcurile 
de zăpadă care au rămas încă neto
pite, iar >pre nord se ridică, masiv, 
Balabanul. Din curmătura lui (1 209 
m alt.) se desprinde pe dreapta dra
mul ce duce la cabana Muntele Roșu 
(1 260 m alt.) de unde în 2-3 ore de 
mers pe jos ajungem la cabana Ciu- 
caș. Continuînd spre apus turul de 
orizont al Cheii, privirile se oprese 
pline de îneîntare asupra BabeșuluL 
O potecă urcă pierdută prin păduri, 
trecînd în spatele lui, acolo unde Te- 
teajenul țișnește zgomotos din inima 
de piatră a muntelui.

Pasul Bratocea oferă priveliști im
presionante, dominate de forme fan
tastice, conglomerate de calcar, care 
amintesc de vestitul munte al Mol
dovei — Ceahlăul. Din curmătura 
Bratocei, lăsăm spre dreapta poteca 
turistică — marcată cu bandă al
bastră — care duce pe la Tigăile 
Mari la cabana Ciucaș (3 ore de 
mers) apoi coborîm versantul de 
nord-vest al Ciucașului. Iar serpei> 
tine, iar păduri de fagi, nesfîrșite 
păduri...

La Km 154, pe malul pîrîului Or- 
Jat, bogat în păstrăvi, se află cabana 
Babarunca (872 m alt.). Este punctul 
de plecare spre munți pentru turiștii 
ce vin dinspre Săcele și Brașov. In
dicatoarele îndrumă spre : Colții Bra
tocei, prin Zănoaga; Vîrful Ciucaș 
(1 954 m) prin Tesla — 4 ore demers 
și Șaua Bratocei, 7500 m depărtare.

Drumul coboară spre Valea Tăr- 
lungului, spre Săcele și Brașov. 
Itinerarul turistic de la Cheia la Să
cele a fost pînă nu de mult mai 
puțin cunoscut. Dar amenajările a- 
nor cabane în această regiune, ta
berele pionierești și școlare de la 
Cheia, ca și drumul bine întreținut în 
ultimii ani, atrag tot mai mulți tu
riști, atît din rîndurile posesorilor de 
mijloace auto-moto cît și din cele ale 
drumeților.

Cu fiecare an, numărul acestora 
crește iar potecile sînt tot mal 
multe.

VIOREL TONCEANU

- președintele asociației sportive 
ecția lui activează cu bune rezul- 
a orientare turistică). In legătură 
roși tineri de la „Turnătoria oțel" 
tbal, atletism, haltere.
i spoit’. ' ne-a vorbit
. „La Mecanica" —. ne spunea 
imp să se simtă prezența instruc- 
l-il in spartachiada de vară, de 
rsuri de haltere și altele, la care 
ociatia noastră avem 7 instructori

i Am stat de vorbă cu G. 1
„Turnătorie otel*' — care ne-a reia 
tate 4 instructori (2 la fotbaL, 1 1;

rezultatul muncii lor ni s-a arăt
participat la întrecerile spart ach

U^spre munca instru :■ r’/ r 
Dumitrescu, membru in consil

interlocutorul nostru — a început în ultimul ti 
torilor voluntari. în cadrul întrecerilor de țoP 
pildă, participă 16 echipe, se organizează concur 
instructorii și-au făcut pe deplin datoria. în as< 
(toți foști sportivi) dintre care cei mai a u (handbal), I. Stre-
cov (fotbal) și Al. Jugulete (haltere)".

După cum reiese din cele de mai sus, la „Metalurgistul" lucrurile au 
început să se îndrepte. Consiliul clubului trebuie insă să se preocupe mai intens 
de pregătirea viitorilor instructori sportivi, de îndrumarea și folosirea celor 
existenți.

cu 
au

D.

ader, 
in as

T. RĂBȘAN

Punctul terminus al excursiei: 
cei mai înalt punct al masivului 
Zăganul. Priveliștile ce se deschid 
spre Ciucaș, spre Bratocea, spre 
Cheia* răsplătesc din plin efortu
rile drumului. Fotoreporterul a 
prins pe peliculă acest moment 
de maximă emoție pentru entu
ziaștii turiști.

Din comuna Mîneciu Ungureni, șo
seaua intră în munți. Șerpuitoare, cu 
pante repezi, în urcare și coborîre, 
se furișază pe sub pădurile de fagi, 
ici și colo apropiindu-se sau depăr- 
tîndu-se de apa Teleajenului ce se 
zbate în grohotișuri. începe una din 
cele mai pitorești văi ale Carpaților 
Meridionali; drumul se strecoară 
printre culmile Clăbucetului, în 
dreapta, și muntele Sfîntu Ilie, în 
stînga, trece printr-o mică deschiză
tură a văii — la km 128,5 — pe lingă 
mănăstirea Suzana (760 m altitudine) 
și ajunge la Cheia.

Aprobarea și dezaprobarea in munca 
educativă cu sportivii

Cuibărită la poalele Balabanului, a- 
șezarea Cheia, întemeiată la 1864, 
este una din minunatele stațiuni 
climaterice ale tării noastre, spre 
care se îndreaptă zilnic numeroși 
iubitori ai turismului. Drumeții „mo
torizați* trec de aici prin Pasul Bra
tocea spre Săcele și Brașov. Potecile 
de munte sînt străbătute de sute de

I Ddța stadion și pînă la clubul spor
tiv nu mai era mult. Antrenorul care 
|m« întovărășea îmi povestea „un caz". 
I Cu tinere ca ea nu poți face treabă. 
[Dacă o luam „tare" de la început și nu 
umblam cu duhul blîndeții, și-ar fi bă
gat mințile în cap... Ce-mi vorbești de 
riprobare?... De sprijinire pe părți po
zitive, de optimism?... Degeaba. o 
merge cu cine-o merge, dar nu cu ea ' 
Hm chemat-o în fața colectivului și am 
Jcriticat-o. Nu a impresionat-o, dimpo
trivă a bravat. A răspuns că e o spor
tivă ,.de valoare națională" și o să fie 
peroie de ea în lot. îl ascultam, dar 
viu-i dădeam dreptate. în timp ce mă 
urămîntam să-mi explic cauzele care au 
fans la situația respectivă pe sportiva 
(noastră, atent ia îmi era reținută de 
considerațiile antrenorului. Și el eon
ii in uă :
I — Mama fetei privește lucrurile la 
suprafață. Nu rareori o auzi spunînd :
l.Fufa  mea e tare deșteaptă, știe tot. O 
Lu fie o sportivă mare. Știu, e invidiată 
pe multi... La școală e persecutată 
benzrn succesele ei în sport". Ei, ce zi
ceți de asta ?! în loc s-o ia la rost, o 
încurajează. Am suspendat-o de la an
trenament, pentru a-și corecta notele la 
kroa/d și a medita ea însăși la gre
șelile sâvîrșite.

— Și aceste metode au dat roade ?
■— Nu, nici vorbă! Un lucru, însă. 

p sigur. Sînt hotărît. în colectivul pe 
vare-l pregătesc n-o mai primesc! N-am 
bof/â să inoculez celorlalți sportiii ase- 
jmenea comportări și atitudini. Intr-un 
vel, bine-mi face! îmi dau seama, eu 
un greșit in educarea ei. N-am acțio
nat prompt, n-am avertizat-o la mo
mentul potrivit, n-am sancționat-o cu 
mai multă fermitate.

îmi întinde mina, iși ia la revedere. 
\cu aerul omului preocupat. Cuvintele 
antrenorului îmi stăruie în minte : „Am 
greșit". ..N-am sancționat-o cu mai 
multă fermitate"...

Chiar așa să fie ? Oare in munca de 
educație, rezolvăm totul numai pe bază 
de constrîngere? Răspunsul este, cate- 
g&ric, negativ: nicidecum. De la cea 
mai fragedă la cea mai înaintată rîrstă 
aprobarea ca și dezaprobarea influen
țează. lasă urme în conștiință, sensibi
lizează, determină la acțiune. Tuturor 
ne place să fim aprobați. Aprobarea 

este aprecierea pozitivă a faptelor 
noastre. Ne întristăm, oricum trăim 
clipe grele, neplăcute, cînd sîntem dez
aprobați. Sportivilor le plac aprecierile 
favorabile asupra convingerilor, a idei
lor și rezultatelor lor.

Forma concretă a aprobării și deza
probării, In practica pedagogică, o ex
primă recompensele și pedepsele... Re
compensele sînt variate : aprobarea, încu
rajarea, lauda, premierea etc. Foarte va
riate și complexe sînt și pedepsele: 
dezaprobarea, observația, mustrarea cu 
avertisment, mutarea din colectiv, sus
pendarea temporară, eliminarea etc.

Metodica recompenselor și pedepselor 
este complexă. în acordarea recompen
selor și a pedepselor trebuie să ținem 
seamă de particularitățile de vîrstă si 
psihoindividuale, de gradul de sensibi
litate a sportivilor pe care-i educăm. 
Antrenorul n-a știut că la vîrsta spor
tivei noastre — vîrsta preadolescentei 
— apar manifestări independente, une
ori izvorîte dintr-un sentiment al încre
derii exagerate în forțele proprii și al 
emancipării. Că aceste manifestări na
turale, firești, pot fi canalizate spre 
trăsături pozitive de voință (tenacitate, 
perseverență, dîrzenie) și de caracter 
(modestie, exigența cu sine, simț de 
răspundere) sau dimpotrivă, pe același 
fond sufletesc pot apare o voință slabă, 
un caracter negativ ce se manifestă în 
atitudini de înfumurare, de supraesti- 
mare, de vedetism.

Cine e de vină în toate acestea? Cine 
a greșit aici ? Sportiva, cu firea ei ? 
Poate... Sigur, însă, au greșit toți cei 
care răspund de educația ei. A greșit 
familia care i-a tolerat multe lipsuri. 
1 etei nu-i plăcea să muncească, era răs
fățată. Această zgură de suprafață pu
tea fi însă înlăturată. Trebuia însă să 
te apropii de sufletul ei, să i se pună 
in lumină adevăratele-i calități. Antre
norul s-a luptat singur să i le pună 
în valoare. Din păcate, mergînd nu pe 
cele mai bune dintre căile pedagogice. 
A subestimat rolul școlii, al colectivului 
pedagogic și al organizației de tineret, 
care în mod cert ar fi constituit un real 
sprijin, dacă antrenorul ar fi do
vedit mai multă înțelegere, strădanie, 
convingerea fermă că sportiva nu 
era pe punctul de a se rata defi

nitiv, că i se putea sădi încredere și ; 
crea un echilibru moral corespunzător.

Recompensele. ca și pedepsele, se 
dau gradat. Linia extremă, exclusivistă, 
n-are eficiență pedagogică. Suspendă- ! 
rile frecvente ale sportivilor, sancțiunile ; 
repetate nu stimulează. Dimpotrivă, \ 
creează indiferență, pașii itate. blazare, 
lipsă de exigență cu sine.

Este nepedagogică practica de a se 
da mai multe recompense și pedepse 
pentru aceeași faptă. Recompensele ca | 
xi pedepsele se dau numai cînd logica : 
o impune. Se recomandă răbdare, multă ; 
deliberare înainte de a pedepsi. Să fim I 
consecvenți în hotărîri. Inconsecvența . 
scade prestigiul antrenorului. Să fim ra
ționali în toate. Se înțelege că nu vom 
fi consecvenți și acolo unde măsurile | 
luate sînt ineficace sau dăunătoare, na- 
mai pentru a nu ni se știrbi prestanța 
de pedagog.

Recompensele și pedepsele trebuie să 
lichideze conflictele, să nu creeze con
flicte noi. Sportivul sancționat să fie 
convins de necesitatea și utilitatea sanc
țiunii. De asemenea, colectivul (echipa) 
să-și dea adeziunea, să aprobe măsurile 
antrenorului. Pe cît e posibil, antreno
rul însuși să rezolve conflictele edu
cative cu sportivii, să n-aștepte forțe 
exterioare. In acest mod își va conso
lida prestigiul de bun pedagog. Recom
pensele și pedepsele se dau rar. Pe
depsele, în special, nu se amintesc. A- 
ceasta ar sădi neîncrederea, ar crea 
izolare, timiditate, sau chiar revoltă în 
sufletul celui ce a fost pedepsit.

Cit răbdare și grijă părintească, cu 
apropiere, înțelegere și așteptare, prin- 
tr-o persistentă muncă de lămurire, în- 
cercînd mereu o unitate de acțiune a 
măsurilor educative exercitate asupra 
sportivei de către părinți, profesori și 
antrenor s-ar fi schimbat mentalitatea 
fetei și ar fi apărut o transformare •- 
videntă în conștiința și conduita ei.

Experiența pedagogică pozitivă de
monstrează că totul se poate rezolva, 
că nu există om needucabil, iii imposi
bilitate de a fi transformat, cînd cei 
care educă se apropie cu optimism de 
el, cînd știu să-l cointereseze, cînd do
vedesc finețe psihologică și tact peda
gogic.

lector univ. N. CEAUSESCU

DRUMEȚIE, SPORT, RECREAȚIE
0 SECȚIE FRUNTAȘA

La asociația sportivă Textila din Cis- 
nădie țarismul are multi prieteni. Nici 
nu-i de mirare. Aici există o secție 
de turism-alpinism foarte activă și un 
mănunchi de activiști care se ocupă 
permanent de organizarea activității tu
ristice. dintre care se remarcă tov. Octa
vian Nistor. Recent, amatorii de turism 
de la Textila (numărul lor e aproape 
de 600) au participat la mai multe ex
cursii, care au avut itinerarii deosebit 
de atractive. Au fost vizitate centre tu
ristice. ca de pildă Păltiniș, Prcjmer, 
Măgura, Gîtul Berbecului etc. In urmă 
cu două săptămîni A.S. Textila a or
ganizat un reușit concurs de orientare 
turistică pe traseul Dumbravă-Cisnădi- 
oara-Rășinari, la care s-au întrecut nu
meroase echipe.

