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IERI, LA LUDWIGSHAFEN

R.F. GERMANĂ - ROMÂNIA 1-0 (0-0)...
...dar echipa noastră a trecut pe lingă victorie

LUDWIGSHAFEN, 1 (prin te
lefon), Putem spune fără să ne 
fie teamă că exagerăm că e- 
chipa reprezentativă a Româ- 

^niei a trecut azi pe lîngă o 
ffvîctorie pe care ar fi meritat-o 

pe deplin. Și cînd spunem asta 
ne gîndim nu numai la domi
narea teritorială, uneori insis
tentă a echipei noastre, ci la 
numărul de ocazii de gol pe 
eare le-a avut și, în primul 
rînd, la jocul superior al echi
pei române în fata celei ger
mane.
-Qme^cutul Sepp Herberger, 

fost antrenor al echipei gazdă 
si actualmente consilier al lui 
Helmut Schon, într-o declara
ție pe care i-am luat-o imediat 
după meci, a sintetizat astfel 

! partida: „Echipa României a 
fost pentru mine o surpriză si 
a desfășurat un joc cu care se

poate întrece cu orice mare 
echipă de pe continent. Mi-a 
plăcut în special jocul la 
mijlocul terenului și va
loarea tehnică individuală a 
majorității jucătorilor. Dar 
ceea ce a lipsit echipei dv. a 
iost constanța în iazeie de 
poartă și, mai concret, precizia 
in șut. Acum îmi explic foarte 
bine victoriile 
trecut asupra 
Portugaliei.

Intr-adevăr,
azi echipa care a făcut jocul 
a fost formația noastră. în 
fata unui 11 vest-german în 
care fiecare jucător a căutat 
să dea totul pentru a-și cîș
tiga un loc în lotul care se 
va deplasa la Londra, fotbaliș
tii români au jucat cu calm, 
cu încredere, au luptat mult 
și jocul lor de ansamblu a în-

trunit aprecieri unanime. Cu 
mai multă șansă puteam cîștiga 
— și pe merit 1 — ceea ce ar 
fi răsplătit just comportarea 
de ansamblu a reprezentativei 
'României. Am părăsit însă te
renul învinși și rezultatul de

RADU URZICE ANU

obținute anul 
Cehoslovaciei și (Continuare in pag. a 4-a)

în meciul de

Mic documentar al C. M. de popice

Cum se vor desfășura întrecerile
Campionatele mondiale de po

pice, pe care le va găzdui țara 
noastră între 19—25 iunie, au a- 
juns la a Vl-a ediție. Cum se 
vor desfășura întrecerile actualei 
ediții la care s-a înregistrat un 
record de participare și în pro
gramul căreia figurează o probă 
inedită: perechile? Vom răspun
de la această întrebare pusă de 
numeroșii iubitori ai sportului de 
popice, spicuind cîteva amănunte 
din regulamentul „mondialelor*.

Jocurile se desfășoară pe o a- 
renă cu șase piste, recent con
struită în incinta stadionului Vo
ința din cartierul Floreasca. în
trecerile masculine și feminine se 
vor' disputa simultan, băieții ju- 
cînd pe pistele 1—4 și fetele pe 
pistele 5—6.

Campionatele încep cu proba pe 
echipe, continuă cu perechile și 
sc termină cu „individualele*. O 

^echipă este formată din cîte șase 
jucătoare și tot atîția jucători, 
fiecare lansînd cîte 100 bile 
mixte (50 la „izolate* și 50 la 
„plin*) și respectiv 200 bile 
mixte (100 la „izolate* și 100 la 
„plin*). Durata pentru lansarea 
bilelor la fete este de 40 de mi
nute iar la băieți de 80 de mi
nute. Jucătorii sau jucătoarele 
care vor depăși acest timp sînt 
pasibili de sancțiuni. Echipei care 
va totaliza cel mai mare rezultat 
i se. va decerna titlul.

La perechi regulamentul pre
vede ca fiecare țară * să înscrie 
în concurs cîte două cupluri. 
Sportivii trag cîte 100 bile mixte 
(f) și 200 bile mixte (b), se a- 
dună rezultatele partenerilor și e 
declarată învingătoare perechea 
cu cele mai multe popice dobo
râte.

Țările, participante pot prezenta 
la pioba individuală cîte șase 
sportivi. Formula de desfășurare 
a întrecerilor individuale se 
sebește de celelalte probe, 
fel, pretendenții la invidiatele 
luri de campioni ai lumii își 
pută înlîietatea tur-relur. In prima 
manșă evoluează toți concurent ii, 
ultimii intrând pe pistă campionii 
europeni I rsula Rippin (R.D.G.), 
Miro Sterjai (Iugoslavia) și 
campionii mondiali \. Sindlerova 
(Cehoslovacia) și Iosif Szabo 
(Ungaria). Jucătoarele și jucă
torii aflați în prima jumătate a 
clasamentului se califică în
neul final, iar cei care vor adi
ționa 
ocupa primele locuri.

în
atribuie ambelor echipe sau spor
tivilor respectivi. Concurenții nu 
au voie să facă antrenamente de 
acomodare pe pistele de joc.

deo- 
Ast- 
lit- 

dis-

tur-

cele mai multe p. d.

caz de egalitate, titlul se

TR. IOANIȚESCU

VIITORUL ÎNCEPE AZI
Străbajt aleile de trandafiri ale parcului 

sportiv Dinamo. în căutarea unui pasionat 
al handbalului, a omului căruia i se spune 
„UMBRA LUI VLASE‘\ II găsesc pe drep
tunghiul de zgură...

— Eu lucrez cu copiii... cu viitorul, oamenii 
de mîine ai primei echipe a clubului nostru. 
Este o muncă de căutător de aur, — spune 
„UMBRA LUI VLASE", tînărul antrenor Ilie 
Alexandru.

Da. e foarte tînăr antrenorul copiilor și 
juniorilor din secția de handbal a clubului 
Dinamo. Are 30 de ani. Alții. Ia vîrsta lui, 
maț încearcă emoțiile din interiorul semi
cercului. Ilie a renunțat și asta acum cinci 
ani. pentru a se dedica unei inund în care 
satisfacțiile vin încet, rezultat al unor acu
mulări lente, a unei osteneli de bijutier care 
fâțuiește un diamant ale cărui ape sint une
ori tulburate de accidente neprevăzute. Sau. 
se întimplă clteodată ca bijutierul să se 
înșele asupra valorii -Pietrei" pe care o ia 
la șlefuit și după un timp să constate că 
eforturile au fost gratuite.

— Cîți copii și jumcri svețl în let tov. 
Hie ?

— Peste 40.
— Și?
— Și, într-o colaborare continuă cu nea 

VI ase căutăm, descoperim, „acoperim", apro
ximăm... Uneori iese, alteori nu.

— Adică ?
— Iată, într-o dimineață de vară, pe unul 

dintre terenurile de antrenament ale clubului 
Dinamo am văzut un adolescent extrem de 
puternic, care șuta necruțător la poartă. Nu-1 
cunoșteam. Cînd a terminat, l-am întrebat 
cum îl cheamă, de unde este... Era elev și 
făcea parte din echipa comunei Fierbinți, 
participantă la „Cupa Agriculturii”, compe
tiție ce se desfășura în acele zile în parcul 
nostru. Acum, numele lui înseamnă ceva în 
handbalul românesc. Este vorba de Gheor- 
ghe Licu, component al lotului echipei Româ
niei și, bineînțeles, al clubului nostru. Atunci, 
Licu era un băiat care făgăduia. Mai bine 
zis, <avea niște calități ce trebuiau puse în 
valoare. L-am băgat în „laborator" si au fost 
necesari patru- anț pentru a face din el un 
jucător demn de echipa națională : doi la

mine, doi la nea Vlase. Sau, un alt caz. Pro
fesorul Camil Morțun ne-a invitat la una 
dintre orele lui. Și ne-am dus. Era o oră cu 
handbal. Unul dintre elevi ..rupea mîinile” 
celorlalți cu șuturile lui. Dar numai atît. 
Erau alții care știau mai mult despre hand
bal. Mi-a plăcut însă Dan Marin, primul. Și 
l-am invitat la noi la Dinamo. Acum nu-mi
pare rău. Dan joacă în echipa de tineret a
României. Cazuri asemănătoare sînt și cele
ale lui Alexandru Diculescu, Constantin Za- 
dorojnai ș* sper că vor fi și cele ale lui Ale
xandru Cantaragiu. Mircea Pleznicute. Dumi
tru Viezure, Valeri u Stoicescu sau Constan
tin Gur.escu. Ultimii patru sint in stadiul fă
găduielii.

— Să tragem o concluzie. Care este — 
după părerea dv., secretul muncii cu copiii 
și juniorii ?

— Sint mai multe, dar înaintea tuturor 
este SELECȚIA- Aici se află baza de plecare. 
Opinez pentru o selecție riguroasă, care să 
țintească descoperirea elementelor dotate ex
cepțional pentru sportul respectiv. Calea de 
mijloc este închisă pentru cei ce vor oameni 
in stare să obțină supremația mondială. Apoi, 
vin celelalte : specializarea timpurie, dezvol
tarea Ia maximum a calităților de prim 
ordin.

