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A VENIT ___________ _________

vacanța mate !
« PROGRESE CARE TREBUIE CONSOLIDATE • AT
LETISMUL LA CAMPIONATELE RAIONALE - UN DE
ZIDERAT • „ECONOMII" SAU... INACTIVITATE?
• „AM CONSTATAT, AM SESIZAT... AM TERMINAT!"
• SPECIALIZAREA - CHEIA SUCCESULUI

Plenara din ianuarie 1965 a Consiliului Ge
nerai al UCFS a adoptat un plan de măsuri 
cuprinzător privind ridicarea calitativă a spor
tului nostru de performanță, de a cărui în
deplinire sînt răspunzătoare toate organele 
și organizațiile sportive. Aceste măsuri, ca 
și planul de perspectivă elaborat pentru pe
rioada 1965—1968, trebuie să stea în centrul
atenției tuturor consiliilor regionale UCFS și 

tuturor federațiilor de specialitate. După cum se știe, plenara 
a apreciat că una din principalele sarcini pentru perioada 
actuală o constituie îmbunătățirea a . ' = . de neriormaD ă
ir?~ toate verigile mișcării sportive.

Datorită eforturilor susținute ale celor mai multe dintre 
organele și organizațiile UCFS, la un an si jumătate' de la 
această plenară se poate aprecia că în sportul de performanță 
au fost înregistrate o seamă de realizări. Amintim intre
acestea :

• existenta unei evidente mai precise a secțiilor și spor
tivilor nominalizați, fapt care permite o planificare mai judi
cioasă a mijloacelor materiale și a cadrelor de specialiști.

e !a nivelul secțiilor sînt mai bine precizate obiectivele 
dej^performaniă și, în funcție de acestea, mijloacele și me
todele de antrenament, inregistrindu-se progrese în plani
ficarea procesului de instruire.

® există mai multă preocupare pentru selecția sportivilor, 
pentru promovarea tinerilor talentați, pentru stabilitatea efec
tivelor secțiilor din cluburi și asocia J.

• se constată o atenție crescută a birourilor consiliilor 
regionale ale UCFS fată de problem e sportului de perfor
manță.

Dar, cu toate succesele înregistrate în această perioadă, 
trebuie să arătăm că planul de măsuri elaborat de plenara 
din ianuarie 1965 nu a fost încă realizat in întregime, că mai 
există serioase lipsuri (unele criticate chiar la plenară) care 
n-au fost lichidate, că numeroase posibilități de impulsio- 

-nare a sportului de performanță stau nefolosite și că, în 
general, progresele consemnate sînt prea lente față de cerin
țele actuale și față de condițiile existente.

Răspunderea pentru neîndeplinirea la timp și în cele mai

(Continuare in pag. a 3-a)

ETAPA A XXIV-A A CATEGORIEI A LA FOTBAL E
levii din întreaga țară trăiesc intens emoțiile startului în... vacanța mare. Pentru cei mai multi 
dintre ei lunile de vară înseamnă un prilej de intensă practicare a sportului preferat (după cum se 
vede în fotografie fetele de Ia Palatul pionierilor au și început pregătirile învățînd împreună cu prof.

Olga Mir ones cu tehnica săriturii în lungime). Despre proiectele elevilor pentru vacanța mare, despre 
bucuriile ce le sini rezervate citiți în pag. a 2-a materialele de la rubrica „A venit vacanța mare !“

IN DISCHJIt
„SUBSOLUL" CLASAMENTULUI!
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Duminică — ultima eta
pă (a XXIV-a) înaintea 
ultimei întreruperi a cam
pionatului ! De data asta, 
vacanța forțată dinaintea 
finisului se datorește pre
gătirilor pentru mult aș
teptata revanșă (după 36 
de ani...) cu reprezenta
tiva Uruguayului.

Cele șapte partide de 
xnîine sînt importante nu 
numai pentru viitoarea 
configurație a clasamen
tului, ci ele vor da răs
puns si la o serie de în
trebări ale celor ce se 
ocupă cu selecția pentru 
întâlnirea internațională 
de Ia 19 iunie. Una din 
probleme : cine-1 va înlo
cui pe Badea, indisponibil 
și pentru Petrolul și pen
tru echipa reprezentativă ? 
Apoi, mai este vorba și 
de confirmarea (sau infir
marea) unor selecționabili.

Dar să revenim la cam
pionat. „Sus” doar teore
tic Rapid mai păstrează 
șanse Ia șefie. Duminică 
feroviarii se deDlasează în 
orașul de pe Bega unde, 
în clipa de față, „foamea* 
de puncte a Politehnicii 
este... pantagruelică. Doar 
cucerindu-le pe amîndouă 
poate rezista asaltului de 
ultimă oră, atît de specta
culos, al Siderurgistului 
care a ajuns să bată Ia...

poarta salvării. Dar, tot în 
această horă mai sînt 
prinse și Cri șui si Farul. 
Orâdenii, întîlnind acasă 
pe Dinamo Pitești, doresc 
sa realizeze două lucruri 
dintr-un foc : mai iutii, 
firește, victoria, cu ale ei 
puncte, și — una fără alta 
nu se poate — revanșa 
pentru acel 0—6 din toam
nă; constau tenii se prezin
tă și ei in fața propriului 
lor public avînd ca adver
sar pe U.T.a., performera 
ultimei etape. Ocupanta 
locului 13. Siderurgistul, 
își joacă, de data asta în 
deplasare, la Cluj, cu Uni
versitatea, existența în 
categoria A. Gălățenii do
vedesc resurse nebănuite 
în acest final de campio
nat, așa că partida nu 
este de loc ușoară pentru 
studenții clujeni.

Dar liderul clasamentu
lui ? ploieștenii întâlnesc 
pe teren propriu pe Dina
mo București, un meci 
care, altădată, pasiona 
în lupta pentru titlu, 
în sfîrșit — două par
tide de la mijlocul cla
samentului : în Capitală 
Steaua — Steagul roșu, 
iar la Iași C.S.M.S. — Ști
ința Craiova (0—8 a fost 
un accident, sau ?..,).

M. TUDORAN

CE VOM

Rapid (0-2)
(0-6)

(0-0)

întreținerea și folosirea 
bazelor sportive

Relatările corespondenților noștri

VEDEA MÎINE 
Politehnica Timișoara — 
Crișul - Dinamo Pitești 
Farul - U.T.A. (1-2) 
Steaua - Steagul roșu
Universitatea Cluj - Siderurgistul (0—0) 
Petrolul - Dinamo București (1 2 
C.SM.S. - Stiinfa Craiova (1-3).

Orieît de grăbit ai fi, trecînd prin fața Ateneului nu poți să nu te oprești, 
măcar pentru clteva clipe, in fața acestei statui, impresionantă prin forța 

liniilor ei, prin dinamismul pe care îl degajă.
Tată trei tineri cărora sportul le-a desăvîrșit armonia fizică, trei tineri care 
privesc cutezători înainte, siguri că nimic nu-i poate opri in drumul lor 

spre viitor, spre mal bine...

SIMT GOSPODĂRESC
LA BRAȘOV

Volumul mare al activității 
sportive ee se desfășoară la Bra
șov presupune, în egală măgură, 
folosirea judicioasă a tuturor ba
zelor sportive existente și întreți
nerea lor în cele mai bune con- 
dițiuni. In orașul nostru sînt nu
meroase baze sportive, unele com
plexe, ca de exemplu stadioanele 
Tractorul, Dinamo, Metrom. Tine
retului, Liceul nr. 2 și numeroase 
„microstadioane“, cu două-trei 
terenuri de joc și sectoare de 
atletism (C.S.O., Liceul nr. 1, 
Politehnica, ale asociațiilor spor
tive Voința, Carpați etc), unde 
sportivii se pot antrena și con
cura în bune condițiuni.

Organele și organizațiile 
UCFS se preocupă ca aceste baze 
să fie cît mai rațional folosite 
și, desigur, bine gospodărite. Mai 
ales acum, cînd activitatea se des
fășoară în aer liber, nu există 
„timpi morți“ pe aceste terenuri. 
De dimineață și pînă seara vin 
pe stadioane și pe terenuri sute 
de tineri din asociațiile sportive 
din școli, întreprinderi etc.

Vorbind despre spiritul gospo
dăresc de care dau dovadă clu
burile și asociațiile deținătoare 
de baze sportive, trebuie să spu
nem că la Brașov lucrurile stau 
bine. In această primăvară, deși 
timpul nu prea a fost prielnic, 
s-a muncit la pregătirea terenu
rilor de joc a pistelor de atletism. 
Și acum, la o serie de baze se 
lucrează intens. Așa de pildă, 
stadionul Tractorul va avea în 
curând o parte din tribuna l a- 
coperită, se amenajează cabine 
pentru transmisiile de radio și 
televiziune, se repară băncile de 
la tribuna a 11-a și de la peluză. 
La stadionul Tineretului s-au ter
minat recent pista de atletism și 
sectoarele de aruncări, acoperite 
cu zgură roșie.

La ambele stadioane se obser
vă însă și unele deficiente, înde
osebi starea necorespunzătoare a 
instalațiilor sanitare.

Deosebit de activ este sportul 
școlar. Elevii își desfășoară orele

(Continuare în pag. a 6-a)



A venit 
vacanta mare!
® Prilej de odihnă activă ® Bogată agendă 

sportivă ® Mii de elevi vor fi oaspeții tabere- 

J lor de la munte și de la mare • Cei mai buni 

I la startul campionatelor republicane școlare
I
| și de juniori

Petrecere frumoasă, 
dragi elevi!________

EUGEN BLIDEANU
Director General în Ministerul 

\ _ învățamîntului

ți încheiat un nou an de învățătură, dragi elevi. Succesele pe care le-ați 
gf obținut i-au bucurat pe dascălii și părinții voștri. în orele de curs. 

Izolatoare și ateliere ați descifrat noi taine ale fizicii și matema
ticii, ați căpătat noi cunoștințe, ați pus încă o cărămidă la temelia culturii 
.voastre generale. Va pregătiți temeinic să deveniti oameni de nădejde, pri- 
.cepuți constructori ai vieții noi pe care poporul și-o făurește sub conducerea 
partidului.

După un an. de muncă avîntată, vacanța mare vă așteaptă plină de 
bucurii. Prin grija^ partidului și guvernului vă sînt asigurate cele mai largi 
posibilități de a va recrea la munte și la mare. Veți vizita frumosul litoral, 
veți urma itinerarii de munte, vă veți odihni în cabane confortabile, veți 
vizita orașe noi, născute din hărnicia și priceperea muncitorilor, veți face 
cunoștință cu locurile legate de lupta plină de abnegație a partidului și 
poporului pentru făurirea acestei societăți noi care vă deschide astăzi orizon
turi nebănuite.

Pentru voi, elevii, vor fi organizate în zilele vacanței sute de compe
tiții sportive, pentru că vi se cunoaște dragostea nemărginită față de mișcare 
și exercițiu fizic, pentru că este demonstrat că sportul vă ajută să creșteți 
puternici ^și sănătoși. Zeci de mii de elevi și eleve vor petrec^-o parte din 
vacanță în tabere, iar cei mai buni sportivi vor participa la adevărate 
cursuri de perfecționare a măiestriei. Aproape că nu există liceu sau școa’i 
care sa nu-și fi prevăzut în program o mare excursie turistică, o competiție 
sportivă atractivă, o drumeție în împrejurimile localității. Programai vacan
ței este bogat Ne-ar trebui mult spațiu pentru a trece măcar in revistă :•?< 
ceea ce se va organiza în zilele acestei veri.

Vouă, tuturor elevilor care vă veți bucura de zilele plăcute ale vacanței, 
odihnindu-va in tabere, facînd sport și îmbogățindu-vă cunoștințele, vă nraMF 
succes și petrecere frumoasă 1

Turismul, 

obiectiv 
important

a! vacanței

AGENDĂ SPORTIVĂ
Și de data aceasta va

canța va însemna zile de 
sport, de tabere, de dru
meții. In dorința de a le 
organiza cît mai bine, or
ganele de resort ale Mi
nisterului Învăță mint ului 
au inițiat, încă de luna 
trecută, un... colocviu cu 
participarea a aproape 600 
de cadre didactice, care 
vor funcționa ca directori 
de tabere. Colocviul, care 
a avut Ioc la Sinaia, a

constituit un foarte bun 
prilej de schimb de ex
periență. Cu această ocazie 
s-a stabilit ca o mare par
te din timpul pe care ele
vii îi vor petrece in tabere 
să fie afeetat activității 
sportive.

In vacanța de vară vor 
avea loc numeroase com
petiții sportive școlare de 
nivel republican.

Astfel, în cadrul cam
pionatelor republicane re

zervate elevilor din școlile 
de cultură generală smt 
programate trei finale: la 
Cluj pentru voleibaliști 
(29 iunie — 3 iulie): la 
Petroșer.i pentru handba
list! (6—10 iulie) și la 
Galați pentru ai Ie ți (8— 
10 iulie).

In calendarul competifio- 
nal al liceelor cu program 
special de educație fizică 
figurează finala Ia hand
bal, care va avea loc Ia 
Iași între 29 iunie și 1 
iulie.

Numeroase competiții vor 
fi organizate pentru elevii 
școlilor sportive. Aceștia 
se vor întîlni mai întîi în 
clteva «zone**: baschetba- 
liștii la Timișoara și Bu
zău (29 VI — 1 VII), 
handbaliștii la Rîmnicu 
Vilcea și Tg. Mureș (15— 
17 VII) iar voleibaliștii la 
Toplița (5—7 VII). Cîști- 
gătorii vor fi prezenți la 
finalele concursurilor re
publicane rezervate școlilor 
sportive de elevi, progra
mate după cum urmează : 
Tg. Mureș, 2—3 iulie 
(gimnastică), Toplița, 10— 
14 iulie (volei); Sibiu, 
13—17 iulie (handbal); 

Mediaș, 20—24 iulie (bas
chet); Reșița, 30—31 iu
lie (atletism). Natația are 
programată finala în zilele 
de 6 și 7 august într-o lo
calitate care va fi desem
nată ulterior.

Mii de elevi și eleve vor 
participa în timpul vacan
ței mari la numeroasele 
competiții rezervate junio
rilor, întreceri prevăzute

în calendarul competition»!

Programul sportiv al va
cantei mai prevede organi
zarea unor tabere specia
le de pregătire sportivi. 
Pentru elevii liceelor eu 
program special de educa
ție fizică, de exemplu, voi 
funcționa 4 tabere: la Sna
gov, cu 110 participant! 
(elevi din clasele V—VIII) 
cu caracter de pregătire 
fizică generală; Ia Brașov 
(270 de participant) 
pentru atleți și gimnaști 
și la Păuleasa-regiune* 
Argeș (280) pentru bas- 
chetbaliști, handbaliști și 
voleibaliști.

In alte tabere se vor 
pregăti elevi din școlile 
sportive: Reșița (14—31
iulie) atletism, Rîmnicu 
1 îlcea (14—31 iulie) gim
nastică, Mediaș (28 iulie 
—■ 14 august) baschet, 
Toplița (18 iulie — 4 
august) volei, Gheorghieni 
(22 iulie — 8 august) 
handbal, Snagov (18 iulie 
— 4 august) canotaj.

N-am enumerat mai sus 
decît taberele sportive de... 
specialitate. In vacanța de 
vară vor funcționa însă nu
meroase altele, organizate 
pe plan regional, în care 
vor fi prezenți zeci de mii 
de elevi și eleve. în pro
gramul tuturor acestor ta
bere activitatea sportivă 
se va înscrie zilnic pe a- 
gendă. Fiindcă sportul a 
devenit astăzi un prieten, 
bun al tuturor tinerilor din 
patria noastră, un prieten 
nedespărțit.

Prin grija partidului și guvernului 
elevii se bucură de o vacantă 
minunată. Taberele, excursiile la 

rr.u.ite și la mare și alte forme de odih
nă activă asigură tinerelului școlar po
sibilitatea de a petrece o vacanță plă
cută. Firește, in aceste zile turismul 
r--is.-.-uie un punct principal in orga
nizarea vacantei. Conducerile școlilor, cu 
sprijinul organizațiilor U.T.C. și al con
siliilor asociațiilor sportive, desfășoară 
o intensă activitate de organizare a 
unor interesante și atractive excursii 
turistice, care îi vor ajuta pe elevi să 
cunoască frumusețile patriei, locurile le
gate de istoria poporului nostru, noile 
edificii ale socialismului.

Școlile de pe întreg cuprinsul țării 
organizează anul acesta numeroase ac
țiuni turistice. Din Baia Mare, de 
pildă, peste 400 de elevi și eleve de la 
Liceul tir. 1 vor pleca într~o excursie 
in circuit. Asemenea lor și celelalte licee

drumeții în jurul orașelor, tabere spor
tive în locuri pitorești etc. Liceele și 
școlile din orașul Iași inițiază excursii 
pentru un mare număr de elevi. Ei se 
vor deplasa în Deltă, 
priveliști de neuitat.
din în

în

unde vor întîlni 
Elevii și elevei# 
proiect organiza- 
Bucegi, la caba-

Timișoara au
unei excursii
Piatra Arsă, Babele și Padina. De 
în fiecare zi,

vor merge spre localitățile din 
pentru

vor vizita împreju-

a

de la sate 
vacanței în 

luînd

susține întreceri

rea
nele 
aci, 
rimile,
apropiere 
sportive.