I. Boțocan - coresp.

ÎNTRECERI SPORTIVE
ÎN „PĂDUREA CU LILIAC*

Duminica trecută, numeroși iubitori 
ai naturii din Tr. Severin au făcut o 
frumoasă excursie în renumita „Pădure 
cu Liliac" din comuna Ponoare. Turiștii, 
pe lîngă faptul că au admirat pitores
cul acestei regiuni, au avut ocazia să 
asiste și la o serie de demonstrații 
sportive și să se recreeze, practicînd di
ferite jocuri sportive și distractive. De 
mult succes s-a bucurat demonstrația 
luptătorilor de la asociațiile sportive 
Metalul și Dunărea și cea a halterofi
lilor de la A.S. Voința Tr. Severin.

M. Focșan-coresp.

ÎNCEPUT DE SEZON 
LA POIANA NARCISELOR

Poiana Narciselor, splendidul monu
ment al naturii de la poalele Munților 
Făgăraș, a primit duminica trecut 1 pri
mii vizitatori în acest sezon. Mii de ex
cursioniști din toată țara au ținut să 
vină în această poiană acoperită cu un 
covor de flori albe. Ei au petrecut aici 
o zi minunată, unii au mers în excursii 
scurte prin împrejurimi, alții au asis
tat la reușite programe cultural-sportive

prezentate de formații artistice din ra
ionul Făgăraș și de sportivii din regiunea 
Brașov. Au fost aplaudați la „scenă 
deschisă4* sportivii de la Dinamo Brașov, 
Chimia Făgăraș, Recolta Șercaia, Li
ceele nr. 1 și 2 din Făgăraș care și-au 
demonstrat măiestria la box, volei și 
alte sporturi.

Poiana Narciselor, amintim, este si
tuată lâ 4 km de comuna Șercaia (sta
ție C.F.R. pe linia Brașov-Făgăraș) sau 
pe șoseaua națională Brașov-Făgăraș.

I. Stanca - coresp.

CONCURSURI DE ORIENTARE 
TURISTICĂ

• 100 de studenți, iubitori ai turis
mului din centrele universitare Bucu
rești, Iași, Cluj, Timișoara, Galați, Tg. 
Mureș etc., cîștigălori ai fazelor regio
nale ale campionatului de orientare tu
ristică organizat pentru studenți, s-au 
întîlnit zilele trecute în masivul Paring. 
Ei au participat la un dificil concurs 
de orientare cu etapă de noapte și de 
zi. După parcurgerea traseelor s-au în
tocmit următoarele clasamente: Fete: 
— 1. Facultatea de arie plastice Cluj 
(Agneș Ferencz și Cristina Friedman),
2. I.S.E. București (Dana Păunei și 
Elena Puică). Individual fete — A. Fe
rencz. Băieți: 1. Inst. de artă teatrală 
București (A. Popa și A. lanuli), 2. 
Inst. Petrol-j-Geologie București (FL 
Pop și 1. Dumitru). Individual băieți— 
Al. Popa. Clasament pe centre: 1. Uni
versitatea Timișoara — la fete și Uni
versitatea Cluj — la băieți.

T. Cornea-coresp.
• Turiștii avansați din Ploiești aa 

luat parte recent la un concurs de gra
dul J care a avut loc pe un traseu 
de 15 km în pădurea Românești. Din 
cele 19 echipe care au luat startul, pa 
primele locuri s-au clasat: la băieți 
A. S. Carotaj Ploiești (N. Tănase și P. 
Ionescu), la fete Petrolul Rafinăria Brazi 
(Elena Panait și Elena Zaț).

I. Popescu-coresp.
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£UPTE Interviu cu cei 3 medaliați
N. Martinescu, I. Baciu și S. Popescu ne răspund la 3 întrebări

Ediția din acest an a campionate
lor europene de lupte greco-romane 
ne-a adus satisfacția unor succese 
românești de prestigiu. NICOLAE 
MARTINESCU a cucerit medalia de 
aur la categoria 97 kg, iar ION BA
CIU și SIMION POPESCU au obținut 
medaliile de bronz la cat. 57 și, res
pectiv, 63 kg.

„Luptătorii noștri — ne spu
nea la înapoiere antrenorul ION
CERNEA — au avut o compor
tare remarcabilă. Cei trei me-
daliafi au înlruntat adversari 
redutabili, unii dintre ei cla
sați pe primele locuri la Jocurile 
Olimpice de la Tokio și Ia ultimele 
edi(ii ale campionatelor mondiale 
Dacă se vor pregăti și în conti
nuare cu toată seriozitatea, ei voi 
putea obfine succese și mai mari. 
„Europenele" au constituit, totodată, 
o ultimă veriiicare înaintea celei
mai mari competijii de lupte din 
acest an, campionatele mondiale de 
la Toledo (S.U.A.) 20—22 iunie".

Despre comportarea luptătorilor ro
mâni la campionatele europene, au 
avut cuvinte de laudă mari perso
nalități sportive. ROGER COULON 
(Franța), președintele Federației in
ternaționale de lupte, a spus: „Ro
mânia a tăcut un mare progres, deși 
s-a prezentat cu o echipă tinără". Iată 
ți aprecierea făcută de MILAN HER- 
ȚEGAN (Iugoslavia), secretar gene
ral al forului internațional : „Sînt
convins că România va avea o 
echipă mare la Mexic".

Să dăm cuvîntul acum celor trei

Medaliații privindu-și troieele. tn mijloc, N. Martinescu
Foto: Aurel Neagu

ATLETISM

O CONSFĂTUIRE BOGATĂ

medaliați, care ne-au răspuns la ur
mătoarele 3 întrebări:

1. Cind ați susținut primele în- 
tîlniri internaționale ?

Nicolae Martinescu: „In 1961 la 
turneul international de la Budapesta. 
Atunci (aveam 21 de ani) am pier
dut chiar în primele tururi la Ka- 
sabov (Bulgaria) și la Kozma (Un
garia). Ambii insă erau luptători consa- 
crați pe plan international. Kozma 
locul III la C.M din același an, iar 
Kasabov era campion balcanic".

Ion Baciu : „Nu voi uita niciodată 
primul meu meci international. L-am 
susținut cu francezul Ripa din echipa 
F.S.G.T. in 1962 la Lugoj. întîlnirea 
s-a încheiat cu victoria mea la 
puncte Aveam atunci 18 ani".

Simion Popescu: „Și eu am debu 
tat tot la Lugoj, pe cînd aveam 19 
ani, cu prilejul turneului „speranțelor 
olimpice", în 1959. Am ciștigat toate 
meciurile cu luptătorii din celelalte 
țări, printre care cu Rudakovici (Iu
goslavia) și Polyak (Ungaria), dar 
m pierdut la... Marin Cristea, fiind 
nevoit să ocup locul 11 la cat. 57 kg“

2. Cum apreciați ediția cam
pionatelor europene din acest an ?

N. M.: „Mai intii trebuie să spun 
că au participat concurenți din 23 
de țări și după cum se știe la „greco- 
romane" în Europa sînt cei mai va
loroși luptători. A trebuit deci să 
fac țață unui concurs foarte „tare". 
Este suficient să spun că majorita
tea celor cu care m-am întllnit au 
participat la două sau trei campio
nate mondiale și la J.O. de ia Tokio".

I. B.: „Eu am debutat la Essen ia 
o competiție de o atit de mare am
ploare. Nici măcar la balcaniade nu 
am mai participat, căci la categoria 
mea a concurat pînă în acest an 
maestrul emerit al sportului Ion Cer
nea. Pentru mine totul a fost deci 
nou, îndeosebi numărul mare al ad
versarilor, toți de o bună valoare. 
La turneele internaționale la care 
am participat au fost cel mult 12 
concurenți, iar acum: 201 Așadar, 
pentru mine Întrecerile au lost cit 
se poate de dificile. Bucuria mea este 
cu atît mai mare cu cit am reușit 
să mă înapoiez cu o medalie de 
bronz".

S. P.: „Europenele" din acest an 
au atins un înalt nivel. însuși pre
ședintele F.I.L.A. a declarat că în
trecerile de la Essen au depășit din 
punct de vedere tehnic și al comba
tivității C. M. de ia Tampere".

3. Cîte meciiiri ati susținut la 
Essen și care au lost mai grele ?

N. M. : „tn total 6, dar unul a fost 
parcă mai greu decît celălalt. Să 
incep cu meciul cu Kiss (Ungaria), 
clasat pe locul II la C.M. de la Tam
pere. Apoi cele cu Petrov (Bulgaria), 
care mă învinsese anul trecut la

turneul de la Budapesta, și cu 
Svensson (Suedia) — medalia de ar
gint ia Tokio. Svensson avea o vic
torie asupra mea în 1964, chiar la 
București. De data aceasta mi-am luat 
revanșa! Nici meciurile cu Lue (Tur
cia) și Nikolopoulos (Grecia) n-au 
fost ușoare. în finală m-am intilnil 
cu Karmațkin (U.R.S.S.), un adversar 
foarte puternic, tehnic și combativ. 
El mă întrecuse anul trecut la 
puncte, dar acum am terminat la ega. 
litate. De fapt, nici nu-mi trebuia 
mai mult pentru a cuceii medalia 
de aur".

I. B. : „Și eu am susținut tot 6 
partide. Firesc ar fi să spun că cea 
mai grea a fost întilnirea cu Saiadov 
(U.R.S.S.) pe care am pierdut-o la 
puncte (Saiadov, fost campion mon
dial în 1961, a obținut la Essen me
dalia de argint). Pînă în min. 8, eram 
egali. A ciștigat însă în urma unui 
avertisment pe care consider că l-am 
primit nejustificat. Cel mai greu meci 
nu a fost însă acesta, ci, cel cu 
Stange (R.F.G.), deținător al medaliei 
de argint la C.M. din 1965 și câști
gător al celei de aur la Essen. Me
ciul nul realizat cu Stange a fost o 
surpriză pentru toți cei prezenți la 
„europene".

S. P.: „Toate cele 6 meciuri sus
ținute au iost dificile pentru că i-am 
întîlnii pe adversarii care m-au eli
minat anul trecut la C.M. De data 
aceasta am ajuns pînă în finală. Cel 
mai greu meci a fost cel cu turcul 
Alacok.

Interviu consemnat de
COSTIN CHIRIAC

ÎN ÎNVĂȚĂMINTE ț
Intre preocupările cele mai de seamă ale biroului federației de atletisr 

este și aceea legată de creșterea și formarea unor noi serii de atleți, din rînduril 
cărora să fie selecționați viitorii campioni și recordmani ai țării, cei care — pest 
cîțiva ani — vor trebui să preia ștafeta de la Iolanda Balaș, Lia Manoliu, loan 
Petrescu, Zoltan Vamoș, Nicolae Mustață și de la ceilalți campioni de astăzi.

In acest context se înscrie și recenta consfătuire organizată de F.R.A., 1 
C3re au participat părinți ai unora dintre membrii lotului republican de junior 

antrenori, profesori, medici, o serie dintre foștii atleți fruntași.
In cuvîntul de deschidere tov. EMIL Cl’IBU, vicepreședinte al UCFS ‘ 

președintele F.R.A., arăta printre altele : „Atletismul, considerat pe drept emir 
ca sportul nr. 1 in întreaga lume, stă la baza sistemului nostru de educație f 
zică, fiind recunoscut ca punct do plecare pentru toate celelalte ramuri sportiv 
Atletismul are o influentă binefăcătoare atît asupra dezvoltării fizice cit și asupi 
celei intelectuale a tineretului. în această privință, este mai mult decît edificați 
exemplul pe care ni l-a oferit o întreagă promoție a Liceului cu program -pecii 
de educație fizică din Brașov, care — la examenul de maturitate — a obțini 
calificative mai bune decît ceilalți elevi ai liceelor brașovene. Se dovedește astf 
că actiiitutea sportivă, atunci cind este bine planificată și organizată, nu pool 
avea decît efecte binefăcătoare, că influențează în mod pozitiv procesul de inii 
țămînt*.

Fostul campion al țării la săritura cu prăjina, dr. CLEMENT BACIU, im 
părtășind auditoriului din experiența sa a spus : „Tinerii care practică spo^ 
cunosc marile prietenii pe care le creează întrecerea de pe stadion, călătoresc 
oameni și lucruri noi, lărgindu-și astfel orizontul intelectual, învață să-și orge 
niz-eze timpul. Eu am făcut sport de performanță, am îmbinat medicina cu educați 
fizică și pot spune că n-am arul dificultăți pe care să nu le fi putut im in st 
Sportul m-a ajutat să-mi călesc organismul, să-mi întregesc personalitatea, m- 
ajutat să depășesc toate greutățile.

Ca fost sportiv, dar mai ales ca medic mi-am dat seama de ej&tvrue l 
care este supus organismul unui tiitâr. Eforturile suplimentare, uneori de maxim 
intensitate, pe care le face un sportiv se cer compensate de o odihnă perfectă ș 
o alimentație corespunzătoare. Pentru aceasta consider că e bine ca un tinăr s 
mănînce cu 3 ore înainte de antrenament iar seara să se culce la ora 21, chia 
dacă e „SfîntuP la televizor, bineînțeles, după ce și-a făcut lecțiile pentru zim 
următoare''.

Pentru că veni vorba de lecții, prof. ROMULUS SPIRESCU, direetoru 
SSE nr. 2, arăta wpretenția“ pe care o au cadrele didactice ale școlii față de elevi 
lor: „Noi le oferim tinerilor toate condițiile pentru a putea face atletism de per 
formanță și ne îngrijim cu toată dragostea de creșterea lor. Avem însă doar < 
singură pretenție: să învețe bine! Cei care, eventual, „șchioapătă" la învățătură 
oricît de buni performeri ar fi, sînt opriți să mai vină la antrenamente și la con 
cursuri pînă la îndreptarea situației. Noi formăm sportivi, dar în primul rînd oa 
meni adevărați /“

„Profesorii de la liceu, cei de la școlile sportive, antrenorii și deopotriii 
părinții copiilor sint interesați ca aceștia să învețe bine, să fie sănătoși, să se dez 
volte armonios din toate punctele de vedere, a spus PETRE HIDIOȘANU, fos 
alergător de viteză. Fiul meu Dan, este — ceea ce se cheamă — un băiat cu
minte. Sînt foarte mulțumit de activitatea lui și de felul în care progresează în 
atletism. Cred că, in cîțiva ani, va putea ajunge un atlet de valoare. Pentru cc 
aportul nostru, al părinților, în formarea atletică a copiilor să poată fi mai concret 
și în același timp mai eficient, sugerez F.R.A. să organizeze mai des as^enea 
consfătuiri, să ne informeze din timp asupra acțiunilor pe care le inițiază, pentru 
a lua și noi măsuri".

