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Concursul internațional de talere

LA HALTERE I
Luptă strinsă in prima ziI

I

I

I. o.

prima serie se detașeazj

HAT Șl A. TOMA

i

RIMII CAMPIONI

ȘTAFETA • • • Foto : Stan Petre

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 6-a)

REPORTAJUL NOSTRU

□ sportului în- 
mari în cartea

Concursul continuă sîmbă- 
și duminică.

A. Vernescu și A. Sciotnic, 
primii campioni de ieri de 

pe Snagov
Foto : P. Romoșan

Pe terenul de handbal — 
absolvenții, iată in față cu 
cei care au preluat ștafeta 
victoriilor sportive, in me

ciul lor de adio

OLEIBALISTELE
ÎNVINGĂTOARE
LA BELGRAD

cadrul turneului de vo
ii de la Belgrad, voleibalis
te noastre au învins e- 
ipa Bulgariei cu scorul de 
l (15-8, 15-10, 14-16,
-11). Intîlnirea dintre echi- 

ele Ungariei și Iugoslaviei 
a terminat cu victoria ju- 
Stoarelor oaspe : 3-2.

CLUJ, 27 (prin telefon). — 
ima zi a campionatelor 
publicane de haltere s-a 
racterizat printr-o luptă 
sionantă în care învingăto- 
au fost deciși la ulti- 

ele încercări. Halterofilii 
La Steaua au cucerit pri- 

ele locuri în ziua întîi a 
trecerilor. Rezultatele din 
țeastă zi și îndeosebi recor- 

âalizat de Z. Fiat la cat. 
coș : 320 kg (v.r. I. Panait 
312 kg) sînt bune.

La cat. cocoș, unde au 
rticipat 16 concurenți, pe 
imele locuri : 1. Z. Fiat
teaua) 320 kg (102,5 ; 92,5; 
5 kg — record egalat) ; 2. 
Panait (Steaua) 307,5 kg : 
I. teaua) 300 kg.
La următoarea categorie 
pană — unul dintre favo- 

i, D. Niculescu, ratînd 3 
cercări la „aruncat" a ieșit 
n coincurs. Iată primii cla- 
ți : 1. A. Toma (Steaua) 
0 kg (102,5 ; 97,5 ; 130 
) ; 2. A. Zakarias (C.S.M. 
uj) 325 kg ; 3. A. Vagner 
teagul roșu Brașov) 317,5
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rice despărțire are într-însa 
a emoționant. Lași în urmă 
iinfă, un grup sau un anumit 
care-ți sînt dragi și pe care 
ine știe - poate nu le vei

i întîlni niciodată. Sentimen- 
este parcă și mai puternic 

îți părăsești mica bancă 
lemn pe care ai învățat să 
i și să citești, să dezlegi 
:unoscutele atotcuprinzătoa- 
științe, sau să te înfrupți din 
orile neprețuite ale litera- 

î. Momentul care te desparte 
colegii cu care ani de zile 
împărțit bucuriile tinereții, 
de dascălii care, intuindu-ți 
ntul și aptitudinile, fi-au dat 
ernicul impuls spre viață, 
î mai muit decît mișcător, 
pentru cel care pleacă, și 
tru cel care rămîne...
levii dintr-a Xl-a de la 
ihai Viteazul" din. Capitală 
spus joi după-amiază „adio" 
loagelor și clopoțelului care 

tește recreația, sărbătorind 
nimeritul printr-o zi dedi

ca sportului. Manifestare fi- 
scă, ținînd seama de faptul 
în viața acestui vechi lăcaș 
îrlvățămînt și cultură, care 
de mult și-a serbat cente- 
ul, educația fizică și acti- 
tea sportivă au fost întot- 
una la loc de cinste.
entru ultima oară curtea 
Iii a fost martora șuturilor 
raznice îa poarta de hand-

e
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Miine

8 pagini 25 bani

in parcul sportiv 
Dinamo

Haideți să înotăm!
X .-ss

*5

Ieri 3 început pe poh'g< 
nari cea mai spectaculos: 
de tir, talere aruncate d 
din cadrul campionatelor 
tiouale ale României- La 
participi primele garait 
R. D. Germani și Romă 
trăgători tineri din Ungaria pre
cum și o serie de ta Ieri ști ro
mâni. în această primă manșă a 
probei de 300 am asistat la o 
întrecere pasionantă. Cbiar după 

germa
nii Marscheider și Hager și ro
mânul Dumitrescu, singurul care 
în această serie a tras an „plina 
de 25. în următoarea serie de 
25 Ii se alătură Gh. Enache și 
întrecerea pentru cîștigarea pri
mei manșe se dă între acești pa
tru trăgători. In ultima serie 
Marscheider, Hager și Enache 
doboară cîte 24 de talere iar Du
mitrescu 25 și astfel el recupe
rează cele trei talere pierdute în 
seria a Hl-a. Avînd o cadență

jonul Ta foarte bună Marsrih eider
is! probă prima manșă de 1 00 de
din șanț. urmat la un iounce de Ion

După fi ir in Ierna t rescii. teiul cum s-j
fășurat irsul nm on

turi din 
inia. doi

se prev 
Ceresan: 
manșe.

ede o 
Li în

luptă
urmă

strinsă 
itoareie

Rezultate (100 de talere) : 1. 
J. Marscheider (R. D. Germană) 
97 t, în serii: (24+24+25+24), 
2. I. Dumitrescu 96 t (25+24+ 
22 +25), 3. Gk. Enache 95 t 
(23+25+23+24), 4. R. Ha-er 
(R. D. Germană) 94 t (24 + 24+ 
24+22), 5—6. Șt. Popovîci 93 t 
(22+24 + 23+24), 5—6. Bartels 
(R. D. Germană) 93 t (22+24+ 
25 + 22), 7—8. Gh. Florescu 92 
t, 7—8. Trubenbach (R. D. Cer- 
mană) 92 t. 9. Assmus (R. D. 
Germană) 91 t. 10. L. Ferencz 
(Ungaria) 87 t.

Concursul continuă azi și miine 
începind de Ia ora 8,30.

(t. r.)

Parcai sportiv Dinamo 
găzduiește miine interesante 
întreceri sportive. Iată pro
gramul complet :

FOTBAL — ora S.3-0 : DI
NAMO OBOR — I.T.B. 
(med in cadrul campiona- 
taloi orașului București cat 
I) ; ora 11,15 : DINAMO — 
STEAUA (joc amical).

Concurs HIPIC — ȘTA
FETĂ și OBSTACOLE 
(FORȚA PROGRESIVĂ) la 
care participă călăreții frun- 
tași O. Recer, C. Vlad, Li
liana Nițulescu. Puiu Vic
tor, Eugen Ionescu, Gh. 
Moisescu.

POLO — ora 9 : Rapid — 
Ș.S.E. 1 (juniori) ; ora 10 : 
Dinamo — Progresul (ju
niori) ; ora 11 : Rapid — 
Politehnica Cluj cat. A ; ora 
12: Steaua — Crișul Ora
dea cat. A ; ora 13 : Di
namo Buc. — Voința Cluj 
cat A.
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Finale pasionante
in campionatele republicane
de mare fond la caiac-canoe

Așa pare să spună 
din fotografie, nerăbdător să 
descopere „tainele” înotului. Și 
el, ca și toți ceilalți copii din 
Capitală, vor putea tace acest 
lucru începind de săptămina 
viitoare, la ștrandul Tineretu
lui. Amănunte asupra activi* 
tatii centrului de la „Tinereții* 
lui“ le găsiți in pagina a IV -a 
a ziarului, în cadrul unui in
terviu acordat de antrenorul 

federal, prof. A. Urmuzesaa

bal, sau a combinațiilor subtile 
sub panoul de baschet ale celor 
care peste puțin timp vor 
schimba sălile de curs cu aulele 
universitare. Și parcă vedeam în 
privirea profesorului Valentin 
Prunescu, care de aproape 20 
de ani fluieră zi de zi apelul 
elevilor la orele de sport, cum 
din inima sa se desprinde ceva. 
Ca și în anii trecuți, cînd 
își luau rămas bun zeci și sute 
de tineri care au umplut vitrina 
cu trofee a liceului, ajungînd 
apoi sportivi de valoare ai 
țării..

A fost o zi 
scrisă cu litere
de onoare, legată în piele, a 
liceului. Pentru că am văzut 
pe directorul M. Costea, sau 
pe directorul adjunct 1. Udriș- 
toiu strîngînd mîna handbalis
tului FI. Enăceanu sau volei
balistei Carmen Bărbulescu cu 
aceeași căldură cu care ar 
face-o față de cel mai bun ma
tematician al liceului ; pentru 
că neobositul profesor de ro
mână (și președinte al asocia
ției sportive) C. Marinescu, a 
felicitat și premiat cele trei 
echipe campioane școlare ale 
Capitalei (handbal băieți și 
fete, volei fete), pe gimnastul

Pe o vreme splendidă, cu 
soare și, ceea ce este foarte 
important, fără vînt au început 
ieri la Snagov finalele cam
pionatelor republicane de ma
re fond la caiac-canoe. Desfă
șurate (din motive obiective) 
după o altă programare 
cît cea anunțată, cele 
finale ale primei zile au 
rit întreceri deosebit de 
outate. Faptul că în toate 
bele s-au dat starturi din mi
nut în minut a redus — e 
drept — în oarecare măsură 
spectaculozitatea întrecerilor, 
dar a creat în schimb posibi
litatea unei aprecieri mai e- 
xacte a valorii concurenților. 
Spunem aceasta, deoarece în 
condițiile amintite a fost eli
minată posibilitatea de a mer
ge în „plasă”, sau de a bene
ficia de avantajul culoarului.

Competiția a fost inaugurată 
cu proba de caiac dublu în 
care alături de Ă. Sciotnic — 
campionul de anul trecut la 
simplu fond — și-a făcut de
butul și Aurel Vernescu, con
sacrat după cum se știe în 
probele de viteză, 
așteptărilor, întrecerea a 
dominată de echipajele 
burilor Dinamo și Steaua 
sate, de altfel, pe primele

4

de- 
trei 
ofe- 
dis- 
pro-

Conform 
fost 
ciu- 
ala- 

șase

locuri. Punctul de atracție al 
probei l-a constituit duelul du
blurilor A. Vernescu — A. 
Sciotnic și A. Conțolenco — C. 
Coșniță. Echipajul dinamovist 
a luat după primul tur (circa 
5 000 rrx) un avans de 9 secun
de pe care și l-a mărit (la 
10 000 m) pînă la 16 secunde, 
iar la 15 000 m, la 56 sec. în 
final, această diferență s-a ma
jorat și caiacistii dinamoviști 
au ieșit învingători în prima 
probă a celor 20 de km.

Clasament: K2 — 20 000 m : 
1. Vernescu — A. Sciotnic (Di
namo) 75:38,2 — campioni re
publicani pe 4966 ; 2. A. Con- 
țolenco — C. Coșniță (Steaua) 
77:55,5 ; 3. I. Sipoș — Gh. Du- 
mitriu (Dinamo) 80:22,4 ; 4. C. 
Corneev ,— A. Simionov (Stea
ua) 82:04,3 ; 5. D. Galan — A. 
Ivăneiscu (Dinamo) 85:03,4; 6. 
A. Sibec — I. Sidorenco (Di
namo) 85:05,0. Echipajul I. Coț- 
lov — I. Terente (Steaua) cla
sat pe locul 3 a fost descalifi
cat deoarece Ia cîntărirea am
barcațiunii s-a constatat că

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a S-a)
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înaintea ultimei etape 
la handbal se cunosc: 
doar campionii 
în rest...
...In rest, trebuie să aștep*- 

tăm seara zilei de miine pen
tru a avea răspunsurile la » 
sumedenie de întrebări legate 
de desfășurarea campionatelor 
republicane.

Ce ne rezervă etapa de mii
ne, ultima a competiției în 
care Dinamo București (mas
culin) și Universitatea Timi
șoara (feminin) vor îmbrăca 
tricourile de campioni. In pri
ma serie a campionatului 
masculin un tradițional derbi 
Steaua — Dinamo București, 
în care — sperăm — că vom 
asista Ia un joc de ridicată 
valoare. Ia nivelul acestor 
două echipe fruntașe, în com
ponența cărora intră aproape 
toți „așii” handbalului nostru. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cît ambele echipe nu joacă 
sub... presiunea luptei pentru 
puncte. Așa încît singura pro
blemă a acestei serii este a- 
ceea a formației care va ocu
pa locul 9 și va retrograda a- 
lături de Voința Sighișoara. 
Pentru acest loc candidează 
Politehnica Timișoara și Trac
torul Brașov, ambele avînd 10 
puncte. Timișorenii sînt avan* 
tajati deoarece joacă acasă (cti 
Rafinăria Teleajen) în timp ce 
brașovenii întîlnesc la Bacău 
pe Dinamo.

In seria a II-a masculin este 
pasionantă disputa pentru ocu* 
parea locului secund. Abiat 
mîine vom putea ști cine va. 
promova în seria I alături de 
G.S.M. Reșița, pentru aceasta 
candidînd nu mai puțin de pa*

(Continuare in pag. a 6-a)
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profesionaiă „23 August" din Capitală, liceele nr. 1, 
2 și 5 din Ploiești, Liceul nr. 2 Constanța, liceele nr. 2 
Brașov, nr. 4 și 7 Timișoara, 5 și 7 lași, 2 Satu Mare, 
Școala profesională C.F.R. Tr. Severin, Liceul nr. 1 
Bîrlad sau școala din comuna Periceni, despre care 
ne vorbește in pagina de față entuziastul profesor 
Ion Martin.

Ca urmare a condițiilor bune ce s-au creat în aceste 
școli și iicee se desfășoară o intensă activitate spor
tivă.

Se apropie sfîrșitul anului școlar. Zilele de vacanță 
vor însemna peste tot zile de odihnă și de sport. Iată de
ce este nevoie ca pretutindeni, mai ales acolo unde 
s-a rămas în urmă în această privință, să se lucreze 
la amenajarea de terenuri de sport. Vremea este fru
moasă. Să nu scăpăm nici o zi pentru ca în perioada 
vacanței, elevii să aibă la dispoziție cît mai multe 
terenuri sportive simple, pentru ca activitatea sportivă 
școlară să cunoască un plus de intensitate față de anii 
precedenți. Și atunci, rezultatele bune nu vor întîrzia 
să apară. Dar să vedem, din rîndurile noastre, ce 
s-a făcut și ce nu s-a făcut în unele locuri...

Activitatea sportivă în rîndurile elevilor a cunoscut 
o mare dezvoltare în anii din urmă. Pretutindeni, în 
fiecare școală generală, profesională sau liceu întîl- 
nești tineri îndrăgostiți de sport, care se întrec în timpul 
lor liber. Campionatele școlare sînt o mărturie eloc
ventă în acest sens. La startul lor se aliniază an de 
an zeci de mii de elevi sportivi, unii dintre ei - ta-
lente autentice.

Dar pentru ca activitatea sportivă țși în primul rind 
orele de educație fizică) să se desfășoare în con
diții optime este nevoie, firește, de asigurarea unei 
bune baze materiale. In primul rînd de terenuri spor-
tive simple.

începută cu cîțiva ani în urmă, acțiunea de trans
formare a curților școlilor și liceelor în terenuri de 
sport a găsit un larg ecou în multe orașe și sate. 
Spiritul inventiv și gospodăresc ai conducerilor școli
lor, al unor cadre didactice entuziaste, hărnicia elevi
lor ca și sprijinul comitetelor de părinți au făcut posibil 
ca în numeroase școli și licee curțile să devină ade
vărate microstadioane. Și avem atîtea exemple : liceele 
„I. L. Caragiale", „Gh. Lazăr", „Gh. Șincai" și Școala

RAID: Prin citeva școli 
din regiunea București

De fiecare dată cînd iși aruncă privirea în curtea Liceului nr. 
din Timișoara, trecătorul vede „la lucru" fete și băieți, aruncim 
mingea la poartă sau la coș, făcind gimnastică, sărind la lungime sat 
aruncind greutatea. Elevii au la dispoziție condiții dintre cele ma 
bune de pregătire. Dispun de o bază sportivă excelentă, cu frurooast 
terenuri — rod al muncii entuziaste a cadrelor didactice .și a elevilor 
Pe aceste terenuri se perfecționează tinerele talente ce vor .bate' 
intr-o zi la porțile loturilor naționale. Mai ales handbalistele, cari 
se bucură de pe acum de bune aprecieri în toată țara, lată-le pi 
urmașele Anei Nemetz, Floricăi Ciosescu și Feliciei Gheorghiță, prȘj 
gătindu-se sub atenta îndrumare a profesorului Constantin La'che 
(C. A.).

Foto : Paul Romoșan

INIȚIATIVE

Exemplul Liceului nr. 7 din Iași

Tot mai multe curți ale școli
lor noastre se transformă în ul
timii ani în mici stadioane. De 
acest adevăr ne-am convins (o 
dată mai mult) cu ocazia raidului 
întreprins prin cîteva școli din 
regiunea București.

„TOTUL PORNEȘTE DE LA 
PASIUNE"-.