— Unii afirmă că în sport domină aproxi
mația, ipoteza și, dacă vreți, inspirația. Ce 
părere aveți ?

— Aprecierea este. într-o măsură, justifi
cată. dar să nu uităm că toate acestea se ba
zează pe o sumă de elemente concrete, de 
cunoștințe, de date pe care le posedă antre
norul respectiv. Deci, este vorba mai de gra
bă de o îmbinare între experiență, cunoștințe 
și dorințe, posibilități, inspirație...

— Și acum, o ultimă întrebare : ce ziceți 
de faptul că vi se spune „umbra lui Vlase" ?

— Aș vrea să-mi transform porecla în re
nume... Să calc pe urmele fostului meu an
trenor, a actualului meu coleg. Ar fi o cinste, 
o mîndrie pentru mine...

Și un lucru bun pentru handbalul româ
nesc, continuăm noi. urîndu-i iui Ilie Alexan
dru împlinirea dorințelor

VALENTIN PĂUNESCU

Azi încep la poligonul Tunari MTUALITĂȚI
Campionatele internaționale de tir ale României

Poligonul Tunari din pădurea 
Băneasa, îmbrăcat sărbătorește, 
va găzdui începând de azi, de la 
ora 8,30, marea întrecere inter
națională de tir la care participă 
sportivi din Bulgaria, Cehoslova
cia, Elveția, Grecia, Iugoslavia, 
Ungă ria, U.R.S.S. și România. în
trecerile se anunță deosebit de 
disputate deoarece la „internațio^ 
nalele* din acest an sînt prezenți 
numeroși trăgători de valoare, ac
tuali și foști campioni ai Euro
pei : Tamara Komaristova, Boiko 
Kira, Gr. Kosîh (U.R.S.S.), B. 
Loncar (Iugoslavia), Kudrna (Ce
hoslovacia), Atanasiu, Tripșa, 
Roșea și Dumitriu, din echipa Ro
mâniei, campioană a continentu
lui.

în prima zi a competiției se 
dispută una dintre cele mai inte
resante și spectaculoase probe, 
cea de pistol viteză, la care vor 
participa aproape 40 de trăgă
tori. Dintre ei 
nenții lotului 
S. Franlevski 
cehoslovacii 
Kudrna. 
fi și cei
Papagorgopulos 
Tot azi are loc 
liberă 60 focuri 
unde se anunță o întrecere atrac
tivă între reprezentanții Uniunii 
Sovietice, României, Iugoslaviei 
și Cehoslovaciei. Pentru întîietate 
vor concura nu mai puțin de zece 
trăgători : campionul Europei, iu
goslavul Branislav Loncar, sovie
ticul Vladimir Ciuian ea și ro-

se remarcă compo- 
nostru, sovieticii 

și R. Suleimanov, 
Șvab, Veseli și

Parteneri redutabili vor 
doi țintași greci, A.

Casunis. 
de armă 

seniori

și D. 
proba 
culcat

Campionatul republican

antrenament de acomodareunDoi dintre pistolarii sovietici 
pe Standul

mânii Nicolae Rotaru, Petre Can
dor și alții. La fel și proba fete
lor, armă standard 60 focuri cul
cat, va fi în centrul atenției. Con- 

fi de un înalt nivel dat 
ridicată a celor 
sovietice Tamara

campioană europea- 
1965, Boiko Kira !

Sperăm 
, printre

cursul va 
fiind valoarea 
trei trăgătoare 
Komari slova, 
nă pe 1965, Boiko Kira și Ta
mara Cerkasova. Sperăm că și 
sportivele noastre, printre care 
Edda Baia, Margareta E nadir 
atc. vor fi la înălțime. Tot azi 
este programată și întrecerea ju
niorilor din cadrul triunghiularu
lui România — Bulgaria — Iugo
slava ia armă standard 60 focuri 
culcat.

PRIMA LECȚIE !
Centrul de învățare a înotului de la ștrandul Tineretului și-a inaugurat ieri activitatea. La acest prim ciclu 
participă aproape 900 de copii între 5 și 14 ani. în fotografie, prima lecție pe... uscat, indispensabilă în pro
cesul de instruire. Foto ; Șt. Cioțioș

de inotocros
dimineața, la Cîm- 
da startul în cam-

la 
de viteză

Foto: A. Neagu

Duminică 
pina, se va 
pionatul republican de motocros 
ediția 1966. Prima etapă progra
mează întreceri la clasele. 250 erne 
și 500 cmc (campionat-seniori) și 
la clasa 300 cmc 
tineret).

(„Cupa F.R.M.“-

„Cupa Voința"
la sporturi nautice

bucureștene 
au prilejul 

și poimîine
Membrii secțiilor 

de sporturi nautice 
să participe mîine , 
la un nou concurs de data aceas
ta organizat de clubul sportiv 
Voința. Competiția care se va 
desfășura pe lacul Herăstrău este 
deschisă atît juniorilor „mici" cît 
și categoriei tineret. Probele (14 
la caiac-canoe și 12 la canotaj) 
sînt programate vineri și sîmbătă 
de la ora 17. Fiecare club are 
dreptul să prezinte într-o cursă 
maximum două echipaje.

DE VARĂ, NU DE IARNĂ!
La S. N. Oltenița întrecerile Spartachiadei

de vară nici n-au început

„Masă rotundă" 
cu membrii consi
liului asociației 

sportive de la Șan
tierele Năruie 
oița. Trecem, 
cint, in revistă 
litatea sportivă de 
masă desfășurată în 
primele luni ale a- 
cestui an. Ni se dau 
amănunte despre 

campionatul asocia
ției la fotbal (cu 
12 echipe), despre 
întrecerile de ciclism 
(68 de partici
pant! ), despre acți
unile turistice (cea 
mai reușită, ultima, 
organizată în pădu
rea Mit renilor, de 
.Ziua tineretului").

— Și întrecerile 
Spartachiadei de va
ră? — ne adresăm 
în cele din urmă 
tovarășului Ilie Du
mitrescu, președinte
le consiliului acestei 
asociații.

— Ceva mai tîr- 
ziu. după ce vom 
încheia campionatul 
pe asociație.

■— Bine, dar 
aflăm la 
lumi iunie

Olte-
suc- 
GCti-

ne 
începutul 
și, după

regulament, întrece
rile Spartachiadei de 
\ară trebuiau să în
ceapă încă de la 15 
aprilie ?

întrebarea noastră 
a rămas însă fără 
răspuns...

într-o asociație 
sportivă de talia ce
lei de la 
Navale
(1825
LCFS!)

Șantierele
Oltenița 
membri 

și cu un 
activ alcătuit în ge
neral din oameni cu 
multă experiență în 
această 1 
ștească, 
^scăpări6' 
pe de 
Să se fi 
că în perioada 
tuală în atenția con
siliilor asociațiilor 
sportive trebuie să 
se al le întrecerile 

Spartachiadei de 
vară, competiție cu 
Irumoase tradiții în 
toate regiunile țării?

Ce trebuie făcut ?
Fără discuție că 

este necesar să se 
treacă de îndată la 
organizarea întrece
rilor Spartachiadei 
de vară, n așa fel 
ca piuă la data de

muncă ob- 
asernenea 

' par aproa- 
neînțeles.

i uitat oare 
ac-

79 iunie, cînd se 
in:heie etapa l, pe 
asociație deci mai 
bine de două săoiă- 
rnini, toate con
cursurile să fie în
cheiate.

Este adevărat că 
în această situație, 
sportivii de la 
S.N.O. vor porni ac
țiunea cu un serios 
handicap, 
ția are i 
nizatori 
la nivelul 
celor 30 
sportive, 
condiții 

bune de 
a competiției.
trebuie i 
din pliu, 
bună organizare 
planificare 
cerilor 
timpul 
scurs de la inaugu
rarea Spartachiadei 
de vară mai poate 
fi recuperat...

Și Consiliul raio
nal VC.FS Oltenița 
are datoria să se 
preocupe cit mai 
concret și mai sub
stanțial de această 
problemă.

T. ST.

Asocia- 
însă orga- 

pricepu ți, 
tuturor 

de. grupe 
precum, si 
destul de 
organizare 

Ele 
valorificate 

Prinir-o 
și 

a între- 
pe probe, 
care s-a



Ziua președintelui"
într o frumoasă sală de festivități dinstr. Enă- 

cbilă Văcărescu și-au dat întîlnire luni dimineața 
președinții consiliilor asociațiilor sportive din 
cadrul clubului Voința din Capitală. S-au în- 
tîlnit la „ZIUA PREȘEDINTELUI” reprezentanții 
celor peste 23 000 de membri UCFS care își des
fășoară activitatea în 35 de asociații sportive. Au 
venit pentru a discuta problemele importante ale 
activității asociațiilor lor, pentru a se informa 
de sarcinile pe care le au și a participa la un 
util schimb de experiență 
bunătătirea muncii.

Cînd există din timp 
pentru buna organizare a 
președintelui* devine deosebit de rodnică. Așa 
a fost Ia Voința.