Mama tinerei sprintere dinamoviste Ruxandra Marinescu sesiza că unele 
concursuri de sîmbătă după-amiază devin în unele cazuri obositoare pentru elevii

Mai multă muncă cu elementele tinere buni

Recent, s-a desfășurat în sala de 
antrenament de la Dinamo faza oră
șenească a campionatului republican 
de haltere.

Comportarea 
cest concurs a 
Este adevărat, 
n-au participat sportivi de categoria I 
și nici maeștri ai sportului și de 
aceea nimeni n-a avut pretenția ca 
performanțele să fie de o înaltă va
loare. Dar, de aici și pînă la rezul
tatele foarte modeste obținute este o 
cale lungă...

Se constată (pentru a cîta oară ?) 
că antrenorii noștri prezintă în con
cursuri aceleași elemente plafonate 
ca : Ion Georgescu (Progresul), D. 
Năstase (Rapid), D. Vîja (Olimpia), 
I. Costiuc (Metalul), Anghel Anghel 
(Metalul) etc.

Acești sportivi nu numai că nu 
mai au perspective să obțină rezul
tate mai bune, dar sînt chiar mai 
slabi ca înainte. Avind în fată ase
menea exemple ne punem întreba
rea : de ce antrenori cu experiență 
ca Iile fericiți (Olimpia), Gh. Purcă- 
rea (Metalul), Gh. Apostol (Progre
sul) își pierd pur și si.mDlu vremea 
cu acești halterofili ? N-ar fi cu mult 
mai util ca preocuparea lor să se 
îndrepte spre promovarea elemente
lor tinere, cu perspective, ca, ei să se 
străduiască să formeze halterofili 
pentru întreceri de mare anvergură ? 
Desigur munca aceasta nu este 
ușoară! Pregătirea tinerilor cere 
multă răbdare, perseverență și c-ntu^ 
ziasm. Adevărul este că unii dintre 
antrenorii noștri dovedesc prea mul
tă comoditate. Pentru a „raporta" clu
burilor „succesele" halterofililor pe 
care-i antrenează, ei apelează la unii 
sportivi care, de ani de zile, obțin 
aceleași rezultate modeste, chiar și 
pe plan intern. Cu o asemenea men
talitate este greu să faci pași înainte.

unor halterofili în a- 
fost nesatisfăcătoare, 
la faza orășenească

Chiar și la cluburile fruntașe din 
Capitală, Steaua și Dinamo, situația 
nu este cu mult mai bună. Atît 
Steaua, cît și Dinamo au, în mod 
practic, doar o singură echipă, căci 
diferența de 
rezerve este 
preocupare 
creșterea și 
explică faptul că, în prezent, foarte 
puțini tineri activează în aceste sec
ții. Problema elementelor tinere tre
buie privită cu cea mai mare serio
zitate, nu numai de antrenori, ci și 
de consiliile cluburilor și asocia
țiilor sportive. A venit vremea să 
fie trași la răspundere acei antrenori 
care nu se ocupă în permanentă de 
depistarea halterofililor de perspecti
vă, de buna lor pregătire.

Activitatea practică din ultima 
vreme ne-a dovedit că acolo unde 
se muncește serios, cu tragere de 
inimă (la Cluj, Timișoara, Oradea}, 
unde antrenorii se dăruiesc din plin 
profesiunii alese, rezultatele nu în- 
tîrzie să apară.

în altă ordine de idei trebuie să 
arătăm că, deși s-a criticat în repe
tate rînduri faptul că sala de antre
nament Dinamo II nu este potrivită 
pentru organizarea unor concursuri 
oficiale, totuși, comisia orășenească 
de specialitate manifestă, în conti
nuare, o totală lipsă de preocupare 
pentru căutarea unei săli corespun
zătoare. Credem că, cu mai mul^ 
inițiativă, asemenea concursuri ar 
putea fi organizate în săli adecvate, 
la unele școli, uzine, cluburi etc. 
Nici la capitolul popularizare, comi
sia orășenească de haltere n-a fost 
la înălțimea sarcinilor. De multă vre
me n-a mai apărut vreun afiș sau 
măcar un anunț, în fața sălii respec
tive, care să popularizeze un con- 

- curs. Nu de mult am fost la Oradea 
la o competiție între reprezentativele

valoare între titulari și 
foarte mare. Lipsa de 

a antrenorilor pentru 
promovarea juniorilor

orașelor 
bine, am 
presionat 
entuziaști 
concurs de haltere. Nu a fost scăpat 
din vedere nici un amănunt de orga
nizare, începind cu popularizarea și 
terminînd cu semnalizatoarele electri
ce care deservesc arbitrajul. Este un 
exemplu care trebuie urmat și de 
alte comisii orășenești și regionale.

Timișoara și Oradea. Ei 
rămas foarte plăcut im- 

de felul în care o mină de 
au știut să organizeze un

LAZÂR BAROGA 
secretar al F. R. Haltere

I
I
I 
I
I
I
I
I

care au școală dimineața. In altă ordine de idei, remarca dînsa ; „Cei mai 
dintre copiii noștri sînt chemați în tabere, în timpul vacanțelor. De acolo se 
cu învățăminte folositoare, cu multă poftă de lucru. Pentru ca aceste tabere să 
dea un randament și mai mare, propun să se studieze posibilitatea organizării unor 
cursuri de limbi străine. In felul acesta tinerii ar veni din tabere și mai cîștigațP.

Au mai luat cuvîntul părinții atleților Radu Muțică și Carmen lonescu, me
dicii Ion Wie sen may er și Gh. Buzescu, prof. Rodica Sic lo van, prof. Victor Firea, 
secretar general al F.R.A. etc.

Această consfătuire ne-a arătat, o dată în plus, că de rezultatele tinerilor 
atleți sînt preocupați în egală măsură tehnicienii ca și părinții copiilor. RodjiJ 
acestor preocupări comune a și început să se vadă, prin „performanțele* de o 
valoare tot mai mare pe 
școlilor

Unda mergem?

• BASCHET, 
reasca, de 1a ora 17 : Ra
pid — Universitatea Timi
soara, Universitatea Cluj — 
Politehnica București, Di
namo București — Steaua, 
meciuri în cadrul turneu
lui final.

A BOX. Stadionul Re
publicii, de la ora 19, fi
nalele campionatelor indi
viduale. în caz de timp 
nefavorabil, întrecerile au 
loc la Pavilionul Expozi
ției Economiei Naționale, 
la ora 20.

•- RUGBI. Teren 
tehnica, ora 17,30 : 
tehnica — Olimpia ; 
Tineretului IV, ora 
------- — Știința I.P.G.G. :

Tineretului II, ora 
Colorantul — I.S.E.; 
Tineretului IV, ora

Poli- 
Poli- 
teren 
16,30 :

I.C.F.
teren
17,30 : 
teren
13 ; Clubul sportiv școlar 
H — Proiectantul, meciuri 
în cadrul seriei a IV-a a 
categoriei B.

|Ln

întorc

care tinerii le înregistrează pe stadion și pe băncile

ADRIAN IONESCU

(juniori), ora 10 : 
București — C.F.R.

1 . teren 
ora 10 :

scrima, sala 
de Drept, de 

: campionatul 
(faza a H-a).

SPORTURI NAUTI- 
Lacul Herăstrău, de 

la ora 16 : „Cupa Olimpia** 
la caiac, canoe și canotaj 
academic.

Fac ul- 
la ora 
orășe-

Duminică-
a FOTBAL. stadionul 

„23 August", ora 14 : Școa
la nr. 95 — Școala nr. 114 
(camp, școlar), ora 15,30 : 
Dinamo București — U.T. 
Arad (cat. A), ora 17,15 : 
Rapid — Universitatea 
Cluj (cat. A) ; stadionul 
Dinamo, ora 8,30 : Liceul 
nr. 36 — Școala profesio
nală „23 August” (camp, 
școlar), ora 10 : Dinamo 
Victoria București — Me
talul Tîrgoviște (cat. B) ; 
stadionul Politehnica, ora 
8,30 : Știința București —

Steaua 
Știința 
Pașcani (cat. B) ; 
Timpuri Noi, ora 10 : FI. 
roșie București — S.N. Ol
tenița (cat. C) ; teren La- 
romet, ora 9 : Tehnometal 
București — FI. roșie Bucu
rești. (juniori) ; stadionul 
Ciulești, ora 10.30 : Rapid 
— Farul Constanța (ju
niori) ; stadionul „23 Au
gust", teren IV, ora 10 : 
Viitorul București — Fla
căra Moreni (jun.) ; teren 
Voința I, ora 10 : S.S.E. 
nr. 2 — Metalul Tîrgoviște 
(jun.).

a PARAȘUTISM. Aero
dromul Clinceni, ora 9 : 
prima zi a concursului Ro
mânia — Iugoslavia.

O SPORTURI NAUTICE. 
Dacul Tei, ora 9 : finalele 
campionatelor universita
re la caiac, canoe și ca
notaj academic.

A GIMNASTICA. 
Tineretului, ora 8 și 
15 : campionatul Capitalei 
pentru copii și juniori cat. 
a n-a.

SCRIMĂ. Sala Facul
tății de Drept, de la ora 
9 : campionatul orășenesc 
(faza a II-a).

Sala
ora

A VOLEI. Teren Sănă
tatea, ora 10 : I.C.F. — Țe
sătura piatra Neamț (f. II), 
I.C.F. — Viitorul Bacău 
(m. II) ; teren Progresul, 
ora 10 : Progresul — Alu
mina Oradea (m. II), me
ciuri în cadrul ultimei e- 
tape a categoriei A.

O HANDBAL.
nul Tineretului, de la ora 
9,30 : Universitatea 
rești “ 
șoara (m.
București 
Timișoara 
București 
Brașov (f. xj ; texxsn Jt-x-o- 
gresul, ora 16 : Progresul 
— Spartac Constanța (f. II); 
teren Giulești, ora 17 : Ra
pid — Mureșul Tg. Mureș 
(f. I).

@ ÎNOT. Bazinul Flo- 
reasca, de la ora 10 și de 
la ora 17 : concurs de 
copii.

A POLO. Bazinul Dina
mo, de la ora 10 : Progre
sul — Voința Cluj (cat. A), 
Progresul — Clubul spor
tiv școlar (juniori) ; ștran
dul Tineretului, de la ora 
9 : Unirea — Dinamo, 
S.S.E. nr. 2 — Rapid, 
S.S.E. nr. 1 — Steaua (ju
niori).

Stadio-

Bucu- 
Politehnlca Timi- 

I), Universitatea 
— Universitatea 
(f. I), Confecția 
— Rulmentul 
I) ; teren Pro-

I
I

I
î
I
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DOAR

Ă
Să subscriem și noi la această 
urtă sinteză din istoria celor

spre
1—2, fixat pe 

apoi micile drame 
din cabinele jucăto- 
decepție în tabăra 
atîta exuberanță la 
felul lor mai tăcuți. 

Leopold Vogel

Pentru această etapă - după cum ne-au transmis corespondenții noștri - toate formațiile cin categoria A s-au 
pregătit cu minuțiozitate în tot cursul săptămînii. Antrenorii au căutat cele mai bune formule de echipe pe cere să le 
alinieze în jocurile programate.

în rîndurile de mai jos, publicăm formațiile probabile și scurte declarații ale antrenorilor asupra perfidelor progra
mate in această etapă :

PETROLUL - STEAGUL ROȘU
PETROLUL: Ionescu — Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu — 

Iuhas, Dragomir — Moldoveanu, Dridea I, Badea, Dridea II.
C. Cernăianu (antrenor): „Avem de susținut o partidă 

destul de dificilă pentru că Steagul roșu se află in zona 
periculoasă. Desigur, brașovenii vor căuta să dea maxi
mum de randament în jocul de mîine. De aceea, noi privim 
meciul cu toată seriozitatea pentru a evita orice surpriză—’

STEAGUL ROȘU : Adamache — Ivăncescu, Jenei, Alecu, 
Naghi — Năftănăilă, Pescaru — Selimesi, Necula, Goran 
(Gane), Gyorfi.

Silviu Ploeșteanu (antrenor): „Echipa noastră a făcut 
întotdeauna partide frumoase în compania formației din 
Ploiești. Jucătorii noștri se bucură de simpatia publicului 
din acest oraș, fapt pentru care ne vom strădui să facem 
un joc de calitate..."

ARBITRII: V. Dumitrescu la centru, I. Hrisafi și C. Prelici 
ia tușă (toți din București).

RAPID - UNIVERSITATEA CLUJ
Bretan (Neșu) 
Marcu, Adam, 

A. Șepci

RAPID : Răducanu — Lu- 
pescu, Motroc, G Dan, 
Greavu — Dinu, Georgescu 
— Năsturescu, Dumitriu, 
Ionescu, Kraus.

Stănescu (antrenor): 
„Aliniem aceeași iormație 
cu care am cîștigat 
ciul de la Tirana, 
a mers ceva mai 
sperăm ca in jocul 
minică cu studenții 
să recîștigâm 
publiculuiu.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Gaboraș (Ringheanu) — 
Szdke, Pexa, Anca, Cîmpea- 

Alexandru, M.

joi me- 
Echipa 

bine și 
de du- 
clujeni, 

simpatiile

— Ivansuc, 
Szabo.
(antrenor): 

„Echipa noastră joacă bine 
la București, tn compania 
Rapidului am realizat me
reu partide spectaculoase, 
așa cum sper să tie și aceea 
de duminică—"

ARBITRII: AL Toth la 
centru, M. Bădulescu și Tr. 
Vecan la tușă (toți din 
Oradea).

FARUL -
FARUL: Manciu — Pleșa, 

Țîlvescu, Costin, Gref — 
Stancu, Koszka — Tutan, 
Manolache, Iancu, Kalio 
(Ologii).

Petre Comăniță (antrenor 
secund): ..Meciul cu Steaua 
este așteptai cu mult interes 
în orașul nostru, dar și cu 
îngrijorarea inspirată din 
cauza accidentării unor ju
cători (Stanca, Ologu. Tu- 
fan). ca și de poziția echi
pei noastre în clas iT.