Cu aceste cuvinte a căutat să ne 
explice prof. Nicu Schnel, directorul 
Școlii generale nr. 7 din Fetești, tot 
ceea ce au realizat profesorii și elevii 
școlii în materie de amenajări spor
tive. Doi profesori inimoși (este 
vorba de Ion Pestrița și Teodor Ni- 
colau), au transformat o parte din 
curtea școlii într-o frumoasă bază 
sportivă. Pe terenurile ei echipele 
școlii, mai exact spus ale asociației 
Viitorul, s-au pregătit în tot cursul 
anului. Rezultatul ? Locul I pe raion 
la handbal și fotbal. Succese firești, 
pe măsura interesului acordat în ce
rte ral activității sportive.

Tot pasiunea a stat la baza acțiunii 
înfăptuite de elevii Școlii generale 
din comuna Luica, raionul Oltenița, 
unde în această primăvară au fost 
«menajate terenuri de volei, baschet, 
handbal, sectoare pentru amatorii de 
atletism. Tînărul profesor Ion Postel- 
nicu și elevii școlii se pot mîndri 
acum cu o bază sportivă fără egal în 
raion I

Alte două exemple atestă grija 
manifestată față de amenajarea tere
nurilor sportive în școli. Unul îl oferă 
asociația sportivă Avîntul, a Centru
lui școlar agricol din Călărași. Cum ? 
Prin existența unor terenuri frumos 
amenajate de volei și baschet, hand
bal și fotbal, a unor aparate pentru 
gimnastică (bară fixă și bîrnă), a 
sectoarelor rezervate atleților. Pro
fesorii de specialitate Iordache Gor- 
nea și Dumitru Velciu s-au bucurat 
totdeauna de înțelegerea conducerii 
școlii, prin ing. Mihalache Grozea 
îndeosebi. Celălalt exemplu îl < ons- 
tituie Liceul nr. 2, situat în vecină
tatea Centrului școlar agricol. Proh 

Victor Panait, director-adjunct, ne-a 
arătat ce s-a realizat aici (terenuri de 
volei și handbal, sectoare pentru at
letism și ne-a prezentat cîteva din 
proiecte (printre care și bituminarea 
unei părți importante din curtea 
școlii, lucrare care a și început, a- 
ceasta urmînd să fie afectată în prin
cipal activității sportive).

Se zice că cei de Ia Liceul nr. 2 
au vrut să nu se lase mai prejos decît 
vecinii lor, de la .agricolă' ; că între 
cele două școli s-a creat o veritabilă 
întrecere în privința amenajărilor 
sportive. Foarte bine 1
DIN PĂCATE SI UNELE RAMINERI 

ÎN URMĂ.„
Bine ar fi fost ca în raidul nostru 

să fi găsit numai realizări de... nota 
10. Dar, nu s-a petrecut însă așa... 
Ne-am fi așteptat la mai mult, de 
pildă, din partea conducerii Liceului 
din Slobozia, cunoscînd dragostea 
pentru sport a prof. C. Vlaicu, foarte 
tînărul director de aici, ca și pricepe
rea profesorului de specialitate Ion 
Zăinescu. Ar fi fost de dorit ca la Li
ceul din Fetești, deși nou, să existe 
grijă și pentru amenajările sportive. In 
acest fel, terenurile Școlii generale 
nr. 7 (pe care elevii liceului iși des
fășoară concomitent activitatea) ar 
mai fi „respirat* și ele... Și tot astfel 
considerăm că s-ar fi putut face mai 
mult la Liceul nr. 1 .N. Bălcescu" din 
Călărași, unde terenurile de volei și 
baschet nu au drenajul necesar iar 
sectorul de sărituri „trăiește* doar 
cu numele... în fine, se putea realiza 
mai mult și la Liceul din Răcari (fără 
a se aștepta totul de Ia prof. Ovidiu 
Teodor Burlacu, care mai are și alte 
obligații), Ia Școala generală nr. 2 din 
Slobozia („dacă profesoara Ecate- 
rina Iorga ar fi ceva mai energică* ; 
reproducem cuvintele directorului 
școlii, prof. Gh. Răuță), Ia Școala 
generală din comuna Brezoaîele (unde 
prezența prof. Dumitru Alexandru, 
doar de 3 ori pe săptămînă, este total 
insuficientă pentru a desfășura o ac
tivitate cuprinzătoare, de perspec
tivă).

TIBERIU STAMA

LA NOI, In periceni
în munca mea de profesor într-o 

școală din mediul sătesc, am căutat să 
popularizez exercițiile fizice și sportul, 
în rîndurile copiilor. N-a fost ușor. To
tuși, cu răbdare și perseverență, am 
reușit să-i atrag pe elevi, și ehiar pe 
părinții lor, în preajma terenului de 
sport.

Pentru stimularea copiilor în cadrul 
orelor de educație fizică, la începutul 
trimestrului am extras din planificare 
probele de control, pe care le-am a- 
fișat la un panou denumit „Colțul 
sportivului".

Elevii au început să studieze cu mul
tă atenție probele și normele pentru fie
care notă stabilită. In timpul orei observ 

cum ei se străduiesc să execute cît mai 
corect o temă oarecare și să repete de 
mai multe ori, știind că în felul a- 
cesta vor putea obține un rezultat 
mai bun. Așa s-a întîmplat, de exem
plu, la săritura în lungime cu ele
vii claselor a V-a A și a V-a B, care de 
la începutul ciclului de lecții au mani
festat mult interes față de această 
probă.

Folosind sistemul repetărilor la fie
care lecție am reușit să formez la mulți 
elevi deprinderi corecte de alergare, să
ritură. aruncare. Copiii și-au însușit, 
de asemenea o serie de elemente teh
nice din jocuri sportive ca handbalul, 
voleiul, jocuri pe care le practicăm 
în școală. Toate acestea au fost mai 
ușor de realizat fiindcă se fac în aer 
liber, pe terenurile noastre de sport, 
pe care le-am amenajat. Anul acesta 
am primit din partea secției de învă- 
țămînt o saltea, o ladă pentru sărituri, 
cal cu mînere. bănci de gimnastică.

In vederea verificării gradului de 
pregătire a elevilor Ia handbal am or
ganizat meciuri amicale cu echipele din 
Simleul-Silvaniei și cu cele ale școlii din 
Zăna. La 15 mai s-a desfășurat faza 
raională a Spartachiadei pionierilor. La 
cele 14 probe, școala noastră â cîștigat 
5 locuri întîi, un loc doi și 2 locuri 
trei. Spartachiada a fost o întrecere 
sportivă de mare amploare la care au 
concurat peste 400 de pionieri. De atunci 
elevii participă cu și mai multă plă
cere la ora de educație fizică, la pro
bele Insignei de polisportiv. Anul a- 
cesta din 60 de elevi circa 40 vor fi pur
tători ai Insignei. Pentru continuitatea 
activității sportive, am organizat în 
școală un campionat de handbal pe 
clase.

La venirea mea în această școală, 
m-am lovit de problema echipamen
tului, în special la fete. Toate fetele 
făceau educație fizică în fuste, iar 
băieții în haine de stradă. Primul 
lucru pe care l-am făcut a fost să 
stau de vorbă cu elevii care nu au 
înțeles în suficientă măsură importan
ța echipamentului. Apoi am avut dis
cuții cu părinții elevilor care încer
caseră să mă convingă că... sportul nu

O clădire nouă. In față, ronduri de 
flori, alei asfaltate. Așa arată, privit 
din stradă, Liceul nr. 7 din Iași, despre 
care auzisem numai lucruri frumoase. 
Prima noastră cunoștință: tov. director 
Dumitru Alexandrescu, care ne invită 
să vizităm liceul.

Surpriza a fost mare, cînd în curte am 
găsit o frumoasă bază sportivă. Două 
terenuri de volei, unul de baschet, un 
teren de handbal, pistă pentru atletism, 
sectoare de aruneări, gropi cu nisip 

este necesar^ că ei au crescut fără e- 
ducație fizieă. Pînă la urmă, i-am con
vins eu Pe de altă parte, dato
rită ajutorului primit din partea 
direcțiunii școlii s-a ajuns ca aproa
pe toți elevii să aibă echipament ne
cesar pentru ora de educație fizică.

In ceea ce privește materialele spor
tive avem în suficientă măsură. Din 
bugetul școlii am cumpărat mingi de 
volei, handbal, fotbal și alte materiale.

Cu contribuția elevilor și comitetului 
de părinți am amenajat în timpul liber 
un teren de volei, unul de handbal și 
o groapă pentru sărituri. De la amena
jarea lor, elevii noștri, își petrec aici 
o bună parte a timpului liber, iar du
minică vin pe terenurile școlii și ceilalți 
tineri din sat. E mai mare dragul să-i 
urmărești în întrecere !

Acestea sînt cîteva aspecte ale acti
vității sportive din școala noastră, des
pre care pe viitor sînt convins că se 
va putea vorbi mai mult.

prof. ION MARTIN
Școala generală Periceni raionul 

Șimleu, regiunea Crișana

Aproape nimic...
Am întreprins cu cîtva timp în 

urmă un raid prin școlile și liceele 
din orașul Bacău. Printre unitățile 
vizitate s-a aflat și Grupul școlar 
profesional și tehnic. Este una dintre 
cele mai mari instituții de învăță- 
mînt din acest oraș. Aici se pregă
tesc viitorii electricieni, lăcătuși, ma- 
trițeri, tîmplari etc. Sînt 1 180 de 
tineri. învață intr-o clădire impună
toare, cu săli de clasă și ateliere mo
derne.

1 180 de elevi. Aflînd acest lucru 
ne-am și închipuit o activitate spor
tivă intensă, cu campionate inter- 
clase, interani, cu concursuri pentru 
trecerea normelor Insignei de poli
sportiv, ore de educație fizică atrac
tive, interesante.

Ce am găsit din toate acestea ? 
Cu părere de rău trebuie să spunem 
— aproape nimic...

Cînd am vizitat școala se pregă
teau pentru ora de sport elevii anu
lui I—F 2. Cele văzute nu ne-au 
bucurat. Conduși de profesoara Flo- 
rica Iliescu, elevii au plecat spre 
parcul orașului. Au făcut, din mers, 
c-teva exerciții de gimnastică, un 
sprint-două prin parc și apoi s-au

pentru sărituri. Terenurile, marcate 
pentru competiții, așteptau elevii p 
tru începerea orelor de clasă.

Mîndru (și avea de ce să fie), dir 
torul ne explică cum a fost realizi 
această frumoasă bază sportivă : p 
colaborarea tuturor cadrelor didact 
din școală și a comitetului de păru 

Am întrebat de... fonduri.
— Fonduri ? Resursele noastre inj^ 

ne și dragostea pentru sport a tutur 
elevi, cadre didactice, personalul școi 
părinții elevilor, care au pus mina a.
turi de noi pentru a realiza aceste fi 
moașe terenuri. Trebuie să evidență 
preocupările, inițiativele profesorilor 
educație fizică Dan Pintilie și Constant 
Bordeianu.

Ca întotdeauna o colaborare bună du 
la rezultate dintre cele mai frStaoai 
Munca susținută, entuziastă a cond 
cerii școlii, a tuturor cadrelor didactî 
de la Liceul nr. 7 din Iași a făcut i 
activitatea sportivă a elevilor să se af 
la loc de cinste. La alte licee din dif 
rite regiuni, acolo unde activitati 
sportivă bate încă pasul pe loc, se ii 
voeă, ca scuză a neactivității lipsa « 
fonduri. Dar cele relatate aici sînt ca 
dein elocvente.

Nu ne rămîne decît să felicităm | 
cei care au obținut asemenea rezultai 
frumoase și totodată să îndemnăm și all 
colective de școli din întreaga țară, c 
mai multe, să le urmeze exemplul 1

PAUL IOVAN

înapoiat Ia școală. Cea mai mar 
parte a orei s-a pierdut cu depla 
sarea. De ce ? Fiindcă în curte 
școlii, pînă Ia data vizitei noastre 
nu exista un teren de sport. Ba ma 
mult, pe diagonala ei s-a turnat i 
potecă de beton care duce de 1 
școală la cantină. Așa că n-a ma 
fost posibilă amenajarea unui terei 
de sport atît de necesar desfășurări 
orelor de educație fizică, activități 
sportive. Cu mai mult spirit gospo 
dăresc curtea poate ii transformat, 
intr-un teren de handbal, pot fi ame 
najate sectoare de sărituri și anin 
carea greutății. Tov. Sanda Sofro 
nescu, directoarea școlii, ne-a promis 
că se va face acest lucru. Este ins. 
nevoie și de sprijinul Sfatului popu
lar orășenesc. Există în vecinătate 
(doar gardul îl desparte) un teren 
care poate fi dat în folosința școlii 
Pe el se află în prezent o magazie 
nefolosită. Școala are nevoie de a- 
cest teren. Este vorba doar de 1 183 
de tineri, dornici să practice sportul, 
să-și întărească sănătatea.

C. ALEXE



Pe urmele materialelor publicate

Două răspunsuri 
la o critică

~î
COLȚUL 1

CHEILE RÎMEȚILOR
Itinerar în „Apuseni*1

Săptămîna trecută, printre zecile de 
scrisori sosite la redacție, au fost 
două expediate din aceeași localitate : 
Cehul Silvaniei. Ambele se referă la 
același subiect: o caricatură apăru
tă în ziarul nostru. Iată ce cuprinde 
prima scrisoare :

„In ziarul nr. 4946, la rubrica 
„Din joi în joi“, a apărut o cari
catură prin care era criticată atitu
dinea' pedagogului Petre Grofu de la 
liceul din Cehul Silvaniei. Intrucît 
persoana vizată sînt eu, vreau să 
comunic situația reală, nu ca o scuză 
sau motivare, fiindcă nu am ce 
scuza deoarece sesizare-a e ireală și 
tendențioasă. Elevii clasei a X-a B 
care au făcut sesizarea, în frunte cu 
elevul Vasile Cordea, au fost în ma
joritatea lor sancționați pentru acte 
de indisciplină, în urma sesizărilor 
făcute de mine și ceilalți pedagogi. 
Elevii n-au fost opriți niciodată de 

l&j. masă cînd au întârziat la orele 
de sport, dar n-am admis ca în 
timpul programului de masă, elevii 
să meargă neorganizat pe terenul de 
sport în timp ce restul trebuia să 
intre la masă. Mă miră faptul că 
s-a făcut confirmarea acestei sesizări 
și tocmai de către profesorul de e- 
ducație fizică...16 ,

■Ăcum, să vedem conținutul celei 
de a doua scrisori :

„Biroul Consiliului raional UCFS 
Cehul Silvaniei a analizat recent, în- 
tr-o ședință cele publicate de ziar 
și a constatat că este adevărat că 
pedagogul Petre Grofu a persecutat 
și brutalizat pe componenții echipei 
de volei care au încercat să facă an
trenament în timpul liber pentru a 
participa la campionatele de juniori. 
Menționăm că echipele de volei au 
cîștigat trei ani consecutiv campio
natul regional, însă anul acesta se 
observă o delăsare în privința ridi
cării performanțelor, cu toate că e-

Conferință de presă
Ieri, clubul sportiv Dinamo Bucu

rești a organizat o conferință de presă.
Cu acest prilej, tov. Ion Nae, pre

ședintele clubului, a vorbit despre suc
cesele obținute de sportivii dinamo- 
viști î)r ultima perioadă și despre prin
cipalele sarcini ce stau în fața clu
bului, printre care: analizarea înde
plinirii obiectivelor de către secțiile 
pe ramură de sport și de către spor- 

e ce să ne întoarcem
cu 3 ani în urmă?

xistă posibilități. Nu putem fi de 
acord cu afirmația pedagogului Pe
tre Grofu că profesorul de educație 
fizică s-a „aliat* cu elevii pentru 
a-și acoperi lipsurile. Profesorul res
pectiv se ocupă de pregătirea echipe
lor de gimnastică și de handbal 
(a obținut un rezultat bun: echipa 
de handbal a ocupat locul I la cam
pionatele școlare, faza regională). 
Profesoara care răspunde de activi
tatea de rolei fiind bolnavă, pregă
tirea s-a făcut sub îndrumarea căpi
tanului de echipă. L na din cauzele 
pentru care există neplăceri in acti
vitatea sportivă este aceea că pe pe
dagogul Petre Grofu îl plictisește 
activitatea sportivă și el trăiește ca 
impresia că educația fizică rb întă
rește disciplina în școală*.

Două scrisori, două răspunsuri di
ferite.

Primul — încearcă să respinzl © 
critică justă. ,

Al doilea — spâne lucrurilor pe 
nume. Pedagogului Petre Grefa nu-i 
place sportul iar pe elevii care fac 
sport îi consideră... indisciplinați. 
Unora, care sini în echipele școlii-, 
le face șicane, sub o formă sau alta.

Sperăm că pedagogul Petre Grofu 
își va schimba părerea despre acti
vitatea sportivă. Elevii liceului au 
obținut rezultate frumoase și sini 
condiții pentru performanțe mai bune. 
Poziția sa frinează activitatea spor
tivă în școală, știrbește bunul re
nume cîștigat de elevi. §i pentru că 
în scrisoarea sa amintește de indis
ciplină, atunci sin tem ne voi ti să-l 
întrebăm cum aplică instrucțiunile 
Ministerului învățămîntului și Consi
liului General al LCFS cu privire la 
activitatea sportivă in școli ? Nu de 
alta, dar neaplicarea lor nu înseam
nă, oare, indisciplină ? Așteptăm răs
punsul conducerii liceului.

la clubul Dinamo
tivii fruntași, îmbunătățirea volumu
lui și intensității antrenamentelor, pre
cum și a procesului de selecție, îm
bogățirea cunoștințelor profesiona
le ale antrenorilor, ridicarea la 
nn nivel mai înalt a muncii politice 
și cultural-educative cu sportivii etc. 
S-au pus întrebări și s-au purtat dis
cuții pe marginea expunerii.