Elevii
parte a
de pionieri, 

excursii.

Viitorii excursioniști vor
din timp asupra
îl vor avea de
să-și îmbunătățească din vreme cunoș
tințele despre locurile pe care le vor

își vor petrece o 
tabere
parte

sportive și
la difâite

informați 
pe care

fi
itinerarului 

parcurs pentru ca ei

și școli băimăreite organizează excursii, vizita.

PROIECT E...
LA ÎNTREBAREA : „CE V-AȚI PROPUS 
ÎN VACANȚĂ ?" NE-AU RĂSPUNS :

• BUJOR GEORGESCU, elev în cla
sa a IX-a, Liceu] nr. 1 cu program spe
cial de educație fizică din Ploiești: „Pen
tru vacanța mare am multe gînduri. Am 
cîștigat faza raională a campionatelor 
școlare la probele de greutate, disc și 
suliță și mă pregătesc, în aceste zile, 
sub îndrumarea profesorului de educa
ție fizică, Mircea Simion pentru „regio
nalele” campionatelor școlare de atle
tism, apoi, voi lua parte la unele ac
țiuni întreprinse de liceul nostru. în
tre care vizionări în colectiv de specta
cole. Eu am o misiune în plus în reu
șita acestor acțiuni, deoarece sînt se
cretarul organizației U.T.C. pe clasă.

Cred — și doresc mult acest lucru — 
că voi fi selecționat pentru tabăra de la 
Brașov,- unde voi începe antrenamentele 
în vederea campionatelor republicane de 
juniori. Spre sfîrșitul vacanței mi-am 
propus să fac o excursie în regiunea 
Banat.
• DORIN FRENȚIU. elev în clasa a 

X-a, Liceul Baia Mare : „După un an 
de studiu, vacanța este un eveniment 
așteptat cu mare nerăbdare de către 
noi, elevii. Personal mi-am alcătuit un 
proiect pe care — dacă îl realizez în 
întregime — înseamnă că voi profita din 
plin de aceist plăcut repaus. La începu
tul vacanței îmi voi rezerva 10 zile de 
odihnă deplină. După aceasta voi pleca 
la Livada, o comună din regiune, să-mi 
vizitez bunicii. Acolo rămîn două săp- 
tămîni, timp în care voi face plimbări 
cu bicicleta în jurul localității, voi juca 
volei și fotbal împreună cu ceilalți ti
neri din comună. Reîntors de la bunici 
voi pleca cu părinții într-o excursie în 
Deltă pe care o aștept cu mare nerăb
dare. Vor urma 12 zile de plajă pe li
toralul nostru minunat, pe care nu l-am 
mai văzut de patru ani. De altfel, am 
auzit că s-a făcut tot mai frumos de 
Ia un sezon la altul. După acest itine
rar urmează reîntoarcerea acasă ,unde

îmi voi relua antrenamentele cu echipa 
de baschet, dar fără să uit de carte : 
în fiecare zi îmi voi rezerva o oră—două 
pentru studiul materiilor de la exame
nul de maturitate din anul viitor.
• GHERGHINA LUNGU, absolvență a 

Școlii generale din comuna Guruieni, 
raionul Alexandria : „Deși mâ aflu în... 
focul pregătirilor pentru examenul de 
intrare în liceu, totuși am găsit timp și 
pentru definitivarea proiectelor de va
canță. Desigur, în centrul preocupă
rilor mele se vor situa, o dată cu pri
mele zile ale lunii viitoare, antrenamen
tele din cadrul centrului atletic din 
orașul Alexandria. Acolo, sub îndru
marea antrenorului Constantin Dumitres
cu, voi căuta să deslușesc noi taine ale 
săriturii în înălțime. Vreau să-mi de
pășesc recordul personal : 1,44 m (n.n. 
cu acest record, Gherghina Lungu a de
venit campioană raională de atletism).

Tot în vacanța mare voi merge în ta
băra de la Snagov unde, se înțelege, 
îmi voi continua pregătirea sportivă. Re
venită în comună, voi lua parte la du
minicile cultural-sportive care se orga
nizează cu regularitate în raionul nos
tru.
• GHEORGHE LUCACIU. elev în cla

sa a X-a, Liceul nr. 8 din Cluj: „A fost 
un an rodnic de învățămînt, care pen
tru mine s-a soldat și cu premiul ob
ținut la „concursul de matematică**. Pen
tru vacanța mare mi-am rezervat mai 
mult timp pentru odihnă și drumeție, 
împreună cu 20 de colegi și colege, voi 
face o excursie în munții Făgăraș. Spe
răm să fie o acțiune reușită, care să ne 
permită să cunoaștem unui dintre cele 
mai frumoase masive muntoase ale Car- 
paților noștri.

După această excursie voi pleca cu 
întreaga echipă de volei într-o tabără 
la Curtea de Argeș unde, in afara an
trenamentelor, voi face și drumeții în 
împrejurimi, pe valea Danului, pe firul 
Argeșului, al Topologului. Sper să fie 
o vacanță plăcută, prilej de reîmpros
pătare a forțelor pentru viitorul an de 
școală.



DIN PROBLEMELE j Progres în atac, stagnare în apărare. SPORI liLElDE PERFORMANTĂ
(Urmare din pag. 1)

bune condițiuni a planului de măsuri revine, in mare măsură, 
ți consiliilor regionale. Să luăm ca exemplu sarcina trasată 
la Conferința pe țară a UCFS, reamintită și Ia plenară, pri
vind organizarea de campionate raionale la cel puțin patru 
ramuri sportive, dintre care să nu lipsească atletismul. Deși au trecut 
patru ani de atunci, se constată că această îndatorire nu este respectată 
în toate raioanele țării și că atletismul nu figurează pretutindeni între 
sporturile alese pentru întreceri. Cu excepția campionatelor raionale de 
fotbal, care se bucură (oricum) de mai multă atenție, unele din celei alte 
competiții au un caracter formal, un nivel tehnic scăzut și o participare 
(echipe și sportivi) redusă.

întrucit campionatele raionale stau la baza sportului de performanță, 
se pune întrebarea : cine poartă răspunderea peniru nerezolvarea acestei 
sarcini ? în primul rînd consiliile raionale ale UCFS, dar lipsa aparține 
și consiliilor regionale, care n-au controlat și n-au îndrumat concret și 
operativ îndeplinirea unei sarcini de mare însemnătate.

Pentru a putea fi organizate astfel de campionate raionale este, 
desigur, nevoie de existența unei baze materiale. Ar fi fost, astfel, cel 
mai bun prilej să se constate că — cu puține excepții — îngrijirea baze
lor sportive lasă de dorit, că marea majoritate a acestora nu sint dotate 
cu aparatura și materialele necesare activității competiționale și de 

KlSfistruire, că nu sînt suficient de bine folosite. Și ar îi îost normal ca, 
în baza acestor constatări, să se îi luat măsurile corespunzătoare pentru 
procurarea inventarului sportiv.

Consiliile regionale pot interveni, concret și operativ, ca fondurile 
să fie dirijate cu precădere către secțiile nominalizate, iar folosirea buge
telor să fie făcută numai în direcțiile stabilitei In felul acesta nu s-ar fi 
ajuns la situația în care se ailă foarte multe secții nominalizate, de pildă 
cele 17 din regiunea Argeș, care nu și-au cheltuit fondurile afectate 
pentru procurarea de materiale și echipament sportiv. La clubul Rapid 
din București nu s-a cheltuit in acest an nici măcar UN LEU pentru 
asigurarea inventarului necesar secției de lupte. Aceeași situație la secția 
de box a clubului Progresul București, Ia secția de scrimă a clubului 
Steaua. La Constructorul București, din bugetul de 392 000 Iei, aprobat 
pentru pregătire și procurare de echipamente și materiale s-au cheltuit, 
jJ| primele luni ale anului, doar... 12 000 de lei. Este evident că această 
situație are efect negativ asupra întregii activități sportive de perfor
manță. în nici un caz delăsarea nu trebuie afișată ca grijă pentru rea
lizarea de... economii 1 Ceea ce au făcut aceste cluburi nu sint economii, 
ci prejudicii aduse procesului instructiv-educativ, activității competițio
nale a sportivilor fruntași.

Și pentru că veni vorba de activitatea de instruire a sportivilor 
fruntași trebuie să arătăm că și in acest domeniu există încă numeroase 
lipsuri care frînează creșterea performanțelor. De multe dintre ele se 
fac vinovați unii antrenori și sportivi, dar și consiliile regionale care 

. n-au intrat încă în profunzimea acestei activități. Să amintim doar că 
IK ceie 2—4 antrenamente pe săptămînă pe care le execută boxerii din 

Sibiu și Galați, luptătorii de la Tg. Mureș, atleții de la Farul Constanța 
ș.a. nu reprezintă nici pe departe necesarul minim pentru un sportiv 
fruntaș de astăzi; că în conținutul antrenamentului există multă rutină, 
nu se insistă asupra individualizării pregătirii (la Dinamo București, la 
box și lupte juniorii și seniorii lucrează împreună) și nu sînt folosite, 
decît foarte rar, aparatele ajutătoare ; că volumul și intensitatea lucrului 
la un antrenament, ca și numărul repetărilor sînt insuficiente ; că unii 
sportivi nominalizați, de la care se așteaptă rezultate de valoare, lucrează 
la fel ca și cei de categoria a ni-a, în ioc să facă antrenamente supli
mentare, cu un volum de muncă corespunzător sarcinilor; că în secții 
mai sînt menținuți sportivi fără perspective de progres etc.

Toate aceste lucruri trebuie să fie cunoscute în primul rînd de acti
viștii consiliilor regionale dar nu la... ședințe, ci din analiza pe teren a 
activității secțiilor și a sportivilor nominalizați. Din păcate, există încă 
la unii activiști ai consiliilor regionale tendința de văicăreală, în timp 
ce alții consideră că și-au făcut datoria dacă au... sesizat Consiliului 
General o serie din lipsurile pe care le-au constatat și așteaptă ca 
.centrul" să ia măsuri. Este o atitudine greșită, după cum greșită ni se
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pare și poziția unora care, sub pretextul .nespecializării' in problemele ■ 
activității sportive de periormanță, nu intervin în treburi pe care le I 
văd zilnic sub ochii lor. Cît timp ii trebuie oare unui activist pentru a ■ 
ajunge să se specializeze intr-un anumit domeniu, cunoscind iaptul că I 
în consiliile regionale, de pildă, unii tovarăși au de acum un stagiu > 
de cel puțin 5—6 ani ? Nespecializarea nu mai poate fi astăzi o expli- | 
cație pentru lucrurile care nu merg cum trebuie, pentru progresul încă . 
prea lent al sportului nostru de performanță în regiuni !

Pc urmele

loilctoanclor noastre

în ziarul nostru nr. 4899 a fost 
publicat foiletonul intitulat: Clubul 
„NAFTALINA*. NAFTALINA înseam
nă de fapt: „Nu Avem Fete Tinere 
Angrenate La întreceri. Nu. Aștep
tațiDomiciliul clubului, la Pi
tești.

lată-ne zilele trecute la Pitești, pe 
urmele... NAFTALINEI. Primul po
pas, la asociația sportivă Textila. In
terlocutor — C. Popescu, secretarul 
asociației.

— Intr-adevăr, atunci aveam o sin
gură echipă de volei și aceea pe pen
ultimul loc în campionatul orășenesc. 
Notați, acum —• 18 echipe de fete 
care au spulberat orice urmă de... 
naftalină. Și nu sînt doar pe hîrtie. 
Ele participă la campionatul asocia
ției, urmînd să susțină 51 de partide 
pentru desemnarea, campioanei. Adău
gați și faptul că 115 fete participă 
la concursul pentru Insigna de poli
sportiv, ele treci nd pînă acum două 
probe. Alte 28 de salariate au luat

S-A RENUNȚAT
9

LA... „NAFTALINA44
recent examenul de instructoare spor
tive la atletism și volei. Trebuie să 
mai spunem că la campionatul de tenis 
de masă al asociației participă 65 
de sportive, iar recent s-au format 
și 10 echipe de orientare turistică.

— Aveți cumva și planuri de vii
tor ?

— Avem! La o adică, așa cum s-a 
scris un... foileton, de ce nu s-ar 
scrie și un reportaj care să arate rea
lizările noastre 2

— Vi-1 promitem cît de curînd.
★

Tată-ne și la Combinatul de indus
trializare a lemnului. în drum spre 
sediul asociației ne întîmpină un tînăr 
cunoscut. Era mărșăluitorul Ion Ca- 
trina.

— După apariția foiletonului am 
fost numit instructor sportiv la aso
ciația Foresta.

— în acest caz sperăm că activi
tatea sportivă n-a mai fost lăsată 
la... naftalină î

P
ublicăm în rîndurile de mai jos o serie de aprecieri asupra nivelului 
tehnico-tactic al turneului final al campionatului masculin de baschet, 
făcute de prof. Teodora Predescu pe baza observațiilor personale și 

a unor date înregistrate de o brigadă de studente de la L C. F. Observațiile 
autoarei ridică o serie de probleme importante care interesează in mod di
rect pe antrenorii echipelor noastre fruntașe. Socotind că datele furnizate 
constituie o bază de discuții, invităm pe antrenori, ca ți pe alți factori inte
resați în progresul baschetului nostru, să ne scrie, arătînd ce măsuri au luat 
sau ce cred că trebuie făcut pentru ca acest joc sportiv să poată progresa pe
măsura condițiilor create.

Observațiile personale, precum și 
datele înregistrate de o brigadă de 
studente de la I.C.F. cu prilejul tur
neului final a) campionatului republi
can masculin ne-au permis să des
prindem o serie de aspecte cu pri
vire la valoarea tehnico-tactică a 
echipelor și a jucătorilor, asupra 
formei manifestate, concepției lor de 
joc și de pregătire.

Baschetul românesc are, prin ex
celență, un vădit suport tehnic. Acest 
fapt a fost reflectat și în turneul fi
nal, în special prin nivelul pregă
tirii tehnice a jucătorilor pătrunzători 
care au avut în aruncările Ia coș 
din săritură și în driblinguri arme 
eficace de depășire a adversarilor, 
detașindu-se de jucătorii pivoți. Este 
de semnalat faptul că aruncarea ia 
coș cu o mină din săritură, fără pa
nou, a constituit procedeul de bază 
folosit de majori
tatea jucătorilor. 
Acest procedeu 
tehnic a fosl exe
cutat cu eficacitate 
din spațiul de 3 
secunde, precum 
și de la o distan
ță de 5-6 m (o 
deosebită măies
trie au dovedit 
jucătorii Diacones- 
cu, Albu, Iecheli, 
Barău, V. Gheor- 
ghe. In realizarea contraatacurilor și 
în acțiunile individuale de depășire 
directă a adversarului, mai ales în 
momentele de atac pozițional, a fost 
folosit cu succes driblingul. S-au 
îmbunătățit simțitor controlul min
gii, driblingul fără a privi mingea, 
poziția joasă și variațiile de ritm. 
Pentru pregătirea de viitor, trebuie 
insistat însă asupra transmiterii min
gii din dribling cu o mină, direct ju
cătorilor plasați pe teren în poziții 
favorabile.

Aruncările la coș în condiții de 
dezechilibru în contraatac, în pă
trunderile și depășirile efectuate în 
mare viteză și-au sporit eficacitatea 
mai mult la jucătorii pătrunzători și 
mai puțin la pivoți. Turneul final a 
arătat că pivoții nu au făcut nici de 
astă-dată saltul tehnic mult așteptat, 
mai ales dacă ne gîndim la rolul pe 
care ar putea să-l joace în realiza
rea unor victorii în partidele inter
naționale. In general, ei au adoptat 
poziții statice, cu excepția lui le- 
cheli și Novacek (acesta din urmă 
doar la meciul Steaua—Dinamo). A-

Numai 3 jucători în luptă la pa
nou (Cernea Giurgiu de ta Di
namo și Savu de la Steaua). Un 
moment ce ilustrează cum nu se 
poate mai bine lipsurile echipelor 
fruntașe la un capitol deosebit de 
important RECUPERAREA MINGII 
LA PANOU.

Foto : P. Romoșan

— Să dăm mai bine cuvîntul fapte
lor. Au fost înființate două echipe de 
handbal și două de volei, 34 de fete 
sînt de cîteva ori pe săptămînă în 
față tablelor de șah, iar alte 24 în
vață tenisul de masă. Campionatul 
asociației se desfășoară la atletism, 
fotbal, volei, șah și tenis de masă. 
Peste puțin timp vor începe întrece
rile la handbal și la tir.