STEAUA
S TEAUA: Suciu — Pe - 

tescu, Hălmăgeann, D. Ni- 
culae, ~ 
nei. D. Popescu (Raksi) — 
Sorin _ —
(Constantin), Voinea. Crai
nice anu.

I. Savu (antrenor); .Jo
cul de la Constanta este 
deosebit de diiicil. Sperăm 
Intr-o comportare la valoa
rea echipei noastre".

ARBITRII: O. Cerașa-
Craiova. la centru. EL Du- 
mitriu-Craiova și S. Dră- 
gulid-T. Severin, la tușă.

Sătmăreanu Je-

Avram, Pavicvici

ȘTIINȚA CRAIOVA - CRIȘUL
ȘTIINȚA CRAIOVA : Papuc — MTăilescu, Mir.că, M. 

Marcel, Deliu — Strimbeanu, Ivan — Sfirlogea, ERîmie, 
Stănescu, Circiumărescu.

D. Teodorescu (antrenor): „Dorim să facem un joc bun. 
Avind in vedere configurația clasamentului, avem nevoie 
de victorie pentru a r.e clariiica situația și a scăpa de 
emoții. Echipa noastră se aim bine pusă la punct, iar 
jucătorii așteaptă cu încredere întilnirea de miine—"

CRIȘUL: Eremia — Tălpaș, Solomon, Pojoni, E. Naghi — 
Vigu, Iacob — Harșani, Damian, Sacaci IIL Mureșan II.

L. Zilahi (antrenor): „Vom juca fără doi titulari, Mu
reșan III ți Balog, accidentați. înlocuirea lor slăbește 
potențialul de joc al echipei, atît in atac, cit și în apă
rare. Cu toate acestea, în rînduf jucătorilor noștri există 
dorința unanimă de a ciștiga meciul de la Craiova pentru 
a evita retrogiadarea echipei din categoria A..."

7i

SIDERURGISTUL - POLI
TEHNICA TIMIȘOARA

SIDERURGISTUL: Florea
- Pal, Costache, Voicu, 

Velea — Ioniță, Adam — 
S. Bretan, Voinea, Stătescu, 
Ciocănaru.

I. Zaharia (antrenor): 
„După evoluția echipei 
noastre în ultimele etape, 
cred că avem toate șan
sele să cîștigăm acest meci 
pf eare îl disputăm pe te
ren propriu..."

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA : Siclai — Suidan, Pe- 
trovici, Răcelescu, Sperio- 
su — Grizea, Mihăilă — 
Cotormani, Loncer, Lereter, 
Regep.

C. Voroncovschi (antre
nor) : „Avem un meci foar
te greu in perspectivă. Si- 
derurgistul merge din ce 
in ce mai bine. Acasă, ea 
va juca la cîștig, ținind 
seama de poziția ei in cla
sament. Nici noi nu avem 
o situație ușoară, așa că— 
Sper însă că, în ciuda lup
tei pentru cele două puncte 
atît de prețioase la aceas
tă oră, jocul va ii fru
mos..."

ARBITRII: C. Nițescu- 
Sibiu (la centru), E. Bucșe- 
Sibiu și Oct. Calugherovici- 
Brașov ia tușă

DINAMO BUCUREȘTI - U.T.A.
DINAMO BUCUREȘTI: 

Datcu — Sloenescu, Nun- 
weiller III, Nunweiller IV, 
Ivan — Ghergheli, Ștefan 
— Pîrcălab, Ene (Frățilă), 
Nunweiller VI, Varga.

Tralan Ionescu (antre
nor) : „Săptămîna aceasta 
majoritatea jucătorilor au 
tost plecați. Patru în selec
ționata de tineret, alți patru 
la reprezentativa A. For
mația definitivă pentru me
ciul cu U.T.A. o voi alcătui 
abia simbâtă dimineață, 
împreună cu colegul meu 
Angelo Niculescu pe care 
îl aștept să se înapoieze de 
la Timișoara. In ceea ce 
privește meciul cu U.T.A., 
nu este de loc ușor pentru 
noi, echipa arădană jucin- 
du-și una din ultimele

„cărți" pentru răminerea in 
prima categorie a țării. 
Așadar, privim meciul cu 
toată seriozitatea...^

U.T.A.: Weichelt 
man) — Petschovschi 
Bacoș, Mețcas, Czako 
Chivu, Donciu — 1 
Jac, Țîrlea, Axente.

N. Dumitrescu (antre
nor): „Ținînd seama de 
evoluția bună cu Sid.eru.r- 
gistul (in ciuda rezultatu
lui de egalitate pe teren 
propriu), echipa noastră nu 
este lipsită de șanse in 
meciul de la București. De
sigur, este un meci greu 
pentru noi, dar„.“

ARBITRII: I. Dobrin (Cra
iova) la centru, N. Mogo- 
roașe (Craiova), Gh. Nlicu 
(Tg. Jiu) la tușă.

ARBITRII: N. Cursam 
(Ploiești) la centru, V. Gli- 
gorescu (Ploiești) și V. To
ma (București) la tușă.

Fază dintr-un meci Dinamo București — U.T.A., disputat în 
campionatul trecut

Foto : V, Bageac

(Co
in, 

ii — 
Pantea,

Clasamentul
1. Petrolul 21
2. Rapid 21
3. C.S.M.S. 21
4. Dinamo Pitești 21
5. Dinamo București 21
6. Știința Craiova 21
7. Universitatea- Cluj 21
8. Steaua 20
9. Steagul roșu 21

10. Politehnica Tim. 21
11. Crișul 21
12. U.TĂ.. 21
13. Farul 21
14. Sider urgistul 20

PENTRU CUPLAJUL DE

campionatului categoriei A
GENERAL ACASĂ DEPLASARE

14 5 2 43—15 33 10 10 0 0 31— 8 20 11 4 5 2 12— 7 13
13 2 6 37—19 28 11 9 1 1 26— 8 19 10 4 1 5 11—11 9
9 5 7 28—29 23 10 7 3 0 19— 6 17 11 2 2 7 9—23 6
9 4 8 38—33 22 11 9 0 2 28—13 18 10 0 4 6 10—20 4
7 7 7 29—26 21 10 5 2 3 18— 9 12 11 2 5 4 11—17 9
7 7 7 19—25 21 11 7 4 0 14— 4 18 10 0 3 7 5—21 3
6 9 6 22—28 21 10 5 5 0 14— 7 15 11 1 4 6 8—21 6
5 9 6 26—18 19 10 5 3 2 21 — 7 13 10 0 6 4 5—11 6
8 3 10 31—28 19 11 7 2 2 25— 9 16 10 1 1 8 6—19 3
8 3 10 19—30 19 11 7 2 2 15— 9 16 10 1 1 8 4—21 3
5 8 8 22—30 18 11 5 5 1 16— 8 15 10 0 3 7 6—22 3
5 8 8 25—34 18 11 4 6 1 17—:11 14 10 1 2 7 8—23 4
7 3 11 22—31 17 10 7 2 1 16— 6 16 11 0 1 10 6—25 1
4 5 11 29—44 13 9 2 4 3 15—10 8 11 2 1 8 14—34 5

C.S.M.S. - DINAMO PITEȘTI
C S.M.S. : Constantinescu — V. Popescu, Pop, Vornicu, 

Deleanu — Ștefănescu, Romilă — Matei, Lupulescu (Incze 
IV), Cuperman, Stoicescu. După cum se știe, echipa ieșeană 
a jucat joi Ia Szczecin-Polonia, unde a tăcut meci egal : 
1—1 cu Pogon din localitate. întrucit CJ.M.S.-ul sosește 
în (ară abia stmbătă, meciul cu Dinamo Pitești se va 
disputa luni la Iași, cu începere de la ora 17,30.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu — I. Popescu, Barbu, 
Hie Stelian, David — Țîrcovnicu, Dobrin — G. 
Țurcan, Naghi, Radu (Pop).

Ștefan Vasile (antrenor): „Am păstrat aceeași 
cu care am învins pe Rapid in etapa precedentă, 
echipa să iacă la Iași un joc care să satisfacă publicul—’

ARBITRII: Gh. Dulea Ia centru, I. Pișcarac și L Doncea 
la tușă (toți din București).

Ionescu,

formație 
Sper că

MÎINE DE PE STADIONUL 
„23 AUGUST' S-A EDITAT 
UN PROGRAM CU UN 
CONȚINUT BOGAT, din 
care spicuim :

— Doi antrenori neutri 
despre meciurile Dinamo 
București — U.T.A. și Rapid 
— Universitatea Cluj.

— Palmaresul jocurilor 
etapei.

— Să cunoaștem regula
mentul (ne vorbește arbi
trul internațional Mihai 
Popa — București)

— Caleidoscop
Programul mai conține și 

alte articole și comentarii 
deosebit de interesante.

155.216 ici premii
pc un buletin la Pronosport

După meciul România»Austria, la tineret
SK

30 DE MINUTE DE FOTBAL!
Plină de sensuri observația, cu 
irculație în lumea fotbalului, po- 
ivit căreia „un meci nu se în- 
eie o dată cu ultimul fluier 

e arbitru". Am verificat-o o 
,tă în plus joi seara, la Timi- 
ara, urmărind mulțimea oe pă
șea tăcută în decepția ei tri- 

unele, unii dintre spectatori mai 
*uncînd o ultimă privire 
el incredibil 1—2, fixat
belă ; vin 
... bucurii.
or. Cită 
astră, pe 
peți, de 

oar antrenorul 
are voie să nu fie lucid. Fos- 
1 jucător al Admirei, de 40 de 
l internațional în epoca de glo- 
‘ a Wunderteamului, ne decla-

• „Am cîștigat norocos. Româ- 
ne-au dominat, jucînd un fot- 

I de clasă, îndeosebi în prima 
priză".

90 de minute de joc, limitând însă 
fotbalul de clasă la care se re
ferea antrenorul austriac doar 
la o jumătate de oră. Perioada, 
de obicei mai ferită de momente
le psihologice, în care cele două 
echipe au căutat să-și impună su
perioritatea, făcînd apel la lec
ția învățată „acasă“, la arsena
lul de cunoștințe tehnico-tactice, 
la stilul propriu, au dat rezul
tate mai bune mijloacele folo
site de fotbaliștii români și anu
me acelea ale jocului constructiv- 
ofensiv, axat pe o judicioasă or
ganizare și mișcare în teren. Cei 
doi mijlocași, unul defensiv (Ja- 
maischi) celălalt de sprijin (Do- 
brin) și-au îndeplinit sarcinile cu 
succes, imprimînd atacurilor o- 
rientare și claritate. Foarte in
genios a manevrat apoi linia de 
atac și îndeosebi înaintașii cen
trali, Naghi și Frățilă, a căror 
alternanță de roluri (cînd „vîrf”, 
cînd coordonator) a derutat de
seori apărarea adversă. Ce a ur
mat se cunoaște : din numeroa-

sele ocazii CLABE de gol —- 
consecința unor faze foarte bine 
lucrate — selecționata noastră de 
tineret a materializat una singu
ră, risipindu-le cu seninătate pe 
celelalte, în speranța că mai este 
timp suficient pentru majorarea 
scorului. Pînă cînd a venit go
lul egalizator, cel din min. 42, 
care a însemnat cu adevărat un 
prim moment psihologie al jo
cului. Dar nu mult timp după 
pauză, în plină dominare exer
citată la poarta lui Hotschart, 
oaspeții au înscris golul victo
rios — al doilea moment psiho
logic — speculînd o greșeală de 
apărare.

După meci, vina înfrîngerii se 
pasa (cu... precizie de astă dată) 
de la linia de apărare la cea de 
atac și... invers. Fundașii acu
zau pe înaintași de ușurința cu 
care au ratat, aceștia imputau a- 
părării lipsa de hotărîre la ra
rele contraatacuri ale adversa
rului. Nici unul dintre comparti
mente nu-și recunoștea însă pro-

priiie greșeli și, cu atît mai pu
țin, pe cele ale întregii echipe : 
greșita orientare tactică, adopta
tă în repriza secundă și caren
țele de ordin moral-volitiv. Una 
a antrenat-o, după părerea noas
tră, și pe cealaltă. De ce ? Pen
tru simplu motiv că renunțarea 
la jocul de clarviziune, variat în 
atac, în favoarea acțiunilor de 
hazard (imprimat de Varga — 
după cum s-a mai spus și în 
cronica jocului) a înlesnit misiu
nea formației austriece. Și ast
fel, pe măsură ce oaspeții deve
neau mai încrezători în forțele 
lor, jucătorii noștri acționau ’ cu 
nervozitate sub presiunea timpu
lui, care pentru ei se scurgea 
mult mai repede. Nu e însă tim
pul pierdut pentru reflectare a- 
supra greșelilor. Mai ales că re
prezentativa de tineret este o 
echipă de perspectivă, care poate 
suferi deci și unele modificări...

G. NICOLAESCU

® Operațiunile „Tragerii 
autoturismelor" de astăzi 21 
mai 1966 vor avea loc în 
sala Clubului Finanțe Bănci 
din București, str. Doamnei 
nr. 2, începînd de la orele 
18,30.

• O dată cu introducerea 
noutăților, la Pronosport au în
ceput să apară numeroși cîști- 
gători ai premiului maxim 
(120.000 lei plus importante 
suite de premii). La concursul 
din 8 mai a.c., participantul 
Gheorghe Czimmer din Bucu
rești a obținut premiul excep
țional în sumă de 105.055 lei.

Concursul de mîine 22 mai 
1966 vă oferă posibilitatea de 
a deveni posesorul unui pre
miu important, mai ales că are 
un conținut extrem de atrac
tiv : 7 meciuri de categoria A, 
2 de categoria B și 4 întîlniri 
din ultima etapă a campiona
tului italian — categoria A.

Se aduce la cunoștință 
participanților că meciul VI 
— C.S.M.S. Iași — Dinamo 
Pitești din programul con
cursului Pronosport nr. 21 de 
mîine duminică 22 mai a.c. 
se dispută luni 23 mai a.c.

Conform regulamentului, 
meciul rămîne valabil în 
concurs.

Depunerea buletinelor câș
tigătoare se face în terme
nul stabilit în mod obișnuit 
pentru concursurile Prono
sport.