Vizitarea acestui punct de mare 
atracție al Apusenilor este indicată 
în special primăvara. Ca și celelalte 
frumuseți ale «Apusenilor*. Cheile

Rîmeților constituie unul din nenumă
ratele fenomene carstice ale acestei 
regiuni de un pitoresc inedit

Principalele căi de acces spre Cheile 
Rîmeților pornesc de pe șoseaua Cluj- 
Sibiu (DNI), spre vest Itinerarul cel 
mai potrivit este cel care are ca 
punct de plecare orașul Aiud, situat 
■la 66 km de Cluj și la 104 km de 
Sibiu. Chiar din centrul orașului se 

urmează drumul raional ce trece prin 
satul Aiudul de Sus și lăsind apoi 
spre dreapta ramificația ce duce spre 
valea Arieșului, incepe să urce, anga- 

jîndu-se pe niște serpentine, curajos 
arcuite, care străbat minunate păduri 
de fag și stejar. După un parcurs de 
18 km de la Aiud, se ajunge la ca
bana Sloboda, situată in mijlocul pă
durii (altitudine 550 m, capacitate 25 
locuri). Apoi în curînd pădurea ră- 
mîne în urmă și tot ureînd pe dru
mul tăiat, parcă anume ales drume
ților, pe coastele muntelui, apar dintr-o 
dată în depărtare impresionantele 
abrupturi, care formează Cheile Rî
meților, în toată splendoarea albeței 
lor strălucitoare.

După un parcurs de 23 km de la 
Aiud, se ajunge în comuna Rîmeți, 
unde se părăsește drumul carosabil și 
turiștii coboară panta puternic încli

nată spre valea Geoagiului, pînă la 
cabana Cheile Rîmeților (altitudine 
440 m, capacitate 40 locuri). în apro. 
pierea cabanei se găsește o mică mî- 
năstire datînd din secolul al XlV-lea, 
in stil gotic, cu interesante resturi de 
fresce interioare, clădită deasupra unui 
izvor.

La această cabană se mai poate 
ajunge pornind cu mijloace automoto* 
totdepeDNl, din comuna Teiuș ur- 
mind drumul raional ce urcă pe va
lea Geoagiului, trece prin satul Stremț 
și ajunge după 9 km La Geoagiul de 
Sus. De aici se continuă drumul pe 
jos, fie pe firul văii, fie pe o potecă 
ce șerpuiește pe dealurile din dreapta 
văii, pînă la cabana amintită (circa 
2 ore).

De aici se urmează firul văii în 
sus într-un decor feeric, culorile vii 
ale copacilor contrastînd puternic cu 
alb-griul pereților de calcar. După 
aproximativ 3 km de drum, pereții de 
stîncă se apropie tot mai mult, valea 
se strîmtează, poteca dispare și tu
riștii sînt nevoiți adesea să se cațăre 
pe stîncile șlefuite de pe mal, sau să 
traverseze, nu odată, pîrîul învolburat

După aproximativ 2 km parcurși 
astfel, într-un decor tot mai sălbatic, 
se ajunge la marea atracție a Cheilor 
Rîmeților : un imens portal deschide 
tunelul lung de vreo 20 de metri pe 
care apa a fost nevoită să-l sfrede
lească în stînca ce n-a mai putut să 
cedeze. Este „Poarta", înaltă de 10 
metri și îngustă de 3—4 m, de o per
fectă regularitate, parcă săpată do 
mina omului. Ea poate însă să fie 
trecută prin escaladare, fără multă 
dificultate. Apoi, pereții înalți și a- 
proape verticali se apropie atît do 
mult, îneît drumul nu mai poate fi 
continuat decît trecînd prin apă, re
comandabil numai cu ambarcațiuni 
pneumatice ușoare. Dincolo, cheile con
tinuă cu același decor, aproximativ 
pe aceeași distanță.

Cu tot efortul pe care-1 necesită 
parcurgerea lor, Cheile Rîmeților, undo 
opera naturii se înfățișează în plină 
splendoare, oferă turiștilor impresii 
de neuitat.

ION PANAITESCU
din Comisia de turism-alpinism a 

orașului București

din
MAXIM POP

Comisia de turism-alpinism a re* 
giunii Cluj

Recent s-au desfășurat în București finalele 
celei de a X-a ediții a campionatelor republi
cane universitare de gimnastică.

Această competiție, inaugurată în anul 1954, 
■ luat amploare an de an și a devenit una 
din cele mai importante competiții studențești. 
Creșterea însemnată a numărului de partici- 
panți și ridicarea continuă a nivelului lor de 
pregătire au determinat pe organizatorii aces- 
tei competiții ca, începînd cu anul 1962—1963, 
să renunțe la participarea în etapa finală a 
concurenților de categoria a III-a.

în acest an, Ministerul Învățămîntului și 
tLA.S.R. au adus o modificare „de ultimă oră' 
regulamentului din anii trecuți, dînd drept de 
■participare în etapa finală și echipelor de ca
tegoria a III-a, alături de cele de categoria a 
H-a, I și maeștri. După părerea noastră, 
această măsură nu corespunde desigur actua
lului stadiu de dezvoltare a gimnasticii spor
tive, intereselor cluburilor universitare recent 
constituite și nu contribuie la stimularea pro
movării gimnaștilor spre categoriile superioare.

Să studiem numai situația din centrul uni
versitar București, unde au luat parte, în etapa 
pe localitate, 8 echipe de categoria a Il-a și 
3 echipe de categoria I și maeștri. Acordarea 
dreptului de participare, în etapa finală, echi
pelor de categoria a III-a s-a făcut în detri
mentul celor de categoria a Il-a, întrucît cen
trul București a avut dreptul să prezinte în 
finală numai cîte două echipe la fiecare cate- 
kjorie. în această situație, echipele de categoria 
RÎ-II-a clasate pe locurile III și IV nu au putut 
participa la finală, în timp ce echipele de ca
tegoria a III-a — indiscutabil mai slabe — s-au 
bucurat de dreptul de a se califica în finala 
pe țară, de a fi declarate campioane univer
sitare, de a fi premiate etc.

Participarea echipelor de categoria a III-a 
în finala pe țară mai prezintă și un alt nea
juns. Unele institute, în dorința de a deveni

campioane la categoria a III-a, rețin în mod 
greșit studenții la această categorie, în loc 
să-i promoveze la categoria a Il-a. Iată și 
unele exemple care demonstrează acest iucru. 
Institutul agronomic, clasat pe locul I în 1963 
și 1966, pe locul II în 1962 și 1964 și pe locul III 
în 1965 în campionatele de categ. a III-a ale 
orașului Eucurești nu a promovat în acești 
cinci ani nici un sportiv la categoria a Il-a. 
Studenții loan Sabău și loan Armeanu de la

Ce se întimplă cu echipele formate din con- 
curenți din mai multe institute ? Dat fiind 
faptul că în formațiile de categoria a Il-a și I 
intră concurenți din 3—5 institute, apar între 
etapa pe localitate și finală o serie de greu
tăți legate de mobilizarea studenților, de pre
gătirea lor, de echipare, de întocmirea docu
mentelor necesare participării în finală etc 
care, în general, se rezolvă în ultima clipă 
sau... nu se rezolvă de loc. Echipele selecțio

După a X-a ediție a campionatelor

universitare de gimnastică

Institutul agronomic, care au realizat 54 și 
respectiv 51 puncte în 1964, 56, 30 și 54,60 în 
1965, au fost menținuți și în acest an la cate
goria a III-a, ca și studentul Neagu Grosu de 
la I.S.E. (54,60 în 1964 și 55,05 în 1965). Aceeași 
„tactică" au adoptat și echipele feminine ale 
Institutului de științe economice și Institutu
lui de construcții care au reținut la categoria 
a III-a sportive cu posibilități ce depășesc ce
rințele acestei categorii: Smaranda Chiliment, 
Valentina Voinic (I.S.E.), Mihaela Scorțeanu 
(I.C.) etc.

în dezacord cu etapa actuală de dezvoltare 
a gimnasticii sportive se află și prevederea 
regulamentului referitoare la constituirea echi
pelor pentru etapa finală pe țară. Noul regu
lament prevede formarea unor echipe selec
ționate pe localitate, cu o compoziție etero
genă, pe baza punctajului obținut în cadrul 
clasamentului individual compus la categoriile 
a Il-a și I și a unor echipe de institute la ca
tegoria a III-a.

nate pe centre universitare nu stimulează pe 
studenți, nu cointeresează cadrele didactice și 
institutele pentru pregătirea sportivilor.

Constituirea selecționatelor pe centre uni
versitare mai prezintă un neajuns, rezultat din 
formarea unor echipe deosebit de puternice 
ale orașului București, comparativ cu ale celor
lalte orașe. în anii 1965 și 1966 dintre cele 
10 echipe cîștigătoare ale diferitelor categorii, 
nici una nu a fost din provincie, iar în anul 
1966, reprezentativele orașului București au 
ocupat, la toate categoriile, locurile I și II pe 
echipe, locurile I, II, III la individual compus.

Cîteva cuvinte în legătură cu difuzarea re
gulamentului campionatelor universitare sînt 
absolut necesare. în acest an regulamentul 
campionatelor nu a fost cunoscut decît cu 10 
zile înaintea desfășurării etapei finale. în 
această situație, pregătirea s-a făcut după re
gulamentul din anii trecuți. După desfășurarea 
etapei pe localitate, cu ocazia înscrierilor pen
tru linală, centrele universitare „au aflat" că

în acest an participă și echipele de categoria 
a III-a, iar pentru sportivii de categoria I nu 
există decît concurs individual. Aceste modi
ficări au avut darul să surprindă atît pe con- 
curenții de categoria I, cît și pe cei de a III-a. 
Primii au fost dezavantajați că nu s-a întocmit 
clasament pe echipe, iar ultimii pentru că nu 
s-au... pregătit I Astfel, orașul Cluj n-a putut 
prezenta echipă de categoria a III-a la fete, 
iar Brașovul, Oradea, Bacăul, Tg. Mureșul, 
Craiova, Constanța, Galațiul etc au participat 
doar cu cîte 1—3 sportivi.

Participarea gimnaștilor în concurs — mal 
mult decît a oricăror sportivi ■—■ nu se poate 
face fără o pregătire planificată și de durată. 
Această pregătire se face în funcție de com
petiția cea mai importantă la care participă 
fiecare sportiv în cursul anului și de condi
țiile stabilite prin regulament. Dacă acestea 
nu se cunosc, pregătirea se face la întîmplare 
și rezultatele vor fi sub nivelul celor care pot 
fi obținute printr-un antrenament planificat.

Pentru anul viitor se impune elaborarea 
unui nou regulament al campionatelor univer
sitare, care să stimuleze promovarea gimnaș
tilor spre categoriile superioare, să limiteze 
dreptul de participare a gimnaștilor la cate
goria a III-a la maximum doi ani, să contri
buie Ia întărirea echipelor de institute și să 
asigure echilibrul de forțe între echipele din 
București și cele din provincie. Sperăm că 
Ministerul învățămîntului, U.A.S.R. și Federația 
de specialitate vor fi de acord să facă aceste 
modificări în interesul dezvoltării gimnasticii 
sportive în rîndul studenților.

prof. OCTAVIAN BĂNÂȚAN 
lector univ. — I.M.F. București
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DESPRE ULTIMELE 
PERFORMANȚE 
ALE 1ALERIȘIILOI!

Săptămâna trecută, reprezentanții 
tirului românesc au cucerit laurii 
victoriilor în două competiții de am
ploare 5 „Cupa țărilor latine și Gre
ciei® de la. Lisabona și la „Cupa na- 
țiunilor® de la Brno. Cum pește 
puțini vreme trăgătorii noștri frun
tași vor participa la campionatele 
europene (Lahti, 14—21 iunie, skeet 
și talere aruncate din șanț) și cam
pionatele mondiale (Wiesbaden, 10— 
23 iulie, arme cu glonț, skeet și ta
lere aruncate din șanț) am stat de 
vorbă cu unul dintre antrenorii lotu
rilor republicane. Interlocutorul nos
tru a fost prof. JON LOVINESCU, 
sub & cărui îndrumare se desfășoară 
pregătirile skeetiștilor și care a în
soțit pe Gh. Seneovici și colegii. săi 
la recentul concurs din Cehoslova
cia/

— Mai întîi felicitări peDtru 
valoroasele performanțe ale ele
vilor dv. Cum au concurat spor
tivii români ?

— Noi am prezentat la Brno 6 
ctmcurenți.- Gh. Seneovici, B. Mari
nase», I, Albescu, D. Danciu, junio
rul S. Diaconu — l-a skeet și Gh. 
Florescu — la talere aruncate din 
șanț. întrecerile au reunit 41 de tră
gători la skeet din 10 țări la „Cupa 
națiunilor* (echipe și individual) și 
concursul de juniori și 43 de spor
tivi, din 12 țări la talere aruncate 
din șanț, competiție dotată cu „Ma
rele premiu al orașului Brno*. La 
skeet remarc pe campionul mondial 
Wirnhier (R.F.G.), pe cehoslovacul 
Dvorak, pe Heitzer (R.F.G.), iar la 
șanț pe sovieticul Senicev, pe ameri
canul Rossos, pe austriacul Herzstz. 
în această- competiție valoroasă, tră
gătorii noștri au avut o evoluție fru
moasă, echipa României cîștigînd 
„Cupa națiunilor* cu 575 t, iar la 
individual, Seneovici a ocupat un me
rituos loc secund după Wirnhier, la 
capătul unui baraj extrem de dispu
tat și pasionant. Comportări bune au 
avut Marinescu, Albescu, juniorul 
Diaconu (învingător la categoria lui 
de trirstă) și Gh. Florescu.

, — Ce impresie au lăsat trăgă
torii noștri ?

— Numeroșii spectatori prezenți 
au subliniat cu ropote de aplauze 
performanțele reprezentanților Româ
niei. In ziarul cehoslovac de specia
litate a apărut de cîteva ori foto
grafia lui Seneovici, iar alte ziare 
au publicat de asemenea comentarii 
elogioase. într-adevăr, rezultatele lui 
Seneovici, Marinescu, Albescu, Dia
conu și Florescu au o valoare mai 
mare țirund seama de condițiile gre
le in care au concurat (timp frigu
ros, cu ploaie și rafale puternice 
de tnnt).. Rezultatele de la Brno 
constituie pentru noi un nou imbold 
pentru pregătirile viitoare, astfel ca 
la campionatele europene și mondia
le taleriștii să poată justifica în- 
truiotul așteptările.

0 mare diferență 
intre jocurile oficiale 
și cele de antrenament

Echipa de polo a României și-a 
încheiat turneul întreprins în Italia, 
unde în afara celor două meciuri o- 
ficiale susținute la Milano și Triest 
a efectuat și un stagiu de antrena
ment comun cu selecționata țării 
gazdă. La întoarcerea sportivilor noș
tri am cerut antrenorului CAROL 
CORCEK să ne împărtășească câteva 
din impresiile sale legate de com
portarea echipei și evoluția fiecărui 
jucător în parte. $i iată ce ne-a de
clarat el:

„în afara celor două meciuri ofi
ciale am mai jucat cu echipa Italiei 
timp de 5 zile consecutiv, la Milano 
și Genova, 8 partide de antrenament 
conduse de arbitrii localnici. Din a- 
cestea am cîștigat 6 (unele chiar la 
scoruri concludente ca 14—8 și 
9—6) și am pierdut două. între a- 
cesie jocuri și cele oficiale a fost 
însă o diferență ca de la cer la pă- 
mînt. Toată lumea s-a putut con
vinge că jucînd calm, relaxat și res
pectând toate indicațiile tactice, com
ponența echipei noastre naționale pot 
da un randament mult mai mare*.

‘— Cum se explică atunci cele 
două înfrângeri la limită în fața 
aceluiași adversar?

— M-am convins că este vorba de 
o chestiune pur psihologică. Jucăto
rii noștri acționează crispat în me
ciuri oficiale și dezarmează foarte 
ușor la cile o decizie de arbitraj 
nefavorabilă. In asemenea momente 
teama de a acționa în același ritm 
susținut se face toi mai simțită și 
jucătorii, mult prea prudenți, revin 
la schemele tactice (cu un jucător 
avansat în centru) total depășite. 
Cred totuși că pe un teren neutru 
puteam obține în ambele meciuri cel 
puțin un rezultat egal. In orice caz, 
mai avem serios de lucru pînă la 
„europene*.

— Cîteva cuvinte despre fiecare 
jucător...

— Sînt mulțumit de comportarea 
lui Ștefănescu, Mărculescu (cel mai 
bun), Szabo și Fleșeriu, care au fost 
oamenii de bază. Sub posibilități au 
evoluat Grințescu, Firoiu, dar în spe
cial Frățilă și Novac. Kroner a ju
cat mai bine ca în meciurile de la 
București, dar este încă departe de 
ceea ce poale oferi echipei. Aportul 
lui Culineac și Blajec a fost ne
așteptat de slab. Pentru jocurile 
viitoare se impun unele remanieri în 
formație. In concluzie: turneul a fost 
extrem de util, scoțînd în evidență 
posibilitățile și, în același timp, lip
surile actualei formații jeprezenîa- 
tive. -?