&
Și la asociația sportivă Sănătatea 

au început să se îndrepte lucrurile. 
Echipa feminină de volei s-a clasat 
pe locul IV în campionatul orășenesc. 
De asemenea, fetele practică atletis
mul, tenisul de masă și șahul. Deci, 
acum la Sănătatea există ceva acti
vitate sportivă.

Numai la A.S. Spartac, asociația 
sportivă a TAPL Pitești, continuă să 
miroase a „naftalină*. Pînă cînd, nu 
știm, deși am fi curioși să aflăm.

C. CH. 

runcările Ia coș ale pivotilor au ră
mas cele clasice, cu întoarcere din 
săritură. In schimb, aruncările ain 
semicîrlig și cu depășirea panoului 
sînt utilizate rar și de cele mai multe 
ori în neconcordanță cu situația tac
tică determinată. Au fost folosite și 
aruncările din voie, dar ele nu au 
devenit o preocupare permanentă a 
jucătorilor pivoți. Aruncarea din 
voie, cu elan și cu bătaie pe un pi
cior a fost utilizată de cîteva ori de 
jucătorul Novac în decursul celor 
15 meciuri urmărite, precum și de 
V. Gheorghe, Dragomirescu și Pre- 
dulea. O constatare pozitivă: a 
crescut eficacitatea în aruncările li
bere, dar nu și în momentele deci
sive, cînd s-a ratat în nroportie de 
50 la sută. Din datele înregistrate a- 
supra paselor greșite și greșelilor de 
tehnică (dublu dribling, control slab

Constatări asupra nivelului 
tehnico-tactic 

al turneului final la baschet

al mingii ș.a.), a reieșit că în medie 
în cele cinci meciuri susținute, fie
care echipă a comis 7 greșeli.

In ceea ce privește tactica indivi
duală, am remarcat că se acordă mai 
multă importantă atacului. S-a făcut 
un salt valoric în depășirea prin 
dribling a apărătorului direct și chiar 
a mai multor apărători (i-am remar
cat pe Ruhring, Diaconescu, Jean 
Ioneșcu, Purcăreanu). De asemenea, 
s-a îmbunătățit protejarea mingii, 
atît în acțiunile statice, cît și în cele 
active. Mai deficitară se prezintă încă 
angajarea calitativă a jucătorilor pi
voți. Din datele înregistrate asupra 
urmăririi mingilor, se constată că 
în medie au fost efectuate 11 recu
perări în atac și circa 12 urmăriri la 
panou în apărare. Politehnica a re
cuperat în medie 12 mingi (cel mai 
mult), iar Universitatea Timișoara 7 
(cel mai puțin). Tot Politehnica are 
cea mai ridicată medie și la urmă
riri : 22, iar Universitatea Timișoara 
cea mai scăzută : 14.

In apărare, tactica individuală a 
rămas deficitară, indiferent de sis

temul aplicat (om la om, zonă adap
tată sau combinată). Preocupări 
pentru folosirea procedeului „capac" 
au existat doar la unii jucători pi
voți (Demian, Novac și Novacek). 
Mai rar au fost folosite scoaterea 
mingii din dribling, intercepția și 
„smulgerea". Trebuie îmbunătățit și 
mai mult marcajul agresiv la jucăto
rul aflat în posesia mingii, printr-un 
joc activ de brațe și picioare.

Tactica colectivă în apărare a ară
tat că s-a făcut un salt în ceea ce 
privește orientarea. In general, s-a 
constatat că există un mare decalaj 
între valoarea atacului și cea a apă
rării, la aceleași echipe, atacul de
pășind apărarea. Surprinzător, dar la 
acest turneu a lipsit presingul care 
a apărut doar în ultimele minute de 
joc, determinat de evoluția scoru
lui

In cadrul tacticii colective de atac, 
remarcăm progresul valoric înregis
trat la: ocuparea dispozitivului de 
atac ca o continuare a trecerii rapide 
din apărare, pregătirea organizată a 
atacului, angajarea frecventă a ju
cătorilor centri care au dovedit e- 
ficacitate în manevrele tactice de 
atac (V. Gheorghe, Nosievici, Tur- 
sugian, Iecheli și Purcăreanu), pre
ocuparea pentru combinații pe col
țuri și cu apariția din partea opusă 
a mingii. Combinațiile frecvent fo

losite au fost „dă 
și dute", încruci- 
șerile și, în mod 
sporadic, blocajul 
Blocajul efectuat 
în partea opîisă 
mingii a fost în
locuit de cele mai 
multe ori și cu 
schimbarea de 
locuri. Blocajul la 
jucătorul cu min
gea a folosit pen
tru crearea con

dițiilor favorabile de aruncare la coș 
din săritură. Au predominat com
binațiile între 2—3 atacanți, ceilalți 
jucători fiind angrenați în dirijarea 
echilibrului defensiv sau în recupe
rarea la panou.

Cît privește pregătirea fizică, con
siderăm că ea mai poate fj îmbună
tățită, în special la capitolul rezis
tență. în plus, jucătorii noștri, mai 
ales pivoții, trebuie să dobindească 
robustețe pentru a putea face față 
cu succes luptei „aeriene" la panou.

Alături de ceilalți factori ai antre
namentului, pregătirea psihologică a 
jucătorilor trebuie și ea îmbunătățită.

în felul acesta dîrzenia și combati
vitatea în momentele decisive se vor 
împleti cu clarviziunea și stăpînirea 
de sine.

prof. TEODORA PREDESCU 
asistentă la I.C.F.
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IN VEDEREA „EUROPENELOR" Radu Rusu a realizat un nou

record republican la 1500 m obstacole
Loturile reprezentative 

(tineret) au intrat 

in pregătire
După cum se știe, de la 21 iulie 

șl piuă la 3 august, Ungaria va găz
dui întrecerile din cadrul primei 
ediții a campionatelor europene de 
voiei_deschise echipelor naționale de 
tineret. Iată cîteva amănunte privind 
preparativele „speranțelor* voleiului 
nostru în vederea evenimentului din 
iulie.

Cele două loturi ale reprezentati
velor de tineret au intrat la 8 iunie 
în pregătire; cel masculin, a cărui 
conducere tehnică o asigură antre-
norii Nicolae Mihăilescu și Victor 
Surugiu — Ia Timișoara, iar cei fe
minin, avîndu-i antrenori pe Nicolae 
Meadu și Viorel Papuc — la Con
stanta. De la antrenamentele comune 
lipsesc pentru moment cîțiva volei
baliști, și anume, aceia care nu au 
încheiat anul școlar, aflîndu-se încă 
în examene.

Loturile sînt compuse din jucătorii: 
Armion, Copaci, Rouă, Tănăsescu, 
Trincă, Vraniță, Nilvan, Cohn, Sta- 
mate, Rotaru, Dumitrescu, Oros, 
Bontidean, Neuman și jucătoarele : 
Florica Tudora, Marta Szekeiy, Doina 
Belgea, Constanta Bălășoiu, Mariana 
Popescu, Viorica Goia, Aurelia 
Căunei, Carolina Nan, Emilia Vama- 
șiu, Terezia Viruzab, Florentina De- 
metriu, Marcela Pripiș, Constanța 
Zamfirescu, Doina Meseșan și Ruxan- 
dra Drăgolici.

La Timișoara și la Constanța pre
gătirile Ioturilor durează pînă la 22 
iunie, cînd jucătorii și jucătoarele 
vor veni la București, în vederea ple
cării în Turcia (Ia Izmir), unde între 
26 iunie și 5 iulie vor participa la 
primul din cele două examene mai 
grele dinaintea „europenelor*. E 
vorba de „Cupa speranțelor", la care 
în afara echipelor României, urinează 
a lua parte reprezentativele de ti
neret, masculine și feminine ale Tur
ciei, Bulgariei, Izraelului, Greciei și 
Cehoslovaciei.

Ultima verificare a „cadeților" 
noștri pentru confruntarea continen
tală din Ungaria va avea Ioc în Ca
pitală, replica dîndu-Ie-o reprezenta
tivele de tineret ale U.R.R.S., cu care 
echipele României vor juca fiecare 
Cîte două meciuri : primul la 16, al 
doilea la 18 iulie.

UNDE MERGEM?
Simbăla

ATLETISM : stadionul Tinere
tului. de la ora 8,30 : concursul 
republican de juniori II și copii 
— faza orășenească ; de la ora 
16,15 : campionatul republican de 
juniori I — faza orășenească.

BOX : grădina clubului Grivița 
Roșie, de la ora 19 : finalele „Cu
pei începătorului".

CICLISM : velodromul Dinamo, 
de la ora 16 : „Cupa C.P.B.".

ÎNOT : Ștrandul Tineretului, de 
la ora 9 și 18 : faza orășenească 
a campionatului republican de ju
niori și seniori.

RUGBI : teren Constructorul, 
de la ora 16 : Gloria — Dinamo 
și Constructorul — Grivița Roșie 
(categoria A).

Duminică
ATLETISM : stadionul Tinere

tului, de la ora 8,45 : concursul 
republican de juniori II și copii 
— faza orășenească.

S In cadrul etapei regionale a cam
pionatelor republicane desfășurată pe 
stadionul orășenesc din Cluj au fost în
registrate trei noi recorduri republicane 
și alte două regionale. In cursa de 1500 
m obstacole Radu Rusu (C.S.M.) a reali
zat 4:12,9 — record de juniori. Adriana 
Mănaru (Lie. Avram lancu Aiud) a a- 
runcat mingea de oină la 56,30 m cu 6 
m mai mult decît recordul republican 
de copii iar Draga Comșa cu 246 p la 
triatlon II a stabilit șl ea un record la 
copii. Alte rezultate : FEMEI : 100 m : 
A. Socol 12,3 ; 200 m : Socol 25,4 ; 1000 m: 
I. Silai 2:59,4 (800 m—2:22,2) ; înălțime : 
L. Holhoș 1,48; suliță: R. Luca 38,25; BĂR
BAȚI : 800 m : R. Furghel 1:58,6 ; 400 mg: 
D. Grama 56.8 ; lungime : C. Socol 6,65 ; 
greutate : Socol 13,80 ; disc : Socol 47,17; 
suliță: Șt. Naghi 60,15. PROF. P. NAGHI- 
coresp.

• Cu prilejul unui concurs desfășurat 
la Timișoara studentul Gerhard Picul- 
sclii a realizat un nou record regional 
în proba de decatlon totalizînd 6824 
puncte. El a înregistrat rezultatele: 100 
m—11,3, lungime—6,58, greutate—14.01. 
înălțime—1,83, 400 m—55.3, 110 mg—16.7. 
disc—33,02, prăjină—3,90, suliță—60.10. 
1500 m—4:51,1. Cercetînd rezultatele pe 
probe apreciem că Piculschi are încă 
posibilități să-șf îmbunătățească simți

Tinărul alergător clujean Radu Rusu recordmanul de juniori al tării la cursa 
cu obstacole

Renasc tradițiile brăiiene
Brăila a fost, nu cu prea multă 

vreme în urmă, un puternic centru 
atletic. De aici s-au ridicat, de-a 
lungul anilor, atleți ca Nicolae Gurău. 
Constantin Crețu, Eugen Vîlsan, Ale
xandru Tudorașcu, Letiția Bendiu. 
Georgeta Dumitrescu etc care au făcut 
parte din echipa reprezentativă a 
țării. ■'-)

Din păcate, frumoasele tradiții au 
fost uitate la un moment dat și ac
tivitatea atletică din acest oraș a 
stagnat. în ianuarie 1964 a luat însă 
ființă secția de atletism a Clubului 
sportiv orășenesc, conducerea 
namentelor fiind încredințată 
sorului ION LEU, absolvent al 
cu specializarea în atletism.

Și tînărul profesor, el însuși fost

antre- 
profe- 
I.C.F.,

CĂLĂRIE : parcul sportiv Di
namo, de la ora 9,30 : „Cupa Di
namo".

FOTBAL : stadionul Republicii, 
ora 15,45 : Dinamo Obor — T.U.G. 
(baraj pentru desemnarea campioa
nei orașului București) ; ora 
17,30 : Steaua — Steagul roșu (ca
tegoria A) ; stadionul Dinamo : 
ora 9,15 : Dinamo Victoria — 
Știința București (categoria B) ; 
ora 11 : Metalurgistul București — 
Progresul București (cat. B) ; te
ren Laromet, ora 10 : Tchnometal 
București — Chimia Făgăraș (cat.

ÎNOT ; ștrandul Tineretului, de 
la ora 9 și 17 : faza orășenească 
a campionatului republican de ju
niori și seniori.

POLO : bazinul Dinamo, ora 11 :
Dinamo — Industria lînii Timi
șoara (cat. A).

MOTOCICLISM : complexul
sportiv Pantelimon (capătul liniei 

■ tramvaiului 14), de la ora 10 : 
etapa a II-a a campionatului re
publican de motocros.

RUGBI : teren Steaua (Ghen- 
cea), ora 11 : Steaua — Progresul 
(cat. A). 

tor acest record și să treacă de 7000 de 
puncte.

q In etapa regională a campionatelor 
de seniori desfășurată pe stadionul Ti
neretului din Oradea au fost înregistrate 
doar cîteva rezultate miȘumitoare : FE
MEI : înălțime : Cornelia loma 1,55 (la 
faza orășenească reușise 1,58), Olga Fu- 
liaș (născută 1950) 1,52 ; lungime : Toma 
5,32, Vanda Tempeami (Beiuș) 5,22 : BĂR
BAȚI : 100 m : S. Dincă 11,1 ; 1500 m : 
FI. Ardeleanu 4:08,7, Tr. Magheru 4:08,8j 
lungime : I. Chiovari (Beiuș) 6,87, Dincă 
6,75 ; greutate : I. Lazăr 14,25 (la faza o- 
rășenească a aruncat 14.54 — rec. re
gional) : ciocan : L. Karcls 51,30. P. LO- 
RINCZ-coresp.

• Faza orășenească a campionatelor 
de juniori a avut loc pe stadionul Trac
torul din Brașov. Timp nefavorabil. 
BĂIEȚI : 100 m : N. pita 11,3 ; 300 m : G. 
Bara 39,3 ; 400 m : Gh. Ghișe 53,0 : 800 m: 
C. Oană 2:02,5, N. Sene 2:02,7 ; 90 mg : 
Gh. Suha 12.8 ; lungime : Pița 6,15 ; greu
tate : V. Nicolae 12.40 ; ciocan : Șt. Sis- 
oovicl 62,62 ; FETE : 60 m : D. Mînzat 
8.4 ; 60 mg : El. Zekani 10.2 ; disc : C.
Kondari 32.18. C. GRUIA-coresp. reg.

llllll

al echipei reprezentative 
în lungime, a început să 
cu multă tragere de inimă.

component 
ca săritor 
muncească 
perseverînd în ciuda tuturor greută
ților. La stadion lipsea o groapă pen
tru sărituri, lipseau diferite materiale, 
nu exista un vestiar pentru atleți și 
principalul, erau puțini sportivi. Pro
fesorul Leu a început să desfășoare 
o muncă migăloasă, plină de pasiune 
A organizat concursuri pentru selec
ționarea tinerilor talentați, s-a zbătut 
pentru procurarea de materiale și 
echipament, a luptat cu indiferența 
unora. Și iată că, în mai puțin de doi 
ani, elevii profesorului Leu au în
ceput să se impună în diverse com
petiții cu caracter republican. Manole 
Mitilecis (1,97 m la înălțime și cu 
perspective pentru rezultate mai 
înalte), Mioara Coman (12,5 pe 
100 m) și Constantin Stanică (11,1 
pe 100 m) sînt doar cîțiva care au 
și fost luați în evidență pentru Iotu
rile republicane de juniori. în afara 
acestora și alții muncesc cu sîrguintă 
și nutresc speranța unor rezultate de 
valoare : Aurelia Vasile și Florin 
Radu (sprint), Emilia Mazilu și Nicolae 
Ion (semifond), Jean Bulancia (arun
cător), Gh. Topor (marș) etc.

Și chiar dacă,mai are încă de făcut 
față unor greutăți, care nu pot fi 
trecute cu vederea (le știu tovarășii 
de Ia club 1), totuși profesorul Ion 
Leu poate fi mîndru pentru ceea ce 
a reușit să facă în doi ani de muncă, 
îl felicităm și-i dorim noi succese!

N. COSTIN-coresp.

EZZO.ZRI
A V-a ediție 

a „Cupei Carpaților“
BRAȘOV, (prin telefon). — Sîmbătă 

și duminică va avea loc cea de V-a edi
ție a competiției de tenis de masă do
tată cu „Cupa Carpaților*. întrecerile 
se vor desfășura la probele pe echipe și 
cele individuale, la două categorii de 
vîrstă : seniori și copii. Și-au anunțat 
participarea sportivi și sportive de la 
Progresul, Bere Grivița, A.S.A., Spartac 
(toate din București), Voința Cluj, Sin
teza Oradea, Dinamo Craiova, C.T.S.- 
lași. Comerțul Tg. Mureș etc.