PRONOSPORT

Premiile concursului PRO
NOSPORT nr. 20 din 15 mai 
1966:

Premiul excepțional: 1 va
riantă a 120.000 lei; Categoria 
a H-a: 3 variante a 35.216 lei; 
Categoria a III-a: 25 variante 
a 4.225 lei; Categoria a IV-a: 
238,5 variante a 442 lei.

Report pentru premiul excep
țional: 38.473 lei.

Report pentru fondul premiu
lui minim: 177.977 lei.

Premiul excepțional de 120.000 
lei a revenit participantului 
LUNGU VOICA din București, 
totaiizînd astfel premii în va
loare de 155.216 lei.

LOTO

La tragerea LOTO din 20 
mai 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere:

66 49 69 41 26 76 18 87 45 57

Premii suplimentare : 37 16 55
Fond de premii: 912.072 lei.
Tragerea următoare va avea 

loc vineri 27 mai a.c. la Huși.

Rubrică redactată de i'diuiiiis- 
t rafia de Stat Loto-Pronosport.



Propuneri in legătură cu competițiile CICLISM

Circuitul regiunii Ploiești
• •

de baschet pentru copii și juniori
Cercetările metodologice de la noi și din alte țări 

au arătat că singura cale justă de ridicare calitativă 
a jocului de baschet o constituie munca cu copiii, de 
la o vîrstă cît mai mică, pe baza unei selecții care 
să i însoțească multi ani după inițiere, cu un nu
măr corespunzător de antrenamente și cu un număr 
mare de jocuri de verificare — amicale și oficiale — 
încă de la început. Necesitatea acestor jocuri se face 
resimțită nu numai ca un motiv de stimulare în pre
gătirea micilor jucători ci. în primul rînd, pentru a 
avea un criteriu de verificare reală a posibilităților 
lor iar mai tîrziu, în anii maturității sportive, pentru 
a ajunge la acel joc sigur și relaxat care să ducă 

afirmarea pe plan internațional.
Iată de ce profesorii de educație fizică și antrenorii 
baschet sînt deosebit de interesați și au primit 
mult entuziasm vestea creării a două competiții 

trepte importante în pregătirea spor- 
,Cupa tânărului baschetbalist", or- 

în

la

de 
cu 
intermediare 
tivă a elevilor lor :
ganizată de Federația de baschet pentru elevii 
vîrstă de 14—16 ani (de fapt, un veritabil campionat 
de juniori categoria a H-a) și „Cupa Carp a ți" organi
zată de S.S.E. Brașov pentru copiii între 12—14 ani. 
Veștile pe care le avem despre pregătirile în vederea 
ambelor competiții sînt îmbucurătoare. La București, 
de pildă, a fost organizat un campionat la care parti
cipă 12 echipe alcătuite din tineri de 14—16 ani, iar 
la Brașov toate școlile generale sînt angrenate într-o 
„Cupă S.S.E.”, în urma căreia vor fi selecționați cei 
mai buni tineri pentru formarea a două reprezenta
tive.

In iul etapei i

Crișul — Politehnica Cluj
Partida centrală a celei de a treia 

etape a campionatului republican de 
polo este programată Ia Oradea, 
unde formația locală Crișul (care a 
acumulat maximum de puncte în 
primele etape) va primi replica Poli
tehnicii din Cluj.

La București (bazinul Dinamo de la 
ora 10), Progresul va încerca să ob
țină prima sa victorie în fața echipei 
Voința Cluj. în sfîrșit, la Tg. Mureș, 
o altă partidă echilibrată, deschisă 
oricărui rezultat : Mureșul — Rapid 
București. Meciurile Dinamo — I. C. 
Arad și Industria linii Timișoara — 
Steaua au fost aminate.

RADIOCLUBUL CENTRAL

comunică ținerea sesiunii de 
examene de radioamatori în 
zilele de 23 și 24 mai la sediul 

radioclubului
Informații la telefon 37.05.13

fiUGB!

Pentru reușita celor două competiții șl pe baza ex
perienței acumulate în cele trei ediții anterioare ale 
„Cupei Carpați”, îmi permit să fac următoarele su
gestii de ordin metodico-organlzatorlc :

1. Ca date calendaristice, „Cupa Carpați" urmează 
să aibă loc (la Brașov) imediat după terminarea anu
lui școlar (16, 17, 18 iunie), cu participarea, pe bază 
de invitații, a 8—10 echipe din toată țara. „Cupa tină-

rului baschetbalist", la care iau parte elevi din cla
sele VTH—IX, e bine să se dispute la următoarele 
date : etapa de zonă între 27 iunie — 4 iulie ; etapa 
finală la sfîrșitul lunii iulie. în acest fel s-ar da po
sibilitate și elevilor ” ' ’
iunie dau examene 
iar după etapa de 
timp de pregătire.

2. Ar fi bine ca în fiecare oraș să se organizeze 
în luna mai o competiție pentru echipele școlilor ge
nerale, în urma căreia să fie selecționați cei mai buni 
jucători și care să formeze reprezentativa orașului 
pentru etapa de regiune. La etapa de zonă ar fi util 
ca regulamentul să permită echipei campioane de re
giune să fie întărită cu elemente talentate din diferite 
orașe ale regiunii, iar Bucureștiul să participe cu două 
echipe, de asemenea cu dreptul de a se întări.

din clasa a vm-a (care în luna 
de admitere Ia liceu) să participe, 
zonă, echipele calificate ar avea

3. Regulamentul de joc să prevadă la aceste jocuri 
aceeași durată ea la ale seniorilor, avînd în plus cite 
o pauză obligatorie de 2 minute (în minutele 10 și 
30). Consider de asemenea că e bine să se joace cu 
mingi de plastic care, avînd limitele minime, sînt 
mai accesibile tinerilor jucători.

4. în ceea ce privește orientarea jocului, cred că 
ar fi de dorit ca regulamentul să prevadă aplicarea în 
mod obligatoriu a apărării active -Bom la om« pe 1/2 
teren și temporar pe tot terenul, lucru care ar cores
punde tendinței generale în baschetul modem și spe
cificului vârstei. în acest caz ar trebui să se limi
teze și timpul de joc, care să nu depășească 10—12 
minute de repriză pentru fiecare jucător.

5. La nici una din etapele competițiilor să nu fie 
permis mai mult decît un meci pe zi.

în ceea ce privește celelalte reguli de joc, expe
riența a arătat că la această vîrstă copiii se manifestă 
asemănător sportivilor maturi, cu oarecare îngăduință 
la unele procedee mai grele, cum ar fi „capacul”, o- 
priiile din viteză mare, blocajele etc,,- precum șl re
gula celor 3 secunde.

închei, convins că aceste cîteva propuneri vor con
tribui la succesul deplin al competițiilor a căror or
ganizare dovedește că baschetul nostru pășește pe 
calea ridicării sale calitative.

prof. GH. ROȘU
antrenor la S.S.E. Brașov

KZXZîZZXS

DOUĂ PASIONANTE
Etapa programată la sfîrșitul aces

tei săptămîni este dominată de jocu
rile derbi din cadrul întrecerii echipe
lor feminine din seria I. Interesul cu 
care sînt așteptate aceste partide este 
pe deplin justificat, dacă ținem sea
ma de faptul că mîine în București se 
vor înfrunta primele patru clasate. 
Astfel, dimineața pe stadionul Tine
retului, liderul campionatului, Univer
sitatea Timișoara va primi replica for
mației Universitatea București, într-un 
joc în care, pe lîngă valoarea teh
nică și tactică 
a numeroase 
nale, rezultatul 
tanță în lupta 
rilor 2, 3 și 4
cu atît mai mult cu cît după-amiază, 
pe stadionul Giulești, se vor afla față 
în față Rapid București și Mureșul 
Tg. Mureș, alte două formații frun
tașe ale handbalului nostru feminin și 
ele participante directe la lupta amin
tită mai înainte. Pentru edificarea ci
titorilor noștri vom arăta cum se pre
zintă clasamentul, în partea lui su
perioară, înaintea Jocurilor de miine :
1. Universitatea Timișoara 27 puncte ;
2. Mureșul Tg. Mureș 23 p. ; 3. Ra
pid București 23 p. ; 4. Universitatea

ce o promite evoluția 
handbaliste internațio- 
are o deosebită impor- 
pentru ocuparea locu- 
din clasament. Aceasta

MIINE IN BUCUREȘTI

București 22 p. Celelalte meciuri din 
seria I feminină sînt : Tractorul Bra
șov — C.S.M. Sibiu ; Confecția Bucu
rești — Rulmentul Brașov și Liceul 
nr. 4 Timișoara — Voința Odorhei.

La băieți sînt programate numai 
patru partide, dintre care în două se 
întîlnesc echipe de mijlocul clasamen
tului : Rafinăria Teleajen — Dinamo 
Brașov și Știința Galați — Dinamo 
Bacău. La Brașov, Tractorul dispută 
o partidă decisivă pentru evitarea re
trogradării în compania formației 
Steaua, iar la București Universitatea 
primește vizita Politehnicei Timișoara, 
aceasta din urmă angajată și ea în 
lupta pentru menținerea în seria L

★
Ieri după-amiază, pe terenul din

Ghencea, handbaliștii de la Steaua au 
primit replica echipei Politehnica Timi
șoara, în cadrul etapei disputată la mij- 
locul acestei săptămîni. La capătul unui 
j'oc frumos, viu disputat și în care s-au 
impus mai net abia în ultimele 15 mi
nute, bucureștenii au obținut victoria 
cu scorul de 16—10 (7—5). Deși a 
plouat în maj’oritatea timpului, partida 
a fost totuși de un nivel tehnic mulțu
mitor, ambele echipe menținînd un ritm 
de j’oc viu 
mai multe
Gruia (4), 
Sabâu (4),
nica. A condus 
(Reșița).

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Nori negri și învol
burați i-au amenințat pe cei 54 de 
cicliști români și bulgari rămași în 
cursă în momentul în care au luat 
startul în etapa a doua a Circuitului 
regiunii Ploiești, desfășurată vineri 
după-amiază pe ruta Ploiești —■ Buzău 
— Ploiești (152 km). Imediat după 
plecare începe ploaia care îi va în
soți pe rutieri pînă aproape de Bu
zău. Din această cauză cicliștii au 
preferat să stea la... adăpost. Unul 
singur — (M. Virgil) — a evadat, 
dar după cîțiva kilometri stropii mari 
și red de ploaie îl temperează. Sprin
turile cu premii de la Mizil și Buzău 
sînt cîștigate de Stoian Anei (Sofia) 
și respectiv M. Virgil. La întoarcere 
cerul se luminează. Tînărul rutier 
brașovean Șt. Suciu ia, la km 98, pe 
cont propriu o acțiune și în 15 km 
își creează un avans de 1:05. Dar, 
după 26 km fugarul e ajuns. Imediat 
după aceasta E. Rusu, W. Egyed și 
C. Popescu reușesc să se. desprindă 
și se părea că evadarea lor este de
cisivă, dar/ la marginea Ploieștiului 
un mărfar îi reține 1:15. în momen
tul cînd se ridică bariera se produce 
joncțiunea astfel că din nou asistăm 
la o sosire în bloc. Ștefan Suciu gă
sește totuși suficiente resurse pen
tru a întrece la demaraj o serie de 
sprinteri redutabili. Clasament: 1.
Șt. Suciu 3h57:37, urmat în același 
timp de I. Stoica (Steaua II). C. C^gț( 
banu (Voința Pl.), G. Moiceanu (Di
namo) ș.a. CLASAMENT GENERAL 
INDIVIDUAL : 1. G. Moiceanu 7: “ 
34, 2. Șt. Suciu ac. timp, 3. I. Stoica 
7h27:44. ECHIPE : Dezrobirea 22h23:22. 
Voința Ploiești, Dinamo, Steaua II 
22h23:42.

Sîmbătă se va alerga etapa '^ț'eia 
în două semietape : Ploiești — Vă
leni (30 km contratimp) și Ploiești — 
Bușteni (70 km cu plecare în bloc).

TRAIAN IOANIȚESCU

Edda Baia a stabilit
pînă la fluierul final. Cele 
goluri

Iacob
Gune,

au fost înscrise de
(4) pentru Steaua
(3) pentru Politeh- 
bine A. Munteanu

un nou record al țării

ÎN „A“, CAMPIONATUL IA SFÎRȘIT
Pentru miine sînt programate opt 

meciuri din seria a Il-a (trei în Ca
pitală, restul în provincie), ce alcă
tuiesc ultima etapă a campionatelor

O necesitate actuală
O dată cu disputarea celei de a 

VHI-a etape, campionatul a pășit în a 
doua sa treime. Au avut loc și con
fruntări internaționale reprezentînd ua 
triplu examen. Indiscutabil, „notele" au 
fost hune. Dar nu e mai puțin adevărat 
că există unele lipsuri a căror semnalare 
din timp și lichidare se impun. Sportul 
cu balonul oral din România mai are 
in fată ..examene* de susținut — nu 
dintre cele mai ușoare — ri trebuie să 
le facă față cu succes. Așadar, pe baza 
observațiilor prilejuite de meciurile din 

A și de întîlnirile iutcniatio- 
disputate, vom pnne în dis- 
probleme.
atac a formațiilor românești 
selecționate a crescut sim-

a
a-
na

categoria 
na ie recent 
cuîie unele

Forța de 
de club și 
țitor. l a acest lucru au contribuit: a) 
ridicarea nivelului tactic în general, a 
activității pachetului de înaintași în spe
cial ; b) înviorarea din toate punctele 
de vedere a liniilor dinapoi. Forța de 
atac este un bun cîștigat. El trebuie 
însă menținut și completat cu o apă
rare fermă, pînă nu de mult punctul 
nostru forte. Din păcate, apărarea nu 
marchează aceleași progrese (după cum 
încă destul de numeroase atacuri se iro
sesc, se 
părerea 
lipsuri

Iu primul rînd, se pune din nou, acut, 
problema placajului și a ramasajului 
(fapt, de altfel, semnalat de noi încă 
astă-toamnă), precum și, alături de ea,

soldează cu nereușite). După 
noastră cauzele sînt comune: 
la capitolul tehnică.

SPORTUL POPULAR
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aceea a minuirii mingii in general ; 
prizei la minge in special. Le vom 
minți în ordine și pe scurt, conside 
că sînt caracteristice.