PE PRIMUL PLAN 
CALITATEA!

Ca în fiecare an, în prima săptă
mână a lunii iunie își va începe ac
tivitatea centrul de învățare a îno
tului organizat și supravegheat di

Interlocutori: ION LOVINESCU, CAROL CORCEK, 
AUREL URMUZESCU, ROBERT DOMERGUE (Franța) 

și ION BULUGIOIU

rect de federația de specialitate. 
Dorind să aflăm o serie de amănun
te despre această importantă pepi
nieră a înotului românesc, ne-am 
adresat antrenorului federaL prof. 
AUREL URMUZESCU, rugîndu-1 
să ne expună măsurile luate pentru 
ca centrul de la „Tineretului" să-și 
desfășoare activitatea în condiții cît 
mai bune.

— Centrul de la ștrandul Tine
retului își va deschide porțile la 1 
iunie. Primul ciclu va dura 19 zile, 
iar toate celelalte cîte 21 de zile, 
inclusiv duminica.

— De ce a fost sporită durata 
unui ciclu de la 14 zile, cît era 
anul trecut, la 21 de zile ?

— Predând câ în acest an scopul 
principal al centrului este selecția 
pentru secțiile de performanță ale 
cluburilor bucureștene, cred că răs
pund la întrebare. In 21 de zile de 
lucru efectiv, copiii își vor putea în
suși temeinic procedeul craul care va 
fi predai atît băieților, dt și fete
lor. Tot pentru realizarea scopului 
propus, în acest sezon se vq acorda 
prioritate copiilor pînă la 10 ani, 
fără a fi neglijați cei mari, a căror 
înscriere va fi primită în funcție de 
spațiul disponibil în bazine. De alt
fel, aceștia din urmă au la dispo
ziție și centrele ce vor fi organi
zate de Consiliul orășenesc al UCFS 
la Palatul Pionierilor și la bazinul 
Constructorul.

— Ce alte măsuri au fost pre
conizate pentru a se asigura o 
bună desfășurare a procesului de 
instruire și o selecție cît mai ju
dicioasă ?

— Doresc în primul rînd să pre
cizez ca în activitatea de mobilizare a 
copiilor am primit un sprijin efectiv 
din partea secției de învățămînt a Sfa
tului popular, prin profesorii de edu
cație fizică ce predau experimental la 
clasele I—IV ale unor școli generale. 
Cit privește procesul de instruire, 

vrem să-l îmbunătățim, prin organi
zarea unor cursuri pentru cei ce vor 
activa ca profesori de înot și care au 
constat din lecții practice și teoretice. 
Procesul propriu-zis de instruire se 
va desfășura astfel: copiii vor fi re
partizați de la început pe cluburi și 
pe grupe omogene, în funcție de cu
noștințele anterioare. Grupa celor care 
nu au de loc noțiuni de înot se va 
numi grupa „broscuțelor*, a celor care 
știu să plutească — grupa „peștișo
rilor*, iar a celor care cunosc cit de 
ât un procedeu tehnic — grupa „del
finilor*. Accesul la o grupă supe
rioară este oricînd și oricui deschis, 
bineînțeles în funcție de cunoștințele 
acumulate. Pentru stimulare, copiii 
vor primi pentru fiecare grad cîte un 
brevet cu emblemele grupei respecti
ve. La încheierea cursului se vor da 
examene, urmînd ca cei mai dotați 
să fie selecționați în secțiile de per
formanță ale cluburilor bucureștene.

— Au intervenit noutăți în me
todica predării ?

— Ceea ce vreau să spun nu e pro
priu-zis o noutate, ci aplicarea expe
rienței acumulate în anii trecuți. Mă 
refer la faptul că în acest sezon se va 
insista asupra învățării respirației 
încă de la primul contact cu apa, iar 
ca mijloc ajutător va.fi folosit pro
cedeul eroul, simplificat insă : picioa
rele eroul,- -brațele fără ^drumul* ae
rian. Consider că aceasta este o formă 
mai simplă, care permite să se rea
lizeze rapid coordonarea între respi
rație și mișcările brațelor și ale pi
cioarelor.

— Ce măsuri au fost luate pen
tru a se asigura o bună desfășu
rare și centrelor din țară ?

— Desigur, preocuparea federației 
pentru răspîndirea înotului îh rîndul 

copiilor nu se limitează la Capitală. 
In acest sens doresc să amintesc că 
s-au trimis comisiilor regionale și o- 
rășenești, precum și profesorilor de 
educație fizică și antrenorilor instruc
țiuni metodice cuprinzînd exercițiile 
principale ale întregului proces de 
instruire. Totodată, s-au luat măsuri 
pentru ca în principalele centre să 
se țină cursuri de instruire predate 
de către tehnicieni delegați de fede
rație. Pe lingă lecțiile teoretice și 
practice, cursanții vot viziona și fil
me tratând învățarea înotului de că
tre copii.

Așadar, vara poate veni. Sperăm 
însă că măsurile luate de pe acum 
vor fi însoțite în timpul verii de 
munca organizată, de pasiunea in
structorilor pentru activitatea ce o 
vor depune. Numai astfel vom vedea 
la toamnă roade cît mai bogate, adi
că tineri deosebii de dotați, de care 
are atâta nevoie natația românească.

ÎNTRE „BETON" 
Șl APĂRAREA 
ÎN LINIE

Pentru fotbalul francez, ROBERT 
DOMERGUE reprezintă un simbol : 
cînd zici Domergue ' zici și apărarea 
în linie, tot așa cum pronunțând nu
mele magului cPq la „Inter", Helenio 
Herrera, te gîndești imediat la „be
ton". Intr-adevăr, antrenorul lui Va
lenciennes este acela care a introdus 
„linia“ prima oară în Franța. Fireș
te, cu mai puțin succes la început, 
în. faza de experiment și cu rezul
tate palpabile anu'1 acesta, cînd fosta 
echipă de categoria B a urcat în cla
sament pînă la locul secund.

La aproximativ un ceas după jocul 
susținut de Valenciennes în compa
nia Selecționatei noastre divizionare, 
în holul hotelului Ambasador reputa
tul teoretician explica astfel avanta
jele sistemului inițiat de el : „Vedeți 
dv., apărarea în linie—care în situa
țiile ofensive „urcă** pînă la linia de 
centru — economisește efortul, per- 
mlțînd apropierea compartimentelor 

și înlesnind circulația mingii. Recu
perarea se face, de asemenea, colec
tiv, fără ca adversarul să se poată 
desfășura pe spații mari".

— Inconvenientele ?
— Apar în momentele de apărare. 

Dacă am lăsa totul pe seama of
saidului, capcană în care adversa
rul să intre singur, ar însemna să 
ne jucăm cu focul. Iată de ce, în 
asemenea situații trebuie să inter
vină SIMȚUL TACTIC al jucătorilor 
care formează linia. Dacă, de pildă, 
adversarul pornește atacul pe aripa 
dreaptă, fundașul nostru cen
tral sting va intui rapid dacă 
este cazul să păstreze linia 
sau dacă este necesar să-și duble
ze coechipierul. După acest fun
daș central sting se vor orienta apoi 
și ceilalți doi componenți ai liniei. 
Cu alte cuvinte, sarcinile de joc nu 
trebuie aplicate rigid, mecanic, ci 
în mod creator.

— După cîte știm, dv. pregătiți, 
împreună cu Henri Guerin și Lu
cien Jasseron, echipa națională 
pentru turneul final al campiona
tului mondial. Cum se împacă 
concepțiile dv cu cele ale antre
norilor Guerin și Jasseron, cu- 
noscuți ca adepți ai „betonului".

— Mi s-a mai pus această întrebare 
acasă la noi imediat după stabili

rea conducerii tehnice. Vă răspund 
ca și atunci : asamblarea unor con
cepții care diferă nu este incom
patibilă cu găsirea unei linii de con
duită. Mai ales că, după părerea 
mea. in fotbal nu există sentințe.

— Așadar, la ce „compromis" 
s-a ajuns ? . , -.

— -Beton" — într-un spirit cons
truct iv-ofensiv, pentru că apărarea 
aglomerată nu este sinonimă cu 
jocul distructiv sau cu contraatacul. 
Ne vom apăra „om la om", cu un 
„libero" acționind în spatele fun
dașilor, după care, o dată oftați in
posesia mingii, vom construi cu 

răbdare sau in viteză, în funcție de 
ceea ce se întîmplă și în tabăra 
adversă. Nu trebuie ignorat faptul 
că măsurile de precauție mai mari 
sînt dictate de însăși importanța 
întrecerilor, de la Londra. La apă
rarea în linie, ultimul care decide 
este deseori... arbitrul de tușă, în 

schimb la „beton", ultimul cuvînt 
aparține „măturătorului". In conclu
zie, linia noastră de conduită la 
Londra va fi : „beton" în situațiile 
de apărare, construcție, ofensivă, 
cînd balonul se va afla în posesia 
noastră. DINAMICA MIȘCĂRII IN 
TEREN este aceea care contează în 
primul rînd, transformînd pe fundași 
și pe mijlocași în înaintași (vezi pe 
Facchetti, Corso și Suarez^ ca să 
exemplificăm numai cu „betonul" lui 
„Inter'1).

— Că veni vorba, în momentul 
de față... navigați undeva între 
apărarea în linie și „beton" — 
două sisteme total diferite pe 
planul defensiv al jocului.

— După poziția în care mă găsesc : 
comandant de vas la Valenciennes 
sau „secund" la Lotul reprezentativ.

— Absolut de acord. Altceva 
intenționez, însă, să vă întreb : 
dacă ați avea ,Ja dispoziție jucă
torii lui „Inter", ce sistem ați a- 
lege ?

— Atîta vreme cît „Inter" cîștigă în 
serie campionatul Italiei și... două 
cupe intercontinentale este foarte 
greu de dat un răspuns.

— Ați vizionat, dacă nu mă în
șel, ultima partidă Anglia — 
R. F. G., disputată pe Wembley. 
Ce. impresie v-a lăsat formația 
vest-germană ?

— Elevii lui~ SchQn alcătuiesc o 
echipă solidă în adevăratul înțeles 
al cuvîntului. Ei au furnizat împreu
nă cu adversarul lor (de aceeași ta
lie) un joc de total angajament fi
zic. Nici urmă însă de sclipiri în 
jocul lor, așa cum obișnuiesc să a- 
rate, de pildă, fotbaliștii latini. Prea 
multe însă despre jocul lor n-aș 
putea să vă spun, întrucît am ur
mărit mai îndeaproape pe fotbaliștii 
englezi, viitorii noștri adversari în 
„seria londoneză".

— Un singur lucru aș vrea să 
vă mai întreb : ce impresie v-a 
lăsat selecționata română?

— Sincer vorbind — bună și pe 
alocuri chiar foarte bună. Echipa a- 
plică un 4—2—4 elastic, trecînd des

l-au întrebat: C. COMARNISCHI, A. VASILIU, D. STĂN- 
CULESCU, GH. NICOLAESCU și N. MARDAN

tul de ușor din apărare în atac ș 
invers. Am însă impresia că, în mo. 
meniul de față, între înaintași și a 
părători există un decalaj valoric îj
favoarea primilor. Cel puțin, ar 
dreaptă, Pîrcălab, m-a uimit pur 
simplu. Are loc în orice echipă frt 
ceză. Aș vrea însă să vă întreb
eu ceva: cum v-a plăcut jocul
Valenciennes ?

— Ați auzit aplauzele repetate
spectatorilor ? Cele 
erau ale mele...

mai

DEBUT
INTERNAȚIONAL 
PROMIȚĂTOR

Trei > echipaje feminine românești 
au participat recent în -Franța la o 
importantă competiție de canotaj în 
care au ocupat două locuri I. Pentru 
a avea o privire de ansamblu asupra 
acestui start de bun augur 'pentru 
canotajul nostru feminin, am soli
citat un scurt interviu antrenorului 
ION BULUGIOIU. Prima întrebare, 
despre locul de concurs...

— In primul rînd trebuie 
spun câ „Regata lacului D'Enghienr* 
s-a desfășurat într-un cadru foarte 
pitoresc în stațiunea Enghien-les- 
Baines, la aproximativ 12 km de 
Paris, pe o apă foarte: „grea* din 
cauza marii concentrații de sulf.

— Ce amploare a avut „re
gata* ? ~

— Nu mă voi referi la întrecerile 
masculine care au angrenat peste 
700 de sportivi, dovadă a importan
ței acestui concurs, ci voi sublinia 
faptul că în cadrul probelor femi
nine și-au măsurat forțele numeroa
se vîslașe de valoare, reprezentând 
țări cu tradiție în canotaj, cum sînt 
Anglia, Olanda, franța, R. F. Ger
mană, Belgia și România.

— Am dori câteva completări 
la cele două succese românești 
realizate într-o companie atît de 
valoroasă. "v

— Le fac cu plăcere, mai ales că 
e vorba în primul rînd despre de
butul internațional al talentatei și 
tinerei noastre „simpliste* Ioana Tu- 
doran (Dinamo București). De loc 
intimidată de renumele adversarelor, 
Ioana a pornit liniștită și plină de 
încredere în cursă, a supravegheat 
atent duelul dintre Camu (vicecam- 
pioanâ europeană) și Biehl aflate la 
început în frunte — și constatând 
punctul lor critic de pe ultima sută 
de metri a atacat cu vigoare, cîști
gînd cu aproape o lungime de barcă. 
La 44-1 vîsle, am obținut un succes 
oarecum scontat, datorită strocului 
susținut și egal al echipajului Ana 
Tamaș, Elisabeta V orindan, 'Maria 
Hublea, Stana Tudor -j- Angela Pău- 
nescu. S-a cîștigat clar, cu două 
lungimi de barcă. In afară de expe
rimentata Ana Tamaș, celelalte trei 
vîslașe sînt de puțin timp trecute de 
vîrsta junioratului și de aceea succe
sul lor este cu atît mai meritoriu. 
La dublu vîsle am ocupat doar locul 
III prin Mitana Florea și Maria 
Covaci, dar trebuie spus că Mitana 
Florea nu s-a aflat în cele mai bune 
condiții de concurs.

La bucuria acestor două succese 
s-a adăugat satisfacția cîștigării lo
cului 1 în clasamentul pe națiuni și, 
implicit, a cupei challange „Jețiger- 
Lecoulîre*, ca și aceea a unor apre-^ 
cieri unanime la adresa vîslașelor ro
mânce.

★

Antrenorul Ion Bulugioiu a ținut 
să sublinieze în încheiere că acest 
pas făcut „cu dreptul" de canotoa
rele noastre în sezonul internațional 
trebuie să constituie un îndemn pen
tru o pregătire temeinică în vederea 
marilor concursuri viitoare (regatele 
de la Grunau și Snagov) și a „ca
pului de afiș* pe care 51 constituie 
campionatele europene de Ia Amster
dam. .



MECIURI ATRACTIVE
IN CATEGORIILE B ȘI C.

Unde 
mergem ?

Simbâtâ
în lipsa jocurilor de categoria A, 

interesul publicului se va îndrepta in 
această duminică spre partidele care 
»e dispută în categoriile B și C.

O caracteristică a etapei de mîine 
din categoria B este că lupta pentru 
locul I este legată de aceea pentru evi
tarea retrogradării! Intr-adevăr. " 
prima serie, la Tîrgoviște, se dispută 
un joc deosebit de important, un ade
vărat „derbi", cu toate că formația 
gazdă, Metalul, este pe locul 13. iar 
cea oaspe, Știința București, este pe 
2, amenințînd poziția de lider a Tro- 
gresului: dacă pierde, Metalul pierde 
totodată . și mai mult contactul cu 
plutonul, în schimb Știința, care in 
această ediție a avut cea mai bună 
comportare din îndelungata ei exis
tență în Categoria B. păstrează aceca<i 
diferență față de Progresul. Aceasta 
bineînțeles dacă formația din str Dr 
S'tăicbvici va trece și de Oțelul Ca

blați. în cealaltă serie a categoriei E 
Jfocul 13 (Arieșul Turda intrinește

DESPRE JUCĂTORUL COORDONAEOR
Jocul ordonat, organizat, constituie 

unul din atributele caracteristice echipe
lor de valoare, prin care acestea urmă
resc și reușesc. în mare măsură, reali
zarea unor înalte performanțe.

Repartizarea judicioasă a sarcinilor pe 
posturi, cupluri și linii — expresie a 
jocului organizat — mărește capacitatea 
și randamentul echipei, cu atît mai 
mult cu cît fiecare component al ei 
cunoaște mai temeinic și rezolvă mai 
eficient sarcinile ce le revin în cadrul 
planului general de joc. ,

Mai dificilă ca apărarea, organizarea 
iatacului pentru obținerea maximului de 
randament impune ca la repartizarea sar
cinilor să se țină seama atît de valorile 
individuale existente în lot (de regulă 
diferențiate) cît și de capacitatea aces
tora de a se completa, suplini și valo
rifica reciproc.