Au fost prezentate două informări: prima — 
„Cum organizează activitatea turistică de masă 
consiliul asociației sportive Sporul” ; a doua — 
„Antrenarea membrilor UCFS în întrecerile pri
mei etape a Sparlachiadei de vară și în campio
natul asociației la Tehnometalica”. Două infor
mări scurte, dar cuprinzătoare în date și fapte, 
în metode folosite. S-a arătat, de plidă, că, prin- 
tr-o bună muncă organizatorică și o eficientă 
propagandă, turismul a devenit o activitate mult 
îndrăgită la „Sporul". Din planul stabilit de

menit să ducă la îm-

preocuparea clubului 
acestei acțiuni, „Ziua

HALTERE

consiliul asociației au fost realizate pînă acum 4 
excursii, dintre care cea mai frumoasă a fost aceea 
organizată în zilele de 6—7 martie la Predeal. 
Au participat 135 de cooperatori cu familiile. 
S-a mers la cabanele Trei brazi, Pîrîul rece, Clă- 
bucet-plecare, s-a organizat un concurs de orien-

volei, gimnastică șl fir. S au evidențiat cîteva 
elemente talentate (de pildă l. Batbu — 12,3 sec 
pe 100 m), dar s-au criticat și unele rămîneri 
în urmă, lipsa de sprijin din partea unor sportivi.

Au luat apoi cuvîntul Teodora Preda („Metalo- 
casnica”), Rahila Nicolae („Chimica”), G. Vîrjan 
(„Igiena”), I. Rusu („Avîntul îmbrăcămintei”), 
prof. Raluca Manolache (Șe. prof. UCECOM), Ma
ria Chircă, noua președintă a consiliului asocia
ției „Arta populară” și alții. S-a vorbit despre 
realizările asociațiilor „Igiena”, „Radio-Progres", 
„Sirguința”,

Din viața organizației noastre

tare turistică și au avut loc meciuri de volei 
și fotbal. Așadar, participanții nu s-au mulțumit 
să facă doar o deplasare pe Valea Prahovei cu 
trenul, ci au făcut mișcare, s-au destins în ade
văratul înțeles al cuvîntului.

în informarea consiliului asociației sportive 
„Tehnometalica" s-a vorbit despre măsurile luate 
pentru pregătirea întrecerilor sparlachiadei, des
pre planul de măsuri elaborat, în care au fost 
cuprinse ramurile de sport, unitățile de producție 
(s-a tinut seamă de specificul muncii, de program 
etc.), s-au stabilit locul și orele de desfășurare a 
întrecerilor. S-au arătat și roadele acestei munci: 
concursuri interesante la atletism, fotbal, handbal.

despre lipsurile manifestate în acti
vitatea sportivă la „Electrobobinaj”, 
„Artă și preGție", „Tehnica sticlei”, 
iar în încheiere I. Zolia, membru al 
consiliului clubului Voința, șeful 
serviciului sport al U.C.M.B. i-a in
format pe cei prezenti despre sarci
nile de viitor, obiectivele pe care 

propus clubul pentru desfășurarea 
bogate activități sportive în rîndurile co-

și le-a 
unei 
operatorilor bucureșteni.

★
Am asistat la o instructivă „Zi a președintelui”. 

Reușita ei s-a datorat modului în care a fost 
organizată de către clubul „Voința”, interesului 
manifestat dc participanți. A fost un util schimb 
de experiență pe care dorim să-l facă și alte 
organe ale UCFS.

CONSTANTIN ALEXE

RECORDURI ȘI SPERANȚE
• tinerețea - principala calitate a halteroeililor noștri • progrese remarcabile IA TOATE CATEGORIILE

anului 1955), la 
au avut o com-

Spre deosebire de campionatele de 
cînC rezultatele au fost foarte slabe 
recentele campionate 
portare

haltere de anul trecut 
(la nivelul 

de la Cluj tinerii halterofili

ce n-am reușit eu în zece I
Desen de Neagu Rădulescu

remarcabilă.

cunoscut i 
care cele 
la „total” 

Zoro Fiat

la 
de
al

Ediția din acest an a campionatelor 
republicane de haltere ale seniorilor 
s-a bucurat de un succes deosebit. 
Bilanțul întrecerilor este 
18 noi recorduri, dintre 
mai importante sînt cele 
realizate la seniori de
(320 kg la cat. cocoș), Marin Cristea 
(407,5 kg Ia cat. mijlocie) și la ju
niori de A. Holțer (347,5 kg Ia cat. 
ușoară), St. Pintilie (345 kg. la cat. 
semimijlocie) și Gh. Teleman (410 kg 
la cat. semigrea).

Aceste rezultate — și altele — do
vedesc că în ultimul, timp antrenorii 
și halterofilii au muncit mai bine, 
cu o mai mare intensitate. Așa se și 
explică faptul că o serie de sportivi 
tineri (ne referim, în special, la Gh. 
Mincu, Gh. Teleman, A. Holțer, O. 
Cristescu etc.) au marcat un sensibil 
progres.

Media de vîrstă a concurentilor 
finalele de la Cluj nu a depășit 23 
ani, iar în rîndul campionilor și 
celorlalți medaliati pot fi întîlniti
halterofili cu excepționale calități la 
o vîrstă care le permite să privească 
cu toată încrederea viitorul i A. Hol
ter 18 ani, Gh. Teleman 20, St. 
tilie 20, F. Balaș 22, Z. Fiat 21, 
Mincu 23 etc.

Pin- 
Gh.

★

ana-

S-a încheiat campionatul Capitalei 
rezervat echipelor nedivizionare

A luat sfîrșit campionatul Capita
lei rezervat echipelor nedivizionare, 
lată clasamentul pe probe. Floretă 
băieți : 1. Progresul II 8 p (57), 2. 
Viitorul 8 p (51), 3. Universitatea II 
6 p (49), 4. Steaua II 6 p (43), 5. 
S.P.O.B. 2 p, 6. Școala sportivă de 
elevi nr. 1 0 p. Floretă fete : 1. Pro
gresul II 10 p, 2. Gloria 8 p, 3. Școala 
sportivă de elevi nr. I 6 p, 4. Viito
rul I 4 p, 5. Viitorul II 2 p, 6. Steaua 
II 0 p. Spadă: Viitorul. Sabie : Glo
ria.

Pentru faza I a campionatului re
publican pe anul 1967 (calificare) au 
drept de participare formațiile Viito
rul pentru floretă băieți și spadă și 
Gloria pentru floretă fete și sabie. 
(Conform regulamentului, „secunde
le" unor echipe participante în cam
pionatul republican — este cazul for
mației Progresul II — nu au drept 

calificare).
JL ISTRATE, antrenor

mai bun junior al tării la cat. ușoară, 
cu mari perspective. Fiind încă in 
creștere, el va trece, desigur, în 
viitorul apropiat la categoria imediat 
superioară, fapt de care va trebui sâ 
țină seamă antrenorul său. Important 
este însă faptul că acest halterofil în
cepător (activează doar de doi anii) 
lucrează foarte corect, lucru esențial 
pentru realizarea unor performante 
de valoare, de care el este capabil. 
Din 9 încercări, Holțer n-a ratat de- 
cît două, procentaj apreciabil dacă 
ținem seama și de rezultatul bun pe 
care l-a obținut.

O frumoasă impresie a lăsat și Z. 
Fiat — campionul de Ia „cocoș”, cate
gorie la care „titularul de drept” a 
fost ani de-a rîndul Ion Panait. 
Foarte bine pregătit de antrenori Z. 
Fiat a reușit să corecteze cu 7,5 kg 
un record vechi de 6 ani. El trebuie 
să știe totuși că un rezultat de 320 
kg nu reprezintă o valoare euro
peană. Cunoscîndu-i însă perseveren
ța, și voința, credem că el va putea 
adăuga actualului record cel puțin 
10—15 kg.

Foarte bine a lucrat și fostul elev 
al antrenorului gălălean Pavel Gos
podinov — Marin Cristea (actual
mente la Steaua). După Lazăr Baroga 
și Tiberiu Roman el este al treilea 
„mijlociu” care trece de 400 de kg. 
In comparație cu rezultatele haltero
fililor fruntași de pe continent, per
formanța de 407,5 kg nu spune însă 
prea mult, dar el a și realizat, în a- 
fară de concurs, cu 12,5 
mull I

Spre bucuria noastră, șl la 
riile superioare s-a produs o
de... 180 de grade I Avem un „semi
greu”, Gh. Teleman, de certă valoare. 
El este încă junior șl a trecut cu 
succes examenul de la republicane, 
cucerind titlul. Deși foarte tînăr pen
tru un „greu", Gh. Mincu a demons
trat că este capabil de rezultate de

valoare. In octombrie 1965 l-am cri
ticat pentru rezultatul său de 395 
kg. Acum trebuie să-l felicităm pen
tru cele 440 de kilograme pe care 
le-a totalizat. Firește, la greutatea sa 
(122 kg) așteptăm mai mult. Dacă în 
decurs de 8 luni Mincu a progresat 
cu 45 de kg, în viitor — cu posibili
tățile pe care le are — el poate ob
ține, desigur, o performantă și mai 
bună.