Astfel, placajul este 
(gulerele tricouriior | 
tiuia de bază...) și lipi 
Asta, deși se știe că 
este doar acela asupra 
Agățările de tricou, „ci 
asemenea 
limita 
oricum.

Apoi, 
general 
înălțime 
solubile, 
derati foarte buni in mînuirea balonului, 
capabili deci să facă fată jocului mo
dem pe care au început să-l practice! 
In sfîrșit, priza mingii șochează dese
ori ochiul privitorului, fie el specialist 
sau simplu suporter. Senzația de lipsă 
de îndemînare din acest punct de ve
dere o dau cîteodată chiar unii selec- 
tionabili. maeștri ai sportului. Nici me
ciurile dintre cele trei formații fruntașe 
— Griyița Roșie, Steaua și Dinamo — 
nu au fost lipsite de asemenea greșeli.

Chiar cînd nu e vorba de greșeli 
grave, eficacitatea și cursivitatea jocu
lui se frîng) iar cauza este una și a- 
ceeași, indiferent de natura greșelii : 
insuficienta antrenare a elementelor sus- 
amintite. Credem că în primul rînd cei 
ce răspund de pregătirea echipelor de 
categoria A au un cuvînt greu de spus. 
E vorba de un cuvînt care trebuie spus 
prin... fapte, nu prin vorbe.'

•ar a
Je 

L-iaca;

onenta' 
fi rămas

> trenului inferior, 
.cravatele* și alte 
de placaj sînt la 

inferioară a sportivității și, 
in afara noțiunii de tehnicitate, 
culegerea mingii, ramasajuL în 
receplionarca paselor la mică 
par probleme de-a dreptul in- 
Puțini jucători pot fi consi-

aas

CATEGORIEI ACLASAMENTUL

L Grivița Roșie (2) 8 7 1 0 121—33 23
2. Steaua (lț 8 7 9 1 99—52 22
3. Dinamo (3) 8 5 2 1 96—35 20
4. Progresul (7—8) 8 4 0 4 70—75 16
5. Farul Constanța (6) 8 4 0 4 49—45 16
6. CSJLS. Iași (5) 8 3 1 4 52—57 15
7. Știința Petroșeni (4) 8 3 1 4 34—53 15
8. Precizia Sâcele (10) 8 3 1 4 35—79 15
9. Rulmentul Biriad (11) 8 3 0 5 46—42 14

10. Gloria (7—8) 8 3 0 5 52—77 14
11. Constructorul (9) 8 3 0 5 49—85 14
12. Univ. Timișoara (12) 8 0 0 8 18—88 8

republicane la categoria A, la finele 
căreia le vom ști cu exactitate pe toate 
cele patru echipe care vor promova 
în seria I, ca șt pe cele patru re
trogradate din „A". Iată programul 
complet al meciurilor de duminică, în 
care cifrele dinaintea echipelor indică 
locurile ocupate de ele în clasamente 
la ora aceasta :

MASCULIN — 7. I.C.F. București
— 1. Viitorul Bacău, 5. Progresul 
București — 2. Alumina Oradea, 6. 
Electroputere Craiova — 10. Știința 
Tg. Mureș, 8. Știința Petroșeni — 9. 
Ind. sîrmei C. Turzii, 4. C.S.M.S. Iași
— 3. înainte Timișoara ;

FEMININ — 1. I.C.F. București — 
2. Țesătura P. Neamț, 3. Sănătatea 
Arad — 4. Progresul București, 7. 
Progresul Tîrgoviște — 6. Voința M. 
Ciuc.

Cele mai importante partide se joacă 
la București, la Iași și la Arad.

în întrecerile de ieri, trăgătorii 
care participă la campionatul Capita
lei și-au disputat întîietatea la cele 
mai grele probe : fetele la armă stan
dard 3 x 20 focuri, 
„maratonul 
libru redus 
pioană a 
Edda Baia, 
versitar Arhitectura, a avut o "om- 
portare excelentă și a modific^ re
cordul probei cu 1 punct — 502 p 
(vechiul record era de 561 p și a fost 
stabilit în februarie 1966 de Marga
reta Enache). Și cîștigătorul clasicei 
probe de 3 x 40 focuri, N. Rotaru, a 
obținut o cifră mulțumitoare.

Rezultate: armă standard 
focuri senioare: 1. Edda Baia 
tectura) 562 p — nou record 
blican, 2. Maria Ignat (Arhitectura) 
558 p, 3. Maria Jutaru (Olimpia) 
551 p, 4. Tereza Quintus (Arad) 549 
p, 5. Eva Hudema (Arad) 547 p. Armă 
liberă calibru redus 40
1. N. Rotam (Steaua) 
Cristescu (Steaua) 394 
mitrescu (Olimpia) 392 
poziția genunchi: 1. N.
2. T. Ciulu (Steaua) 385 p, 3. L. Cris
tescu 383 p : 40 focuri poziția în pi
cioare : 1. T. Ciulu 363 p, 2. L. Cris
tescu 363 p, 3. N. Rotaru 358 p; 
3x40 focuri: 1. N. Rotaru 1142 p. 
2. L. Cristescu 1140 p, 3. T. Ciulu 
1129 p, 4. M. Antal (Arhitectura) 
1118 p, 5. M. Pavel (Dinamo) 1115 p.

Concursul continuă azi și mîine pe 
poligonul Tunari.

iar băieții la 
tirului", armă liberă ca- 
3 x 40 focuri. Noua cam- 
Capitalei la „standard", 
de la clubul sportiv uni-

3x20 
(Arhi- 
repu-

focuri culcat: 
397 p, 2. L. 
p, 3. Â. Du- 
p ; 40 foctijjj 
Rotaru 387 p.

(t. r.)

G. RUSSU-ȘIRIANU

f
I*

I 
I

întreprinderea raională I 
de Industrie locală Luduș;

S-a deschis sezonul de vară la

Mamaia-Eîor ic Nord-Eioric Sud
livrează pe bază de comandă :

»
*
*

— plăci 
crări 
port 
oarbă)

— diferite garnituri presate din 
cauciuc

Lămuriri suplimentare se 
pot primi la sediul întreprin
derii din Luduș, str. Republicii 
nr. 6, telefon 344-217-351.

firobeton pentru lu
de construcții și su- 

parchet (dușumea

Puteți reține chiar acum locuri pentru lunile mai și primele se
rii din iunie în hoteluri și căsuțe.

Se pot obține locuri în grup și individual pe perioade de 1—5 
zile, sau serii de 10—15 zile.

Profitați de tarife reduse !
Informații și înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T. din 

țară.
Prin O.N.T. vi se asigură și 50% reducere la transportul C.F.R. 

și LR.T.A.
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0 femeie maratonistă

Clay? Cooper?
fe-
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K

Progresul—

ne-a

în 4 rînduri
TI-

BULZAN,
acest record... de recorduri.

Ma-ntreb

RADU POPV. D. POPA

Zestrea miresei

de 
din

U.T.A. mul- 
această cale

s-au adus altele, 
fost

..galeria’ 
de puternică 
de suporterii 
București in 

cu Metalurgis-

PORTAR — schimbul 
doi — care să se priceapă 
și la fotbal, angajează ime
diat clubul 
Blocul B.

Examenele
Și toți studenții, _____ ,
Se pregătesc pentru... oral!

Ro-
23

ani. — 2) 
camplona- 
fotbal în

iul că o femeie s-a încu
metat să abordeze o ast
fel de 
nuntul

Divers.
______ ' ______  -v.

de ce s-or fi 
mirînd ? 

vin curînd 
natura],

cele
puse cele noi
re venit.

Cupa e în mhni bune!

Este greu sa cucerești „Cupa campionilor 
r o peni" Ia volei, dar nu-i ușor nici s-o— ții 
brațe. Trofeul are respectabila greutate de 43 
kilograme.

Derzei nu pare totuși de loc incomodat 
„povara* pe care o poartă. Avem chiar impresia 
că n-ar vrea s-o mai lase din mină.

ION BARBU, PETRILA. 
Spectacolele” alese pen- 
ru Siderurgistul Galați 

sînt inspirate : „în ultima 
etapă formația gălățeană

a confirmat că URMĂRI
REA ABIA ÎNCEPE, deși 
echipa se află la 20 000 
DE LEGHE SUB MĂRI”. 
Eu unul (și nu numai eu) 
mă îndoiesc că mai ajun
ge la suprafață ! Mi-am a- 
mintit în clipa aceasta de 
titlul unui cîntec : „Prea 
târziu

M. DUCU, COMUNA 
BALCEȘTI. — Ce este cu 
Petru Emil ? Se antrenea
ză o dată cu ceilalți jucă
tori de la Dinamo Bucu
rești și speră să-și reia, 
eîndva, locul în echipă. 
Pentru asta îi trebuie cî- 
teva antrenamente în plus 
și cîteva kilograme în mi
nus .’ Să vă dau și datele 
cerute : este născut la 
Tîrnăveni la 28 septembrie 
1939. Are 1,77 m înălțime 
și a... avut 75 de kilogra
me.

C. ENEOTESCU, BUCU
REȘTI. — Am primit epi
grama dedicată echipei Di
namo Pitești. Ați uitat însă 
să ne trimiteți șl... poanta. 
Căutațl prin casă, poate-o 
găsiți !

CONSTANȚA IONESCU, 
BACĂU. — Boxerul Ga
briel Pometcu, campion de 
Juniori, are 18 ani. El a 
cîștigat acest titlu șl anul 
trecut. Vreți să știți 
unde este originar : 
București.

PETRU MOROAICA, 
MIȘOARA. — 1) Helenlo 
Herrera a împlinit, recent, 
vîrsta de 50 de 
Italia a cucerit 
tul mondial de 
1934 șl 1938.

FLORIAN _________,
BAIA MARE. — Ne-a plă
cut unul dintre „specta
col ele “ alese de dv.: „CUM 

FARULE ?“. Răs- 
primiți mîlne

STĂM...
punsul 11 
seară !

MÎHÂÎ
SEȘTI. — 
tor că un __ 
noaște prevederile în vl-

LUNGU, TRU- 
Este surprlnză- 

antreiior nu cu-

Stiati că
_ sprinter u 1 po lonez 

Maryan Foik a aban
donat activitatea atle
tică ? El va deveni an
trenor.

_ Emile 
treilea

- primii

Griffith este 
seut imijlociu 

' tsl Su
gar Robinson și Car
men Basilio — care au 
atacat și au reușit să 
cucerească și titlul ca
tegoriei mijlocii ? In 
ir.eciul cu Dick Tiger 
Emile Griffith a su
portat un handicap de 
4 kilograme și jumă
tate.

...călărețul scoțian
Duncan Mac Lean, în 
etate ce 82 de ani, face 
antrena mente de echi- 

’iecare zi ? EI 
pani- 
!a 21 
bine-

rezer-

propus să 
în acest an 
concursuri, 
ts m probele 

vale veteramlor.
..Lui C. Dan. copu 

fiind no i-a plăcut_
fotbalul ? Primele spor
turi pe care le-a prac
ticat au fost voleiul, 
baschetul și atletismul.

goare : la noi, în jocurile 
de fotbal, poate fi schim
bat portarul și un singur 
jucător de cimp.

ION DUMITRU, BUCU
REȘTI. Echipa belgiană de 
fotbal Anderlecht n-a ju
cat niciodată în țara noas
tră.

GHEORGHE NEDELCU, 
COMUNA V O INE ȘTI. — 1) 
Ploieștiul n-a avut echipă 
de fotbal în categoria A 
în ediția 1948.1949. Petrolul 
(echipa avea și atunci nu
mele pe care îl poartă as
tăzi) nu se mutase încă la 
Ploiești. Acest lucru . s-a 
întîmplat în 1952. — 2) Ion 
Tiriac este originar

Brașov. La 9 mai a împli
nit 27 de ani.

ALEXANDRU GHEOR- 
GHIȚA, CAPATÎNENI. — 
în cel de al doilea meci 
cu Spania din cadrul „Cu
pei Europei”, disputat la 
25 noiemDrie 1962 la Bucu
rești (scor : 3—1 
noi) echipa 
României a condus la 
moment dat
— cu 
înscrise de
2), Manolache (min. 8) șl 
Constantin (min. 61). Pen
tru spanioli a marcat Ve- 
loso (min. 65). Noi am ali
niat „unsprezecele“ : Voi- 
nescu — Popa, Ivan — 
Petru Emil, Nunweiller HI, 
Koszka — Pîrcălab, Con
stantin, Manolache, Gher- 
gheli, Tătaru. Spaniolii au 
avut următoarea formație: 
Vicente — Rivilla, Calleja
— Paquito, Rodri, Glarla
— Collar, Amancio, Velo- 
so, Guillot, Gento.

In iunie 1963, la Lon
dra, Cassius Clay cobora 
scara avionului. Cu capul 
dat pe spate, cu gura larg 
deschisă, ca un tenor care 
atacă acuta din finalul 
ultimului act („poza“ 
preferată), el arăta cu in
sistență fotoreporterilor 
cele cinci degete de la 
mîna dreaptă: „în cinci 
reprize îl dau gata pe 
Cooper*.

Sălii înnecate în fum și- 
prețurilor piperate le-am 
preferat televizorul din 
casa unui prieten, con
tend îndeosebi pe teleobiec
tivul cel mare al came
rei de luat vederi, care te 
ține permanent între cor
zile ringului, lingă cei doi 
combatanți. Fire opusă lui 
Clay, campionul englez la 
toate categoriile Henry 
Cooper vădește modestie și 
seriozitate. Nu s-a lăsat 
impresionat nici de auto- 
reclama lui Cassius Clay 
— Mohamed Aii, nici de 
halatul în formă de man
tie regală, roșie, tivită cu 
hermină, pe care scria 
„Regele Claj** și nici de 
simulacrul de coroană cu 
care a venit pe cap. De la 
primul sunet de gong, 
Cooper a lovit puternic și 
cu adresă (are în pumni o 
forță extraordinară), obli- 
gîndu-1 pe Clay să recurgă 
la țineri penibile care siir- 
neau și milă și indignare. 
In repriza a doua, un cro
șeu formidabil la bărbie 
a trimis-o pe „majestatea 
sa* la podea, mai-mai să 
cadă din ring. Și in timp 
ce arbitrul număra, tele
obiectivul cel mare
apropiat de colțul în care 
se „odihnea** Clay. Mîna 
dreaptă îi atîma în afara 
ringului și în jurul ei se

agitau cele două ajutoare 
ale managerului. Cassius 
s-a ridicat cu greu, se 
clătina pe picioare, și and 
să pornească din nou 
Cooper la atac, ajutoarele 
managerului lui Clay au 
început să se agite, să 
vocifereze și arbitrul a o- 
prit meciul. U na din mă
nușile Iui Clay se... rup
sese. Cînd? Cum? Dacă 
ar fi fost de față, repre
zentatul fabricii ar fi pro
testat, de bună-seamă. Nu 
se taie o mănușă, așa, din 
senin!