Adăugind la cele de mai sus și multi
plele forme în care „neprevăzutul" apare 
aproape în fiecare fază, tinzînd să abată 
echipa de la planul de joc prestabilit 
(imphsibil de cuprins în totalitate de 
fiecare jucătoi), atribuirea unuia din 
jucători sarcina de a sincroniza acțiu
nile, de atac apare la multe echipe ca o 
necesitate obiectivă.

Acestui jucător, care în cele mai multe 
cazuri însumează calități fizice, atle
tice, de nivel mediu (nu are nici viteza 
extrethei, nici forța fundașului) i se 
încredințează rolul de a regla și dirija 
acțiunile de atac, pe linia de joc sta
bilită de antrenor, corespunzător capaci
tății de percepere și aplicare a fiecărui 
jucător din echipă.

Profilul acestui tip de jucător reflec
tă o serie de calități care, luate izolat, 
hu reprezintă valori de un nivel prea 

’ndicat dar care, asamblate, degajă o 
deosebită forță creatoare, ce își găsește 
cel mai prielnic mediu de afirmare în 
complexele condiții de joc.

Indemînarea specifică dezvoltată îi per
mite să subordoneze mingea la prima 
atingere fără o concentrare accentuată 
pentru manevrarea ei, chiar în contactul 
cu adversarul.

Mobilitatea și rezistența în efort pre
lungit îl ajută să fie mereu prezent în 
locul unde simțul de anticipare îl pre
vine că se va găsi mingea. Viteza de 
execuție și tehnica tactizată la un nivel 
superior îi înlesnește transmiterea mingii 
în locul sau în spațiul indicat de mo
mentul tactic.

Profund cunoscător al dinamicii jo
cului în atac și apărare, jucătorul coor- 
donator caută și găsește, în tot ceea ce-1 
înconjoară, sursele de informații nece
sare orientării în teren (zona în care se 

. află, amplasarea jucătorilor adverși, a 
| coechipierilor săi etc,). In lupta pentru 
> stăvilirea atacurilor echipei adverse, el 
se .găsește în apropierea apărătorilor lui, 
gata Să-i ajute (la nevoie direet) prin 
interceptarea mingii și organizarea cît 
mai. operativă a acțiunilor de atac. Din 
momentul și în condiții nu întotdeauna 
previzibile ale trecerii echipei în atac, 

Lțoate mișcările sale, fără și cn minge, 
[sînt în totală concordanță cu cerințele 
logice ale dinamicii în atac. Asemănător 
unui experimentat jucător de șah, care 
își maschează intenția de mat printr-o 

f falsă mișcare de piese ușoare, coordona
torul de joc pregătește — prin colabo
rare— acțiunile . viitoare, el fiind ex-

formația de pe locul 2 Jiul Petrila. 
Si in acest caz cele două puncte sînt 
Ia fel de necesare și Arieșului și 
Jiului. In rest, în categoria B mai ies 
în evidență jocurile Metalurgistul 
București — CF.R. Roșiori (impor
tant pentru echipa feroviară'* 1. Gaz 
Metan Mediaș — Minerul Baia Mare 
(minerii își vor apăra locul I cu 
strășnicie) și C.SM. Reșița — C.F.R. 
Arad 'arădenii au o poziție ingrată 
și nu și-o vor putea ameliora deck in 
caz de victorie).

Astăzi este ultima zi cînd mai pu
teți completa și depune buletinele pen
tru concursul PRONOSPORT nr. 22 
de mîine duminică 29 mai 1966.

.Dăm mai jos programul concursului 
PRONOSPORT nr. 23 de duminică 5 
iunie a.c. spre a fi cunoscut din vreme 
de către participant! :

Steaua—Rapid
U.T.A.—Petrolul
Dinamo București—Șt. Craiova 

Universitatea Cluj — Farul 

Siderurg. Galați—Crișul Oradea 

Steagul roșu—C.S.M.S. Iași

VII. Dinamo Pitești—Polit. Timișoara

VIII. Met. Tîrgoviște—C.F.R. Pașcani

IX. C.S.M. Reșița—Jiul Petrila
X. Minerul Lupeni—Vagonul Arad

XI. Ungaria—Elveția
XII. Modena—Livorno

XIII. Pisa—Venezia

Dar in categoria C? Unsd din li
deri (CF.R. Timișoara, in seria Vest 
va primi două puncte fără joc. deoa
rece Minerul Cîmpoltrag nu mai par
ticipă la competiție- în schimb, cei
lalți trei 
destul de dificile. Așa de pildă. Uni
rea Dej {seria Nord) va juca ia Si- 
gbetnl Marmației cu Forestiera, clasa
tă pe ultimul loc. care are nevoie de 
puncte pentru— supraviețuire. Chimia

lideri vor susține partide

se

la încheierea acțiunii de

elnsre preocupat (de-i nu arată) să 
valorifice cșorton și la maximum cali
tățile de bază ale aiacanților săi, ir de
tail o cunoscute de eL Fără consum de 
energie sau execuții tehui 
tare, inutile, d numai prin transmiteri 
și retransmiteri pregătitoare, mull jo
cul in zona în care știe că pasa lui, 
transmisă eu precizie, este sincronă cu 
lansarea coechipierului în cursa spre 
poartă. După care, prevăzător, se în
dreaptă cu viteza calculată, spre un 
presupus loc de reîniîlnire cu mingea, 
pentru susținere sau o eventuală parti
cipare directă 
atac.

Capacitatea 
joc și simțul 
voltat, fac ca

marea majoritate a acțiunilor echipei 
nu de puține ori s-a văzut însumat 
același jucător (ex. Ozon, Constan

de efort, clarviziunea în 
de răspundere foarte dez- 
acest jucător să participe

la 

in

CUVINTUL SPECIALISTULUI

tin. Mateianu) creatorul și realizatorul.
Coordonatori cunoscuți pe plan mon

dial ca Di di, Di Stefano, Suarez, Corso 
ș.a. ne dau o imagine clară asupra pro
filului ideal al acestui gen de jucător.

Asemănător acestora au existat și în 
fotbalul nostru o serie de jucători care, 
în posesia calităților specifice, și-au 
îndeplinit cu multă competență și efica
citate sarcinile de coordonare, dînd o 
pronunțată notă personală, creatoare, 
acțiunilor de atac ale echipelor respec
tive (Petchowschi, Ozon, Mereea, Nicu- 
șor, Bone, Constantin, Mateianu, Ba
dea).

Enumerînd o parte din jucătorii în 
plină activitate, care însumează mai mult 
sau mai puțin calitățile jucătorului 
coordonator și care prin însăși natura 
acestor calități își asumă răspunderea 
organizării acțiunilor de atac în echipele 
respective (Badea, Popescu D., 
ianu, Floruț, Varga, Țîrcovnicu 
apreciem că în raport cu cerințele 
micii actuale, viteza de gîndire și 
de execuție la acești jucători sînt defi
citare sau cel puțin necoordonatc. Astfel, 
nu de puține ori în acțiunile de atac ale 
echipelor noastre apar momente prielnice 
transmiterii pasei decisive, sesizate de 
mai toată lumea, dar nu și de jucătorul 
cu mingea (de regulă jucătorul coordo
nator). In aceste condițiuni, efortul de
pus de coechipier în startul explosiv, 
pe spațiul liber, rămîne zadarnic. Lan
sarea întîrziată doar cu o fracțiune de

fti ate- 
ș.a.), 
dina- 
viteza

ȘTIRI
9

MECIURI INTERNAȚIONALE

Formația Dinamo Pitești va susține 
azi la Ruse o partidă amicală cu echipa 
Dunav Ruse. La 1 iunie Rapid București 
va primi replica formației Vorwărts 
Berlin. In cadrul „Cupei balcanice", 
Farul va îmtîini la 30 iunie la Constan
ta, pe Lokomotiv Sofia. Returul acestui 
joc va avea loc la 6 iulie la Sofia.

CCJSS
Fczc din BtecTui Ș: rjc Buc

Foto: St- Ciotloj

serui

-se;e

prin apli-
4 fundați.

este suficientă pentru ca apă
rarea adversă să închidă dramul spre 
poartă.

Se desprinde, așadar, din cele spuse 
pînă aici, că fondul moral specific 
jucătorului coordonator se reflectă în 
joc printr-un spirit colectiv puternic 
și rational. Fără a se despersonaliza, 
acesta se identifică în totalitate cu 

echipei, căreia îi subordo
nează toate capacitățile sale.

Este cunoscut faptul că, 
ca rea rigidă a sistemului cu 
apărarea este favorizată de permanenta 
preocupare pentru închidere, aglomerare, 
betonare. De asemenea se știe că, în ge
neral, lupta directă pentru minge, 
frecventă și inevitabilă în actualul sis
tem, se rezolvă în cele mai multe ca
zuri în favoarea jucătorului apărător. 
Presupunînd că aceste lucruri elemen
tare sînt cunoscute teoretic de jucăto- 

sarcina lui va în
că. prin lansările 
coechipierului lan- 
probleme la fina-

stabilită de an- 
constatarea că : 

psiho-teoretice 
jucători ca Ba

deosebite calități

ruî coordonator, în 
tra și preocuparea 
efectuate, să creeze 
sat cît mai puține 
liza re.

în ipoteza că profilarea jucătorului 
coordonator corespunde real tipului de 
jucător cerebral, capabil să transpună 
în joc tactica generală 
tren or, se ajunge la 
ignorarea calităților 
strict necesare, pe care 
dea, D. Popescu, Varga, Mateianu ș.a. 
le. posedă deja, face ca randamentul 
lor pe plan intern 
nu fie întotdeauna 
lului maxim.

Cadre tinere cu
specifice coordonatorului de joc, afir
mate în ultimul timp (Dobrin, Grizea, 
Vigu, Oprea ș.a.) manifestă simptome 
de aceeași natură.

Pentru această categorie de jucători 
considerăm util să subliniem cîteva a- 
tribute caracteristice coordonatorului 
de joc și anume:

— încredințarea sarcinii de a orga
niza acțiunile de atac ale echipei con
stituie recunoașterea calităților deose
bite de jucător coordonator. Deci nu 
mai este necesar ca acesta să-și etale
ze cunoștințele tehnice cu orice prilej, 
în scopul evidențierii personale.

Ca urmare, coordonatorul de joc 
trebuie să știe că sarcina lui princi-

și internațional să 
la nivelul potenția-

ARBITRI ROMÂNI PESTE HOTARE

Meciul de fotbal R.D.G. (tineret) — 
Olanda (tineret) va fi condus de către 
arbitrul român Andrei Rădulescu. Par
tida va avea loc azi la Halle. Un alt 
arbitru român, A Bentu, va conduce azi 
la Tirana partida dintre formațiile 
Partizan Tirana , și Cțrno More Varna.

.MefcAiJ Tfracvi^e despuiat
Li/uj cc:. b

Schwartz 
Constan-

Dridea, Du-
— 1 ■: Nieirșor — En
lin — Tjilaru. Badea — 1
milriu — Ionescu șa.;

_  sardina de coordonat
pe lingă calitățile fizice
tactice net esare oricărui joc

de atac, oricît de 
teparlizate în ca

stilul și măiestria

t include, 
i tehnico- 
itor, o se

rie de obligații morale precis contu
rate și delimitate. Orice surplus de 
personalitate sau fantezie, egoismul ca 
și orice minus de gind: spontanei
tate și simț de răspundere împiedică 
realizarea sarcinilor 
judicios ar fi ele 
drul echipei;

— personalitatea, 
unui jucător se formează, se dezvoltă 
și se desăiîrșesc în cadrul echipei, 
AVIND LA BAZĂ JOCUL CON
ST RUCTIV-CO LECT IV. Valoarea lui, 

manifestată prin contribuția adusă în 
jocul echipei, este recunoscută și apre
ciată obiectiv în primul rînd de 
lectivul lui (antrenor, conducători, 
echipieri), publicul spectator.

Jucătorul coordonator, conștient 
importanța deosebită a sarcinilor 
credințate și de marea răspundere 
revine în cadrul planului general 
joc, va trebui să-și măsoare valoarea 
numai prin aportul 
donat și organizat 
mijloc de bază în

co-
co-

de
în- 

ce-i 
de

adus la jocul or
al echipei sale, 

obținerea victoriei.

I. BALANESCU
antrenor federal

I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

CICLISM : Velodromul Dinamo , 
de la ora 16: concurs pentru se- 
Diori și juDiori, dotat cu .Cupa 
FJLC*.

FOTBAL: Stadionul Giulești, 
ora 15.45: Rapid — S.S.E. 2 (ju
niori); ora 17.15 : Progresul Buc— 
Otelul Galați (cat. B).

NATA j it: Ștrandul Tineretului, 
de Ia ora 18,30: concurs de înot 
pentru copii dotat cu .Cupa 
Iunie*.

TIR: Poligonul Tunari, de 
ora 8.30: concurs internațional 
talere aruncate din șanț."

ATLETISM : Stadionul Tinereiu- 
concurs deschis 
I și a n-a.

1

la 
de

iui de Ia ora J6: 
juniorilor de cat.

RUCBI: Stadionul Tinerelului, 
teren IV, de la ora 16.3C: 1CF—C.S. 
Școlar II, teren II, ora 18: Pro.ec- 
tantul—I.P.G.G. (categoria Bj.

Duminica
ATLETISM: Stadionul Tineretu- 

concurs deschis 
I și s H-a. 
clubului Gr ivita 
10 — reuniune 

lui, de la ora 8 : 
juniorilor de cat.

BOX: Grădina
Roșie, de la ora
dotată cu „Cupa începătorului".

FOTBAL: Teren Gloria oro 10: 
Metalurgistul Buc. — CFR Roșiori 
(cat. B). ,

HANDBAL: Teren Progresm
ora 10: Universitatea Buc. — V'o- 
ința Sighișoara tM.L); ora 11.15: 
Steaua — Dinamo Buc. (M.I.)

NATAȚIE: Ștrandul Tineretului 
de la ora 9: concurs de înot pen 
tru copii dotat cu „Cupa 1 
Iunie".

POLO: Bazinul Dinamo de !a 
ora 11: Rapid Buc. — Politeh
nica Cluj, Steaua — Crișul. O- 
redea și Dinamo — Voința Cluj 
(meciuri în cadrul campionatului 
republican).

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 8.30: concurs international 
de talere aruncate din șanț.

4^3

• Aseară a plecat din Gara de Nord 
al treilea grup 
PRONOSPORT 
cursii în R.D. 
slovacă și R.P.

de premiați LOTO— 
care au obținut ex- 

Germană, R.S. Ceho-i 
Ungară.

LOTO

La tragerea Loto din 27 mai 1966 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere s

Premii suplimentare î 6, 81, 59.
Fond de premii î 907.802 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 3 iunie a.«. la București.
Din cauza volumului mare de pre

mii de la eoncursul Pronosport nr. 
21 din 22 mai, rezultatele omologării 
vor fi comunicate în numărul viitor.

Tragerea pentru premiul excepțio
nal de la acest concurs va avea loc 
astă-seară în Calea Victoriei nr. 9.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pro'nosjjorl.



^TLET/SM

4 săritori români
concurează în U.R.S.S.
Astăzi și mîine — „Cupa 1 lunîe“ ia înot

Cei mai buni săritori de la tram
bulină din tară au părăsit Capitala 
plecînd la Murmansk, unde vor lua 
parte astăzi și mîine la un marc 
concurs internațional. Au făcut de
plasarea I. Ganea, P. Decuseară. Gh. 
Ungureanu și D. Popoaie, însoțiți de 
antrenorul N. Hatzak.

® Bazinul de 50 m de la ștran
dul Tineretului va găzdui astăzi și 
mîine primul concurs de înot în aer 
liber al anului. întrecerile, în orga
nizarea comisiei orășenești de spe
cialitate, sînt dotate cu „Cupa 1 Iu
nie" și ele vor angrena pe cei mai 
buni copii ai secțiilor fruntașe din 
Capitală. Probele încep astăzi de la 
ora 18,30 și mîine dimineață de la 
ora 9.
• Mîine, campionatul republican 

de polo oferă, în sfîrșit, iubitorilor 
acestui sport o etapă completă. Din 
cele cinci partide programate, trei 
vor avea loc la bazinul Dinamo din 
.Capitală, unde vom putea urmări în 
afara echipelor Dinamo și Steaua și 
'alte echipe fruntașe ale acestei între
ceri (Crișul Oradea, Rapid, Politehnica 
Cluj). Ele se vor întrece de la ora 
11 după următorul program: Ra- 

J pid — Politehnica Cluj, Steaua — 
| Crișul Oradea și Dinamo — Voința 
Cluj. La Arad, LC.A. va juca cu 1 
Mureșul Tg. Mureș, iar la Timișoara, 
Ind. lînei cu Progresul București.

Finale pasionante
In campionatele republicane 
de mare fond la caiac-canoe

(Urmare din pag. 1)

barca era cu 300 grame sub greuta
tea regulamentară.

Programul de dimineață a cuprins 
și proba de caiac 4 desfășurată pe 
aceeași distanță și care, ca întot
deauna, a fost aș'eptată cu maximum 
de interes. După ce la primul tur 
echipajul dinamovist (cu D. Ivanov) 
era cu 2 secunde în uirma cehii al 
clubului Steaua (N. Artimov) el a 
reușit să-și creeze un avantaj pe 
parcursul celorlalte ture, cîștigînd 
una din cele mai spectaculoase pro
be ale finalei.

