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1 La bazinul ^Industria 
tînii” din Timișoara se 
desfășoară o intensă ac
tivitate. Jucătorii de polo 

echipei „Industria linii”,- 
îAotătorii de ia S.S.E.,- ea 
șh participant!! la Centrul 

? a înotului 
•sftit zilnic prezenți la ba
zin, pregătindu-se cu sîr- 
guință pentru îmbunătă

țirea performanțelor sau 
pentru a... ajunge la ele.
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Sportivele noastre

Sportivele noastre după ultimul concurs de verificare.

S-& iorinat lotul feminin al României

așteaptă încrezătoare întrecerile
Ieri, după ultimul concurs de 

Verificare, antrenorul Alexandru 
Londrei a stabilit lotul feminin 
din cW»T se va alcătui reprezen
tativa României la apropiatele 
campionate mondiale. Scăpate de 
emoțiile selecției, sportivele noas
tre au acum mai mult timp să 
ke gîndcască la marea confrun
tare de la București. Iată ce 
Lie-au declarat ele într-un mo
ment de răgaz :

ELENA TRANDAFIR (27 de 
kni, planificatoare la uzina La- 
komet București, maestră a spor
tului, vicecampioana europeană): 
Lformolia noastră se află în as
cendentă de formă. Știm că a- 
Wm adversare puternice și de a- 
■Kea ne-am pregătit mai temeinic 
Ki"oricînd".
I T1NCA BALABAN (31 de ani, 
funcționară la Oficiul special din 
Poșta centrală, maestră a spor
tului) : „Doresc ca echipa noas
tră să confirme bunele aprecieri 
ue la ediția anterioară unde a o- 
bupat locul doi pe națiuni1".
I CORNELIA MOLDOVEAN!) 
(25 de ani, magazineră la Gara 
București-Basarab, maestră ■

sportului) : „în afară de o fru
moasă comportare a echipei mai 
am o dorință: la „europene" am 
ocupat locul V în proba individu
ală, iar pregătirea pe care o am 
acum mă face să aspir la o po
ziție mai bună".

ELENA LUPESGU (28 de ani, 
funcționară la Telegraful central 
din București, maestra a sportu
lui) : „Lupta pentru primul loc 
este deschisă. Avem toate, motive
le să speram la o medalie".

MARGARETA SZEMANI (34 
de ani, casnică, maestră a spor
tului din Tg. Mureș): „Dacă 
vom juca la valoarea normală 
cred că ne vom disputa titlul 
suprem cu reprezentativele R. D. 
Germane, Ungariei și Iugoslaviei. 
Personal aspir la un loc în tur
neul final individual".

CRISTA SZOCS (30 dc ani, 
activistă la clubul sportiv Voința 
București, maestră a sportului) : 
„Mă aflu la al treilea campionat 
mondial. De data aceasta avem 
mai multe șanse, la toate cele trei

TR. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Duminică pe stadionul „23> August“

România—1 rug uay
O revanșă după 36 de ani!

Așadar, după 36 de ani — re
vanșa partidei Uruguay—Româ
nia (4—0), disputată la 22 iulie 
1930, la Montevideo, pe stadionul 
Centenario în fața a 80 000 de 
spectatori, în prima ediție a cam
pionatului mondial! De data asta, 
stadionul „23 August" va fi 
teatrul de desfășurare I celui 
de al doilea meci.

După cum se știe, reprezenta
tiva Uruguayului este una dintre 
cele trei echipe (celelalte două 
fiind Brazilia și Italia) care pot 
cuceri definitiv „Cupa Jules Ri- 
met", dacă vor cîștiga eel de al

treilea titlu mondial. Pentru că 
fotbaliștii din mica țară sud- 
americană au ieșit învingători în 
prima (1930) și a patra ediție 
(1950) a C. M. în 1930, cîști- 
gînd la Montevideo, cu 4—2 în 
fața Argentinei; după 20 de ani, 
în 1950, la Rio de Janeiro, în 
fața a 200 000 de brazilieni în
mărmuriți, pe uriașul stadion 
Maracana, special construit pentru 
acel campionat mondial, Uru
guay cîștigă cu 2—1 partida fi
nală disputată în compania Bra
ziliei ! Tot de două ori a cîști- 
gat reprezentativa Uruguayului 
turneele olimpice de fotbal dispu

tate în 1924 la Paris și 1928 Ia 
Amsterdam, atunci cînd Cupa 
Lumii nu exista. Reamintim re
zultatele finale: Uruguay—Elve
ția 3—0 (în 1924) și Uruguay 
—Argentina 1—1 (după prelun
giri) și apoi 2—1 (al doilea joc, 
în 1928).