C. GRUIA-coresp. reg.

IN PLIN SEZON..
© Semnificația notelor ® Problema înaintașilor cen

• Pregătiri pentru meciul cu Uruguay ® Programul defii 

al meciurilor din „Cupa Europei"
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.. . Campionatul își deapănă ultimele 
etape în care a mai rămas de rezolvat 
o singură problemă : cine va retrograda ? 
Pasiunea cu care formațiile vizate își 
apără șansele nu permite un răspuns 
în rîndurile de față. 11 vom afla abia 
la „potou“, adică mai precis la 10 iulie, 
după ultima etapă. Paralel, sezonul fot
balistic atrage atenția publicului și prin 
bogatul program internațional. Nu s-au 
stins încă ecourile ultimei evoluții a 
echipei naționale la Ludwigshafen, unde 
fotbaliștii români — în ciuda scorului 
nefavorabil — au avut o comportare 
bună, și iată că o nouă confruntare 
de înalt nivel bate la ușă. Este vorba 
de meciul din 19 iunie cînd, pe „23 Au
gust" din Capitală, jucătorii noștri vor 
primi replica naționalei Uruguayului. 
încă un „amical» de mare interes 
pentru public, dar mai ales pentru ju
cători. Suita jocurilor echipei reprezen
tative va continua cu partidele fixate 
la 3 iulie cu Portugalia, la Porto și 
21 septembrie cu R.D. Germană, la 
București. Cele trei meciuri amicale ce 
vor urma, ca și cel disputat recent cu 
echipa R.F. Germane, se înscriu de fapt 
în planul de pregătire a echipei Româ
niei, pentru „oficialele" pe care le va 
susține în toamna acestui an și în 
primele luni ale anului viitor, în cadrul 
marii competiții „Cupa Europei", lată 
și programul definitiv al acestor întâl
niri : 2 NOIEMBRIE, CU ELVEȚIA LA 
BUCUREȘTI. 26 NOIEMBRIE. CU ITA
LIA LA ROMA, 3 DECEMBRIE. CU 
CIPRU LA NICOSIA. (Returul acestor 
jocuri va avea loc în 19G7 : în aprilie, 
cu Elveția, în mai, cu Cipru și în iunie 
cu Italia).

Așadar, după această trecere în re
vistă a programului viitoarelor partide 
ale echipei noastre reprezentative, să 
revenim la. . . prezent. Pe prim plan, 
deci, meciul cu Uruguay !

Pentru o serie de amănunte privind 
pregătirile echipei naționale, ne-am 
adresat lui Ilie Oană, unul din antre
norii lotului reprezentativ.

— Cum s-au comportat jucătorii 
noștri în ultimul meci ?

— Iată notele pe care le-am dat după 
meciul cu R.F. Germană : Ionescu 8 — 
Popa 8, Hălmăgeanu 7, C. Dan 9, Mo- 
canu 8 — Ghergheli 8, Dobrin 8 — Pîr- 
călab 6, Dridea 6, Badea 6, S. Avram 6.

— Vă rugăm să completați acestea 
cu cîteva amănunte, deoarece există 
un decalaj evident între notele jucă
torilor din apărare și înaintași !
Desigur. Notele, după părerea mea, 

reflectă un fapt de necontestat. în timp 
ce linia de fund a echipei a căpătat o 
mai mare stabilitate, omogenitate aș 
putea spune, confirmate de la o partidă 
la alta prin jocuri bune, înaintașii nu 
au reușit să realizeze încă marele nostru 
deziderat : eficacitatea. într-o vreme 
am avut probleme cu linia ultimilor 
apărători. Eram veșnic în căutarea fun
dașului stînga. Iată, s-a impus Mocanu, 
l-am introdus în lot șl, spre satisfacția 
noastră a tuturor, corespunde. La mij
loc, introducerea lui Dobrin — jucător 
de mare calitate — s-a dovedit bună, 
intr-un moment în care D. Popescu 
trece printr-o criză de formă. în aceste 
momente ne preocupă îndeosebi atacu* 
echipei.

— Ce greutăți aveți în alcătuirea 
liniei ofensive și cum credeți că le 
veți putea rezolva ?

— Avînd în vedere faptul că, în general, 
atacanții au de înfruntat apărări masive, 
aglomerate, apărări cu „libero", îmbu
nătățirea jocului înaintașilor constituie 
pentru noi problema nr. 1. în jocurile 
disputate pînă acum, dar îndeosebi în 
deplasare, înaintașii noștri nu au găsit 
„cheia" rezolvării situațiilor impuse de 
adversarii pe care i-& întîlnit. Dacă, pe 
teren propriu, Pîrcălab și, într-o oare
care măsură, S. Avram joacă în general 
bine, creează situații și chiar le fructi
fică, pe terenul adversarului extremele 
noastre sînt încă deficitare. Deși sînt 
jucători de viteză, cu tehnică, ei nu sînt 
preocupați — curios — de marcarea go
lurilor. N-aș spune că n-au avut 
ocazii. ..

STATISTICA ARE
Cu trei etape înainte de terminar

în actualul campionat, cel mai frecvent scor final 
a fost cel de 1—0, apărut de 29 ori pe tabelele de 
marcaj. îi urmează 2—1, de 22 ori, 2—0 de 20 ori, 
1—1 de 17 ori, 0—0 de 16 ori, 3—0, de 12 ori, 4—0, 
3—1 și 3—2 de cîte 7 ori, 2—2 de 6 ori și 4—1 de 
5 ori, 6—0 și 4—2 de cîte 3 ori, 3—3, 5—2 și 5—1 
de cîte 2 ori și... în sfîrșit 6—1 și 8—0 cîte o singură 
dată.

S-au marcat pînă acum 432 goluri, dintre care 27 
din lovituri de la 11 m și 15 în proprie poartă (auto
goluri).

★
120 meciuri s-au terminat prin victorii și 41 la 

egalitate; cele 120 victorii sînt astfel „distribuite": 
100 gazdelor și... 20 oaspeților, raportul fiind de 5—1 
în favoarea echipelor care au jucat pe teren propriu.

★
Crișul, Știința Craiova și Siderurgistul și-au marcat 

în proprie poartă cîte 3 goluri; C.S.M.S. și Farul, 
cîte 2 iar U.T.A. și Steaua unul singur ! Ău bene
ficiat de pe urma autogolurilor: Dinamo București, 
de 3 ori ; U.T.A., Politehnica Timișoara, Știința Cra
iova și Universitatea Cluj de cîte 2 ori ; Steaua, Pe
trolul, Siderurgistul Galați și Farul, cîte o dată.

Politehnica Timișoara și Steagul roșu continuă să 
fie singurele echipe care nu au marcat nici un gol 
din lovituri de la 11 m.

★
Politehnica Timișoara este echipa care a pierdut — 

pînă acum — cele mai multe partide: 12, în timp 
ce Petrolul a pierdut cele mai puține : 3.

— Se spune despre PîrcălaB 
joacă reținut în meciurile din J 
De ce ?

— în jocul cu R.F.G., Pîrcălab a I 
într-adevăr reținut la început, darfl 
revenit pe parcurs și a desfășurat 
joc care i-a adus elogii din parteal 
cialiștilor și preset vest-germane. I 

— Cum se explică acest lucrJ
— Este vorba mai mult de o ehesl 

de ordin psihic. Are impresia că I 
orice fundaș joacă „tare". Atunci! 
cînd el își valorifică întregul OagJ 
cunoștințe tehnice, cînd vede ci 
poate depăși adversarul prin vitezl 
bordantă pe care o are sau prin I 
lingul lui de mare finețe, își reci 
încrederea Cînd o să marcheze șl 
luri pentru echipa națională, atunci 
fi într-adevăr una din cele mai I 
extreme din Europa.

— Are prilejul chiar în acest 1
— Desigur, în meciul cu Urugual 

Porto, la Roma. Dar nu numai 
ci și Sorin și. . . ceilalți.

— Ați lăsat probabil intențl 
pentru la urmă marea problerrl 
înaintașilor centrali. Vă rugărl 
ne spuneți de ce „mergeți" cu I 
dea vîrf de atac ?

— Sînt nevoit să repet unele Iul 
spuse mai înainte. în fața unor epl 
masive, aglomerate sau în fața celd 
joacă cu „libero" avem nevoie 
înaintaș central care are 
„sparge" asemenea apărări. Pent^R 
rea masă a spectatorilor, care nu I 
nosc sarcinile ce-i revin în joc. Di 
nu s-a evidențiat. în schimb, el a| 
jucat planurile apărărilor aduersl 
adus un anumit aport în cadrul I 
tactice de joc a echipei noastre. Di 
„a mers" bine în meciul cu Portul 
în meciul cu echipa Budapestei și ii 
cu echipa franceză Valenciennes, in I 
a înscris ambele goluri. . . El a I 
util și în meciul cu R.F. Germana 
eu și colegul meu ȘTEFAN COVACfl 
ajuns totuși la concluzia că Dridea ni 
.manifestat o formă constant bună în fl 
jocurile. Avem însă '.datoria, și ncl 
antrenorii lui de club, să-l aduceri 
forma cea mai bună penti* viitod 
întâlniri internaționale. Des&re Bj 
nu am decît cuvinte bune. Din pi 
însă el este acum bolnav și nu-l I 
putea folosi în meciul cu Uruguay!

— Asta-i o surpriză neplăcută, d 
cîte știm și Hălmăgeanu este 4 
dentat ?

— Hălmăgeanu va reintra. Proba 
centrală este aceea de a introduci 
echipă un jucător cu calități simi 
lui Badea. De aceea urmărim cu tti 
atenție jocurile de campionat.

— Pe ce jucători contați la-'dflj 
oră ?

— Ionescu și Constantinescu — I 
tari, Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, J 
canu, Nunweiller III — fundași. Gi 
gheli, Dobrin, D. Popescu — mijlol 
Pîrcălab, Dridea, Cuperman, lancu, 
rin Avram — înaintași.

— In concluzie ?
— Pregătirile pentru meciul cu | 

guay le vom face săptămîna vittd 
Vom pune accent pe omogenizarea 
mației de bază în scopul realizării 
idei tactice precise, concepută în fui 
\de specificul echipei adverse.. .

Din discuția purtată cu antren 
Tlie Oană a reieșit munca pe care ad 
norii o desfășoară cu echipa reprej 
tativă pentru realizarea celor două j 
probleme comune oricărei formații : 
gurarea unei apărări ferme, cMpabil 
țină „piept" celor mai valoroși înaid 
și eficacitatea atacului, pentru străj 
gerea celor mai „betonate" apă| 
După cum a reieșit din cele reia 
de interlocutor — prima problemă | 
rezolvată într-o bună măsură. în 
ce privește celălalt aspect — eficacifl 
— realizarea ei este o problemă 
dificilă (vezi dificultățile enumerate 
sus) dar care pînă la urmă va trebd 
fie rezolvată . 4 Să sperăm, cît 
curînd.

CRISTIAN MANT

Cele mai 
cele mai pi

Singurele 
propriu — 
Știința Cra 
partide, 19 I 
16 puncte).:

în deplas: 
Craiova și 
care nu au 
au cîte 4 - 
jocuri egale 
și Rapid, c

în primă 
goluri în 1: 
scris — pîn 
a egala ni 
trebui deci, 
de disputat 
goluri.

Știința Cj 
mai puțind 
12 meciuri

în deplas; 
Siderurgistu 
luri primite



ETAPA A XXIV-A !

Avancronica cronicarilor noștri
în cursul zilei de ieri (pînă la „ultima oră*) corespondenții ne-au transmis formațiile probabile pe care echipele le vor alinia în etapa 

a XXIV-a. lato mai jos și aprecierile cronicarilor noștri despre partidele de mîine Răspundem astfel la numeroasele telefoane pe care secția de 
otbal le-a primit în cursul acestei săptămîni de la cititorii care ne-au cerut părerea asupra jocurilor de duminică.

O ATRACȚIE: DUELUL MOCANU - PiRCALAB

PETROLUL : (1)
DINAMO BUC : (5)

23 15 5 3 44—17 35
23 878 3r—27 23

PETROLUL: Ionescu — Pahonțu, Boc, Florea Mocanu — Iuhas, 
Dragomir — Dincuță, Dridea I, Drăgan, Moldoveanu.

DINAMO BUC. : Datcu — Popa, Nunweilier III, Nunweiller IV, 
van — Grozea, O. Popescu — Pîrcălab, Varga (Ene), Frăilâ, Haidu.

Arbitri i Iosif Ritter (la centru), Ladislau Ferencz și Tr. Cruceanu 
la tușă).

„Actuala cu prezumptiva campioană a țării se confruntă miine 
n „orașul petrolului". Un derbi, deci. Prin încheierea prematură a 
luelului Petrolul — Rapid pentru titlu, lupta pentru supraviețuire in 
:ategoria A este in acest final de campionat mult mai interesantă și 
ipectaculoasă decît cea pentru cîștigarea titlului. Cred, insă, că va 
i o dispută „de ambiție". Petro- ------------------------------------------------------
iștii vor dori probabil să infirme 
n fața suporterilor lor insuccesul ___________________ .___________
le la Arad, iar dinamoviștii bucu- 
eșteni să arate că și Mihai Io- 
lescu poate simți „suflul" lui Pîr- 
:ălab. Să vedem ce o să spună 
Mocanu...'. (C. MACOVFI).«^an

LA ORIZONT, O PARTIDA 
DE SPECTACOL

TEAUA: (7) 23 6 10 7 31—23 22 
TEAGUL
OȘU : (10) 23 9 3 11 34:29 21
STEAUA : Suciu — Petescu, 

enei, D. Nicolae, Sătmăreanu — 
aksi, D. Popescu — Creiniceanu, 
Constantin, Voinea, S. Avram.
STEAGUL ROȘU : Adamache — 

laharia. Jenei, Al ecu, Naghi 
□amnjț—- Pescaru, Szigheti — 
elimesi, Gane, Goran, Gyorfi.
Arbitri: Ion Dobrin (centru),

J. Lazăr și Gh. Oprită (la tușă).
„Un joc cu implicațiile lui (mai 

mțin furtunoase) pentru un loc 
ît mai bun în mijlocul clasamen- 
ului. La București sau Brașov par- 
idele dintre steliști și stegari au 
tîrnit totdeauna interes. Prevăd 
aJoc de calitate, Ia posibilitățile 
Bbt ale acestor formații. Reve- 
tirea lui Constantin a adus lin 
uilu proaspăt formației bucureș- 
ene și sper ca „profesorul" să 
confirme și pe mai departe. Bă- 
eții lui Ploeșteanu știu aceasta 
:i și-au luat toate măsurile. Așa- 
lar, la orizont, o partidă care me- 
ită să fie vizionată". (M. CRIS
TIAN).

)IN NOU PROGRAM CU... 
PREMII

Programul editat pentru jocul de 
Eotbak STEAUA — STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV, de mîine de pe stadionul 
Republicii conține un bogat material 
lin care menționăm : Aceleași me- 
:iuri în toamnă. Palmarese, Cunoaș- 
:eți regulamentul? De la 0—3 la 5—3. 
laleidoscop extern etc. De asemenea, 
:a șl la etapa nrececfentă, PROGRA
MELE SÎNT NUMEROTATE ! Intre- 
orinderea de exploatare a bazelor 
sportive acordă gratuit, prir. tragere 
a sorți, unui număr de spectatori 
ieținători de programe, bilete He m- 
;rare la meciul de fotbal ROMANIA— 
URUGUAY, din 19 iunie a.e.

1NTUL! 

ipionatului
leciuri le-a cîștigat Petrolul : 15 ; 
șui: 5.

★
îeînvinse pînă acum — pe teren 
itrolul (11 particțe, 22 puncte), 
partide, 20 puncte), C.S.M.S. (11 
și Universitatea Cluj (11 partide,

★
ua, Dinamo Pitești, Crișul, Știința 
•ontinuă să fie singurele echipe 
ii ci o victorie ; Petrolul și Rapid 
Siderurgistul are 2 victorii și 2 
?agul roșu, Politehnica Timișoara 
singur meci egal.

★
campionatului, s-au înscris 265 

In cea de-a Il-a parte, s-aiu în- 
— 167 goluri, în 10 etape. Uentru 
'olurilor marcate în toamnă, ar 
cele 3 etape, cîte au mai rămas 
;t retur, să se marcheze încă 98

★
primit — pe teren propriu — cele 

|rattualul campionat: numai 4 în 
e.

★
mai multe goluri înscrise le au i 

Rapidul 13. Cele mai multe go- 
urgistul 34 și Știința Craiova 29.