Clasament: K4 — 20 000 m: 1. D. 
Ivanov, A. Calenic, M. Țurcaș, A. 
Vorobiov (Dinamo) 68:46,3 — cam
pioni republicani pe 1966 ; 2. N. Ar- 
timdv, N. Terente, M. Ilievici, M. I- 
vanov (Steaua) 69:05,6; 3. A. Scurca, 
H. Ivanov, I. Eremia, P. Țoncu 
(Steaua) 69:50,1; 4. Covaliov, Mili- 
cin, Mitrea, Frumușeanu (Dinamo)- 
71:54,3; 5. Verba, Tomuș, Martaes- 
,cu, Reva (Steaua) 73:17,7; 6. Mușat, 
,t>rog, Veronian, Neleaptcă (Olim
pia) 76:57,3.

I Din păcate, după-amiază, timpul s-a 
schimbat brusc și o adevărată fur
tună a făcut să se amîne cu o oră în
ceperea concursului. Din această 
cauză s-a disputat numai proba de 
caiac simplu (20 000 m) dar și aceasta 
pe ploaie.

Clasament : 1. ȘTEFAN POCORA 
(Steaua) 84:36,6 — CAMPION REPU
BLICAN pe anul 1966, 2. C. Zaha-
renco (Dinamo) 88:37,5, 3. V. Timo- 
fan (Dinamo) 91:12,3, 4. C. Feher
(Steaua) 91:20,0, 5. L. Roșea (Dinamo) 
92:34,4, 6. M. Ioniță (Dinamo)
93:56,7.

Campionatele continuă astăzi, de la 
ora 8,30, cu probele de caiac dublu și 
simplu fete (5 000 m), canoe simplu 
și dublu (20 000 m).

Mai multă atenție organizării
etapei

In aceste zile se desfășoară în în
treaga țară întrecerile etapei raionale 
a campionatelor republicane indivi
duale ale seniorilor și juniorilor. După 
această etapă cei mai buni concurenți 
vor evolua la faza regională (4—5 iu
nie seniorii; 11—12 iunie juniorii) 
și apoi la finale. Datele întrecerilor 
finale, la care participarea se va face 
pe bază de standard, au fost stabilite 
astfel: Cluj, 5—7 august seniorii: 
Brașov 28—29 iunie juniorii de cat. a 
Il-a și, tot la Brașov, 2—3 iulie ju
niorii de cat. I.

Dată fiind importanța etapei raio
nale care reprezintă, de fapt, faza 
de masă a acestor campionate, este 
de dorit ca organizatorii să pre
gătească cu atenție stadioanele, să 
se îngrijească din timp de procurarea 
materialelor de concurs, de asigura
rea arbitrilor necesari etc.

LUPTE

Mîine, la Praga, intllnirca fciioslovocla — România

raionale
Aceste concursuri reprezintă și un 

bun prilej pentru o olensivă susținu
tă de corectare a recordurilor raio
nale și regionale și, de ce nu, chiar 
republicane.

Din relatările primite de la cores
pondenții noștri, am constatat că în 
cele cîteva raioane care au organizat 
de acum etapa respectivă participa
rea nu s-a ridicat, în toate cazurile, 
la nivelul posibilităților, mai ales în 
ceea ce-i privește pe juniori, că orga
nizarea n-a fost pretutindeni la înălți
me. Dintr-o greșită .înțelegere'1 a re
gulamentului competițiilor respective, 
mai multe comisii raionale au organi
zat simultan întreceri pentru juniori, 
și seniori, în loc să fi programat două 
concursuri separate, dînd astfel posi
bilitatea unor concurenți să participe 
de două ori și să realizeze (eventual) 
standardurile care se cer pentru fi
nalele campionatelor.

Al doilea meci in cadrul „Cupei națiunilor"
Mîine după-amiază, pe stadionul 

Dynamo Kobylisy din Praga, echipa 
reprezentativă a țării noastre întîl- 
nește selecționata Cehoslovaciei. Este 
al doilea meci pe care rugbiștii ro
mâni îl susțin în cadrul „Cupei na
țiunilor", importantă competiție eu
ropeană rezervată echipelor naționale.

De-a lungul anilor, întîlnirile dintre 
echipele țării noastre și Cehoslovaciei 
s-au desfășurat sub semnul superiori
tății reprezentanților noștri, deseori 
rezultatul fiind totuși foarte strîns. în 
ultima vreme gazdele meciului de du
minică au făcut remarcabile progrese. 
A fost deci necesară o pregătire foarte 
atentă, de loc tributară unei senzații 
de superioritate. Antrenorii naționa
lei române, prof. Alexandru Teofilo- 
vici și ing. Viorel Moraru, au acordat 
toată atenția acestei confruntări.

Pe lingă considerentele legate de 
miza meciului și de avantajul incon
testabil al terenului propriu, mai tre
buie avut în vedere că acum trei săp-

tămîni echipa Cehoslovaciei, a reușit 
să joace deseori de la egal la egal 
cu cîștigătoarea trofeului, Franța, con
ducted chiar cu 3—0 pînă în min. 
21. Așa stînd lucrurile, pregătirea 
atentă, minuțioasă și alcătuirea und 
formații cît mai puternice s-au dove
dit justificate. Iată, de altfel, forma
ția care ne va reprezenta la Praga : 
fundaș : Dăiciulescu ; aripi : Țibu- 
leac, Ciobănel ; centri : Dragomirescu, 
Irimescu ; mijlocaș la deschidere : 
Giugiuc ; mijlocaș la grămadă; Stă- 
nescu ; linia a IlI-a : Zlătoianu, De- 
mian, M. Rusu ; linia a H-a : Țuțuianu, 
Rădulescu ; linia I stâlpi : Ionescu, 
Dinu ; linia I trăgător : Iordăchescu.

Formația noastră, în care se îmbină 
elanul tineresc al unor jucători cu 
experiență internațională a altora, are 
deci posibilitatea de a învinge, de- 
monstrînd valoarea rugbiului româ
nesc.

UN ÎNSEMNAI PROGRES CALITATIV ÎN ÎNTRECERIEE
CAMPIONATEEOR REPUBLICANE DE JUNIORI LA „LIBERE

La Reșița a avut loc 
finala din acest an a 
campionatelor republica
ne individuale de lupte 
libere-juniori. Spre deo
sebire de edițiile ante
rioare, la recentele în
treceri au participat ti
neri din toate regiunile 
țării, ceea ce constituie 
desigur un succes. Cea 
mai importantă conclu
zie prilejuită de desfă
șurarea competiției e fap
tul că aceste campionate 
au însemnat un serios 
salt calitativ.

Mai întîi trebuie subli
niat nivelul tehnic al a- 
cestor întreceri. La Re
șița, marea majoritate a 
tinerilor luptători au de
monstrat că sînt poseso
rii unui prețios bagaj de 
cunoștințe tehnice. Pînă 
în acest an tinerii care 
stăpîneau bine cîteva 
procedee tehnice, indife
rent dacă erau de „gre- 
co-romane“ sau de „li
bere", reușeau să intre 
în posesia titlurilor de 
campioni. De această 
dată au avut însă acces 
spre finale numai acei 
juniori care au întrebuin
țat în exclusivitate pro
cedeele de lupte libere. Cei 10 cam
pioni, ca și ceilalți, clasați pe locu
rile 2 și 3, și încă mulți alții au fo
losit game variate de procedee teh
nice, foarte multe încheindu-se prin 
tuș. La aceasta a contribuit și măsura 
luată de federație, prin care s-a in
terzis juniorilor să participe la am
bele stiluri, determinîndu-i astfel să 
se specializeze la unul singur. într-ade- 
văr, cei mai buni dintre juniori, deși 
nu pot fi încă apreciați ca specialiști

Unul din numeroasele procedee tehnice iolosite 
la iinale : reburul la o coapsă. In iotograiia noas
tră M. Popescu (A.S.M.T. Lugoj, cat. 65 kg), exe

cută un astiel de procedeu

în toată accepțiunea cuvîntului, au 
lăsat o bună impresie. „Un concurs de 
juniori atît de tehnic, n-am văzut de 
cînd fac eu lupte" — spunea după fi
nale antrenorul tinerilor dinamoviști 
bucureșteni, AL. RUJI.

Dîrzenia tinerilor luptători, dorința 
fiecăruia de a obține victoria, disci
plina arătată în tot timpul competi
ției sînt alți factori care au contri
buit Ia succesul general al campiona
telor de juniori.

HANDBAL

se cunosc doar
(Urmare din pag. 1)

tru echipe, toate cu 18 puncte (în or
dinea clasamentului) : C.S.M.S. Iași, 
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej,

A

înaintea ultimei etape 
campionii. în rest...
Știința Petroșeni și Metalul Copșa 
Mică. Dintre ele Cauciucul și Știința 
Petroșeni se întîlnesc în meci direct, 
C.S.M.S. joacă acasă cu Timișul 
Lugoj, iar Metalul Copșa Mică, tot 
acasă, dar cu Rapid București, for
mație care, dacă ar obține victoria

CICLISM

ȘTAFETA
(Urmare din pag. 1)

C. Petrescu (locul doi în campionatul 
republican școlar), sau pe cei mai 
buni atleți ai liceului cu aceeași dra
goste cu care le-a vorbit în clasă 
despre Creangă, Eminescu sau 
Coșbuc ; pentru că, în sfîrșit, la finele 
acestei emoționante manifestații, cei 
dintr-a Xl-a au predat într-un cadru 
festiv celor cu care se întrecuseră 
puțin mai înainte pe terenurile de 
sport ȘTAFETA viitoarelor victorii 
sportive. Obligația râmîne acum ta
lentatului Costel Petrescu sau colegu
lui său de „sală" I. Bădulescu, volei
balistelor Venera Zaharescu și Mar
cela Costea, ca și tuturor celorlalți 
handbaliști, atleți sau baschetbaliști 
fruntași din liceu.

începînd de astăzi, FI. Enăceanu, 
T. Nicolae, M. Despinoiu, M. Jilaru, 
M. Mustafa sau Petruța Băicoianu, 
Aurica Sîntămăreanu, Doina Spirache, 
Carmen Bărbulescu vor merge să în
tărească cele mai bune echipe stu
dențești, sau alte formații de frunte 
la handbal și volei. Dar cred că nici 
unul dintre ei nu vor uita pe cei ce 
le-au îndrumat primii pași în sportul 
care l-au îndrăgit, pe prof. V. Pru- 
nescu, prof. Aurora Podlaha sau prof. 
M. Petrescu.

Și poate că nu peste multă vreme, 
vreunul dintre acești tineri - confir
med vechea tradiție sportivă a liceu
lui - va atinge culmile gloriei spor
tive, dînd prilej bunului profesor de 
limbă română să-și aducă aminte cu 
lacrimi în ochi : a fost elevul meu...

s-ar mai putea salva de la retrogra
dare.

în întrecerea echipelor feminine 
(seria I) ultima etapă este decisivă 
tot în lupta pentru evitarea retrogra
dării. La fel ca la băieți, două echipe, 
C.S.M. Sibiu și Rulmentul Brașov, se 
„zbat" să evite locul 9, ambele ju- 
cînd pe teren propriu cu Rapid Bucu
rești și, respectiv, Liceul nr. 4 Timi
șoara. în seria a Il-a, un duel pasio
nant pentru ocuparea locului secund: 
Știința Galați (loc III, 23 p) — Pro
gresul București (loc II, 25 p). Bucu- 
reștencele au avantajul unui golave
raj superior (+34 față de +26). Așa 
că, abia mîine vom ști cine promo
vează în seria I alături de Voința 
Sighișoara, care cu 29 p nu mai poate 
pierde locul I.

Tinerii brașoveni, pregătiți de an
trenorii I. MUREȘAN și I. BĂTRÎN 
au avut cea mai bună comportare, 
ocupînd primul loc pe regiuni te cla
samentul final. Bine s-au prezentat și 
tinerii din regiunile Dobrogea (dintre 
antrenori merite deosebite se cuvin lui 
C. OFIȚERESCU — Constanța), Banat 
(antrenori C. LUCA — Lugoj, V. 
DANA — Timișoara), Ploiești (antre
nori A. SEIDAMET — Tîrgoviște, 
GH. TĂTARU — Ploiești) ș.a. Bucu- 
reștenii, care la campionatele ediției 
de anul trecut au cucerit jumătate din 
titluri (5), s-au întors de la Reșița 
cu un singur campion, Ion Dumitru 
(Viitorul) antrenat de D-TRU TRAN
DAFIR. Explicația constă în faptul 
că și în celelalte regiuni tinerii au 
ajuns astăzi la un nivel ridicat.

COSTIN CHIRIAC

„CupaF.R.C.“la velodrom
Velodromul Dinamo din Capitală va 

găzdui, azi după-amiază, începînd de 
la ora 16, competiția ciclistă dotată 
cu „Cupa F.R.C.”, La startul probe
lor se vor prezenta cei mai burii, tes- 
tarzi seniori și juniori. Din lista în
scrierilor am reținut numele unor cu- 
noscuți alergători printre care : Po- 
povici, Popescu, Bărbulescu, D. Du
mitrescu, Moiceanu, Zanoni și Cosma 
(Dinamo), Burlacu, Soare, Voloșin, 
Duță, Stoica, Neagoe și M. Virgil 
(Steaua), Mărgărit și Radulescu (O- 
limpia), Constantinescu (Voința) și 
alții de la S.S.E. și Centrul de antre
nament al C.P.B.

Cupa se va desfășura după siste
mul Omnium (curse de viteză, 500 m 
cu start de pe loc, cursa cu adițiune 
de puncte — 51 de ture cu sprint la 
fiecare 3 ture). De asemeni se vor 
alerga curse rezervate juniorilor de 
categoria I și a Il-a (proba de elimi
nare și „cursa italiană").

Săptămina viitoare pe ecrane

0 producție a studiourilor din R. P. Polonă

regia : JERZY HOFFMAN, EDWARD SKOZEWSK1
Film distins cu medalia de argint - Moscova 1965
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Din lumea ringului i
i Stiati că...

9 S
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== e După frumoasa vic- 
= torie pe care a repur- 
= tat-o în finala campiona- 
= tului republican de box 
—= la categoria cocoș asu- 
= pra lui Puiu Nicolae, 
= Gîju a primit o triplă 
== răsplată : tricoul de cam- 
= pion, centura și... sărutul

Cassius Clay n-a „văzut* 
decît un singur învingă
tor în meciul cu Cooper. 
Bineînțeles, pe... Clay. 
„Mă poate bate cineva ? 
a spus el. întrebați-1 pe 
Liston ce ar prefera : să 
fie lansat cu parașuta 
într-o junglă, neavînd

mijlocie, întreține o fa
milie de... 13 persoane. 
Referindu-se la acest 
lucru el a spus: „Cînd 
ai de hrănit o astfel de 
familie, zău dacă 
multe două titluri
campion mondial ! Așa 
că mă voi strădui să Ie 
păstrez pe amindouă—*.

sint
de

în ring cu mine ?

altă armă decit o praștie, 
sau să se întreacă din 
nou
Vă asigur că va alege 
prima alternativă !'

soției sale, jucătoarea de 
tenis de masă Letiția 
Man-Gîju. Privind cu a- 
tenție fotografia, ne in

ii- trebăm — în glumă, de- 
= vsigur — ce s-ar fi în- 
= timplat dacă Gîju pierdea 
= la Puiu...

• Deși 
atît de... 
nosticuri

n-a mai fost 
precis în pro- 
ca de obicei,

• Vreți să știti în ce 
constă, în majoritatea 
cazurilor, „micul dejun* : 
al lui Sonny Liston t 
Notati : două pahare cu 
suc de portocale. 6 ouă 
cu șuncă, o jumătate 
kilogram de mușchi 
vacă și un kilogram 
fructe!

de 
de 
de

.„tenismanul Ilie N ăst ase 
n-are încă 20 de ani ? El 
împlinește această virstă 
la 13 iulie. Năstase are 
1,82 m înălțime și cîntă- 
rește 73 kg.

„.în Moguera. — o mied 
localitate din Spania — e- 
levii silitori primesc ca 
premii-., bilete de fotbal 2 
Un prim rezultat s-a și rd- 
zut : frecvența elevilor la 
cursuri a crescut cu 39 la 
MtUL

Ca sa vedeți
Am stat a’e vorbă cu 

cei din imaginea de față. 
Foarte amabili, focrte 
fericiți ! Plecau pe itine
rarul Praga — Berlin - 
Leipzig - Dresda - Buda
pesta - București. Ex
cursie de 12 zile. Prin 
O.N.T. De fapt, mai mult 
prin._ Loto-Pronosport!

— Cît v-a costat aceas
tă frumoasă drumeție ? 
- întreb.

— Pe mine, doi lei ! — 
răspunde pensionarul Ion 
Cristescu din București.

Desigur, am găsit prin
tre cei 77 de excursio
niști și oameni care au 
deschis punga mai._

lorq. Bundoorc 
lultus și Btanca 
viei din Piatra 
cîștigcserc la 
aceasta excursie 
ribilc sumă de_

da (35), .Marea Britanie 
(32) sint țările care au so- 
licitat cele mai multe 
locuri pentru presă.