In fine, cuvinte de laudă se cuvin 
lui F. Balaș, care a arătat că este un 
halterofil cu excepționale calități. 
Rezultatul de 144,6 kg (la stilul „îm
pins")— superior recordului mondial 
oficial — este foarte valoros și do
vedește că sportivul nostru este din 
nou pe drumul marilor performante. 
Calitățile 
vor ajuta 
recorduri 
trebui să
timpul concursului, să-și facă o în
călzire mai bună, să aibă în viata de 
toate zilele o ținută demnă de un 
sportiv fruntaș.

Recordurile realizate la Cluj, pro
gresele simțitoare făcute de numeroși 
tineri ne îndreptățesc să sperăm că, 
printr-o muncă susținută, sportul hal
terelor din țara noastră va obține șl 
alte succese.

sale fizice excepționale îl 
desigur să obțină și alte 
de valoare. In viitor el va 
se concentreze mai mult în

După meciul egal 
de la Fraga

DE VORBĂ CU ANTRENORII 
ECHIPEI NOASTRE

Fără îndoială, rezultatul de egalitate 
(9—9) înregistrat duminică, la Praga, în 
meciul Cehoslovacia — România a stîr- 
nit multe comentarii și — din anumite 
puncte de vedere — nedumerire. De 
aceea, ne-am adresat antrenorilor echi
pei, prof. Alexandru Teofilovici și ing. 
Viorel Moraru. solicitîndu-le unele ex
plicații.

— în pofida progreselor înregistra
te de rugbiștii cehoslovaci, semnalate 
și de specialiști din alte țări care 
au jucat în ultima vreme împotriva 
gazdelor noastre de duminică, rezul
tatul de egalitate surprinde și cere 
amănunte. Vreți să ni le furnizați 2

— Echipa Cehoslovaciei și-a îmbună
tățit substanțial tehnica : placajul, re
cepția paselor, recepția loviturilor de 
ficior, talonajul și jocul la margine. 
Ea a arătat cunoștințe tactice defensive 
care i-au permis o circulație perfectă 
în apărare. Jucătorii ei s-au prezentat 
pe teren cu o vie dorință de a săr
bători și printr-un rezultat mare 
aniversarea rugbiului cehoslovac. La 
noi, în schimb, au acționat alți fac
tori, care au contribuit la înregistrarea 
acestui rezultat, pe care-l considerăm 
sub posibilitățile noastre : I. Subapre
cierea adversarului: rezultatul bun de la 
Toulouse și scorul meciului Cehoslova
cia — Franța i-au făcut pe reprezen
tanții noștri să considere meciul dinainte 
jucat. Aceasta, deși li s-a atras în re
petate rînduri atenția asupra perico
lului pe care-l poate prezenta o astfel- 
de atitudine; II. Lipsa de combativi
tate cu care s-a abordat și s-a_ jucat 
partida : excepții au fost doar Stănesci 
Dăiciulescu, Rădulescu și Dinu; Iii 
Lipsa calităților morale necesare pentru 
organizarea jocului și respectarea JîOtâ- 
rîrilor tactice de către toți jucătorii. 
Unii jucători, depășiți de ambianță și 
de solicitările meciului, au fost timorați, 
lipsurile lor de tehnică individuală sau 
de resurse fizice ieșind mult mai preg
nant în evidență (Giugiuc, Zlătoianu, 
Țuțuianu, ionescu). Alții au acționat in
dividual, paralizînd faze cu perspective 
(M. Rusu, Demian) și nedovedind, de 
această dată, că au o bogată experiență 
internațională. Și, în sfîrșit, au mai exis
tat jucători lipsiți de concentrarea și 
puterea de luptă necesare (Irimescu, 
Dragomirescu, Țibuleac, Ciobănel), care 
au acționat lent, dezlînat, fără orizont. 
Irimescu și Țibuleac au ratat din~ po
ziții favorabile lovituri de picior căzute 
și de pedeapsă ; IV. Nealegerea acțiu
nilor tactice ce se impuneau* pe par- 
_____„1 dovedindu-se lipsa de 
autoritate și de discernămînt a căpita
nului de echipă dordăchescu), precum 
și lipsa de disciplină tactică a celorlalți 
rugbiști.

— Așadar ce trebuie făcut pentru 
evitarea unor astfel de situații ?

— Mai întîi, este indispensabilă (.fără 
să scadă încrederea în propriile forțe) 
înlăturarea cu desăvîrșire a oricărei idei 
preconcepute despre superioritate în me
ciurile internaționale. Nimeni nu stă pe 
loc, toți se pregătesc și pot obține re
zultate pe care n-avem dreptul să le 
subestimăm. Se mai cere perfecționa
rea tehnicii jucătorilor și îmbogățirea 
cunoștințelor lor tactice încă la echipele 
de club, în vederea rezolvării în mod 
favorabil a situațiilor cerute de nivelul 
actual al întâlnirilor internaționale. 
Apărările echipelor au ajuns pe plan 
internațional la un nivel care le face 
de netrecut fără continua și variata per
fecționare a acțiunilor de atac. în con
dițiile jocurilor internaționale grele, ju
cătorii revin la vechile deprinderi (cla
sice, simpliste), care au devenit inope
rante. Trebuie privite cu seriozitatea cu
venită necesitățile antrenamentului și 
ale jocului pentru ca, în condițiile în 
care toate echipele reprezentative de 
rugbi luptă pentru afirmare și 
grese evidente, XV-le nostru să 
țină printre formațiile fruntașe 
biului european.

Interviu consemnat
G. RUSSU-ȘiRIANU

cursul partidei,

de 
fac pro
se men. 
ale rug.

de

atenția antreno-

In rîndurile următoare vom 
liza comportarea halterofililor ale că
ror rezultate au atras 
rilor și spectatorilor. Și pentru că în
această privință vom păstra 
de vîrstă, vom începe cu 
Holțer, elevul inimosului 
clujean Tiberiu Roman. Cu 
școlarul clujean s-a dovedit

G/MNAST/CÂ

ordinea
Andrei 

antrenor 
347,5 kg 
a fi cel

catego- 
cotitură

kg mai

„Cupa micului gimnast44 la Ploiești
în organizarea comisiei regionale 

de gimnastică Ploiești, s-au desfășu
rat, în sala Petrolul din localitate, în
trecerile de gimnastică dotate cu 
„Cupa micului gimnast". La această 
competiție au participat tineri girn- 
naști și gimnaste de la : C.S. Petrolul, 
Ș.S.E. Ploiești, Ș.S.E. Buzău, Ș.S.E. 
Tîrgoviște, Liceul nr. 5 Ploiești, Școa
la generală nr. 1 Tîrgoviște etc.

REZULTATE, Fete, categ. copii, 
echipe: 1. Petrolul 175,80, 2. Ș.S.E. 
Ploiești 168,70, 3. Școala generală
nr. 1 Tîrgoviște 155,50; individual 
compus: 1. Ana Lixandru (Ș.S.E.
Ploiești) 35,70, 2. Gabriela Marin (Pe
trolul) 35,40, 3. Beatrice Lovin și Da
niela Brezeanu (Petrolul) 35,00 ; categ. 
a Il-a junioare, echipe: 1. Petrolul 
218,30, 2. Ș.S.E. Ploiești 204,80, 3. 
Ș.S.E. Buzău 194,30; individual com
pus : I. Elisabeta Turcu (Petrolul) 
46,40, 2. Mariana Oiței (Petrolul) 44,20, 
3. Rodica Ion (Petrolul) 43,80; cate
goria I junioare, individual compus;

1. Adela Brabete (Petrolul) 52,90, 2. 
Rodica Popescu (Petrolul) 52,80, 3. 
Elena Tețelea (Ș.S.E. Ploiești) 51,20; 
BĂIEȚI, categ. copii, echipe : 1. Ș.S.E. 
Buzău 220,65, 2. Ș.S.E. Ploiești I
218.40, 3. Ș.S.E. Ploiești II 210,65;
individual compus : 1. Eugen Constan
tin (Ș.S.E. Ploiești I) 46,15, 2. Dan 
Botezatu (Ș.S.E. Buzău) 45,15, 3. Con
stantin Ungureanu (Ș.S.E. Buzău) 
44,60; categ. a II-a juniori, echipe : 
1. Ș.S.E. Buzău 266,70, 2. Liceul nr. 5 
Ploiești 258,45, 3. Ș.S.E. Tîrgoviște 
230,15; individual compus: 1. Paul 
Dumitrache (Liceul nr. 5 Ploiești) 
53,60, 2. Gh. Stoica (Ș.S.E. Buzău) 
53,35, 3. Dan Timbru (Ș.S.E. Buzău) 
52,40; '
pus: 
55,15,
50.40, 
iești)

categ. I juniori, individual corn-
1. Liviu Mazilu (Ș.S.E. Ploiești)
2. Ion Boancă (Ș.S.E. Ploiești)
3. Nicolae Avram (Ș.S.E. Plo- 

46,50.

M. SIMA 
coresp.

ION OCHSENFELD
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Desene de S. Novac ■

Fiind lăsat în părăsire, sta- . 
dionul din Cîmpulung-Moldo- i 
venesc a devenit aproape im- I 
practicabil. Nu trebuie uitat 
că pe acest stadion au avut | 
loc cu ani în urmă meciuri I 
de categoria A. (Gh. Bratu- 
coresp.). «

RAPID—VORWĂRTS BERLIN 3-0 (1-0)

Tipătescu : —- „Neîngrijit și mur- 
wr“.
Pristanda : „Curat murdar, coane 
ănică !“.