U.T.A. ÎNCEARCĂ MAREA CU- DEGETUL

FARUL i (11)
U.T.A.: (8)

23 8 4 11 24—32 20
23 7 8 8 28—34 22

SIDERURGISTUL ÎȘI JOACA ULTIMA CARTE

UNIVERSITATEA CLUJ : (S)
23 6 16 7 25—32 23

SIDERURGISTUL : (13)
23 6 6 U 36—47 U

UNIVERSITATEA CLUJ : Gaboraș 
CMoguț) — Mustâțea. Anca, Pexa. 

Cîmpeanu — Neșu, Țegean (Oprea) 
— Marcu, Ivansuc, Adam (M. Bretan), 
Szabo.

SIDERURGISTUL : Enache — Pal, 
Coicu, Costache. Valcan — Icniți. 

Adam — S. Bretan, Voinea, Stâtes- 
cu, Ciocănaru.

Arbitri: Vasile Dumitrescu (Ia cen
tru), Gh. Ghemingian și D. Isâcescu 
(la tușă).

„Calculele spun că in minutul st al

CRIȘUL* (14) 
DINAMO PITEȘTI : (4)

FARUL : Manciu — Pleșa, Costin, Tîlvescu, Gref — Manolache, 
Koszka — Caraman, Zamfir, Iancu, Kalo.

U.T.A.: Weichelt — Țirlea, Bacoș, Mețcas, Igna — Chivu, rloruț 
— Panîea, Jac, Donciu. Axente.

Arbitri : Nită Marin (Ia centru), R. Buzdun și V. Roșu (la tușă).
„Sint convins că In prezent antrenorul Virgil Mărdărescu calcu

lează care sint sansele echipelor în lupta pentru evitarea retrogra
dării. Fi spune cu siguranță că echipa sa, Farul, are neapărată nevoie 
de 2 puncte in meciul cu U.T.A. Și este firesc. în caz contrar, Farul 
rămine in zona periculoasă—

Nici U.T.A. nu are o situație trandafirie. Dar, pentru a se salva 
definitiv, un punct la Constanța ii este suficient. Desigur, băieții de 
pe Mureș — prima oară pe litoral în acest sezon — vor încerca...

- marea cu degetuL
Deci, un meci cu miză mare, de

■ la care așteptăm un joc în limi
tele sportivității și de un nivel 
tehnic ridicat". (I. OCHSENFELD).

jocului cu Steaua, Sulerurgistul a 
pteMăuț ultima sa șansă.

Calculele spun că atit Crișul, cit 
și Politehnica Timișoara, cu cite două 
jocuri acasă, sint .peste* Siderurgis- 
tul, care mai joacă la Galați doar cu 
Știința Craiova.

Se pare că Siderurgistul nu (ace 
calcule. Echipa gălățeană, care a de
venit elementul de „culoare" al a- 
cestui finiș de campionat, nu accep
tă calculul probabilităților, accepting 
doar ideea că nimic nu e încă 
pierdut.

Siderurgistul va juca, fără îndoială, 
la atac. Gălățenii știu că pot supra
viețui doar prmtr-o victorie.

In tabăra cealaltă, o stare de spirit 
diametral opusă. Studenții sint oa
recum cu conturile încheiate, resim
țind doar nevoia „remizei". Pronos
tic : X". (L CHIRILA).

ÎN COPOU,
MECI DE REABILITARE

C.S.M.S. : (3)
23 10 5 8 30—32 25

ȘTIINȚA CRAIOVA : (6)
23 8 7 8 20—33 23

C.S.M.S. : Faur — V. Popescu, Pop,

MARILE SPERANȚE
23 5 8 10 22—34 18
23 10 4 9 39—35 24

CRIȘUL : Ere mia — E. Naghi. Solomon, Pojoni, Sa ca ci n — Vigu, Iacob 
— Harșani, Mureșan m. Varga, Mureșan n

DINAMO PITEȘTI : Niculescu — L Popescu, Barbu, Stelian. Badea — Do
brin, Țîrcovnicu — R. Constantin, Turcan, Naghi. David.

Arbitri : Mircea Rotaru (la centru), V. Popa și C. Alexandru (la tușă). 
„Pentru Crișul, meciul de mîine este mai important decît unul pe care l-ar 

susține împotriva... Restului lumii ! în caz de victorie, o-rădenii au dreptul 
măcar să mai spere î Și, uneori, în fotbal este suficient să existe și o șansă 
de unu Ia sută pentru ca ea să se realizeze. Iar Crișul ar avea, oricum, mai 
multe, în eventualitatea unui succes în jocul de mîine.

Pentru Dinamo Pitești meciul n-are wmiză“. Aceasta nu înseamnă însă o 
mai puțină mobilizare a forțelor, 
într-un fel, acest lucru constituie 
și avantaj, jucătorii putând ac
ționa relaxat. Așa că... să amâ
năm aprecierile pînă mîine sea
ră... (J. BERARIU).1, X, 2.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : (12) 
23 8 3 12 20—33

i Vomicu, Malschi — Ștefănescu (Hu
mă), Romilă — Matei, Stoicescu, Cu- 
perman, Incze IV.

ȘTIINȚA CRAIOVA : Papuc — Ma
rin Marcel, Mincă, Bîtlan, Deliu — 
Strîmbeanu. Ivan — Cîrciumărescu, 
Sfîrlogea, Eftimie, Stănescu.

Arbitri : Em. Martin (la centru), 
C. Niculescu si C. Popa (la tușă).

„Cu siguranță că lașul — deși e 
vorba de un meci de reabilitare — va 
găzdui un joc bun și atractiv. Posi
bilitățile C.S.M.S.-ului și ale oltenilor 
sînt departe de bilanțul negativ pe 
care l-au realizat în etapa trecută : 
11 goluri primite — ZERO marcate, 
Matei, Cuperman și colegii lor sînt 
capabili de meciuri mari, mai ales în 
Copou. Mai am convingerea că Ivan 
și Strîmbeanu vor redeveni mijloca
șii realiști ai Științei, care n-au sd 
mai uite că duminica trecută l-au lă
sat singur pe Deliu. Ta Iași, acesta 
va avea probabil bătaie de cap cu 
Matei, extremă cu multe posibilități 
încă nematerializat e“. (C. ALEXE).

Dintre zeci 
de însemnări...

LA SFfRȘITUL unui meci 
(Steaua — Rapid), Constantin 
îmi spunea : „Eu am o situa
ție deosebită. Nu-mi este în
găduit să joc niciodată slab. 
La un jucător tînăr, tehnicie
nii, cronicarii, spectatorii sînt 
înclinați să-i vadă numai ca
litățile sau numai defectele. 
Iar dacă le observă pe amîn- 
două se hotărăsc totuși greu 
să dea verdicte, așteptînd ju
decata timpului. Sau, într-un 
caz fericit, erorile sînt trecu
te în contul lipsei de expe
riență, a tinereții. în ce mă 
privește, ceea ce. reușesc pe 
teren este comparat totdeau
na cu realizările de altădată 
iar greșelile sînt considerate 
toate ca avînd o singură cau
ză : „bătrînețea". Indiferent 
dacă unele dintre aceste gre
șeli țin de faza respectivă de 
pregătire. E oare drept să se 
întîmple așa ?“

MAREA popularitate a fot
balului iși poate găsi o expli
cație și in faptul că există o 
comunicare directă intre ga
zon și tribună, in sensul că 
fiecare spectator are senzația 
participării totale la fazele pe
trecute in dreptunghiul de 
joc. Și, in 99 dintr-o sută de 
cazuri, omul din tribună gă
sește soluția cea mai bună. 
Poate pentru că nu se află 
in... joc I

JAMAISCHI avea in 1962 
1,75 m înălțime și 69 kg. De 
atunci rapidistul a crescut cu 
3 centimetri in înălțime dar 
și cu 10 kilograme în greu
tate. Și asta se vede... pe te
ren.

Iată o declarație a lui Ra
zii Marian pe această temă i 
„Dintre aparatele auxiliare 
ale unui fotbalist care-și res
pectă talentul nu poate lipsi 
cîntarul“.

A DISPĂRUT cu totul fos
tul internațional A, Petru E- 
mil!

DAN COE : „Acum doi ani, 
noi, rapidiștii, eram foarte ti
neri, anul trecut, tineri, iar 
în 1967 vom fi prea... „bă- 
trîni“.

VALENTIN PAUNESCU

19
RAPID : (2)

23 14 2 7 42—24 30
POLITEHNICA TIMIȘOARA : P. J

Popa — Surdan, Petrovici, Răcelescu, . 
Speriosu — Mihăilă, GTizea — R. La- ■ 
zăr, Popa (Humelnicu), Lereter, Mi- 
țaru (Regep).

RAPID : Răducanu — Lupescu. Mo- 
troc. C. Dan, Greavu — Dinu, Geor

gescu — Năsturescu (A. Popescu), 
Dumitriu.. Ionescu, Codreanu.

Arbitri : N. Cursaru (la centru). : 
E. Vlaiculescu șl V. Gligorescu (la 
tușă).

„Politehnica a trăit o 'primăvară... 
tragică, înregistrînd una dintre cele 
mai spectaculoase căderi. In zece 
jocuri din retur, studenții bănățeni 
n-au reușit să înscrie decît ~ 6 goluri 
primind în schimb 15, „realizări" care 
o clasează pe locul ultim al clasa
mentului returului. Această situație a 
făcut ca plapuma celor 13 puncte 
cîștigate în tur să se subțieze, adu- 
cîndu-i sub razele... reci ale .„lanter
nei" . Jocul cu Rapid este crucial 
pentru viitoarea lor existență în pri
ma categorie a țării și cred că timi
șorenii vor încerca totul pentru a 
obține victoria, acum, în ceasul al 
12-lea.

Dar nici Rapid nu pare să fie dis
pusă să lase punctele la Timișoara, 
sperînd încă.

Deci, dacă aș juca la Pronosport, 
în dreptul acestui joc aș pune toate 
cele trei semne : 1, X, 2". (P. VA
LENTIN). cu Steagul roșu.Fotbaliștii de la Steaua au făcut ieri un ultim antrenament in vederea meciului

P RO NOS P ORT
• V-ați depus buletinele pentru 

concursul PRONOSPORT de mîine 
la care se atribuie ca premiu excep
țional 1 AUTOTURISM FIAT 600, 
plus suma de 36.500, diferența pînă 
la 75.000 lei, valoarea integrală a 
premiului ?

Programul acestui concurs cuprinde 
meciuri interesante și echilibrate care 
vă așteaptă să le acordați pronosticu
rile, depunîndu-vă buletinele dum
neavoastră.

• Trei zile au mai rămas pînă la 
închiderea vînzării pentru tragerea 
premiilor mari LOTO de marți 14 
iunie 1966 la car? se atribuie cîș- 
tiguri fixe în bani, în număr neli
mitat, în valoare de 80.000 lei, 60.000

lei, 40.000 lei și 20.000 Iei. Variantele 
cu 2 numere cîștigătoare obțin pre
mii în bani și participă, prin tragere 
la sorți, la atribuirea a 100 premii 
constînd în concedii de odihnă la 
Varna și în continuare „Turul Bul
gariei” (în total 17 zile).

Nu lipsiți de la această importantă 
tragere. Luni 13 iunie, închiderea 
vînzării.

V. Gaz metan Mediaș — Jiul Pe- 
trila ; VI. Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — A.S.A. Tg. Mureș ; VII. 
Recolta Cărei — Clujeana ; VIII. 
C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița ; IX, 
Vagonul Arad — Minerul Baia Mare ; 
X. Modena — Padova : XL Nova
ra — Verona ; XII. Palermo — Ve
nezia ; XIII. Pro Patria — Alessan
dria.

LOTO
La tragerea Loto din 10 iunie 1966

au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

35 67 22 85 6 9 3 46 52 78

Premii suplimentare: 71 10 36

Fond de premii: 935.983 lei din
care report la premiul suplimentar 
I : 61.532 leL

Tragerea următoare va avea Iod 
vineri 17 iunie a. c. Ia București.

• Vă prezentăm acum programul 
concursului PRONOSPORT nr. 25 
de săptămîna viitoare, duminică 19 
iunie 1966 : I. România—Uruguay ; 
II. Flacăra Moreni — Ceahlăul Pia
tra Neamț ; III. C.F.R. Roșiori — 
Dinamo Victoria București ; IV. Po
iana Cîmpina — Știința București ;

Din cauza volumului mare al lucrărilor de omologare, premiile con
cursului Pronosport nr. 23 din 5 iunie a.c. vor Ii publicate in numărul 
următor.

Tragerea premiului excepțional de la acest concurs Pronosport 
(nr. 23 din 5 iunie a.c.) va avea loc astăzi sîmbătă 11 iunie 1966, în Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 9, ora 19.

Rubrică redactată de Administrația de stat Loto-Pronosport.



Azi și mîine

la Finsterwalde

BOX

MÎINE SEARĂ, FINALELE „CUPEI ÎNCEPĂTORULUI"

Meciuri flîric în semifinale

OTO
Mime dimineață, în Capitala

Etapa a doua a campionatului republican de motocros•• ■

Dubla întîlnire de juniori
România — R. D. Germană

va desfășura la 
întîlnire amicală 

ale

Astăzi și mîine se 
Finsterwalde dubla 
dintre reprezentativele de juniori 
României și R. D. Germane. Din echipa
ea re ne va reprezenta fac parte, prin
tre alții, D. Racoveanu. Gh. Zamfi
re seu. I. Băjenaru, M. Popescu și Al. 
Dumitrescu. De subliniat că piuă în 
prezent cele două selecționate s-au mai 
Intîlnit de 5 ori, victoria revenind de 
fiecare dată poloiștilor români: 7—1 și
3— 2 la București (1954), 7—3 și 7—5 
h Rostok (1955) și 3—1 la Piester- 
Biiz (1963).

• Etapa a Vi-a a campionatului re
publican de polo programează mîine in 
Capitală un singur joc, în care liderul. 
Dine mo București, va primi replica 
echipei timișorene Industria linii. La 
Cluj vor avea 
Mureșul Tg. 
Oradea, iar la 
și Steaua.

• Intr-un meci restant pentru campio
natul republicau, cele două formații 
clujene, Politehnica și Fointa aa termi- 
Bat la egalitate : 1—1 (0—0, 0—0,
1—1, 0—0).

• Iată cîteva din ultimele rezultate ale 
campionatului republican de juniori 
(faza oraș ui ui București) : S-S.E. 2— 
€.S.$. 6—3, S.S.E. 1—Rapid 2—1, Di
namo—Progresul 6—3, Steaua—R apid
4— 3.

loc meeiorile Politehiuca- 
iluref ți t'ouua—Criful 
Arad se vor lulllr.i I.C^4.

RUGBt

Penultima etapă a turului
în categoria Â

f Astăzi și mîine se dispută meciu
rile penultimei etape a turului cate
goriei A. Din nou iubitorii rugbiului 
din București vor fi favorizați, pro
gramul prevăzînd o triplă confrun
tare interbucureșteană.

Iată programul etapei a 10-a: la 
București, Gloria — Dinamo, Con
structorul — Grivița Roșie și Steaua 
•— Progresul; la Iași, C.S.M.S. — 

' Farul Constanța ; la Birlad, Rulmentul
— Precizia Săcele; la Petroșeni, 
Știința — Universitatea Timișoara. în 
ce privește meciurile dintre echipele 
bucureștene, fruntașele clasamentului 
•— Grivița Roșie, Steaua și Dinamo 

pornesc cu prima șansă. în schimb, 
la Iași și la Birlad rezultatul va fi 
decis de felul în care gazdele vor 
folosi avantajul pe care-1 reprezintă 
terenul propriu în fata forței de joc 
a oaspeților.

Urmăriți programul întîlnirilor din 
Capitală la rubrica «Unde mergem*.

Ringul instalat în grădina clubului 
„Grivița Roșie“ a găzduit miercuri seara 
semifinalele competiției dotată cu 
„Cupa începătorului*. întrecerile an sus
citat un viu interes în rîridul spectato
rilor. Din denumirea competiției se 
poate vedea că tinerii care au urcat trep
tele ringului sînt... începători. Intr-ade
văr. majoritatea pugiliștilor nu posedă, 
la activ, mai mult de 3—4 meciuri. 
Dorința puternică de afirmare a aces
tor „puști* a făcut însă ca toate parti
dele să poarte amprenta dîrzeniei. Au 
lăsat o frumoasă impresie tinerii A. 
Barbă (Metalul) — printr-o mobilitate 
deosebită. K. Mircea (Dinamo) — la 
care am remarcat „seriile1* excelente de 
lovituri variate, C. Muzureanu (Metalul) 
— pentru felul 
înapoi”, urmat 
etc.