—Jacques Brugnon, unul 
din cei... 4 „mușchetari" 
care au ridicat ir. urmă cu 
anii tenisul francez pe cele 
mai înalte culmi, are a- 
cum... 71 de ani ? Urmează 
Jean Borotra — cu 68 de 
ani. Henri Cochet — cu 
£5 de ani și Rene La coste 
— n 62 de ani.

—întîlnind intr-un meci 
de fotbal echipa de... bas
chet Simmenthal, Interna
ționale a ciștigat partida 
cu 13—2 ? Revtmșa va avea 
loc la... baschet, un gol ta 
fotbal 
puncte 
meciul 
rul de
temozionale.

echiralind cu 5 
la baschet. Deci 
va începe la sco-

SO—11 pentru In-

I

ION NECULA, BUCU
REȘTI. — Ca și la ‘ 
lalte sporturi, și la 
participă la Cupa 
pionilor Europeni 
pele campioane și — de 
drept — câștigătoarea 
ediției precedente a 
„C.C.E.*. Dacă o echipă 
deține în același timp am
bele calități, țara respec
tivă are dreptul să de
semneze o a doua echipă 
care să participe la 
„C.C.E.*. Și aceasta, în 
mod firesc, este echipa 
clasată în campionat pe 
locul 2. Deci, oricare ar 
fi fost rezultatul, atît Di
namo cît și Rapid aveau 
locuri™ rezervate în vi
itoarele întreceri din ca
drul „C.C.E.*.

cele- 
volei 
Cam- 
echi-

Politehnica Timișoara 
(către categoria A): „Să 
nu ne despărțim".

Petrolul (către Rapid) : 
„Visează ! Frumoasă-i vi
sarea i*

LUDOVIC S Z O’ K E, 
CLUJ. — Vreți să știti 
dacă orașul Cluj a avut 
concomitent două echipe 
de fotbal în categoria A? 
A avut și trei: în ediția 
1947—1948 (Universita-

NICOLAE TRONARU, 
R1MNTCU SĂRAT. — Și 
acum două săptămîni am 
făcut pe arbitrul într-o 
dispută™ 
ivită într-o 
tunci, sofia 
tate. Acum,

fotbalistică 
căsnicie. A- 
a avut drep- 
dv. i-ați rea-

tea, C.F.R. și Dermata). 
A existat însă și o ediție 
In care n-a avut nici una: 
1958—1959. Universitatea 
Cluj a jucat atunci în 
categoria B.

ghinion!
, soț" 
Popelo- 
Necmf 
„Lo‘c* 
cu te- 

20 lei 1
— Dumneavoastră aveți 

impresia că respectiva 
plimbare costă o nimica 
toată, nu ? — mă întreabă 
statisticionul Constantin 
Popa.

— Așa credeam-.
— la înmulțiți însă trei 

bilete a cîte patru lei fie
care 1 Că 
jucat I

— Aveți 
12 lei L_

— Vedeți

bil că ne considerați cei 
r-ic norocoși cîștigători 
„Loto* — „Sporiexpres* ?

— Cît de cît
— înseamnă că n-ați 

auzit de tînărul din Pi
tești care sepiămina tre
cută a „scos* din „Loz în 
pi ic* două autoturisme I_

— Și dumneavoastră 
doar o._ biată excursie 
Praga - Berlin™ Ca să 
vedeți ghinion !._

V. TOFAN

bilitat pe bărbați: 
namo București a cuce
rit de 5 ori campionatul 
tării la fotbal și nu de 
7 ori cum încearcă să 
vă convingă soția dv.

ION MESZARCȘ, TI
MIȘOARA. — Nu exis
tă... pericolul (pentru or
ganizatori!) ca Brazilia 
și Anglia Să se întîl- 
nească în sferturile de 
finale ale campionatului 
mondial de fotbal și 
astfel una din ele să iasă 
din cursă atît de repede, 
în semifinale este însă 
posibilă o astfel de în- 
tîlnire. Problema este în 
funcție de locurile — I 
sau II — pe care le vor 
ocupa în grupe, după 
desfășurarea optimilor, 
cele două țări.

eu otita am

dreptate. Sint

D. NEGREA, COMUNA 
LIPOVA. — Să ascultăm 
două „melodii* i

SCURTISIME

ȘERBAN ADRIAN, CO
MUNA SPANTOV. — 
Cu toate că sînieti un 
suporter al Petrolului — 
să vă cred ? — ați dori 
ca Rapidul să cîștige 
Cupa. Și aceasta, mai a- 
les pentru susținătorii 
echipei care au înso
țit-o la Craiova, la Pi
tești și în alte orașe, pe 
ploaie și pe vînt, și 
avut atîtea decepții, 
facem cu suporterii 
lorlalte echipe? Lor 
le decernăm nici
cupă ? Zău, că o merită 
și ei!

au 
Ce 
ce-
nu
o...Tînăra Alina Popescu, 

în virstă de 16 ani, a 
obținut un rezultat de 
5.45 metri la săritura în 
lungime, li uram ca pe 
viitor să sară mereu. - 
peste această performan
ță. Nu de alta, dar la 
anii ei, trebuie... să 
crească !

Voleibaliștii de la Vii- 
torni Bacău au promovat 
în seria I a categoriei 
A. Sîntem curioși să ve
dem la toamnă cum a-

rată... Viitorul. Sperăm 
să fie™ mai 
feet!

Cel de-al doilea gol al 
fotbaliștilor de la Uni
versitatea 
Rapidului 
portarului 
Vriad să 
taculos, el a scăpat ba
lonul din brațe. Deci, în 
loc să culeagă aplauze, 
a cules™ mingea din 
plasă 1

iult ca per-

Montevideo

vîr- 
mai
na- 
ani

• Emile Griffith, care 
a adăugat la centura sa 
de campion mondial la 
categoria semimijlocie și 
pe aceea de la categoria

Cluj marcat
,-a

ION POȘTAȘUL 
Ilustrații : N. CLAUDIU

V ARIET ATI»

EFECTELE... CELEBRI
TĂȚII

mult de 15 zile ca 
revină la... 2 metri I

datorat 
Răducanu. 

intervină spcc- PSEODO-POSTA
REDACȚIEI (FOTBAL)

Atletul francez Jac
ques Madubost a ridicat 
recordul țării sale la să
ritura în înălțime la 
2,14 m. O performanță 
cu atît mai remarcabilă, 
cu cît a fost obținută la 
început de sezon, ea 
avînd astfel toate șan
sele să fie îmbunătățită.

Acest record n-a trecut 
neobservat. Dimpotrivă. 
Madubost este obiectul 
a numeroase interviuri, 
reportaje filmate și... re
cepții.

Andre Daniel, antreno
rul lui, s-a luat cu 
nile de cap.

— La un astfel 
regim, eu nu-i dau

GLORIA NU VINE 
BÂTTND DIN PALME

SUPERSTIȚIOS-ORADEA-
Aveți dreptate. Locul 13 
nu aduce noroc !

mîi-

de...
mai

In 4 rînduri
I. Mladin, antreno- 
eehipei Jiul Petrila

Lui 
rul 
care are același număr 
de puncte ca și liderul 
seriei a doua a cat. B.

Dentistul care te trata
Ți-a spus în cabinet :

„Zii“ „A“.
Tu i-ai răspuns atunci viol: 
— Păi asta o dorim și noi!

V. D. POPA

Tineretul asaltează 
ful 
toate 
ta tie, 
devin 
diale.
de 17—18 ani se numără 
printre fruntașii acestui 
sport. Unii dintre cei 
care n-au stabilit nici un 
record pînă la 2ff de ani 
se socotesc... bătrîni și 
abandonează activitatea 
competițională. Greșesc 
însă, mai ales dacă e 
vorba de atletism și de 
alergări pe distanțe 
lungî, unde succesul nu 
vine atît de repede, dar 
nici... „bălrînețea*.

Iată cîteva exemple în 
legătură cu vîrsta la care 
și-au început activitatea 
unii atleți și aceea la 
care au stabilit primul 
record mondial :

Paavo Nurmi : 17—24 ; 
Ville Ritola : 23-28 ;
Vladimir Kut: 22—27 ; 
Piolr Bolotnikov: 22—
30; Ron Clarcke : 17— 
26: Kiphoge Keino :
22—25.

Deci, muncă și... răb
dare !

piramidei în 
sporturile. La 
fetite de 12 
recordmane mon
ta atletism, tineri Introducerea profesionis

mului în țările Europei 
Centrale. în anul 1926, a 
făcut ea aceste țări să nu 
partieipe la J.O. de la Am
sterdam din 1928. lipsind 
astfel turneul de fotbal, 
care constituia un adevă
rat campionat mondial, de 
aportul celor mai buni ju
cători de pe continentul 
european.

In această situație, con
ducătorii F.I.F.A. și-au dat 
seama că turneul olimpic, 
redus la confruntarea din
tre țările rămase amatoare 
și la echipele amatoare 
ale țărilor profesioniste, 
își pierde specificul de 
campionat mondial pe 
care îl păstrau toate ce
lelalte sporturi din progra
mul olimpic. Ca urmare, Ia 
Congresul F.I.F.A. de la 
Amsterdam (26 mai 1928) 
a fost adoptată propunerea 
președintelui Jules Rimet 
de a sc organiza în afara 
Jocurilor Olimpice, o com
petiție mondială care să 
permită participarea tutu
ror țărilor cu echipele lor 
cele mai bune, indiferent 
de ealitatea amatoare sau 
profesionistă a jucătorilor.

...Așa a luat naștere cam
pionatul mondial de fotbal. 
Prima ediție s-a desfășurat 
în Uruguay, cu participa
rea doar a 4 țări din Eu
ropa : Franța, Belgia, Iu-

iiili lit

Montevideo la Londra...
goslavia șî România. Ple
carea fotbaliștilor noștri 
n-a fost de loc o problemă 
simplă. Vu existau bani 
pentru deplasarea lor ! 
După ce a călătorit .pe 
credit» pînă la Genova, 
portul de îmbarcare, n-a 
lipsit mult ca echipa noas
tră națională să rămînă a- 
colo. întrucît la agenția 
maritimă nu venise nici o 
dispoziție din Uruguay, iar 
noi n-aveam bani să avan
săm pentru biletele de va
por, bani care urmau să

guay și... Statele Unite, au 
înregistrat fiecare cite o 
mare surpriză : Franța a 
pierdut la Chile (0—1), Bra
zilia la Iugoslavia (1—2>, 
Belgia la Statele Unite 
(0—3) și Peru la România 
(1—3).

Jocul România — Peru 
a constituit o frumoasă și 
neașteptată (pentru sud-a- 
merieani) victorie a echi
pei noastre, dar prețul cu 
care a dobindit-o a fost 
foarte mare : de pe urma 
jocului dur al peruvienilor,

joc, 
con- 
care

Pagini istoria campionatelor
mondiale de fotbal

ne fie restițuiți apoi la 
sosirea la Montevideo.

La acest prim campionat 
mondial s-au prezentat 13 
echipe, care au fost împăr
țite în 4 serii : I. Argen
tina, Chile, Franța și Me
xic; II. Brazilia, 
și Iugoslavia; III. Uruguay, 
Peru și România; IV. Statele 
Unite, Paraguay și Belgia. 
Cum se vede, lipseau : An
glia, Italia. Ungaria etc.

Seriile, cîștigate de Ar
gentina, Iugoslavia, Uru-

Bolivia

fundașul Steiner s-a ales 
cu dubla fractură a picio
rului drept în minutul 11, 
iar înaintașul Stanciu a 

și el accidentat puțin 
tîrziu. In acest meci, 
am prezentat forma- 
Lăpușneanu — Stei- 
Biirger — Rafinschi, 

Fieraru — Nicolae 
Deșu, 

Wetzer, Stanciu și

lost 
mai 
noi 
tla : 
ner, 
Vogi,
Covaci, Alexandru 
Rudi 
Barbu.

In cel de al doilea 
cu Uruguay, în urma 
dițiilor anormale în 
se desfășurase partida cu 
Peru. Czako a intrat în lo
cul lui Steiner și Robe în 
locul lui Rafinschi, care 
l-a înlocuit pe Stanciu.

100.00$ de spectatori au 
încurajat vocal și cu toa
te... instrumentele imagi
nabile de scos sunete for
mația „celestă44 care, în 
caz de rezultat egal, era 
eliminată din competiție, 
deoarece Uruguay-ul bă
tuse Peru numai cu 1—0. 
Această catastrofă posibi
lă a fost înlăturată cu 
concursul arbitrului bra
zilian Almeida Rego, care 
a acordat în min. 7 un. gol 
din ofsaid gazdelor, a- 
nulîndu-ne în schimb nouă, 
în minutul 20, golul egali
zator perfect valabil. Fot
baliștii noștri și-au pier
dut apoi capul, astfel că 
am fost învinși cu 4—0.

Uruguay-ul s-a calificat 
astfel în semifinale, unde 
a învins cu 6—1. Cu același 
scor s-a încheiat și cealal
tă semifinală, în care Ar
gentina s-a întîlnit cu Sta
tele Unite.

Intr-o finală de un înalt 
nivel tehnic, URUGUAY a 
învins Argentina cu 4—2, 
devenind prima țară 
campioană mondială la 
fotbal.

LUCIAN COSTIN

ORLANDO PAVLOVICI, 
10 luni, BUCUREȘTI — 
Nu, puișor : rezultatul cu 
Vasco da Gama nu con- 
tează în clasament.

N. LAMURITU — GA
LAȚI — „Dacă o echipă 
bate în deplasare pe o- 
cupanta locului doi, iar 
după 90 de minute de meci 
de Cupă este egală lide
rului. ei bine, acea echipă 
merită ultimul loc în cla
sament ?“... Nu, nu meri
tă. Totuși soluția n-ar fi 
decit una : să se desfiin
țeze... ultimul loc I

ani, 
greu

TIMI- 
să vă 
nostru

inimos, « 
ȘOARA — E 
răspundem. Sfatul 
este ca pentru următoare
le 4 săptămîni să vă izolați 
într-un vîrf de munte. Dar 
fără tranzistor...

NICUȘOR, 8 ANI — „Ce 
deosebire este între un 
cosmonaut și un arbitru?...** 
Deosebiri sint multe. Exis
tă însă și o asemănare : 
atît cosmonauta, cît și u- 
nii arbitri sînt... în aer !

SUPORTER, ȘOSEAUA 
ȘTEFAN CEL. MARE, 
BUCUREȘTI. — Nu. Echi
pa Internaționale, n-a fost 
niciodată întrecută pe te
ren propriu de către UTA...

NELU MARIAN 
— Iași —



VĂ PREZENTĂM FINALISTELE C. M. DE FOTBAL
Grupa B: R. F. GERMANA, ELVEȚIA, ARGENTINA, SPANIA

Concursul internațional 
de tir de la Leipzig

Grupa B a optimilor de finală este 
alcătuită din formații cu valori Și stiluri 
de joc diferite: R.F. Germană (o echi
pă omogenă, solidă, avînd și cîteva in
dividualități cu reputație), Argentina (un 
'sil” valoros prin talentul și fantezia 
creatoare a jucătorilor luați individual, 
dar nu și ca echipă), Spania (o forma
ție tînără care vrea mai mult decît 
predecesoarea sa prezentă la C.M; din 
Chile 1962) și Elveția (care consideră că 
însăși calificarea între primii 16 con
stituie o performanță).

ADVERSARII NOȘTRI DE LA
1 IUNIE

alți jucători de certă clasă Internațio
nală care activează actualmente în cam
pionatul italian : Bruells de la Brescia, 
Haller, impetuosul înaintaș de la Bo
logna și Schnellinger, omul de bază al 
apărării lui Milan.

LACĂTUL NU A RUGINIT...

în meci amical, la 1 iunie la_Dud- 
wingshafen, echipa României va întilni 
pe una din favoritele grupei B a tur
neului final : reprezentativa R.F., Ger
mane. Viitorii noștri adversari se pre
zintă cu o „carte de vizită” apreciată 
pe plan internațional. în ultimii 12 ani 
reprezentativa R.F. Germane s-a cali
ficat în toate turneele finale ale C.M., 
iar in 1954 a devenit chiar campioană 
a lumii. De asemenea, echipele de club 
au jucat de-a lungul anilor un rol im
portant în competițiile europene. Re
cent, Borussia Dortmund a cîștigat 
&Cupa Cupelor" într-o finală cu Cam
pioana Angliei, F. C. Liverpool, desfășu
rată pe teren .britanic. Și ultimele con
fruntări amicale ale viitorilor noștri ad
versari au fost edificatoare nu numai 
pentru antrenorul Helmuth Schon, ci 
Si pentru specialiștii de peste hotare : 
4—0 CU ’ * : ~
1—2 CU 
sare și 
ționata

De O ijuua vreme, nciuiuui □luuu 
este foarte ocupat. Rareori poate fi gă
sit la locuința sa din Wiesbaden. Moti
vul este lesne de înțeles. El este veș
nic în deplasare, cînd cu echipa re
prezentativă, cînd la MUnchen, Dort
mund sau Hamburg, pentru a vedea 
cum se comportă în campionat (care se 
încheie astăzi) jucătorii săi de bază.