(„O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale).

&

I
I
I
I

Ieri, stadionul Giulești a cunoscut 
din nou dulcea euforie a victoriei 
copiilor săi poznași. O victorie pe 
deplin meritată, dobindită în fața 
unei echipe campioane, dornică să-și 
încheie turneul în România printr-un 
rezultat bun. In vederea realizării a- 
cestui deziderat, echipa berlineză a 
jucat cu „garda închisă" — adică 
foarte prudent — iar în atac și-a în
cercat șansa prin incursiunile indivi
dualiste ale lui Nachtigal, Miiller sau 
Piepenburg care n-au reușit însă de- 
cît 2-3 acțiuni mai periculoase de-a 
lungul întregii partide. La rîndul lor, 
rapidiștii au început partida prin
tr-un joc care a purtat, toată repriza 
I, pecetea incoerentei, cu cîteva zvîc- 
niri „emoționale* (pentru tribune), 
care n-au avut însă darul să impre
sioneze pe oaspeți, imperturbabili, 
afișînd un calm de jucători de șah.

Am notat în această parte a jocului 
trei faze mai incisive: min. 8 — Kraus

Terenul de volei al asocia
ției sportive „Libertatea41 Sibiu 
a fost transformat în depozit 
de lăzi. /I. zonescu-coresp.).

I 
I
I
I 
I
I

Hamlet : — „Ofelia, du-te la mă- 
ăstire“ / Aici nu se mai poate juca

(„Hamlet" de Shakespeare).

e I
La magazinul cu articole | 

sportive din Ploiești nu se 
găsesc palete pentru tenis de ■ 
masă. Copiii de la centrul de | 
inițiere al clubului Petrolul. ■ 
recent înființat, așteaptă cu # 
nerăbdare să cumpere palete. | 
(A. Vlăsceanu-covesp.).

Restanță în categoria C : 
Tehnometal București — 
Dunărea Giurgiu 2-3 (0-1)

Teri după amiază echipa de categoria 
C Tehnometal București a susținut în 
Capitală meciul restanță din etapa a 22-a 
cu formația Dunărea Giurgiu. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 (1 — 0) 
în favoarea echipei oaspe. A arbitrat N. 
Negoiță - Constanța.

N. TOKACEK-coresp.

știința Craiova evoluează azi
in Capitală

Pe terenul Voința (Pipera) se va 
disputa astăzi meciul amica! Voința 
București—Știința Craiova, Partida va 
începe la ora 17,45 și va fi prece
dată (ora 16) de jocul Ș.S.E. Nr. 2— 
Autobuzul București.

scapă în apropierea porții lui Zul
kowski, dar trage în el; min. 20 — 
lonescu zguduie bara transversală; 
min. 30 — același lonescu, bine lan
sat de Jamaischi, aruncă mingea 
lingă Zulkowski în poartă : 1-0. 
rest, combinații fără orizont.

Partea a doua a meciului începe 
aceeași notă de aparentă indiferență, 
încetul cu încetul, insă, impulsio
nat mai ales de bătăiosul Năsturescu, 
jocul rapidiștilor capătă un ritm din 
ce in ce mai accelerat. Dumitriu reu
șește cîteva „numere personale*, a- 
plaudate și de rezervele echipei ger
mane, Georgescu se intercalează cu 
abilitate in atac, Dinu „cară* zeci de 
mingi m față și golul, in sfîrșit, vine. 
Un gol de zile mari : Năsturescu tre
ce peste trei adversari, pasează Îna
poi, in fața careului de 16 m la Geor
gescu, iar tunarul Rapidului zguduie 
„păianjenul* porții lui Zulkowski 
care n-are timp să schițeze măcar un 
gest. Min. 73: 2-0. In min. 75, două 
ocazii mari sint ratate de Kraus și Io- 
nescu. Ia min. 86, Năsturescu cen
trează impecabil la lonescu și acesta 
reia imparabil: 3-0. Două minute
mai tîrziu, același Năsturescu trece 
de patru adversari, „scoale* portarul 
dar, din păcate, trage alături.

Meciul se încheie in nota ultimelor

pe 
In

30 de min., în care Rapidul și-a de
pășit net adversarul printr-un joc 
olensiv, eficace și spectaculos. Bun 
arbitrajul lui N. Cursaru (Ploiești).

RAPID : Răducanu — Șteian, Mo- 
troc. Lupescu, Greavu — Dinu, Ja- 
naischi (min. 46 Georgescu) — Năs- 
turescu. Dumitriu, lonescu. Kraus 
(min. 82 Codreanu).

VORWĂRTS BERLIN : Zulkowski— 
Kalinke, Unger. Krampe — Miiller. 
Siugel — Nacbtigal. Piepenburg. 
Vogt, Wruck. Grossbeim (min. 70 
Meier).

Minutul 30: lonescu tișnește și... 
este 1—0 pentru Rapid 

Foto : V. Bageac

PRONOSPORT
CÎȘTIGATORJI
DE LA TRAGEREA 

MAI A.

A UTOTUR1SMELOR 
1OTO DIN 21 
C.

MARIUS POPESCU

Copii! Pentru voi se organizează 
Steaua44!

„FMT 1800“: 
și Ton Tudoricu 

Ploiești.

„Cupa
în scopul selecționării unor elemente 

talentate între 3 și 30 iunie, clubul 
sportiv Steaua organizează pe stadio
nul Ghencea tradiționala .CUPA 
STEAUA* la fotbal, la care se pot 
înscrie copii între 10—15 ani, de la 
orice școală, precum și echipe de car
tiere, străzi, blocuri etc.

Competiția va fi eliminatorie, întoc- 
mindu-se clasamente pe grupe de vîr- 
stă pentru desemnarea echipelor Câș
tigătoare.

Echipele clasate pe primele locuri 
vor primi cupe, diplome, fanioane, in
signe etc. De asemenea, vor fi pre- 
miați profesorii de educație fizică care

vor prezenta echipe la această cupă, 
înscrierile se fac zilnic la stadionul 

Ghencea (telefon : 31.14.13), între ore
le 8.30—12,30 și 15.30—18,30, pîoă 
în ziua de luni 6 iunie ora 9, 
cînd va avea loc tragerea la sorți și 
definitivarea programului.

Se pot înscrie numai copiii care nu 
sînt legitimați la cluburile Rapid, Di
namo sau Progresul, la Centrul ,23 
August" sau la școlile sportive de 
elevi.

Jocurile vor fi arbitrate de Voi- 
nescu, V. Zavoda, Apolzan și V. Du
mitrescu, foști jucători ai echipei 
Steaua, actuali antrenori.

Cile un autoturism 
Ion Orza din Sighet 
Comuna Teișani regiunea

Cite un autoturism ..FI AT 1300“ plus 
18.600 lei: Dumitru Leonte-Simeria, Va- 

siie Pop-Brașov și Vasile Rusu-Bucu- 
rești.

Cile un autoturism „W ART Bl! RG 
312)1“ plus 42.500 lei: Paul A. Craure 
Bleiești reg. București, Ludovic Biro- 
Chișineu l'riș și Gheorghe Neculăeasă- 
București.

Cile un autoturism ..Renault 10 Ma- 
jor“: Aurelian Păvăluță-Roman, Florea 
Pietroșăneanu — Gsujani reg. București, 
Gheorghe Roman —■ Tătarii reg. Do- 
brogea, Tudorel Toader Brăila. Mina 
Silviu Dobronăutcanu București.

Un autoturism ,.1'IAT 850“ : Petru 
Bortoș — Tg. Neamț.

Cile im autoturism „FIAT 600“ : llie 
1. Nieolae — Pitești, loachim Găină — 
Fărcașa reg. Bacău, Mihai Mirza — 
Cluj, Gheorglie Lixandru — Macin reg. 
Dohrogea și loachim Engerlherg —- 
București.

De ce ne este... frică să tragem la poartă?
PRONOEXPRES

\ I

Don Diego : „Rodrigue, ai inimă 
Munci jă ceva pentru copii și adu-le 
lalete !

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 22 din 1 iunie 1966 au fost extras© 
următoarele numere :

(„Cidul" de Corneille).

Dacă urmărim cu atenție jocurile de 
fotbal — indiferent de categorie — 
putem constata că, fata de trecut, nu
mărul golurilor marcate este în scădere. 
Nu numai în țara noastră, dar și în 
altele.

Majoritatea tehnicienilor afirmă că 
motivul este îmbunătățirea tacticii apă
rărilor, aplicarea noilor sisteme de a- 
părare: beton, lacăt, zăvor.