REZULTATE 
(Metalul) b.p. 
șie); Gh. Oprea 
(Metalul) V. Mircea (Dinamo) b.p. FL 
Negukscu (Olimpia); Gh. Ghenea (Me
talul) b.p. P. Mușat (Rapid); C. Mu- 
g urea nu (Metalul) b.p. Gh. Boț (Viito
rul); D. Giugea (Dinamo) b.p. C. Foia 
(Gr. Roșie); A. Dumitrescu (Progresul) 
b.ab. L. Neguț (Centrul școlar); Gh.

cum execută „pasul 
de lovituri de ripostă

TE UNICE: A. Barbă 
D. Stăncescu (Gr. Ro- 
(Olimpia) b.p. C. Pargă

DE LA TEORIE LA PRACTICA
Cerințele antrenamentului modern 

și ritmul rapid de creștere a re
zultatelor sportive fac să apară ca 
o necesitate de prim ordin lărgirea 
cunoștințelor de specialitate și de 
cultură generală ale antrenorilor, 
instructorilor și tehnicienilor, în de
plină concordanță cu cele mai noi 
cuceriri ale științei mondiale.

Cunoașterea noului, a caracteris
ticilor și a eficienței acestuia, ra
portarea lui în mod creator la par
ticularitățile sportivului și la con
dițiile in care lucrează, la nivelul 
pregătirii lui fizice, tehnico-tactice, 
teoretice și psihologice devine un 
atribut fundamental al muncii fie
cărui antrenor.

Răspunzând dorinței de cunoaște
re a problemelor de specialitate și 
luînd in considerare faptul că de
ținerea unor indici ridicați ai per
formanțelor sportive este condițio
nată și de buna pregătire a antre
norilor, cabinetul metodic al clubu
lui Steaua a întocmit — începînd 
din anul 1965 — un plan tematic 
de pregătire, care a cuprins o ac
tivitate variată : — referate și co
referate, conferințe, filme, partici
pări la lecții practice și sesiuni de 
comunicări etc., care au dus la cla
rificarea a numeroase probleme de 
tehnică și metodică, și prin aceasta 
la îmbunătățirea cunoștințelor pro
fesionale ale antrenorilor.

In acest sens, cabinetul metodic a 
organizat un ciclu de conferințe și 
referate, sub forma unui curs, care 
a cuprins teme izvorîte din nevoile 
reale ale practicii procesului de an
trenament. „Individualizarea, factor 
principal în obținerea rezultatelor 
superioare" (antrenor prof. N. Na- 
vasart); „Tehnica ți tactica spor
tivă ți căile de perfecționare" (lec
tor loan Kunst-Ghermănescu) ; „In
terdependența dintre factorii antre
namentului" (antrenor Ion Soter) ; 
„Refacerea capacității de muncă" 
(Dr. N. Stănescu); „încălzirea și 
încheierea părții importante în an
trenament" (prof. Victor Dumitres- 

Florescu (Viitorul) b.p. N. Pateu (Cen
trul școlar); A. Crîșmaru (Constructo
rul) cîștigă prin neprezentare; E. Mla- 
din (Centrul școlar) b.ab. 2 Al. Mare 
(Rapid); I. Stan (Confecția) b.p. G. 
Tuduciuc (Constructorul); I. Ivănescu 
(SPC) b.ab. 2 D. Boerescu (Olimpia); 
D. Milialcea (Dinamo) b.p. I. Giorfi 
(Centrul școlar). In meci amical, P. 
Anghel (Metalul) a fost declarat egal 
lui Gh. Petre (SPC).

Sîmbătă, de la ora 19, se vor disputa 
pe același ring finalele competiției.

Concurs dotat cu „Cupa Dinamo“
Dinamo organizează 
ora 9.30, în parcul

Clubul sportiv 
duminică, de la 
sportiv din șos. Ștefan cel Mare, în 
incinta velodromului, un concurs de 
călărie dotat cu „Cupa Dinamo".

în program figurează probe de ob
stacole, la categoriile semiușoară, 
ușoară, mijlocie și semigrea, precum 
și probe rezervate juniorilor începători 

cu) sînt numai cîteva din referatele 
susținute de cadrele clubului.

De o bună apreciere s-au bucurat 
și expuneri ca : „Holul masajului și 
automasajului în mărirea capacită
ții de efort și refacerea organismu
lui" (prof. dr. A. lonescu) ; „Pregă
tirea psihologică, metode și mijloa
ce" (conferențiar univ. M. Epuran); 
„Mijloace moderne de investigații 
și dirijare a antrenamentului" (asist, 
univ. C. Haralambie și dr. A. Par- 
tenie) ; „Cibernetica, știință cu po
sibilități multiple" (maior ing. Mu- 
rărăscu) ; „Aptitudini, talent, carac-

Tribuna schimbului de experiență

ter, personalitate" (lector univ. N. 
Ceaușescu); „Particularitățile de 
concurs la Jocurile Olimpice din 
Mexic" (prof. C. Florescu) etc.

O altă latură a activității cabi
netului metodic a fost atragerea și 
îndrumarea antrenorilor în munca 
de studiu și cercetare științifică, ca 
și valorificarea celor mai bune me
tode de pregătire a sportivilor.

Pe baza tematicii orientative ela
borată de Consiliul General al 
UCFS, a posibilităților și nevoi
lor izvorîte din activitatea practică 
a antrenorilor noștri au fost fixate 
teme de referate și comunicări pen
tru toți antrenorii clubului. Tema
tici ca : studiul asupra formei spor
tive, criteriile de selecție, volumul 
și intensitatea în pregătirea spor
tivilor, antrenamentul pe intervale 
la diferite ramuri sportive, ciclul 
săptămînal de antrenament, meto
dica dezvoltării calităților fizice ș.a. 
au cuprins subiecte variate care au 
dat posibilitatea antrenorilor să-și 
prezinte rezultatele studiilor și cer
cetărilor.

Pentru consolidarea cunoștințelor,

Traseul amenajat Ia complexul sportiv 
Pantelimon din Capitală (Ia capătul li
niei tramvaiului 14) va găzdui mîine di
mineață, începînd de la ora 10, etapa a 
doua a campionatului republican 
motocros și etapa
petiției de tineret
F.R.MA  Se vor 
manșe la fiecare clasă (atît pentru cam
pionat — el. 250 și cL 500 cmc — cît

de 
a doua a eom- 

dotată cu „Cupa 
alerga cîte două

și avansați. Și-an anunțat participa" 
rea sportivi fruntași ai cluburilor 
bucurețtene Steaua, Știința și Dinamo. 
Concursul constituie un bun prilej de 
verificare a stadiului de pregătire atins 
de fruntașii acestei discipline sportive 
înaintea începerii campionatului repu
blican.

pentru lărgirea orizontului de înțe
legere a unor probleme tehnico-me- 
todice au fost prezentate o serie 
de filme de specialitate, ilustrînd 
modul de pregătire a unor sportivi 
de mare valoare.

De altfel, începînd din acest an, 
cabinetul metodic al clubului Steaua 
a fost dotat cu un aparat de fil
mat de 16 mm, cu ajutorul căruia 
filmăm antrenamente și competiții. 
Proiecția imediată ne permite să a- 
nalizăm și să luăm măsuri pentru 
îmbunătățirea tehnicii și tacticii 
sportivilor nostru

Pentru informarea și documen
tarea antrenorilor asupra proble
melor de tehnică, tactică, metode 
de antrenament, biochimie, psiho
logie, fiziologie etc. — subiecte la 
ordinea zilei în mișcarea sportivă 
mondială — au fost făcute traduceri 
din publicațiile străine.

în această direcție un aport deo
sebit îl aduce și colaborarea cu Ser
viciul de documentare al Consiliu
lui General al UCFS și cu Institu
tul de Cultură Fizică.

Pe lingă toate acestea, în cen
trul preocupărilor activității noas
tre figurează colaborarea strînsă cu 

Uniunea Regională 
a Cooperativelor Meșteșugărești 

din Regiunea Mureș—Autonomă Maghiară 
oferă pentru turiști și pentru cei veniți la odihnă, urmă
toarele servicii prin unifăjite sale de deservire :

și pentru „Cupă** — cl. 300 cmc) 
ordinea următoare: cl. 300, el. 500 
el. 250 cmc (manșa I) după care se 
petă aceeași ordine în manșa a H-a).

Clasamentul înaintea etapei de mîine 
arată astfel: cl. 250 cmc: 1. M. Dănes- 
cu (Steaua) 8 p, 2. Gr. Doviț (Meta
lurgistul) 6 p, 3. AI. Șuier (Steaua) 
4 p, 4. P. Paxino (Steaua) 3 p, 5. G. 
Coman (Poiana Cîmpina) 2 p, 6. Tr. 
Macarie (Dinamo) 1 p ; cl. 500 cmc : 
1. O. Ștefani (St. roșu Brașov) 8 p, 2.
E. Keresteș (Steaua) 6 p, 3. D. lonescu 
(Dinamo) 4 p, 4. Fl. Ștefan (Loc. PI.) 
3 p, 5. Gh. Ion (Steaua) 2 p, 6. St. 
Balog (Energia Cîmpina) 1 p; cl. 300 
cmc: 1. M. Șanta (Steaua) 8 p, 2. G. 
Brauer (Voința Sibiu) 6 p, 3. G. Goran 
(Poiana Cîmpina) 4 p, 4. I. Bobîlneanu 
(St. roșu Brașov) 3 
(Poiana Cîmpina) 2 
(Dinamo) 1 p. După 
Ion și Tr. Macarie 
slab. Ei vor trebui să 
perioară pe care o dețin luptînd pentru 
îmbunătățirea situației în clasam

în

re-

p, 5. Al. Paliev 
p, 6. A. lonescu 
cum se vede Gh. 
au avut an start 
confirme clasa su-

cele două sectoare — sporturi indi
viduale și jocuri sportive — din 
club, cu antrenorii secțiilor, în al
cătuirea planurilor de pregăt?<£ a- 
nuale sau de etapă ale sportAilor 
și îndeosebi ale celor cu perspective 
de a fi selecționați în loturile olim
pice pentru J.O. din 1968.

Pe baza studiilor făcute în cola
borare cu antrenorii clubului, au 
fost îmbunătățite documentele de 
planificare a antrenamentului, astfel 
că ele exprimă astăzi mai concret 
munca de antrenament sub raportul 
volumului și intensității, ajutînd yg 
același timp și la ținerea evidență 
de bază a lucrului efectuat de fie
care sportiv.

De anul trecut a fost inițiat un 
schimb de experiență cu cabine
tul metodic al regiunii Brașov, care 
va fi extins în acest an astfel ca 
să se realizeze — prin reciproci
tate — participarea antrenorilor Ia 
activitatea practică a secțiilor spor
tive.

Acestea sînt numai cîteva din pre
ocupările cabinetului metodic al 
clubului Steaua. Conștienți de ma
rea răspundere pe care o avem în 
activitatea de pregătire multilate
rală a antrenorilor, a cadrelor de 
tehnicieni și sportivi sîntem hotă- 
rîți să depunem toate eforturile 
pentru îmbunătățirea activității ca
binetului nostru.

Prof. IOAN MUREȘANU 
șeful cabinetului melodie 

al clubului Steaua

întreținerea și folosirea bazelor sportive
(Urmare din pag. 1)

de antrenament și concursurile, 
joritatea cazurilor, pe terenuri 
jate pe lingă școli. Dar față 
mărul mare de sportivi din asociațiile 
școlare, terenurile s-au dovedit insufi
ciente. Cum s-a rezolvat totuși această 
problemă? Consiliul regional UCFS și 
G.S.O. au repartizat secțiile pe ra
mură de sport și asociațiile sportive 
școlare pe diferite stadioane ale orașu
lui. De exemplu, școlile din cartierul 
Bartolomeu au acces pe stadionul Ti
neretului. Aici, elevii beneficiază nu 
numai de instalațiile și terenurile sta
dionului ei și de o eompetentă îndru
mare tehnică. Antrenorii de atletism ai 
Steagului roșu pot fi văzu ți — nu o 
dată — în mijlocul micilor atleți. Pe

in ma- 
amena- 
de nu-

SPORTUL POPULAR
Pop a 6-a Nr 4995

stadionul Tractorul, alături de elevii 
școlii profesionale, își desfășoară acti
vitatea elevii școlilor din sectorul gării 
noi. Un sprijin consistent primește 
șeoala sportivă de elevi de la Liceul 
nr. 2 a cărei baaă sportivă îi stă tot 
timpul la dispoziție.

C. GRUIA - coresp. reg.

BUNE Șl RELE... LA CONSTANȚA

Bazele sportive din orașul Constanța 
sînt în marea lor majoritate bine în
grijite, astfel că pot fi folosite la ma
ximum de către secțiile clubului Farul 
și ale asociațiilor sportive Elec
trica, Sportul, Spartac, S.S.E. etc. 
l.P.S.A.D.-ul, în a cărui gospodărire 
sînt stadionul ,.i și sala de sport,
a pregătit cu multă conștiinciozitate a- 
cesțe baze sportive în vederea sezonu
lui conipetițional. La stadion, pista de 
atletism, sectoarele de aruncări și să
rituri au fost complet re-a meu a i ate. Zil
nic, pi»ia este udată și tăvălugită. La

terenul de fotbal s-au înlocuit brazdele 
din careurile de „16“. In apropierea lui 
a fost amenajat un alt teren de fotbal 
pe care se desfășoară atît jocurile echi
pelor din campionatul orășenesc și de 
juniori cit și antrenamentele lor.

Terenul asociației sportive Spartac, 
pe care se desfășoară competiții de 
handbal, volei și baschet, a primit și 
el o haină nouă, schimbîndu-se zgura.

Celelalte terenuri, de la Ovidiu, Elec
trica, Petrolul, G.F.R. etc sînt corespun
zătoare numai pentru desfășurarea par
tidelor de fotbal. Pentru alte sporturi 
— atletism, de pildă — nu s-au creat 
condiții.

Referindu-ne la accesul elevilor pe 
terenurile de sport trebuie să spunem 
că, el este legat de plata unei chirii. Deci, 
elevii canstănteni pot practica sportul 
preferat doar atunci cînd secțiunea de 
tnvâțămlnt a Sfatului popular plătește...

CORNEL POPA -coresp.

1. Reparații, întreținere și spălat turisme și motoci
clete prin unitățile :

- COOPERATIVA METALUL TG. MUREȘ, str. Lăpușna 
nr. 6, telefon 38-93 (funcționează permanent);

- COOPERATIVA VOINȚA ODORHEI, str. Insulei nr. 
2, telefon 406 (funcționează permanent) ;

- COOPERATIVA DESERVIREA SOVATA - BAI, str. 
Csorgi nr. 1 (funcționează în perioada sezonului 
turistic) ;

- COOPERATIVA LACUL ROȘU GHEORGHIENI, str. 
Băii nr. 16, telefon 264 (pentru stațiunea Lacul 
Roșu);

- COOPERATIVA OLTUL MIERCUREA CIUC, str. 
Petofi nr. 53 (funcționează permanent). în timpul 
sezonului în cadrul aceleiași cooperative în stațiu
nea Tușnad - Complex deservirea, telefon 21 ;

2. închirieri de obiecte turistice și distractive ca : cor
turi, hamace, saci de dormit, aparate foto, radio 
portative, magnetofoane, jocuri distractive etc. 
prin complexele de deservire din stațiunile : So- 
vata, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu Mureș, Mier
curea Ciuc.
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istoria campionatelorPagini

urcat pen- 
scările rin-

*re certa 
sine—

fii 
ca

în clasamentul 
(1964).

Decizia
Chiar

Italia 
dup; 
cu 2 

surclasat

care 
la reju- 

a pierdut 
Suediei

Mai să-ți pierzi răbdarea, 
E fenomenal !
Ăștia fac „preluarea" 
Cu... proces verbal !

a ră- 
califi- 

un an 
echipe 
intro-

Charles. Joe 
încercat apoi o re- 
dar după cîteva 
neconcludente a

și C. LICA,

Fotbaliștilor care frl- 
neazâ acțiunile Ide atac 
prin preluări compli
cate.

In meciul Rapid — 
Steaua, arbitrul N. Ml- 
hăileseu a acordat 
gol

indicată o fotografie 
rămînerea în „B" î

CULMI...

CHITI-

festivitate tradițio- 
a avut loc — zi- 

Irecute — la liceul 
Caragiale' din 

București. Cei mai buni 
elevi în sport și la în
vățătură din clasele a 
Xl-a au trăit emoționan
tele clipe ale despărțirii.

înseamnă mult 
pentru palmaresul 

lor.
Azi Steaua are-n plus un 

punct
Și — arbitrul are-n schimb, 

un...„gol" I

Suporterilor echipei 
Știința Craiova la me
ciul acesteia cu Dinamo 
București (8—0 !)
>

Nu știu cum vă explicați 
Acest fenomen ciudat 
Că la meci nu a plouat 
Dar voi ați plecat...

plouați

CITIȚI revista Fotbal I 
rLa toate chioșcurile, în 
liecare miercuri, 
ora 14—14,05.

BIRÂU (U.T.A.) 
pe această cale 
lui Moldoveanu (Petro
lul) pentru K.O. Con
fundat cu Badea.

cere 
scuze

ARBITRUL O. Comșa 
(Craiova) anunță suspen
darea activității timp de 
4 etape.

„SiaERURGISTUL* Ga
lati urează prietenilor 
lor de la „Rapid* Bucu
rești succes 
Timișoara.