Oare sînt aceștia? în primul rînd îna
intașii Uwe Seeler (S.V. Hamburg), Em
merich și Held (ambii de la Borussia) 
și fundașul central Weber (F.C. Koln). 
Dintre ei, Emmerich este la ora actuală 
mai bun și mai eficace decît Uwe 
Seeler, care nu și-a revenit complet 
după accidentele avute. Urmașul lui 
fftahn — cum este denumit masivul ex
trem din Dortmund — Emmerich, este 
golgeterul campionatului R.F. Germane 
și al „Cupei Cupelor”. în ceea ce-1 pri
vește pe Held, acesta s-a dovedit un 
mare creator. în echipa R.F.G. sînt și

irlanda, 2—0 cu Irlanda de Nord, 
Olanda, 0—1 cu Analia în depla- 
1—9 ■ pe teren propriu cu selec- 
Budapestei.
bună vreme, Helmuth Schon

Concursui internațional 
de scrimă de la Wroclaw
Proba de spadă din cadrul con

cursului international de scrimă de la 
Wroclaw a revenit maghiarului Preda, 
urinat de compatriotul său Nagy, 
Smoleakov (U.R.S.S.), Schmidt (Ung.), 
Nieîaba (Pol.) și Dumke (R.D.G.j. Din
tre trăgătorii români, cel mai bine 
a-a comportat Moldanschi, eliminat 
destul de greu, în recalificări, de Nie- 
laba. Tot în recalificări a rămas și 
Marinescu.

Proba individuală de sabie a dat 
cîștig de cauză Iui Pezsa (Ung.). Pe 

blocurile următoare : Bakonyj (Ung.), 
Vinokurov (U.R.S.S.), Mezsena (Ung.), 
Kovacs (Ung.) și Mavlehanov 
(U.R.S.S.). Concurenții noștri Culcea, 
Rohoni și Budahaziu au ieșit din com
petiție în turul I din serii, iar Bădescu 
în turul II.

în proba de spadă-echipe formația 
țării noastre a ocupat locul 5. în frun
tea clasamentului s-au situat spada
sinii Ungariei.

Un caz
Este cunoscut faptul că 

in Republica Sud-Africană 
. discriminarea rasială nu 

ocolește nici viața sportivă. 
Dimpotrivă, ura guvernan
ților albi împotriva cetă
țenilor de culoare ia în 

. sport forme dintre cele mai 
josnice. Pe stadioanele din 
Pretoria, Johannesburg, 
Capetown, spectatorii albi 
sint totdeauna separați de 
cei negri, iar întîlnirile 
„mixte" sînt puse în afara 
legii. Totodată echipele 
sportive invitate în R.S.A. 
nu au dreptul să se în-

Ai A1 •ji [ 1 ||l_
•'l

LEIPZIG 27( prin telefon). — In 
localitate se desfășoară o competiție in
ternațională de tir la care participă 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D, Germană, Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S. Țara noastră este re
prezentată de o serie de trăgători ti
neri. La proba de armă liberă 60 
focuri culcat, Șt. Caban s-a clasat pe 
locul 8 cu 590 p. (40 de concurenți). 
Proba a revenit cehoslovacului Hodek 
cu 594 p. Un alt trăgător român, Gh. 
Sicorschi, a ocupat locul 20 cu 582 p. 
La armă standard 60 focuri culcat 
femei—cîștigată de Kosarova (U.R.S.S.) 
cu 589 p. — Emilia Popa s-a clasat 
pe locul 13 cu 573 p. Alte rezultate : 
60 f. culcat juniori (armă liberă): 
Vogler (Cehoslovacia) 595 p. 6. D. 
cea 582 p... 13. M. Pavel 577 p... 
A. Belinschi 574 p. Pistol liber ;
Arthelt (R.D.G.) 553 p... 22. M. Gro-"^ 
saru 521 p.

1. 
Be
lt}.

Cu ani în urmă, „despre lacătul elve
țian’’ (sistem de joc ermetic in apăra
re, inițiat de Kan Rappan) s-a vorbit 
mult. Elveția a fost, recunoscută ca o 
formație cu o apărare’ greu de străpuns. 
Elvețienii n-au renunțat nici azi la a- 
cest- sistem, mai cu seamă de cînd „be
tonul” este Ia modă. Și, ca dovadă, în 
preliminariile C.M. ei n-au primit de
cît... 3 goluri. După, cum se vede, „la
cătul elvețian" nu a ruginit încă !

Viitorii adversari ai României in pri
mul campionat al Europei au o veche 
tradiție fotbalistică. Ei s-au calificat în 
finala turneului olimpic in 1924, au pier
dui cu 2—3 în sferturile de finală ale - 
C.M. din 1934 cu • Cehoslovacia, la C.M. 
din 1950, au făcut meci nul — 2—2 — 
cu Brazilia care s-a calificat apoi în fi
nală, iar în 1954 au eliminat Italia în

’optimi 'de finală. Totuși,, trebuie spus 
că acum Elveția a „obținut un nesperat 
loc printre cele 16 participante în tur
neul final. Aceasta o recunosc chiar 
elvețienii..

Antrenorul Italian Alfredo Foni — 
care pregătește actualmente echipa El
veției — se declară mulțumit de porta
rul Elsener, fundașii Grobetty, Schneit- 
ter și‘ înaintașul Toni Alîemann (care 
activează în echipa vest-ge'rmană F. C. 
Nurnberg). Elsener este • decanul de 
vîrstă și recordman ca internațional (32 ■ 
de ani, de 31 de ori selecționat în echi
pa Elveției),. Schneitter, pentru înălți
mea sa este, socotit un „Goliat* al re
prezentativei, (1.87 m), iar Grobetty se 
mîndrește cu faptul că din 1957 n-a 
abs&ntat niciodată din națională. To- 
tuș — în ciuda acestor recomandări — 
„ii dottore” ,Foni este foarte realist , 
cînd afifmă că „indiferent de rezultate 
în Anglia, elvețienii vor avea numai de J 
învățat**. ■

CRIZA LA ARGENTINIENI.»
Cu toate că Argentina este considerată 

patria fotbalului sud-american șl toto
dată cea mai mare „producătoare” de 
jucători de clasă (ca să nu amintim de
bit de Di Stefano, Sivori,- Angelillo) pe 
plan mondial și, în special, în „Cupa 
Jules RImet” reprezentativa acestei țări 
nu a făcut mare lucru în ultimii ani. 
Explicația poate fi aceea a disensiuni
lor „tradiționale” care există aici între 
cluburi și federație. Marile cluburi (în 
morțiș să nu-și-dea jucătorii pe mina 
altor antrenori, sau sâ-i lase să lip
sească un timp mai îndelungat de a- 
casă.

Antrenorii echipei reprezentative nu 
pot lucra în asemenea condiții și de cele 
mai multe ori se supără și pleacă. Re
cent, Osvaldo Zub.eldia, despre care 
ziarele argentlniene au scris că va fi 
omul cel mai potrivit pentru pregătirea 
echipei Argentinei le-a zis... „la reve
dere, domnilor !“ Exemplul său a fost

Echipa R. F. Germane (de Ia stingă): Libuda, Hdttges, Trimhold, Held, 
Ulsass, Piontek, Emmerich, Lutz, Paul, Bernard, Uwe Seeler

urmat de Daguerre și Cuterva, pentru 
ca zilele trecute noul antrenor sâ fie 
găsit în persoana Iui Juan Carlos Lo
pez. Cît timp ? Nu știe nici Lopez.

Tn orice caz, ca să formezi O ECHIPA 
în adevăratul sens' ai cuvintului, intr-un 
interval atît de scurt, chiar dacă ai ju
cători de mare valoare, cum sint mij
locașul Rattin (Boca Juniors), înainta
șii Onega (River Plata), De la Mata (In- 
dependiente), fundașul central Albrecht 
(San Lorenzo), portarul Roma (Boca 
niors) este o sarcină foarte dificilă !

VOM FI MAI BUNI 
DECIT ÎN CHILE !"

Ju-

Cu t ani ta urmă; echipa Spaniei 
venit în Chile cu o adevărată „ ‘ 
de aur”. N-au lipsit Dl Stefano, Gento, 
Puskas, Santamaria, Suarez, Pelro, Del 
Soi ! Și totuși, măiestria lor nu s-a a- 
rătat suficientă, pentru simplul motiv 
că ei nu au putut alcătui un „11” omo- 
gen. Jose Villalonga a învățat din a- 
cest eșec, alcătuind ta consecință o e- 
chlpă tînără. Pe linia de fund se re
marcă doi „uriași", Olivella și Zoccoj 
la mijlocul terenului „bagheta". o are 
Suarez, iar ta linia de atac se eviden
țiază Ufârte, un bun realizator. „Sis
temul meu preferat este 4—3—3 — spu
ne Villalonga — dar spre deosebire de 
unele variante ale sale, nouă nu ne pla
ce să închidem jocul. Plecăm ta Anglia 
cu deviza că fotbalul se joacă pe go
luri .’... Altfel nu putem emite preten
ții pentru turul următor”.

★
două locuri lupta se
— între trei echipe : 
Argentina. Dar elve-

a
.echipă

Pentru primele 
va da — probabil 
R.F.G., Spania șl 
țienii au șl el speranțe. Vorba aceea:
„Nu știi de uude sare iepurele...”

ION OCHSENFELD

CRACOVIA, 27 (prin telefon). în 
ziua a doua a turneului internațional 
feminin, reprezentativa României a 
învins echipa Ungariei 
(21—25). Partida a fost extrem de 
echilibrată, iar rezultatul a fost decis 
în ultimele secunde de o aruncare din 
acțiune, în urma unei pătrunderi exe
cutate de Dorina Suliman. Ca și ce
lelalte formații participante la tur
neu, și echipa noastră a încercat di
verse teme tactice în atac și în apă
rare și a utilizat majoritatea jucă
toarelor. în general, baschetbalistele 
noastre au jucat mai bine decît în

cu 53—51

partida cu Bulgaria, dar și de astă 
dată s-a făcut simțită imprecizia în 
aruncările de la semidistanță, pre
cum și ineficacitatea pivoților. Au în
scris : Racoyiță 17, Niculescu 7, Dia- 
conescu 3, Spiridon 7, Ivanovici 2, 
Dumitrescu 4, Suliman 12, Horvath 1.

Alte rezultate : Fraga —■ Polonia 
B 57—48 (34—23), Bulgaria — Po
lonia A 61—50 
treia, România 
orașului Praga.

(32—23). în etapa a 
întîlnește selecționata

AUREL PREDESCU
antrenor federal

de conștiință
decit cu sportivi Un răspuns a fost dat 

corespondentului la Lon
dra al săptămânalului „Jeu
ne Afrique" de 'John Bu
tler, o mare speranță a 
britanicilor pentru cam

treacă 
albi.

în această situație, li
nele organizații sportive ca 
International Athletic Club 
din Marea Britanie au re-

fuzat să concureze in țara 
gubernată de
Anul acesta 
atleți britanici 
vitați personal
Majoritatea lor au decli
nat invitația. De ce ?

Verwoerd. 
mai mulți 
au fost in- 
in R.S.A.

pionatele europene de la 
Budapesta.

„Mie, a declarat Bu
tler, invitația sud-af ră
canilor îmi creează un caz 
de conștiință. Am cerut 
să-mi fie garantată posibi
litatea de a participa la

A început turneul balcanic ac boi
BELGRAD, 27 (prin telefon). — în 

prima zi a turneului balcanic de box 
trei dintre reprezentanții țării noastre 
au coborit învinși treptele ringului in
stalat la Tașmaidan. La categoria mus
că C. Ciucă a pierdut la puncte în 
fața bulgarului Panaiotov. Tot Ia a- 
ceastă categorie Amzici (Iugoslavia) 

p. Jadigar (Turcia). La semiușoară 
Antoniu a pierdut la puncte partida 
bulgarul Pilicev. Vuici (Iugoslavia) 
p. Se vi ni y (Turcia). Al treilea 

evoluat vineri

b.
V.
cu
b.
boxer român care a

seara, C. Ghiță, a pierdut la puncte 
în fața bulgarului Radev.

Mîine (n.r. sîmbătă) de Ia ora 20,30 
vor intra în concurs și ceilalți boxeri 
români : cat cocoș Gîju — Petrici 
(Iugoslavia), cat ușoară Dumitrescu — 
Kandioglu (Turcia), cat. mijlocie mică 
Covaci — Canadgi (Turcia), cat. mij
locie Constantinescu — Burnov (Bul
garia). Mariuțan evoluează direct în 
finală și va boxa cu cîștigătorul me
ciului dintre Stretenovici (Iugoslavia) 
— Pandov (Bulgaria).

Surprize în 16-imile de finală
la Roland Garros

PARIS, 27 (Agerpres), 
tele internaționale de tenis ale Franței, 
care se dispută pe terenurile de la Ro
land Garros, au continuat cu întîlnirile 
din cadrul turului trei la simplu mas
culin (16-imi de finală). Printre rezul
tate figurează e serie de surprize. Ast
fel, tînărul tenisman iugoslav Nicola 
Spear a reușit să-l elimine pe america
nul Ritchie cu 6—8, 7—5, 6-—0, 6—0. 
Pietrangeli, cap 
tablou, a fost 
Fletcher în mod 
6—1, 6—2.

Calificați pentru optimile de finală 
sînt, în continuare, Gulyas (6—4, 7—5, 
3—6, 6—3 cu Koch), Roche (6—2, 
3—6, 6—0, 5—7, 6—2 cu Barnes). 
Stolle (6—1, 6—2, 6—4 cu Mandari- 
no), Graebner (6—4, 5—7, 6—4, 6—4 
cu Newcombe), Okker (9—7, 6—1, 6—1 
cu Mac Manus).

Tînărul jucător român Ilie Năstase 
a avut ca adversar pe Cliff Drysdale, 
unul din cei mai puternici tensimani 
din lume. După un început bun, în care 
a cîștigat primul set cu 6—3, Năstase

Campiona- a cedat la limită următoarele două se
turi — 4—6, 4—6 — pierzînd și ulti
mul cu 2—6.

în competiția de simplu feminin se 
remarcă prezența în primele 16 califi
cate a multiplei campioane Maria Bueno, 
(Brazilia), restabilită după o recentă 
operație la genunchi.

de serie cu nr. 4 pe 
învins de australianul 
categorie : 4—6, 6—0, Știri... Rezultate-

TOKIO, — Selecționatele de tenis 
de masă ale Japoniei și R.P. Chineze 
s-au întîlnit recent în orașul Nagoya, 
în prezența a 10 000 de spectatori.^. 
Sportivii chinezi au cîștigat cu 5—0 
la masculin și cu 5—1 la feminin.

TORINO. — Continuîndu-și pregă
tirile pentru campionatul mondial de 
fotbal, selecționata Ungariei a în
vins cu scorul de 2—1 (6—1) forma
ția italiană Juventus Torino.

competiții atît alături de 
atleți albi cît și de negri. 
Federația noastră de atle
tism a trimis cererea mea 
în Republica Sud-Africană. 
'Nu am primit nici un răs
puns. în aceste condițiuni 
voi rămîne în Anglia...11.
„De problema apartheidu

lui— a ținut să sublinieze 
in continuare atletul englez 
— m-am lovit pentru prima 
oară în carierei mea, anul 
trecut. Sînt membru al Iui 
„Achilles Club", 
din atleți de Ia universi
tățile Oxford și Cambrid
ge. Am fost invitați să vi
zităm Africa de Sud dar... 
cu condiția ca echipa noas
tră să fie alcătuită numai 
din albi. La Cambridge, 
cel mai bun atlet este

Wendell Mottley, din Tri
nidad, care a cucerit me
dalia de argint La Tokio 
în 1964. Lui îi era astfel 
interzis să facă parte din 
echipa lui „Achilles Club“ 
pentru R.S.A. Ce insultă 
pentru acest om care este 
prietenul meu ! Iată de ce 
am hotărît cu toții să re
fuzăm - invitația44.

„Pentru turneul din 1966 
au fost invitați numai pa
tru atleți : eu, Janet Simp- 1 

compus son, Mary Rand și Lynn 
Davies. Eu am cerut să mi 
se acorde posibilitatea de 
a mă întrece cu atleți de 
culoare. Dacă acceptam să 
concurez numai contra al
bilor, mi s-ar fi părut că 
aprob politica de 
theid !*

PARIS. — Rezultate din concursul 
de atletism în nocturnă: prjină — 
Bliznețov (U.R.S.S.) 4,90 m,- 400 m — 
Bello (Italia) 47,2; 5 000 m — Bogus- 
zewicz (Polonia) 13:54,6; 100 m — 
Bambuck (Franța) 10,5; 200 m — 
Berger (Franța) 21,3; 100 m.g. — Ot- 
toz (Italia) 13,9; 1500 m — Wadoux 
(Franța) 3:43,2; înălțime — Sainte 
Rose (Franța) 2,09 m.

BELGRAD'. — In finala „Cupei 
Iugoslaviei" Ia fotbal O.F.K. Beograd 
a învins formația Dinamo Zagreb 
cu scorul de 6—2 (4—1).

MOSCOVA. — A 19-a partidă a me
ciului Petrosian—Spasski, în care șa- 
îangerul a jucat cu piesele albe, s-a în
trerupt la mutarea 
complicată.

într-o poziție
*

BELGRAD. Ieri
finalele turneului __ _____
rezervat echipelor de juniori, 
rezultatele i U.R.S.S.
l—0 (1—0), Italia
(0—0). Duminică va avea loc finala : 
U.R.S.S. — Italia.

s-au
de

disputat semi- 
fotbal UEFA, 

, Iată 
Iugoslavia" 

Spania 1—0
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