Desigur, „betonarea" apărărilor repre
zintă un element demn de luat în con
siderație Dacă am urinări însă cu a- 
tenție jocurile susți
nute de echipele 
noastre, pe lîngă re
ducerea numărului 
golurilor ara mai 
putea observa că o- 
caziile de marcare 
sînt destul de nu
meroase. Astfel,

cîentă, nu se epuizează complet această 
posibilitate, de la trasul cu forță și 
pînă la mingile plasate, reglarea adec
vată a piciorului în diferite stiuații și 
din unghiuri dificile, șuturi din viteză 
sau brusc, pe loc, plasarea mingii spre 
colțurile porții, cu sau fără fentă etc. 
Pe de altă parte, chiar dacă exersarea 
se face într-o cantitate corespunzătoare, 
accentul nu se pune pe calitate, negli- 
jîndu-se antrenarea în condiții de joc! 
Or, acest lucru este foarte important. 
Sîntem de multe ori martori ai efectelor

Ecouri la articolul 
„FOTBAL Șl GOLURI"

La Oradea, ziarul „Sportul 
popular» se difuzează a doua 
zi după apariție. în stațiunea 
balneară Felix, în schimb 
(aflată la 9 km depărtare) 
ziarele se difuzează în aceeași 
zi. Unii orădeni fac zilnic na
veta la Felix pentru a-și pro
cura ziarul. (Ilie Ghișa-co- 
resp. reg.).
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Farfuridi : „Eu, am n-am treabă, 
la trecute fix mă duc la Felix 
după „Sportul" !

(„O scrisoare pierdută" de
l. L. Caragiale),

dacă reprezentativa
noastră ar fi fructificat numai o parte 
din ocaziile clare pe care Ie-a avut, ea 
ar fi putut marca portughezilor, la 
București, cel puțin patru goluri. La fel 
Dinamo, în prima partidă cu „Inter", în 
care caz și-ar fi mărit șansele de cali
ficare pentru turul următor. Putem cita 
și un caz recent: selecționata Bucu- 
reștiului a ratat „acasă" o victorie la 
scor asupra echipei Budapestei, deoarece 
a lăsat să-i scape o serie de ocazii.

Rămîne deci un fapt stabilit și do
vedit : contrar reducerii golurilor mar
cate — ocaziile de gol nu s-au redus ! 
De unde reiese clar că nu numai apără
torii sînt „de vină" în scăderea numă
rului punctelor marcate, ci — mai mult 
decît ei — înaintașii care în unele 
jocuri de campionat ratează situații 
pentru un întreg sezon !

Motivele ratărilor sînt, desigur, de 
ordin fizic, tehnic și tactic.

Dacă un înaintaș nu are pregătirea fi
zică cerută, natural că, plecînd cu min
gea, să zicem, de la centru, pînă cînd 
ajunge în spațiul porții adverse nu mai 
poate acționa corespunzător, mai ales 
în a doua parte — decisivă — a jocu
lui.

Din punct de vedere tehnic, sînt încă 
înaintași, chiar ai echipelor de categorii 
superioare, care nu știu să șuteze în 
mod corespunzător. Exersarea trasului 
la poartă se face într-o măsură insufi-

negative izvorite din această neglijență : 
jucători care la antrenamente... rup pla
sele, cu ocazia jocurilor ratează exaspe
rant.

Din punct de vedere tactic, mulți 
dintre înaintași nu știu să aleagă mo
mentul oportun al trasului: dacă este 
cazul să tragă de la distanță sau semi- 
distanță, dacă mai este necesar un dri
bling sau nu, dacă este sau nu indicată 
o pasă la coechipier etc. Șuturile de ia 
distanță, în special, parcă nu mai sînt 
la modă.

Apoi mai există un factor — extrem 
de important — care are o influență 
considerabilă asupra eficacității: facto
rul psihic, cristalizat în simțul de răs
pundere al jucătorilor de la înaintare.

în general, mulți înaintași cred că 
răspunderea lor în privința folosirii cu 
succes sau nu a situațiilor clare de 
gol este minimă, chiar o bagatelă, față 
de răspunderea apărătorilor în ceea ce 
privește evitarea primirii golurilor. Dacă 
într-un joc un înaintaș ratează mai 
multe situații, acestuia nu prea i se fac 
reproșuri (sau dacă da, numai în mo
mentul respectiv, deci trecător) ; nici 
jucătorul respectiv nu prea arc remuș- 
cări —■ cu excepția unor cazuri cu to
tul excepționale (de ex. ratarea unei lo
vituri de 11 m în situații decisive). 
Dacă însă din vina unui apărător se 
primește un gol, acesta va fi timp înde

lungat ținta reproșurilor. Această con
cepție trebuie schimbată. Să imprimăm 
înaintașilor simț de răspundere față 
de acțiunile lor în spațiul porții adverse. 
Fiecare înaintaș să fie conștient că 
poartă aceeași răspundere ca și apără
torii care luptă din răsputeri pentru e- 
vitarea primirii golurilor. Mulți înain
tași se consolează la jindul că -se vor 
mai găsi situații similare în decursul 
celor 90 minute?" Or tot experiența ne 
arată că, după o sumedenie de ocazii 
ratate, nu prea se mai ivesc situații fa
vorabile. Lucru firesc, datorat de ase
menea factorului psihic: apărarea ad
versă scăpînd de atîtea consecințe grave 
.prinde aripi*, iar înaintașii, în urma 
ratărilor, își pierd încrederea în sine, 
devin nervoși, nesiguri, actionînd din 
ce în ce mai crispați sub presiunea 
timpului care trece. (Cum de altfel s-a 
întîmplat și cu înaintarea Rapidului în 
meciul cu Siderurgistul).

Lipsa simțului de răspundere, neîn
crederea în propriile posibilități — fe
nomen, cu care ne întîlnim des — aduc 
prejudicii echipei respective: un îna
intaș, deși a ajuns într-o poziție 
bună de șut caută o situație „și mai 
bună", sau pasează la un coechipier 
cînd nu ar mai fi cazul, neavînd curajul 
să-și asume răspunderea pentru even
tuala nereușită a acțiunii sale.

Trebuie să se acorde, deci, o atenție 
mai mare factorului psihic.

Firește, baza pregătirii înaintașilor 
este și rămîne în această direcție prac
tica. Mai ales că sînt multe cazuri în 
care frica sau fuga de răspundere a 
înaintașilor se datorește tocmai pregă
tirii practice insuficiente, de ordin fizic, 
tehnic sau tactic.

Deci, numai o îmbinare a tuturor fac
torilor va contribui la ridicarea efica
cității, căci (repetăm) : deși numărul 
golurilor marcate a scăzut, ocaziile de 
gol — nicidecum !

Ceea ce dovedește că atenția noastră 
nu trebuie să se concentreze numai a- 
supra problemei „betonării" apărărilor, 
ci și asupra ridicării eficacității înainta
șilor, a răspunderii lor.

ANDREI GYORI 
membru în biroul comisiei regionale 

de fotbal Cluj

45 32 13 1 26 2
Numere de rezervă: 39 24
Fond de premii; 810 027 lei din care 

63 647 lei report categoria 1. -Premiul 
de 25 000 lei atribuit unei variante da 
categoria a II-a de la concursul 
Pronoexpres nr. 21 din 25. V. 1966 
a revenit participantului RAKOSI N, 
FRANCISG din Baia Mare.

Tragerea următoare va avea Io©
miercuri 8 iunie 1966 la Cîmpulung 
Moldovenesc.

LOTO
Premiile întregi și sferturi la tragerea 

LOTO din 27 mai 1966:
Suplimentar 11 ; 2 variante întregi a 

30 261 lei și 4 variante sfert a 7.565 lei; 
categoria I: 18 a 4.272 lei și 13 a 
1.068 lei; categoria a Il-a: 33 a 2.040 
lei și 46 a 510 lei; categoria a 111-a: 
53 a 1.283 lei și 71 a 320 lei; catego
ria a IV-a: 110 a 640 lei și 127 a 160 
lei; categoria a V-a: 97 a 686 lei și 141 
a 171 Ici; categoria a Vl-a: 188 a 367
lei și 235 a 91 lei; categoria a Vll-a:
164 a 403 lei și 244 a 100 lei, categoria
a VII l-a: 282 a 241 lei și 377 a 60 lei.

Report pentru premiul suplimentar I î 
90.783 Ici.

(Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport).

DE LA I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal 

STEAUA — RAPID și DINAMO — 
ȘTIINȚA CRAIOVA din 5 iunie de 
pe stadionul „23 August", biletele se 
găsesc de vînzare la casele speciale 
din str. Ion Vidu, Pronosport, calea 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., b-dul 
Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanele Re
publicii, Dinamo, Giulești, patinoarul 
„23 August", parcul Halelor Obor și 
la agențiile Loto-Pronosport din b-dul 
1848 nr. 39, calea Gri viței nr. 120. 
calea Dudești nr. 88, str. Cotroceni 
nr. 8 și piața Progresul (șos. Giur
giului).