Vino aca- 
la Cluj.

STĂTESCU ! 
să, sau măcar 
Te-am iertat Siderurgis- 
tuL

Printre martorii eveni
mentului s-au numărat : 
cadrele didactice, părin
ții absolvenților, repre
zentanți ai Consiliului 
General al UCFS, ai clu
burilor sportive și Ș.S.E. 
Dintre invitați nu a lip
sit nici delegația „cra
vatelor roșii' — piticii 
care vor duce mai de
parte faima 
liceului.

Cu această 
fost premiali 
sportivi 
clase a 
remarcat 
celor 4 
Preotu, <

din i
Xl-a 

t în 
ani: 

căruia

ocazie, au 
o serie de 
cele nouă
care s-au 

decursul 
Valentin 
i s-a în-

0 NOUA FAMILIE DE SPORTIVI

PROFESOR, predă fot
bal, duminică între 
17,30—19,15. Eventual și 
celelalte zile. Constantin.

LOTO - PRONOSPORT 
își declină orice răspun
dere pentru rezultatele 
concursului de duminică 
12.06.1966.

„PROGRESUL* Bucu
rești anunță suporterii 
că au început înscrieri 
pentru deplasări în toam
na 1966. 
fixat 
etapă. 
Bacău, 
Poate

Itinerarul ne- 
pînă în ultima 
Poate ruta Brăila- 

P. Neamț etc. 
Ploiești, Cluj ele.

Pentru conformitate,
PAUL GEANGALE 

Inchipuiți-vă că pe un teren plat, descoperit 
Fără... o căciulă am vrut să zic,
Aleargă Pîrcălab — (cu numele mic să-1 alintați !) — 
Pe-un armăsar dobrogean, năzdrăvan
Și veți avea, un ciclu pe un an
Al sportului pe care-1 ...preferați !

(Câmp — Ion

minat Cupa ceiui mai 
bun sportiv al seriei 
1966, N. Seceleanu, A. 
Filip, Tr. Enache, Dan 
Marin, D. Lică, Sever 
Rosin, A. Vernescu etc.

La sfirșitul serbării, 
într-un cadru solemn, 
reprezentantul promoției 
1966 a transmis fanio
nul asociației elevei 
Florina Negrețu din cla
sa a VlII-a.

Festivitatea 
cheiat cu ti 
„tort* de rămas bun și 
cu urări de succes pe 
mai departe.

din mingi de 
un veritabil... 

triumf, pe sub 
trecut maestrul

care trecut
mărfi la prinz prin fata 
Sfatului popular al raio
nului „16 Februarie', au 
putut vedea... ceea ce 
vedefi și dv. In fotogra
fia de fată: echipa na
țională de handbal, cam
pioană mondială, care a 
alcătuit 
handbal 
ara de 
care au 
emerit al sportului Mir
cea Costache I și bas- 
chetbalista Maria Ekert, 
în drumul lor vesel spre 
ofițerul stării civile.

Avem, deci, o nouă 
familie de sportivi, care 
a și promis un... Cos- 
iache III. Un lucru nu s-a

Culmea curiozității : 
metri pentru oaspeți.

Culmea răbdării : să 
rapidist și să aștepți 
Rapid să cîștige campio
natul.

Culmea „fair-play‘c-ulul: 
să marchezi un gol și 
să-l spui arbitrului că ai 
fost în ofsaid.

MITICA SIN — Brașov

în loc de cronică rimată

Versuri pentru. luna iunie
Bine-ai venit! 
Cu pas grăbit 
Tu ai sosit surizătoare iar. 
In... grafic: după.. calendar. 
Și țin să te invit 
— pin-ai să pleci — 
In fiece duminică la._ meci. 
Așa, sper, o să fie vreme bună... 
Ia loc, aici, alături, în tribună. 
Te-am așteptai mereu, cu mic cu 
Cu multă, foarte multă nerăbdare. 
Nlotivu-i știut in lung și-n lat de 
In primul rind, că vii mereu cu... 
Cu cer senin, albastru și cu soare.
Apoi cu „bronz!* — la ștranduri și la mare. 
Și te-am mai așteptat
Cu nerăbdare 
Știind că vii

— etapă cu etapă —
In fotbal cu un plus de stimulent 
Și cu... clarificări in clasament!

mare.

țară: 
vară.

M. BONDA

litionalu

stabilit Încă: ce va fi 
el ? Handbalist sau bas. 
chetbalist 1

Text fi foto :
P. ROMOȘAN

DE LA MONTEVIDEO LA LONDRA

Organizarea celui de al 
Hl-lea turneu final al cam
pionatului mondial de fot
bal — din 1938 — a test 
încredințată Franței. For
mula campionatului 
mas neschimbată : 
cări pe grupe, cu 
înainte șt, apoi, 16 
în faza finală. S-a 
dus însă un principiu nou: 
țara organizatoare precum 
și țara /deținătoare a titlu
lui de campioană mon
dială se califică din oficiu 
printre cele 16 echipe fina
liste.

Așadar, Franța și Italia 
au fost calificate de drept. 
In Europa s-au alcătuit 
opt grupe care urmau să 
califice 11 echipe. Celor
lalte continente li s-au lă
sat trei locuri. Dar, dato
rită retragerilor surveni
te după repartizarea în 
grupe, în aceste continen
te nu s-a disputat nici un 
joc. Din America Centrală 
s-a calificat Cuba, prin 
neprezentarea celorlalte 
țări înscrise : Costa Rica, 
Mexic, Salvador și Suri
nam. America de Nord n-a 
fost reprezentată, deoare
ce Statele Unite au renun
țat. In aceste condiții, 
Cuba — care trebuia să 
joace ca reprezentantă a 
Amerlcii centrale cu Sta
tei a Unite — s-a calificat 
direct în faza finală.

Din America de Sud, 
care trecea printr-o grea 
criza economică, s-au în- 

ie <ze m 
craii 

clipa
>nul Dunărea vuiește ca 
•Iul la golul lui Sere

na... Aici insă n-a fost gol, 
dar resortul omenesc a fost 
încercat de nn șoc tot a- 
tît de puternic.

...S-a terminat meciul. 
Ultimul de pe teren a ieșit 
Slătescu. Lingă el, tînărul 
său coleg de echipă, Cos- 
taclie, îl consolează. Am 
impresia că Stătescu nici 
nu-i aude vorbele. In 
ochi îi mijesc lacrimi. A 
avut victoria echipei sale... 
în... vîrful bocancului. O 
victorie pe care ei. jucăto
rii, o doriseră la disperare. 
Și el a ratat-o. Ce poate 
fi mai dramatic decît o a- 
semenea nereușită? Toată 
lumea înțelege acest lucru. 
Dar puțini se gîndesc 
postfactum să-ți întindă o 
mină, să te ajute să ri
dici capul, să te îmbăr
băteze, pentru că, în defi
nitiv, ceea ce ți s-a în- 
tîmplat o dată ție — Stă
tescu — s-a mai întîmplat 
și alitor jucători mari, ba 
chiar foarte mari care, deși 
au ratat, cînd va, un pe
nalii, an cucerii apoi lu
mea.

MARIUS POPESCU 

scris numai Argentina șl 
R razii ia Dar ultima s-a 
calificat direct, deoarece 
Argentina a rămas, între 
timp, fără e'thipă (toți 
marii săi jucători emigrind 
în celelalte țări sud-ame- 
ricane sau în Europa) și a 
renunțat la participare.

In fine, tot direct, din 
Asia a apărut în faza fina
lă echipa Indîilor Olan
deze, adversara sa — Ja
ponia — renunțînd.

Fără tntiolală că înrău
tățirea situației internațio
nale, care prevestea mare
le cataclism ce avea să 
fie declanșat de nazism, 
a contribuit la multe din 
aceste neprezentări.

Grupa I a calificat pe 
Germania și Suedia, în 
dauna Finlandei și Esto
niei ; în grupa a Il-a Nor
vegia s-a calificat elimi- 
nînd Irlanda (Eire) și 
Polonia elimlnînd Iugo
slavia ; în grupa a IV-a 
Elveția a învins Portuga
lia ; în grupa a V-a Un
garia a eliminat Grecia ; 
în grupa a Vl-a Cehoslo
vacia a „scos-4 Bulgaria ; 
în grupa a VH-a s-a cali
ficat Austria: din grupa

iniiiinînniuiiniiiiittt
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ZA55OLO GIOVANNI, 
RUSCHITA. — 1) In Fran
ța, U.T.A. a tăcut un tur
neu demonstrativ, la invi
tația F.S.G.T., susținînd 
trei meciuri cu echipe 
fără... pretenții (după cum 
arată și scorurile) : 17—1 
cu Bagnolet, 6—0 cu Be- 
sons și 7—1 cu St. Cyr. — 
2) Petrolul a cîștigat de 3 
ori și... trei sferturi (ne re
ferim și la actuala ediție!) 
campionatul tării la fotbal: 
in 1929—1930 (sub numele 
de Juventus București) 1957 
—58, 1958—1959 Șl ..

ISMAIL GE\ ENET — 
CONSTANȚA. — Joe Louis 
(născut la 13 mai 1914) a 
fost campion mondial de 
box la toate categoriile în
tre anii 1937 (a cîștigat tit
lu. de Ia Jimmy Bradock) 
și 1949. cînd a an un ta t că 
se retrage. Lupta pentru 
--succesiune a fost cîștiga-

Louis a 
venire, 
victorii 
fost întrecut la puncte de 
E. Charles, Iar mai tîrzlu, 
a suferit și o înfrîngere 
prin KO de la Rocky Mar
ciano. Joe Louis avea a- 
tunci 37 de ani. In fața lul 
apăruse un adversar prea 
puternic : vîrsta !

DUMITRU TOMESCU, 
PLOIEȘTI. — Faceți o con
fuzie : accidentul lui Stei
ner, la prima ediție a 
campionatului mondial de 
fotbal, s-a produs în me
ciul cu Peru. Acesta este 
și motivul pentru care el 
n-a jucat în cel de al doi
lea meci, cu Uruguay. 
„Scriptele" sînt surse mai 
bune de informație decît... 

memoria.

ION COLTAN, GIURGIU. 
Cele mai bune performanțe 
obținute de cicliștii noștri 
în „Cursa Păcii"? Locul ii 
în clasamentul individual 
(C. Dumitrescu 1956) și a- 
celași loc 
pe echipe

B. DAN 
DRAGAȘANI. — Mă îndo
iesc că poezia dv., destul 
de stingace. de altfel, ar 
putea constitui o... încura
jare pentru Rapid. La ora 
actuală cred că n-ar avea 
efect nici măcar un... so
net de Shakespeare !

a VIH-a au mers mal de
parte Belgia ?i Olanda.

Spania nu a participat 
la acest campionat iar 
Austria, după ce s-a cali
ficat, a Jăispărut ca stat, 
fiind înghițită de naziști.

In grupa a HI-a Egiptul 
nu s-a prezentat, astfel că 
România a ajuns pentru 
a treia oară consecutiv în 
turneul final al campiona
tului mondial. Dar, cu toa
te că sorții ne-au desem

nat — în primul tur — 
un adversar fără notorie
tate în arena fotbalistică, 
Cuba, nu am reușit să 
intrăm în sferturi de fina
lă. Au avut loc două 
jocuri. Primul s-a înche
iat, după prelungiri, cu 
scorul de 3—3, iar cel de 
al doilea a fost cîștigat 
de Cuba cu 2—1 !

In primul meci forma
ția aliniată a fost : Pavlo- 
vici — Biirger, Chiroiu — 
Vintilă, Rășinaru, Rafinsky 
— Bindea, N. Covaci (cap.) 
Baratki, Bodola și Dobay. 
In cel de al doilea joc 
formația a fost serios mo
dificată, dar... degeaba. 
Iată unsprezecele nostru 
Sadowski — Biirger, Fele-

VLASE,
vedem care este

Poli- 
Crișul 

TREI...

AUREL
LA. — Să
„spectacolul zilei" : 
tehnica Timișoara, 
șl Slderurgistul : 
PE UN BALANSOAR.

DUMITRU TUDOREL, 
HUNEDOARA. — 1) Cîm- 
peanu. prin aruncările lui 
puternice, este de-a drep
tul... periculos la repune
rea mingii în joc, după un 
aut de margine. El nu 
poate înscrie însă un gol 
direct dintr-o astfel de lo
vitură. In cazul cînd ar tri
mite mingea, în asemenea 
condiții, direct în... plasă, 
s-ar executa un aut ’de 
poartă. — 2) Boxerul Cons
tantin Ciucă a 
tru prima oară 
gului la Reșița.

GH. MANGU,
Adevărul este cel pe care 
îl arătațl dv. : ploieștenii 
i-au învins de DOUĂ ORI 
pe arădeni la ei acasă. O 
dată (la 4 mai 1958) uhiar 
cu... 3—0 ! A doua victorie 
a fost obținută la 18 
tombrie 1959 : 2—0.
însă, că, în sport, contea
ză mai mult ultimul re
zultat ! (De dragul poantei 
risc să-mi fac dușmani la 
Ploiești !).

LUDOVIC KATO, BAIA 
MARE. — 1) De ce un joc 

de fotbal durează 90 de mi
nute și nu mai mult sau 
mai puțin ? Să vă spun 
drept, la asta nu m-am gîn- 

dit niciodată. Poate unde 
a fost lucrul care m-a de

mai puțin 
fotbalul. Dacă 
mai mult sau

de 
de 

ne-ați trimis fotogra- 
2 __ „turul

onoare făcut de Mlne- 
Baia Mare,- la promo- 

el în „A“. Dacă

ranjat cel 
legătură cu 
ar fi durat 
mai puțin, la fel de bine 
puteați să întrebați : 
ce ? 2) Nu înțelegem
ce ;..........................
fia care înfățișează 
de................... ’
rul
varea el în „A“. ___
pierde mîine, la Petrila, e 
mai
cu...

ION POSTAȘU
Ilustrații : N. GLAUDIU

can — Bărbulescu, Răși- 
naru, Rafinsky — Bogdan, 
Moldoveanu, Baratky
Prassler și Dobay.

In turul întîi al campio
natului mondial, în ziua 
cînd România nu reușea 
să termine decît la egali
tate cu Cuba, Germania 
a făcut joc egal eu Elve
ția (1—1), Franța a învins 
Belgia (3—1), Brazilia pe 
Polonia (6—5), Cehoslova
cia pe Olanda (3—0), Italia 
pe Norvegia (2—1) și Un
garia pe Injdule Olandeze 
(6—0). La rejucare Elveția 
a scos din cursă Germa
nia : 4—2 I

In sferturile de finală, 
Ungaria a eliminat Elve
ția (2—0), Italia pe Franța 
(3—1), iar Brazilia a termi
nat la egalitate cu Ceho
slovacia (1—1), pe 
apoi a învins-o 
care (2—1). Cuba 
la scor în fața 
8—0.

în semifinale, 
învins Brazilia, 
luptă dramatică, 
iar Ungaria a 
Suedia (5—1).

Finala a revenit 
drept — Italiei, care a în
vins Ungaria cu 4—2, în 
timp ce pentru locul III, 
Brazilia a întrecut Suedia 
tot cu 4—2.

Nenorocirea războiului a 
venit peste lume și cam
pionatul mondial nu s-a 
mai putut relua decît 
după 12 ani, în 1950.

LUCIAN COSTIN



Ah început campionatele europene fle talere

Echipa României și Ion Dumitrescu, 
pe primul Ioc după prima zi

LAHTI 10 (prin telefon). — Vineri 
au început în localitate campionatele 
europene de talere aruncate din șanț. 
Participă 122 de concurenți din 15 
țări. După prima zi, în care s-a dispu
tat o manșă de 75 de talere, rezulta
tele sînt următoarele: individual: 
1-2 : Dumitrescu (24-25-25) și Prevost 
(Franța) cu cite 74 L, 3-8 : Enache 
(24-24-25), Popovici (23-25-25), Brichet

(Franța), Fuodman (Suedia), Rehder i 
(R.D. Germană) și Bașâghini (Italia) cu 
dte 73 L Celălalt sportiv român, Gh. 
Florescu a doborît 68 t Echipe : 1-2 : 
România și Franța cu cite 288 L, X 
Suedia 286 L, 4. Italia 284 L, 5. R.D.
Germană 283 L, 6. U.R.S.S. 277 L in- ! 
trecerile continuă sîmbătă (manșa de I 
75 t.), duminică (50 L) și luni (100 L). I

Au fost fixate grupele
campionatului european de baschet

internaționale de baschet amator, 
fost fixate, prin tragere la sorți, 

>rupe finale ale campionatu-

11 MS 10 (Agerpres). — La Tunis 
au continuat lucrările reuniunii Federa
ției 
Au
cete două
lui european feminin care se va desfă
șura în România, între 1 și 10 octom
brie. Echipa României face parte din 
grupa de la Cluj, alături de formațiile 
U.R.S.S., ~ ‘ ’.................................
Olandei.
vor juca
riei.
ței și R. F. Germane.