Și pînă 
pînă i-au 
vechi și 
Clay și-a_______

Ce a urmat ? Țineri, a- 
tîrnări la nesfirșit și lovi
turi cu mănușa deschisă, 
(se știe că englezul are ar
cade slabe).

In repriza a patra, Cooper 
sîngera. iar intr-a cincca.

pentru 
națională a 

un 
în min. 61 

3—0, prin golurile 
Tătara (min.

ION POȘTAȘU 
Ilustrații: N. CLAUDIU

A surprins 
extrem 
făcută
Științei 
partida 
tul

cînd sîngele curgea șiroaie, 
arbitrul a oprit lupta pen
tru rănire!

„Mi-am ținut promisiu
nea'* — declara Clay după 
meci. „Dacă nu mi se des
chidea arcada, puteam în
vinge* — declara Cooper.

După cele 15 reprize cu 
Chuvalo, care i-au între
rupt seria K.O.-urilor, 
după acel unic „K.D.“ din 
viața sa, din ringul de la 
Londra, Cassius Clay nu 
mai pleacă net favorit în 
meciul de azi.

Dacă cei trei ani care 
s-au adăugat la viața lui 
Cooper (azi arc 32) i-au 
sporii numai „plumbul** din 
pumni și nu și pe cel 
din... picioare, campionul 
englez poate întrerupe se
ria succeselor campionului 
neoficial al lumii la toate 
categoriile. Am zis POA
TE...

MIRCEA CO STEA

PROBA de 10.000 metri din con
cursul atletic de duminică a fost 
cîștigată de către N. Mustață cu 
timpul de 29 : 13,6. Deși venit pe 
locul doi, după mai bine de un 
minut, Lupu ar fi spus : „Am 
pierdut la... Mustață !*.

LA ACELAȘI concurs atletic s-au 
înregistrat patru noi recorduri re
publicane. Bine ar fi să se do
boare

LA UN TIMP, C. Porumb 
rezultate slabe. Ar trebui să

DE 
scoate 
ceară sfatul unui agronom. Aceștia 
știu ce e de făcut pentru ca porum
bul să.. crească în înălțime.

în ziua de 16 mai. la Sfatul popular al ora 
sului Cluj, în prezența unei numeroase asis 
tente, a fost oficiata căsătoria dintre ANA 
BEȘUAN și CURT SOCOL Recordmana de ju
nioare a țării Ia proba de 100 m l-a ales pe cam
pionul celor 10 probe !

Amatorii de statistică atletică au și calculat 
că noul și fericitul cuplu deține 10 157 de puncte 
după tabela internațională. Dintre acestea 7433 
sini ale soțului, pentru valorosul său record de 
decatlon, iar 2742 reprezintă „zestrea" miresei, 
pentru rezultatele de 12.1 sec la 100 m, 24,8 sec 
la 206 m si 5,41 m la lungime. 10 157 de felicitări!

Nu mică a fost surpriza 
celor care au asistai la 
plecarea la maraton, în 
cadrul unui concurs atle
tic desfășurat recent la 
Boston, constatînd că prin
tre cei ce se pregăteau să 
ia startul era și o... 
nieie !

Numele concurentei : 
berta Bingway; vîrsta 
de ani.

Ceea ce este interesant 
de semnalat e nu atît fap-

CUMPĂR poartă exten
sibilă. A se adresa A- 
dam—Universitatea Cluj.

VÎND trompetă în bună 
stare, cu ocazia ieșirii e- 
chipei Rapid din cursa 
pentru titlu. A dresa ți-vă la 
ziar, sub „Tudorică**.

ECHIPA
țumește pe 
fundașului Pal de la Si
derurgistul Galați pentru 
golul marcat în proprie 
poa rtă.

JUCĂTORUL Frîncu din echipa 
de fotbal Metrom Brașov a fost 
eliminat de pe teren pentru voci
ferări repetate. Așa îi trebuie ! 
Dacă îi place să vorbească, n-are 
decît să stea la... tribună !

Rulmentului Bra
in 20 de meciuri 
De aceea, condu- 
luat, se pare, o

FOTBALIȘTII 
șov au realizat 
numai 4 victorii, 
cerca echipei a
măsură. Toți suporterii ale căror 
soții se numesc Victoria îi vor în
soți la meci. Astfel, echipa va avea 
în restul campionatului multe... 
Victorii.

way a 
Ea s-a 
123, dar 
ția de a 
14 alleți, 
vorbim de 
bandonat 
cursei sau

distanță, cit amă- 
că Roberta Bing- 

terminat cursa ! 
clasat pe locul 

a avut satisfac- 
fi întrecut totuși 

ca să nu mai 
cei care au a- 

la j umătatea
chiar mai de-

ECHIPA RAPID BUCU
REȘTI anunță pe nenu- 
mărații ei suporteri că fes
tivitatea de înmînare a 
tricourilor de campioni, 
care urma să aibă loc în 
Ciulești la sfîrșitul cam
pionatului, se amină pen
tru anul viitor.

PIERDUT ocazie de 
marcat gol. Găsitorul este 
rugat să mi-o înapoieze, 
fiwdu-mi necesară pen

tru alt meci. F. Voinea— 
Steaua București.

PIERDUT la meciul 
Steaua—Petrolul „legea a- 
vantajului4*. Găsitorul este 
rugat s-o... paseze arbitru
lui ”Mircea Rotaru-lași.

DANTE ULEA și 
DAN PHECOP
București

O SERIE de cicliști fruntași au 
fost eliminați în sferturile de fi
nală ale .Cupei Steaua" de către 
tineri. Cu alte cuvinte, la sosire, 
lor li s-a dat... plecarea din în
trecere.

IN CAMPIONATUL universitar 
de natație al Capitalei s-au scos 
rezultate modeste. Asta pentru că 
înotătorii respectivi înțeleg s-o... 
scalde cu pregătirea.

BASCHETBALIȘTII de la Poli
tehnica București au întrecut în 
turneul final pe cei de la Steaua. 
Și cînd te gîndești că Eminescu 
spunea „La steaua care-a răsărit 
e-o cale-atît de lungă^.".



ȘTIRI, IH7llTATf Valoroase performanțe atletice

echipa
Voința 
de

de tenis
București 

întîlniri la

Săptămîna trecută 
de masă a clubului 
a susținut o serie 
Praga. Sîmbătă 14 mai, sportivii ro
mâni au luat parte la un turneu in
dividual organizat de clubul Spartak 
Sokolovo, la care au fost prezenți și 
concurenți din țara gazdă (Miko, Kuns, 
Vihnanovski, Fultn), R. F. Germană 
și Bulgaria (Gerdgikov), în total 24 
jucători. Aceștia au fost împărțiți în 
patru grupe (meciurile s-au disputat 
sistem turneu), iar cîștigătorii au par
ticipat la un turneu final de 4. După 
ce a ieșit învingător în prima grupă, 
unde l-a întrecut și pe cunoscutul ju
cător Miko, juniorul nostru Ion Pa
nait s-a clasat pe locul 4 în concursul 
final, după Kunz, Vihnanovski, Nikel 
(Cehoslovacia). Ceilalți doi sportivi 
români au ocupat locurile II (Demian 
în gr. II-a) și III (Bărbulescu în gr. 
IV-a). La fete s-au întrecut 16 jucă
toare printre care Eleonora Mihalca, 
Carmen Crișan, Jitka Karlikova (Ce
hoslovacia), lake (R.F.G.). Competiția

25 de tari înscrise»

a fost cîștigată de Eleo«ora Mihalca 
(2—1 cu Karlikova în finală). Junioa
ra Carmen Crișan s-a clasat pe locul 
al III-lea, pierzînd cu 2—1 la Karii- 
kova, dar învingînd-o (cu 2—0) pe 
lake. Duminică, au avut loc partidele 
Voința București — Start Praga. La 
fete, româncele au dispus cu 5-—0 de 
cuplul Krupova-Pepricova, iar la bă
ieți, au învins jucătorii cehoslovaci 
Kudelka, Datei, Lichtenberg cu 5—3, 
Demian obținînd trei victorii.

In legătură cu aceste partide, an
trenorul Ion Pop ne-a declarat urmă
toarele : „Turneul întreprins la Praga 
a folosit tinerilor noștri jucători care 
au întîlnit cîțiva adversari de o bonă 
valoare. Pe lingă Eleonora Mihalca 
și Carmen Crișan, țin să remarc com
portarea juniorului Ion Panait. El a 
lăsat o frumoasă impresie prin dîne- 
nia cu care a luptat și mai ales prin 
gama variată de servicii. Datorită 
acestor procedee tehnice, Panait. a 
acumulat numeroase puncte, reușind 
un succes surprinzător în fața lui 
Miko, finalistul probelor de simplu 
bărbați, dublu bărbați și cîștigător la 
dublu mixt la campionatele europene 
de la Londra".

Datorită
procedee tehnice, Panait. a

surprinzător în fața lui

PRAGA. în cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Cehoslova
ciei, reprezentantul României Ion 
Țiriac a obținut o nouă victorie. El 
Fa învins în turul trei pe australianul 
Ruffels cu 6—0, 6—4, 7—5.

ROMA. A treia etapă a Turului ci
clist al Italiei (Diano Marina — Ge
nova, 120 km) a revenit italianului 
Andreoli în 2 h 27:27 (medie orară 
48,828 km.). în clasamentul general 
continuă să conducă spaniolul Jime
nez.

STOCKHOLM. La
(Suedia) s-a disputat meciul ami
cal de fotbal dintre 
de tineret ale Suediei 
Tinerii fotbaliști polonezi au termi
nat învingători cu scorul de 2—1 
(0—0).

MADRID. Semifinalele „Cupei 
Spaniei" la fotbal s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate: F. C. Barce
lona — Saragossa 2—2 ; Atletico 
Bilbao — Betis Sevilla 1—1. Du
minică vor avea loc meciurile retur.

HELSINKI. Finala probei de sim
plu bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Helsinki 
a revenit americanului Denis Ralston 
învingător cu 7—5, 4—6, 6—4 în 
fața lui John Newcombe (Austra
lia).

Trollhaettan

selecționatele 
și Poloniei.

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul unor concursuri de atletism 
desfășurate în orașele Minsk și Vol
gograd la care au participat o serie 
de sportivi fruntași din U.R.S.S. au 
fost înregistrate unele performanțe 
valoroase. Astfel, în concursul de la 
Minsk, campionul olimpic Romuald 
Klim a aruncat ciocanul la 68,10 m. 
Proba de aruncarea suliței a revenit 
atletei Maria Dubograeva cu o per
formanță de 54,72 m. Tinăra spor
tivă Larisa Prijankova în vîrstă de 
18 ani, s-a clasat pe locul doi cu 53,18 
m. In concursul de la Volgograd, Ni
kolai Dutov a cîștigat cursa de 5 000 
m în 13:59,8. Alte rezultate: 1 500 m 
— Harecikin 3:54,9 ; 100 m — Iva
nov 10,4; 100 m femei — Vera Pop
kova 11,7.

★
PARIS, 20 (Agerpres). — La Nan

tes a început un concurs internațio
nal de atletism cu participant! din 
Polonia, Italia, Spania, Belgia, Franța 
și alte țări. Proba de 1 500 m a fost 
cîștigată de Michel Jazy în 3:41,8, 
urmat de polonezul Baran — 3:42,6.

MECIUL 
PETROSIAN - SPASSKI

200 m — Ottolina
Badenski 46,8 ; 3 000

Alte rezultate : 
21,4; 400 m — 
m — Finelli 8:13,0; disc — Begier 
(Polonia) 59,84 m.
• La Seattle (S.U.A.), tînărul atlet 

american Gerry Lindgren a fost cro
nometrat în proba de 3 mile în 
12:53,0 (nou record al S.U.A.). A- 
ceastă performantă se află Ia 6/10 de 
secundă de recordul mondial deținut 
de australianul Ron Clarke.

Note externe
r

* j Harlem Globe Trotters"
la licitație.

la campionatele mondiale
de scrimă

La campionatele mondiale de scri
mă ce se vor desfășura în acest an 
la Moscova între 6 și 16 iulie și-au 
confirmat pină în prezent partici
parea 25 de țări : Austria, Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, 
R. D. Germană, R. F. Germană, El
veția, Franța, Finlanda, Italia, Iugo
slavia, Irlanda, Iran, Republica Ara
bă Unită. Olanda, Polonia, România, 
Luxemburg, Norvegia, Suedia, Unga
ria, Venezuela, S.U.A. și U.R.S.S.