„Turneul de baschet de la Cracovia,
o verificare utilă.

ne-a declarat antrenorul federal, Aurel
Săptămina trecută, reprezentativa 

feminină a tării noastre a participat 
la Cracovia, alături de selecționatele 
Poloniei (de senioare și de tineret), 
Bulgariei, Ungariei și orașului Pra
ga, la primul turneu international de 
verificare în vederea campionatului 
european care va fi găzduit intre 
1—10 octombrie de orașele Cluj și 
Sibiu. In această Întrecere, cîștigată 
de Bulgaria, echipa României s-a 
clasat pe locul al treilea, rezultat 
mulțumitor dacă ținem seama de va
loarea participantelor. Important a 
fost, pentru toate selecționatele, ve
rificarea întregului lot deplasat, cu
noașterea de pe acum a posibilităților 
jucătoarelor care vor susține pină 
în toamnă un proces de antrenament 
axat, în general, tocmai pe observa
țiile făcute la turneul de la Craco
via. In această direcție, o serie de 
prețioase amănunte le-am 
la antrenorul federal Aurel 
care a Insolit echipa la

— De la început doresc 
zez, ne-a declarat Iov. A. 
că specificul de verificare pe care 
l-a avut turneul a influențat unele 
rezultate, ca de pildă cel dintre Bul-

ailat de 
Predescu, 
Cracovia. 
să preci- 
Predescu,

R.F. GERMANĂ
ROMÂNIA 1-0 (0-0)

(Urmare din pag. 1)

1—0 (0—0) ne nedreptățește. Cu atît 
mai mult cu cît în repriza secundă 
formației noastre i-a fost refuzat 
arbitru un penalti clar (în min. 
Dridea a fost lansat în adîncime 
Badea și, în apropierea punctului 
11 m. a fost ținut și apoi trîntit 
Weber, dar arbitrul nu ne-a acordat 
penaltiul care se cuvenea, recunos
cut — 
joritatea 
la masa

Echipa 
oarecare 
portare a liniei de fund a dat trep
tat, treptat încredere tuturor jucăto
rilor ,• Ghergheli și Dobrin au început 
să acționeze cu dezinvoltură la mij
locul terenului și superioritatea teri
torială a trecut de partea noastră, 
pentru ca finalul reprizei să ne 
țină aproape total.

Imediat după pauză, tot 
torii noștri sînt cei cate 
mai mult și timp de 15 minute 
trecut pe lîngă mai multe ocazii de 
gol. A venit apoi min. 72 în care e- 
chîpa R. F. Germane 
gol norocos : gazdele 
o lovitură liberă la 20 
terenului. Hdttqfes nu 
poartă ci aruncă mingea peste zid. 
Se produce o învălmășeală în care 
sînt angrenați 12-14 jucători și de a- 
ceastă busculadă profită Uwe Seeler, 
care, in cădere, lovește mingea cu 
șpițul. Balonul se înalță peste jucă
torii masați în careu și cade în poar
tă: 1-0. După gol meciul s-a echili
brat pentru ca în .ultimele 5 minute 
inițiativa să treacă din nou de par
tea noastră, și Pîrcălab (min. 84), 
Dobrin (min. 86), Ghergheli (min. 
88) greșesc de puțin ținta. In gene
ral echipa română a lăsat o impresie 
foarte frumoasă, cel mai bun compar
timent fi.nd linia de mijloc. Foarte 
bine s-a comportat și apărarea care 
a destrămat cu siguranță acțiunile 
unui atac in care au jucat fotbaliști 
de clasa lui Uwe Seeler (de departe 
cel mai bun jucător al germanilor, 
cel care a avut și cele mai multe o- 
cazii de gol), Held, Ulsass etc.

Arbitrul Franz Mayer (Austria) a 
condus cu greșeli.

de
64 
de 
de 
de

slabă consolare — de ma- 
colegilor vest-germani de 

presei).
noastră a început jocul cu 
timiditate, dar buna com-

apar-

jucă- 
atacă 
ei au

a înscris un 
beneficiază de 
m de mijlocul 

șutează spre

ROMÂNIA : M. lonescu — Popa, 
Hălmăgeanu (min. 69 Nunweiller III), 
C. Dan, Mocanu — Ghergheli, Dobrin 
— Pîrcălab, Dridea, Badea, S. Avram.

R. F. GERMANĂ : Tiîkowski — 
Lutz, Schnellinger — Szymaniak, We
ber, Hottges — Grabowski (min. 76 
Held), Ulsass, Seeler, Overall), Hor
ning.

Raport de cernere: țepriza 1 5—1 
pentru România; repriza a Il-a 3-2 
pentru R. F. Germană.

Predescu
care vicecam- 
să piardă me-

în finala „Cupei Italiei* s-au întilnit echipele Fiorentina și Catanzaro, 
revenit formației Fiorentina cu 2—I, care și-a cîștigat 

fotografie,

ciaria și Ungaria, în 
pioanele Europei erau 
ciul. Antrenorii au utilizat în toate 
partidele întregul lot, încercînd ju
cătoarele tinere în formații alături 
de cele experimentate, folosind dife
rite formule de atac și de apărare.

s-a comportat echipa— Cum 
noastră ?

—- în general, satisfăcător, dacă 
ținem seama că s-a urmărit verifica
rea potențialului fiecărei jucătoare în 
condiții de întrecere internațională, 
îmbucurător este faptul că unele ju
cătoare recent promovate în lot au 
manifestat multă luciditate, fiind chiar 
mai utile decît cele cu experiență. 
Mă refer la Bogdana Diaconescu, II- 
dlco Horvath și Gabriela Vartepniuc. 
Introduse în teren în momente difi
cile. ele au dat satisfacție, spre deo
sebire de jucătoarele mai experimen
tate, ca Hanelore Spiridon, Marga
reta Simon, 
Dumitrescu 
la valoarea 
mă refer la 
baschetului nostru : deși întrecerea de 
la Cracovia s-a desfășurat aproape 
imediat după turneul final al campio
natului feminin, majoritatea jucătoa
relor s-au prezentat la lot cu o bază 
de pregătire nesatisfăcătoare. Ca ob
servații. critice asupra echipei, amin
tesc că apărarea, indiferent de sis
temul aplicat, a fost deficitară în 
urmărirea la panou, iar contraatacu
rile au fost sporadice. în jocul po
zițional, circulația e cunoscută, dar 
aplicată prea lent și fără continuitate, 
iar situațiile de finalizare sînt re
zolvate în grabă, tot așa cum sînt 
executate și aruncările la coș. Lip
surile cele mai mari s-au manifestat 
însă în pregătirea fizică. Desigur, 
toate acestea au fost notate și vor 
constitui principalele obiective în 
pregătirea viitoare a lotului, astfel 
ca la următoarea verificare capitolul 
lipsuri să fie mai puțin cuprinzător.

Șj noi dorim același lucru I

Elena Ivanovici și Sanda 
care nu s-au comportat 
lor. De altfel, trebuie să 
un neajuns mai vechi al

D. STĂNCULESCU

din categoria B. Victoria a î_____ ,____ _________ ... _ _, ___  ... .
astfel dreptul de a participa in viitoarea ediție a ...Clipei cupelor". In fot 
Kurt Ilamrin, căpitanul echipei invinsătoare. primește frumosul trofeu.

Foto : U.

COMPETIȚII CICLISTE
ROMA. — Turul ciclist al Italiei 

a continuat ieri cu etapa a XlV-a (Par
ma-Arona, 266 km). Pe primul loc 
s-a clasat italianul Franco Bitossi, care 
a obținut timpul de 7h25:3l, urmat de 
Motta la 22 de 
neral individual 
Adorni (Italia), 
compatriotul său

chipe, primul loc în clasament 
cupat de selecționata U.R.S.S. 
35:56.

P I.
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este 
eu 491i
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ȘTIRI, REZULTAT!

sec. In clasamentul ge- 
continuă 

urmat la 
Motta.

să conducă
47 sec. de

Bulgaria — Iugoslavia
2-0 la fotbal

LONDRA. — 
a Turului ciclist 
inatorilor, desfășurat între Abery Stwyth- 
Cardiff (196 km), a fost cîștigată de 
elvețianul II. Regamey, cronometrat în 
51127:36, urmat de polonezul Dylik — 
51127:37 și englezul II. Porter—51,30:05. 
In clasamentul general individual con
duce Sepel (U.R.S.S.) cu 161128:29, ur
mat de Gawliczek (Polonia) — 161128:32 
și Porter (Anglia) — 161131:28. Pe e-

patra etapă 
rezervat a-

Aseară, la Belgrad, echipa de fotbal 
Bulgariei care se pregătește pentrua

campionatul mondial a dispus cu 2—0 
(2-0) ' 
golurile

de reprezentativa Iugoslaviei, prin 
marcate de Jekov.

PARIS. — Finala „Cupei Duma 
noir“ la rugbi, disputată între echi 
pele F.C. Lourdes și Mont de Mar 
san a revenit primei formații « 
scorul de 16—6 (8—6).

— înotătorii francezi își conți 
nuă pregătirile in vederea cam 
pionatelor europene de la Utrech 
(20—27 august) participînd la o se 
rie de concursuri. Tînăra înotătoan 
Benedicte Duprez, în vîrstă de 1 
ani, a realizat în proba de 100 n 
spate timpul de 1:12,0 iar Micheh 
Prudhomme a acoperit distanța di 
200 m fluture în 2:54,9.

TOKIO. — Campionul de box 1; 
categoria „cocoș“, japonezul Harad; 
și-a apărat cu succes titlul învin 
gîndu-1, la Tokio, după 15 reprize 
pe brazilianul Eder Jofre. Acum ui 
an, Harada l-a deposedat 
tură pe Jofre, tot printr-o 
la puncte.