Cel de-al 15-lea campionat european 
rezervat echipelor masculine se Ya dis-

Poloniei, Italiei, Ungariei și 
In grupa a Il-a, de la Sibiu, 
echipele Cehoslovaciei, Bulga- 

R. D Germane. Iugoslaviei, Fran-

Iată pe jucătorii reprezentativei U.R.S.S., în pregătire pentru C.M. (de la stingă la dreapta) jos : Hustunov,\ 
Serebrianikor, Danilov, Getmanov, Ponomarev, Kopaev, Metreveli, Sabo, Ponedelnik, Cislenfco; în picioare—N. Morozot (an-[ 
Iren or principal), Malafeev, Usatorre, Kavazașvili, Afonin, Iașin, Șesternev, Sicinava, I. Zolotov (antrenor), Merf” 

Voronin, Banișevski.

Finlanda, în toamna anului 
turneul final vor participa 
Sînt calificate direct echipele 
Iugoslaviei, Poloniei, Italiei, 
și Finlandei (țară organiza- 

Pentru celelalte 10 locuri au 
sorți cinci grupe preli- 

se vor califica pentru

puia In 
1967. La 
16 echipe.
U.R.S.S., 
Bulgariei 
toare).
fost trase Ia 
minare din care 
turneul final primele două clasate din 
fiecare grupă. Echipa României face 
parte din grupa a IlI-a (Sofia, 12—15 
decembrie 1966), alături de formațiile 
Albaniei, Greciei și Turciei.

Campionatul european masculin de ju
niori va avea loc în acest an, în luna 
august, la Porto San Giorgio (Italia).

Corespondență specială din Moscova

Titlul este în mîini bune!
„Maratonul șahist* a luat sfirșit... 

Joi seara, in sala Teatrului de estradă 
din Moscova au răsunat ultimele a- 
plauze adresate celor doi corifei ai șa
hului, care — timp de aproape două 
luni — s-au înfruntat în fața tablei cu 
64 pat rate pentru a desemna pe dețină
torul titlului suprem. întreruptă în ajun 
cea de a 24-a partidă a meciului a luat 
sfirșit cu rezultatul trecut de foarte multe 
ori de către arbitrul A. OrKelly pe fi
șele meciului: remiză. Deci scorul fi
nal este 12 V2—favoarea lui 
Tigran Petrosian, care rămine în po
sesia titlului.

I n singur punct îl separă pe Petro- 
cian de Spasski. Și totuși victoria este 
categorică, prin maniera în care a fost 
cucerită... Spasski n-a reușit niciodată 
să conducă, iar în momentul crucial al 
meciului cînd i-a fost dat în sfirșit să 
egaleze (9xk—campionul a refăcut 
imediat, la partida următoare, avansul 
de itn punct.

De fapt, Petrosian a depășit „normau 
necesară menținerii titlului. La jumă
tatea meciului, mulți spectatori căpăta
seră convingerea că lupta se va termina 
ta egalitate, pentru a oferi lui Petrosian 
un desăvîrșit succes al defensivei... 
Campionul a ținut parcă să demonstreze 
tuturor insă că știe și să contraatace, 
dominindu-l pe Spasski tocmai în cli
pele cînd acesta părea să fi luat iniția
tiva. Din acest punct de vedere, bi
ruința lui Tigran Petrosian este totală.

Care a fost calitatea partidelor? La 
11 aprilie, cînd se dădea startul luptei,

campionul mondial a promis că meciul se 
va situa la un nivel creator ridicat. El 
ține acum să nu se contrazică, declarînd 
reprezentanților presei la încheierea me
ciului : „Disputa noastră, din punct de 
vedere creator și sportiv a fost mult 
mai ridicată decît au impresia mulți 
comentatori..." E adevărat, prezența re
mizelor, un adevărat record în materie 
(16), poate influența aprecierea calită
ții reale a întrecerii. Din ea n-au lipsit 
însă partidele de luptă, atacuri și con
traatacuri spectaculoase; în fond au fost 
foarte puține „remize de salon*.

Și dacă este cineva de criticat, atunci 
acesta nu poate fi decît Spasski, care— 
intr-adevăr — ne-a decepționat adesea, 
la capitolul realizării avantajului. El 
are la activ prea multe „ratări*, dintre 
care cea de la partida a 5-a (cînd a 
scăpat din mină un avantaj care la în
trerupere părea covîrșitor) a influențat 
întreaga desfășurare a meciului. Avînd 
un punct avans în favoarea șalengeru- 
lui, lupta s-ar fi desfășurat altfel și 
deci altă manieră de joc ar fi trebuit 
să adopte deținătorul titlului.

Tigran Petrosian merită din plin a- 
precierea noastră. El a dovedit că titlul 
cucerit în 1963 de la Botvinnik se află 
în mîini bune. Petrosian este probabil 
cel mai greu de învins dintre campionii 
mondiali, un adevărat „zid de netrecut*.

L. ESTRIN
maestru internațional

Vă prezentăm finalistele la C. M. de fotb
Grupa 0: Italia, U.R.S.S., Chile, R. P. D. Coreeană

Dintre componenții grupei D a turneului final al 
C.M. de fotbal se disting puternicele formații ale 
Italiei și U.R.S.S.

„Squadra Azzura« — de două ori campioană a 
lumii, învingătoare detașată în preliminarii — joacă o carte mare !... Deși nu fac 
parte dintre principalii favoriți ai întrecerii din Anglia, italienii sînt capabili să 
furnizeze o surpriză care le-ar duce la marea performanță de a cuceri definitiv 
BCupa Jules Rimet”. Pe de altă parte, U.R.S.S., care s-a calificat de o manieră 
categorică și se prezintă cu un palmares apreciat pe plan continental (cîștigă- 
toarea primei ediții a „Cupei Europei” și finalistă la cea de a doua), va.lupta cu 
îndîrjire pentru titlul suprem,

înaintea întrecerilor din grupa D, de Ia Middlesbrough și Sunderland, orașe 
unde se vor decide cele două formații calificate pentru sferturile de finală, vă 
prezentăm unele amănunte privind pregătirile „celor patru”: Italia, U.R.S.S., Chile 
și R.P.D. Coreeană.

Ca Silvio Piola, pe vremuri... fundașul 
în luptă directă

Fachetti (Italia) poate fi văzut adesea 
cu portarul

în ciuda faptului că echipa U.R.S.S. 
susținut de la începutul anului 20 •
meciuri internaționale nu putem tra; 
concluzii edificatoare. Victorie la Sa 
tiago cu Chile (2—0), înfrîngeri la C 
rinthians (1—3) și Palmeiras (1—3), vi 
torii cu Iugoslavia la Belgrad (1—0) 
Belgia la Bruxelles (1—0), meciuri nu 
la Novisad cu Vojvodina (2—2), la Bas 
cu Elveția (2—2) și la Moscova cu Fran 
(3—3) etc. Se pare că Morozov nu a t 
mărit prea mult rezultatele ci, îndeosel 
omogenizarea și jocul de ansamblu. 1 
altfel, în jocurile de pregătire, antren 
rul sovietic nu a folosit prea mulți j 
cători (cum fac de pildă brazilienii 
englezii) ci s-a rezumat la un lot 
restrîns format din oamenii de 
Șesternev și Ponomarev în apă? 
Sabo, Voronin — o linie mediană de i 
înlocuit — Banișevski și Serebrianik 
vîrfurî de atac. Meshi, Metreveli, C 
lenko și Husainov ca extreme, iar 
portari, mai mult Kavazașvili și Banik 
decît celebrul 
ani, va ceda 
tineri.

Iașin care acum, la 37 
probabil locul celor i

CHILE

este deviza tutulfir chil 
ui 

câruj declarație ap< 
«Italienii

ITALIA

Din 1962 după C. M. din Chile, Italia 
a obținut 13 victorii și a fost doar de 
trei ori învinsă. Este, firește, un palma
res remarcabil, dar să nu credeți cumva 
eă treburile merg chiar atît de bine „în 
culisele4^ echipei reprezentative. Pentru 
a vă da seama despre ce este vorba, 
vom aminti doar în treacăt că între ju
cătorii de la Inter (care alcătuiesc grosul 
lotului) și antrenorul echipei reprezen
tative Edmondo Fabbri nu sînt relații 
dintre cele mai bune. Unii jucători au 
declarat chiar deschis că numai Helenio 
Herrera ar fi capabil să alcătuiască și 
să pregătească reprezentativa Italiei 
pentru turneul final. Facchetti s-a plîns, 
de pildă, că în echipa națională 1 s-a 
indicat să stea pe linia de fund și să 
nu-și părăsească locul cum face la Inter 
(deși se știe cu cită abilitate și forță se 
intercalează în linia de atac acest „Go-

® ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
LONDRA. Campionul de tenis al României, Ion 

Tiriac, s-a calificat în semifinalele turneului interna
tional de la Nottingham. în sferturile de finală el l-a 
învins cu 9—7, 6—1 pe argentinianul Peralta.

SOFIA. în turneul internațional de tenis pentru 
tineret de la Sofia, la care participă sportivi din Iugo
slavia, R.S.F.S. Rusă, Polonia, România, Turcia și Bul
garia. au început întrecerile individuale. în primul tur, 
Codin Dumitrescu (România) a cîștigat cu 6—2, 
la Hadgiev (Bulgaria), iar V. Marcu (România) a 
întrecut cu 7—5, 8—6 de Ganev (Bulgaria).

PARIS. în cadrul concursului internațional de 
tism „Memorialul Mericamp", cursa de 5 000 m a 
cîștigată de Michel Jazy, cronometrat în 13:50,6 urmat 
de spaniolul Salgado — 13:53,0 (nou record al Spaniei). 
Cehoslovacul Trousil s-a clasat pe primul loc în cursa 
de 400 m cu 47,1. Alergînd 80 m.g. în 10,8, atleta 
franceză Canguio a egalat recordul Franței. Alte re
zultate : înălțime

6—2 
fost

atle- 
fost

Ionia), Sainte Rose (Franța) cu același rezultat — 
2,09 m ,• lungime — Kalocsai (Ungaria) 7,74 m.

COPENHAGA. Reprezentativa de fotbal a U.R.S.S. 
și-a continuat pregătirile în vederea turneului final 
al G.M. jucînd în localitatea Vejlo (Danemarca) cu 
o selecționată divizionară daneză. Fotbaliștii sovietici 
au terminat învingători cu scorul de 3—1 (3—0).

ROMA. în întîlnirea de tenis Italia — Republica 
Sud-Africană din cadrul semifinalelor grupei B (zona 
europeană) a „Cupei Davis*, tenismanii italieni conduc 
cu 2—0. Pietrangeli l-a învins cu 6—2, 6—3, 1—6, 6—3 
pe Diepraam, * “
6—4, 6—3 pe

iar Tacchini l-a întrecut cu 1—6, 6—1, 
Drysdale.

Madubost (Franța), Czernik (Po-

In runda a 6-a a turneului internațional 
Harrachov (Cehoslovacia), maestrul 

Ciocîltea a reușit o prețioasă victorie

FRAGA. — 
de șah. de Ia 
român Victor 
asupra marelui maestru cehoslovac L. Pachman.

liat” și înscrie goluri), iar lui Corso i 
s-a cerut să marcheze cu strictețe un 
atacant, în timp ce la Inter el are cu 
totul altă menire tactică ! Nu sîntem în 
măsură să apreciem aci care din „ta
bere** are dreptate ; dacă concepția lui 
Fabbri este mai bună decît a jucătorilor 
din echipa campioană, sau invers. Cert 
este însă faptul — și asta o spun mulți 
specialiști italieni și francezi — că pen
tru a pregăti o echipă omogenă trebuie 
să ții cont de particularitățile și calită
țile jucătorilor, de rolul pe care l-au 
avut aceștia în echipa lor de club.

In prezent, lotul Italiei se află în can
tonament la Coverciano și se pregătește 
pentru ultimele cinci „repetiții generale4* 
dinaintea turneului final : 14 iunie cu 
Bulgaria (la Bologna), 18 iunie cu Aus
tria (la Milano), 22 iunie cu Argentina 
(la Torino), 29 iunie cu Mexic (la Flo
rența) și apoi, în drum spre Sunderland 
(Anglia) o ultimă escală la Copenhaga 
unde, la 6 iulie, Italia va întilni Dane
marca. Printre oamenii de bază ai lotu
lui amintim pe Burgnich, Facchetti, 
Guarneri. Picchi, Corso, Domenghini, 
Mazzola (Inter), Albertosi (Fiorentina), 
Negri și Bulgarelli (Bologna), Lodetti, 
Rivera (Milan), Salvadore (Juventus). 
Nume mari, de la care nu numai „tifasii“ 
(suporteri entuziaști) italieni ci si iubi
torii fotbalului din alte țări așteaptă un 
joc la nivelul renumelui pe care și l-au 
cîștigat.

Optimismul 
nilor în frunte cu selecționerul 
Luis Alamos, a ' '
totuși prea... optimistă : „ 
mai au echipa de valoarea celor 
’34 și ’38. Noi putem să-i batem ; pe 
vietici i-am văzut, joacă bărbătește i 
putem trece și de ei, iar coreenii nu 
vor da bătaie de cap”. Interesant e 
faptul că aceeași părere o are și fos 
antrenor Fernando Riera, în timp 
ex-internaționalul chilian Torro este n 
realist cînd afirmă că : „Echipa noas 
poate învinge pe oricine, dar 
pierde în fața unor adversari 
slabi...*.

Din vechiul lot cu care Chile a 
un neașteptat loc III la „mondialele" 
care le-a găzduit în 1962, n-au mai i 
mas decît trei jucători valoroși: Lie: 
Sanchez (30 ani) considerat cea mai du 
aripă stingă a Amerieii de Sud, fund^ 
Eyzaguirre, fost selecționat în e/JU 
F.I.F.A. la jubileul lui Matthews, și € 
trema dreaptă Fouilloux.

Luis Alamos își pune mari speranțe 
doi înaintași: Prieto și Marcos (23 ar 
dar despre ceilalți nu spune nimic, 
pare că restul jucătorilor nu depășe 
nivelul fotbaliștilor obișnuiți.

R. P. D. COREEANĂ

U. R. S. S.

Poate niciodată lotul fotbaliștilor so
vietici nu a fost pregătit cu atîta grijă 
ca acum, în vederea celei de a treia 
participări consecutive în turneul final 
al C.M. Se pare că antrenorul A. Moro
zov,- trăgînd învățăminte din greșelile 
făcute cu 4 ani în urmă de G. Kacialin, 
a elaborat un vast plan de pregătire. 
Acest plan — care se apropie acum de 
final — a cuprins 3 etape importante.

1. Turneul întreprins în America 
Sud.

2. Meciuri acasă și în deplasare 
echipe din țările europene.

3. De la 6 iunie aclimatizare și pregă
tire în Suedia.

de

cu

po; 
foa

OCU]

Echipa R.P.D. Coreene s-a calificat 
turneul final după ce o serie de forrr 
ții din zona asiatică s-au retras din p: 
liminarii, astfel îneît finala acestei gru 
s-a disputat între R.P.D. coreeană 
Australia. Fără îndoială că la ora i 
tuală echipa R.P.D. Coreene este c 
mai bună formație asiatică. Palmare: 
ei este convingător. în ultimii ani, c 
36 de partide internaționale, reprezen 
ti va R.P.D. Coreene a pierdut doar 
cei mai semnificativ succes fiind v 
toria obținută cu 3—0 în fața selecțior 
tei R.P. Chineze. Calitățile fotbaliști: 
coreeni ? în primul rînd voința și p: 
gătirea fizică de care dau dovadă 
timpul jocului. Cît privește tehni 
omogenitatea și tactica echipei, s-au ; 
cut progrese simțitoare datorită ante 
namentelor selecționabililor, efectuate 
comun de cîțiva ani. Am mai nota 
media vîrstei lor se apropie de 30 de : 
și că înălțimea jucătorilor variază în 
1,64 și 1,74 m.

Cu grupa D (a patra) am încheiat st 
ciuta prezentare a celor 16 echipe p; 
tieipante la turneul final al C.M. Dc 
jumătate dintre ele vor avea satisfac 
să treacă de primul tur. Care vor 
acestea ? Nu le vom ști decît în se. 
zilei de miercuri 20 iulie cînd se ^ 
încheia întrecerile optimilor de fina 
Cert este însă că lupta în optimi va 
deosebit de aprigă, poate mai apr 
chiar decît în etapele următoare...

ION OCHSENFELj

3 Redacția ji administrația; sir Vasile Conîa nr 16. telefon 11 10 05. interurban 72 șl 286 Telex: sportrom bue. 180. Tiparul! L P. .Informația*, str. Brezoianu 23—25. 
PREțUL ABONAMENT ULUI: 1 lună: 6,50 Lei | 3 luni: 19,50 lei | 6 luni: 39 leii 1 an : 78 iei.