în „Cupa națiunilor'* la skeet

Gheorghe Sencovici conduce după prima zi
BRNO, 20 (prin telefon). Vineri a 

început în localitate marele concurs 
internațional de skeet (talere aruncate 
din turn) „Cupa națiunilor" la care, 
alături de sportivii cehoslovaci, parti
cipă trăgători din Austria, Belgia, 
Bulgaria, R. F. Germană, Italia, Polo
nia, România și U.R.S.S. După prima 
manșă de 75 de talere pe primul loc 
se află reprezentantul nostru GH. 
SENCOVICI, care a totalizat 73 t (pe

serii 23-J-25J-25), urmat de campio
nul lumii, vest-germanul Wirohier, tot 
cu 73 t. Pe locul 3 se află un alt 
trăgător român, Bogdan Marinescu, 
care a doborît 72 de talere. Ceilalți 
concurenți ai noștri au 
I. Albescu 70 t, D. 
concursul juniorilor 
află românul Sergiu 
talere lovite din 75. 
sfîrșit duminică.

i totalizat: 
Danciu 66 t. în 
pe primul loc se 
Diaconu cu 65 de 
Concursul va lua

La Moscova a continuat meciul 
dintre marii maeștri Tigran Petrosian 
și Boris Spasski, pentru titlul mon
dial de șah. A 17-a partidă a început 
în mijlocul unui interes deosebit, 
justificat de dîrzenia cu care cei doi 
competitori își apără șansele, o dată 
cu apropierea finișului. Ca și în pre
cedentele două partide, Spasski a 
avut inițiativa. Dar din nou campio
nul mondial s-a apărat cu exactitate 
și după 30 de mulări, rezultate din- 
tr-o deschidere Siciliana, șansele s-au 
egalat vizibil. Cei doi adversari au 
convenit la remiză. Petrosian men
ține deci un punct avans :

VA PREZENTAM FINALISTELE

Grupa A: Anglia, Eruguau, rranta, Mexic

stingă):
întîietatea for- 
un bogat pal
oare se joacă

Sn agenda fiecărui iubitor ai sportului cu 
rotund, perioada dintre 11 și 30 iulie esteSn agenda fiecărui iubitor al sportului cn balonul 
rotund, perioada dintre 11 și 30 iulie este consem
nată cu litere majuscule. In acele zile de vază, ÎS 

echipe calificate în turneul final al campionatului mon
dial de fotbal vor da bătălia decisivă pentru cucerirea 
„Cupei Jules Rimet”. tncepînd cu acest număr, ziarul 
nostru și-a propus să prezinte echipele din ede 4 grupe 
ale optimilor de finală. Fiecare din aceste grupe ealifică 
primele două clasate care vor continua întrecerea în 
sferturi de finală.

In grupa A își dispută 
mâții cu multe atu-uri și 
mares : Anglia (țara în 
fotbal de peste un secol) ; Uruguay (de 
două ori campioană mondială și care, 
ea si Italia șl Brazilia; poate aspira la 
cucerirea definitivă a trofeului); Franța, 
(participă pentru a șaptea oară în tur
neul final și dorește să reediteze suc
cesul repurtat în Î953 - - - - -
trei) și Mexic (decisă, 
să nu facă deplasarea 
tsemna condica”, cum 
lelalte 5 ediții ale turneului final). Toa
te partidele din această grupă se dis
pută ia Londra, pe stadioanele Wembley 
și Withe City.

lată unele amănunte privind palma
resul schlpelor din grupa A. programul 
pregătirilor ce le efectuează, 
unor specialiști despre șanse_

In Suedia, locul 
de data aceasta, 
numai pentru a 
a făcut-o ia ce-

părerile

ÎN 100 DE ANI, DOAR DE PATRU 
ORT ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU!

Ați ghicit. Această performeră este 
echipa Angliei. „Recordul" ei nu a fost 
bătut de nici o echipă europeană ’ De-a 
lungul ..................
insulari 
Ungaria 
(2—3\ și 
rii fac 
dacă în

a peste 100 de ani, fotbaliștii 
n-au pierdut acasă decît cu 
(3—6), Irlanda (0—2), Suedia 
Austria (2—3). Firește, suporie- 
acum un calcul” optimist :

100 de ani — își zic ei — n-am 
fost învinși acasă decît de 4 ori, de ce 
tocmai acum. în numai 19 zile, cît du
rează turneul, reprezentativa engleză să 
piardă vreun joc ? î Ei sînt convinși că 
vor trece ușor de primele „hopuri", 
deoarece în ultimii anj echipa Angliei 
a învins acasă pe toți concurentii din 
grupă : pe Uruguay cu 2—1; pe Franța 
cu 4—0 și pe Mexic cu... 8—0 !

Răsfoind ziarele engleze, ascultînd de
clarațiile lui Alf Ramsey, ne vom con
vinge însă că situația din fotbalul insu
lar nu este atît de... roză. Un „atu* 
important, al britanicilor este — firește 
— terenul propriu. Dar scepticii remar
că faptul că turneul este programat în 
afara sezonului, știut fiind că în Anglia 
fotbalul este un sport care nu se joacă

vara. Antrenorul federal Alt Ramsey 
are și aite griji. Ultimele {.repetiții’ nu 
prea au fost satisfăcătoare. Motivul ? 
Răspunde Ramsey : gLa neț este foarte 
greu să alcătuiești un *!!• omogen, 
deoarece fiecare jueător vine de la clu
bul său eu o concepție tactică diferită, 
eu un sistem de joc care de multe ori 
nu corespunde indicațiilor mele, 
mai mult, unii antrenori le spun 
chis jucătorilor care se înapoiază 
Iot: ei, acum trebuie să uitați 
ce ati învătat in cantonament pentru a 
fi utili echipej voastre de club !• Fi
rește. să aduci la același numitor 28 
de jucători (atâția sînt acum în lot) din 
15 cluburi, să formezi o echipă omo
genă este o sarcină cît se poate de 
ficilă.

DE LA HERRERA- 
LA ONDINO VIERA

Ba. 
des-
din 
tot

di-

Voci din America de Sud susțin 
tot mal multă convingere că zilele 
glorie ale fotbalului Uruguayan nu 
apus pentru totdeauna. Acum nu 
mai simte lipsa cadrelor noi, talentate, 
iar federația luptă să readucă fotbalul 
Uruguayan — care a triumfat acum 36 
de ani la Montevideo și in urmă cu 16 
ani la Rio de Janeiro — la adevăî ' 
sa valoare. Cu cîteva luni în urmă, 
derația de fotbal din Uruguay l-a 
licitat, pentru pregătirea echipei 
Herrera, dar se pare că „magul” 
fost prea pretențios...

După multe discuții, a fost angajat 
antrenor brazilian Ondino Viera, a_
rui carte de vizită poartă recomandarea 
unor echipe mari ca Botafago, Vasco 
da Gama. Palmeiras etc. Viera este 
foarte optimist. A apelat în primul rînd 
Ia jucători cu experiență (Rocha, Sosa; 
Martinez, Alvarez) care au Jucat și in 
Chile. „Mina de fler” cum i se spune 
lui Viera, a emis chiar un regulament 
de comportare și pregătire alcătuit din 
15 articole. El a supus Jucătorii unui 
antrenament de pregătire fizică specia
lă ; alergări pe nisip (pe plajă), gimnas
tică, probe de atletism. „Astăzi — spune 
Viera — trebuie să ai o echipă de atleți...

cu 
de 
au 
se

un 
că-

Echipa Angliei care se pregătește pentru „mondiale
Moore, Wilson, Norman, Milne, Hunt, Banks, Smith, Eastham, B. Charlton, 

Paine,Armiield

In ce privește tehnica, mă declar mul
țumit cu aj mei. iar în privința tacticii 
vreau să vă spun doar că sistemul 4— 
2—4 este îmbătrînit. iar sistemul 4—3—3 
este de pe acum depășit”...

Pregătește oare Viera ceva nou ? 
Foarte posibil. De altfel; spectatorii 
bucureșteni vor avea ocazia, la 19 iunie, 
să-1 vadă pe uruguayeni la lucru.

INCERTITUDINI LA FRANCEZI

cea 
al 

Iui

Toată lumea este de acord că echipa 
de azi a Franței este departe de 
din 1958. Atunci, ^piciorul de aur‘ 
lui Fontaine, driblingul și fantezia 
Kopa, inepuizabilul Jonquet. au făcut
ca reprezentativa Franței să obțină o 
mare performanță. Pînă acum francezii 
n-au găsit echipa-standard pentru Lon
dra, deși experiențe s-au făcut destule, 
în ultimele luni, în meciurile de cali
ficare șj pregătire, antrenorul Henri 
Guerin a folosit nu maț puțin de 8 fun
dași, 4 mijlocași, 10 înaintași (!). Doar 
asupra unora s-a fixat definitiv : 
Aubour; Artelessa, Chorda. Bonnel și 

’ Gondet. Pentru Nestor Combin se poar
tă încă discuții. Impetuosul atacant de 
la Varese n-a dat randament în Italia 
și a fost ținut pe tușă, dar scuza invo
cată; de a nu se acomoda cu „il cal- 
cio“, poate avea ecou în Franța și ast
fel Combin să apară în atacul tricolor.

Palmaresul francezilor 
adversarilor din grupă nu 
favorabil. Iată-1 :

în 
le

compania 
este prea

PENTRU A ȘASEA OARĂ 
PREZENȚI

„Ne-am cam plictisit să venim 
mondiale” pentru a îndeplini doar

cu
cu 
cu

26
2
1

5
2
0

acest

18 32:114 
0 7:3
1 1:5

raport de

Anglia 
Mexic 
Uruguay

Dacă se păstrează
forțe, o singură victorie — în fața Me
xicului — nu este suficientă pentru ca
lificarea Franței în sferturile de finală.

la 
o 

formalitate : aceea de a juca și a... pier
de. Măcar acum să ne calificăm în 
„sferturi”. Și avem șanse mai mari ca 
orieînd. Francezii, ca și uruguayenii, pot 
fi învinși și nici pe englezi — chiar ca 
gazde — nu-i vom menaja !“ — spunea 
antrenorul mexicanilor. Ignacio Trelles. 
De fapt, cine a văzut în ultima vreme 
pe mexicani a reținut progresul mare 
pe care l-au făcut. Trelles a alcătuit un 
vast program de pregătire, cantonînd 
lotul în stațiunea de mare altitudine de 
la Toluca. Echipa a susținut săptămînal 
mai multe jocuri în compania unor for
mații valoroase. în care și-au găsit loc 
veteranul Carbajal (pentru a 5-a oară 
prezent în buturile echipei la „mondia
le") și alți 5 jucători care au evoluat 
și în 1962, în Chile : Sepulveda, Mura, 
Jauregui, Reyes și Diaz.

în prezent, mexicanii sînt. poate mai 
mult ca orieînd dornici să se afirme. 
Motivul este lesne de înțeles. Ei vor să 
dovedească că valoarea fotbalului me
xican a crescut și. ca atare, merită să 
găzduiască viitoarele „mondiale", din 
1970.

★

Anglia ? Uruguay ? Franța ? Sau Me
xic ?... Care din aceste echipe vor fi 
cele două calificate pentru etapa se
cundă a turneului final ? Vă lăsăm pe 
dv., dragi cititori, să faceți pronosticu
rile.

ION OCHSENFELD

„Magicienii baschetului11, cum sînt 
numiți de obicei jucătorii celebrei e- 
chipe profesioniste americane „Har
lem Globe Trotters**, au rămas fără 
patron. Un atac de inimă a răpit 
fulgerător pe Abe Saperstein, „boss
ul** care a fost fondatorul, 
ral, antrenorul, proprietarul și... re
gizorul celebrei formații din Chi
cago. Cînd un ziarist l-a întrebat 
cărui fapt se datorește succesul oa
menilor săi, Saperstein a răspuns: 
„...pantomimelor lor**. Pentru că, fo
losind calitățile excepționale ale unor 
jucători de culoare, el a introdus, 
pentru prima oară, noțiunea „basche 
tului-circ**, realizînd dintr-o echipă 
modestă o mare întreprindere.

Dar prea putini dintre jucătorii 
care, din 1928, au îmbrăcat tricou 
rile acestei formații, s-au ales cu 
altceva decît... amintirile călătoriilor 
și meciurilor susținute pe tot globul. 
De pe urma lui Saperstein, în schimb, 
a rămas un bloc cu 11 etaje la Chi
cago, „rodul** spectacolelor baschet- 
balistice oferite de „băieții'" săi. 
Astfel, s-a demonstrat că un „busi
nessman"* abil poate face avere și 
din exploatarea talentului unor spor 
tivi îndrăgostiți de sportul baschetu 
lui.

Desigur, pînă ce „Harlem Globe 
Troțțers** a ajuns la faima actuală, 
echipa a cunoscut destule greup^g. 
Cei 15 jucători negri, recrutați 
ghelto-ul populației de culoare new- 
vorkeze, Harlem, au întreprins, mai 
întîi. turnee în diferite orașe ale 
S.U.A. Transportați într-un autobuz 
vechi ei cereau numai 25 de dolari 
pentru fiecare „reprezentație11. Din 
cauza segregației rasiale, de cele mai 
multe ori cei mai buni baschetbalist} 
profesioniști americani nici nu pu
teau să doarmă în vreun hotel, mul 
țumindu-se cu scaunele deteriorate 
ule autobuzului lor. De altfel, chiar 

acum, cînd „jonglerii baschetului1* 
se bucură de aprecierea unanimă, ei 
evită de obicei vizite în orașele din 
sudul S.U.A. Paza bună...

In 1940 echipa a devenii cam
pioană profesionistă a Statelor Unite 
pentru ca din 1950 să-și înceapă 
cariera internațională. Noi jucători ex
cepționali, dribleri, jongleri, clowni, 
s-au alăturat formației, transformată 
acum într-un veritabil „circ baschet* 
balistic**. Printre ei se aflau celebrul 
Tatum, Clifton, Sam Wheeler, Hil
lard. Walter Dukes. Pentru 
cea de-a 25-a aniversare 
Globe Trotters** a întreprins 
neu în jurul lumii care
pe jucătorii negri in Europa. Africa, 
Asia și America de Sud. In 168 de 
zile ei au disputat 141 de meciuri 
în 87 de orașe din 34 de țări. Ca 
orice spectacol, unele „reprezentații** 
se desfășurau... matineu și seara! 
Este ușor de imaginat cum s-au sim
țit jucătorii după un asemenea tur
neu epuizant, aricit de bine ar fi 
fost pregătiți. „Boss** Saperstein s-a 
declarat mulțumit, întrucît profilurile 
sale au întrecut toate așteptările: 
meciurile au fost vizionate de peste 
1 500 000 de spectatori.

Acum, „Harlem Globe Trotters9 
pe care și spectatorii noștri au avut 
prilejul s-o urmărească, a rămas fără 
patron. Deocamdată nu se cunoaște 
care va fi soarta acestei echipe. 
După cum scriu unele ziare ameri
cane, este posibilă organizarea unei 
..licitații pentru vinderea jucăto-4 
rilor.

„Cine oferă mai mult, domnilor 
cumpărători ?...**

a marca 
„Harlem 
un tur- 

i-a dus

I. R.
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