CAIRO. — Cassius Clay, 
nul mondial de box la categorii 
,.grea“, care se află într-un turnei 
demonstrativ la Cairo a declarație 
prezentanților presei că urm 
să-și pună titlul în joc în fața 
glezului Brian London. Meciul 
urma să aibă loc peste două iur 
la Londra.

SIDNEY. — Reprezentativa d 
rugbi a Angliei a întilnit selecți 
nata Australiei în primul meci 
turneului pe care-1 întreprinde 
această țară. întîlnirea a luat sfîr 
șit cu victoria australienlîCs-la sco 
rul de 11—8 (5—0). Jucînd apoi 1 
Brisbane, cu echipa „Queensland1 
rugbiștii englezi au terminat învin 
gători cu scorul de 26—3 (11—3).

CIUDAD DE MEXICO. — Seim 
finala „Cupei Davis“ (zona amerî 
cană) dintre echipele Mexicului ș 
Argentinei s-a încheiat cu 4—1 
favoarea tenismanilor mexicani, 
ultimul meci, Osuna l-a învins 
Soriano cu 9—7, 4—6, 13—11. 4 
7—5. în finala zonei, echipa Mexicu 
lui întîlnește pe cea a S.U.A.

de cen 
victori.
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Au sosit oaspeții Concursului internațional
gimnastică

Au sosit echipele participante la 
Concursul international de gimnastică, 
care va avea loc vineri, sîmbâtă și 
duminică în sala Dinamo. Primele au 
sosit sportivele cehoslovace, gimnaș- 
tii și gimnastele poloneze care, în 
cursul zilei de ieri, au și făcut un 
antrenament de acomodare. Echipa 
feminină a clubului Ruda Hvezda 
Praga este alcătuită din gimnaste ti
nere, între care remarcăm pe talen
tata Eva Sv*tlikova, care a mai con
curat în tara noastră. Formația mascu
lină Gwardia Varșovia are în com
ponenta ei gimnaști valoroși ca: 
Romuald Symonowicz, Aleksandr Ro- 
kosx, Jan Jankowicz, care fac parte 
din reprezentativa Poloniei pentru 
campionatele mondiale. Dintre gim
nastele poloneze remarcăm pe Wies- 
lawa Lech, Lucva Ochmanska, Bar
bara Eustakiewicz.

Echipele noastre vor fi formate

din : Rodica Apăteanu, Rozalia Bai- 
zat-Filipescu, Elena Ceampelea, Cris
tina loniță, Edmee Ilie și Maria An- 
drioaie și Gh. Tohăneanu, Anton Ca- 
dar. Ion Zamfir, Al. Silaghi, Ștefan 
Hargalaș și Marcel Simion.

Competiția de la sfîrșitul săptămî- 
nii se anunță valoroasă și de un ni
vel tehnic ridicat. în legătură cu 
aceasta, Tadeusz Temiczki, vicepreșe
dintele cluburilor Gwardia din Polo
nia, ne-a declarat: „întrecerea de la 
București este așteptată cu 
interes. Ea va constitui un 
schimb de experiență și va 
cu siguranță, la întărirea 
de prietenie dintre participant'.

Francisc Cociș, antrenorul echipei 
Dinamo București ne-a spus : ,,Cu- 
noscînd valoarea concurențelor, apre
ciez că întrecerile vor avea un nivel 
ridicat. Sportivii noștri s-au pregă
tit cu o deosebită seriozitate și spe
răm în buna lor comportare".

deosebit 
important 
contribui, 
relațiilor

pe dezvoltarea maximă a re? 
specifice (cooperarea optimă 
calităților fizice și psihice spe 
Programul prevede aîeigări i.

și 3 000 ni, prob

partida cu Drysdale (Africa de . sud) 
Mulligan (Australia) cu 6—3, 9—'
6-0.

La simplu femei s-au desfășurat alt 
partide din sferturile de finală. Mari 
Bueno (Brazilia) a dispus de Francois 
Durr (Franța) cu 3—6, 6—4, 6—4 ia 
Ann Haydon-Jones a eliminat-o p
llelga Schulze (R.F.G.) cu 6—4, 6—4 
In semifinale Bueno se va intilni cu Ant 
Haydon-Jones, iar Nansv Ricbev va f 
opusă jucătoarei australiene Margare 
Smith.

centul 
tentei 
tuturor 
cifice).
distanțe între 406 
de control și curse de rezistență.

Ion Țiriac — Ilie Năstase în semifinalele 
turneului de la Roland Garros

PARIS. — Turneul internațional de 9—7! In continuare ei a 
tenis de la Roland Garros a continuat cuplul englez Sangster-Wil 
cu desfășurarea unor partide de dublu 6—4, 6—2. Tot in proba 
și simplu femei. Perechea Ion Țiriac— mericanii Ralston-Grclmer 
Ilie Năstase a obținut 
marcabilă în cadrul 
nală, dispunînd de ; 
Davidson eu 6—4, I 
fieîndu-se astfel 
In turul al doilea, 
Țiriac și Helga Schulze au învins pe
rechea franceză Monique Chris.tiani- 
Chamfreau cu 6—2, 6—1. Jucătorii so
vietici Lihaciov-Metreveli au eliminat 
la dublu bărbați perechea australiană 
Stolle-Emerson cu 4-—6, 6—3, 11—-9,

o victorie rc- 
1 sferturilor de fi- 
australienii Bowray- 
6 — 3, 6—4 și cali- 
pentrtt semifinale, 
la dublu mixt Ion

Petrosian mai are nevoie
de un punct

Partida a 21-a din meciul pentru 
titlul mondial de șah dintre Petrosian 
și Spasski s-a încheiat cu remiză Ia 
mutarea 40. Scorul este acum 
11—10 în favoarea lui Petrosian. A- 
cesta din urmă mai are nevoie de un 
punct pentru a-și păstra titlul. Partida 
următoare are loc vineri.

Actualități din basch
BERLIN. — In cadrul turneului 

care îl întreprinde în R. D. Germană 
selecționata masculină (B) de basche 
a Cehoslovaciei a susținut două întîl 
niri în localitatea Greifswald în com 
pania echipei R. D. Germane. In am 
bele jocuri victoria a revenit gazdclo 
cu 61—58 și, respectiv, 72—63.

Antrenamentul unui campion de semiiond
în anul 1965, „asul” semifondului din 

R. D. Germană, Jurgen May, în vîrstă 
de 23 de ani, a luat startul în 37 de 
concursuri, alergînd pe distanțe între 
800 și 5 000 m. în aceste competiții 
s-a clasat de 31 de ori pe locul I, de 
4 ori a sosit al II-lea și numai de 2 
ori a ocupat locul al III-lea și, respec
tiv, al IV-Iea. La 14 iulie a stabilit un 
record european pe 1500 ni (3:36,4), 
iar șase zile mai lîrziu a doborît re
cordul mondial pe 1 000 de m: 
Printre învinșii săi au

2:16,2. 
figurat primii 

patru clasați la Tokio în proba de 1 500 
m : Snell, Odlozil, Davies și Simpson.

May, despre care Peter Snell spunea 
că „n-a văzut niciodată ... un alergător 
care să lupte cu alt ta dîrzenie*, este, 
antrenat de dr. Manfred Reiss conform 
unui program care fructifică experiența 
școlii neozeelandeze și pune accentul 
pe dezvoltarea rezistenței. Antrenamentul 
său anual este împărțit în două mari 
perioade: a) perioada pregătitoare (no-

iembrie—mai) în care atletul parcurge 
aproximativ 100 de km săptămînal și b) 
perioada competițională (iunie—octom
brie) în care sînt parcurși 50—60 de 
km săptămînal.

Iată programul unei săptămîni de an- 
trenament-tip pentru prima perioadă :

Luni: 15 km alergare în tempo sus
ținut pe teren variat.

Marți: 30 de km cursă de rezistență 
pe teren plat.

Miercuri: 15 km cursă de rezistență 
în tempo susținut pe teren variat.

Joi: 10 km alergare pe teren plat.
Vineri : 20 de km cursă de rezistență 

pe teren plat.
Sîmbătă: 5—10 km cursă de rezis

tență în tempo foarte susținut.
Duminică: 10 km alergare pe teren 

variat.
In lunile aprilie și mai, programul 

prevede curse pe teren variat, alergări 
pe teren nisipos și curse în tempo sus
ținut pe distanțe de 800 și 3 000 de

metri. în această etapă, săptămina de 
antrenament a lui May are următorul 
aspect:

Luni : 
variat.

Marți : 
sută din

Miercuri:
Joi: 1 600 

cu 90—95 
maximă.

Vineri: 15
variat.

Sîmbătă : 800 m ,+ 1 000 ni -J- 1 200 
ni cu 90—9.> la sută din capacitatea 
maximă (antrenament de dimineață.) ; 
5 x 400 ni ,+ 5 x 200 m cu 85—90 la 
sută din capacitatea maximă (antrena
ment de seară).

Duminică : 10 km cursă ușoară de 
zistență.

în perioada competițională — din 
nie pînă în octombrie — se pune

15 km antrenament pe teren

3x3 000 de m cu 90—95 la 
capacitatea maximă.

15 knt pe teren variat.
ni + 2 000 ni 1 700 111 
Ia sută din capacitatea

km antrenament pe teren

re-
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