Anul acesta Uruguay, „echipa 
celestă", cum este denumită a- 
ceastă formație, se află din nou 
în turneul final al G. M. și îi 
revine onoarea ca, împreună cu 
reprezentativa Angliei, să inau
gureze la 11 iulie, pe stadionul 
Wembley, marea întrecere a fot
baliștilor lumii.

- miM (
PI AEROPORTUL 

BĂNEASA
Aeroportul Băneasa va 

găzdui duminică 19 iunie 
un mare miting aviatic 
organizat de Federația ro
mână de specialilale cu 
prilejul „Zilei aviației Repu
blicii Socialiste România". 
La această demonstrație 
de măiestrie și curaj își 
vor da concursul cei mai 
buni sportivi pilot’, parașu- 
tiști și planoriști «f'n în
treaga țară.

Din program :

• CARUSEL DE PLA
NOARE • FORMAȚII DE 
AVIOANE LEGATE ÎNTRE 
ELE • LANSĂRI DE PA- 
RAȘUTIȘTI CU FIGURI 
ACROBATICE • ZBOR ÎN 
FORMAȚIE „OGLINDĂ" e 
ACROBAȚIE DE ÎNALTĂ 
CLASĂ CU AVIOANE 
CLASICE ȘI SUPERSONI
CE REACTIVE • EVOLU
ȚII CU AVIOANE. SANI
TARE ȘI AGROSILVICE • 
ZBORURI DE AGREMENT 
CU AVIOANELE TAROM.

Mitingul avatic va începe 
la orele 9,30. Biletele se pot 
procura de la asociațiile 
sportive din întreprinderi, 
școli și instituții, precum și 
de Ia casele de la aeroport 
și de la agențiile Loto-Pro- 
nosport.

Pentru zborurile de agre
ment biletele se găsesc la 
ghișeele de pe Aeroportul 
Băneasa.

NATATIEI
NOASTRE

1
CLASIFICAREA SPORTIVĂ-punte de legătură 
ntre sportul de masă și cel de performanță

u

Există încă unele dis
cuții privitoare la locul 
runde sfîrșește activita
tea sportivă de masă 
tal începe performanța... 
Activitatea practică de 
[fiecare zi ne dovedește 
însă, în modul cel mai 
iclar, eă în asociațiile 
sportive în care se 
muncește cu sîrgulnță, 
care au un bogat șl 
variat program compe
titions!, acolo unde ti
nerii participă cu re
gularitate la antrena
mente șl se bucură de 
jte'.ijinul unui antrenor 
S^u măcar al unui in
structor voluntar, apa
re și performanța !

ACEASTA TRECERE, 
DE LA MASĂ LA 
PERFORMANTĂ, SE 
POATE FACE CEL 
MAI BINE CU AJUTO

RUL SISTEMULUI DE 
CLASIFICARE SPOR
TIVĂ. După cum se 
știe, în regulamentul 
de clasificare sportivă 
din țara noastră există 
prevăzute norme pen-

participă în mod orga
nizat șl continuu la di
feritele competiții spor
tive și care, bineînțe
les, se pregătesc pen
tru acestea. SISTEMUL 
CLASIFICĂRII SPOR.

OPINIL
tru toate categoriile de 
sportivi, de la aceea a 
copiilor șl pînă la 
înaltul titlu fie maes
tru al sportului. Pe a- 
ceastă seară valorică, 
în care mai sînt cu
prinse cat. juniori, a 
in-a, a II-a și J se pot 
înscrie toți cei care

TIVE CONTRIBUIE, IN 
MOD NEMIJLOCIT, 
PRIN STIMULENTUL 
PUTERNIC PE CA- 
RE-L OFERĂ, LA ÎM
BUNĂTĂȚIREA DES
FĂȘURĂRII PROCE
SULUI DE ANTRENA. 
MENT.

Normele prevăzute în

noul regulament de 
clasificare sportivă au 
și început sa fie popu
larizate în asociația 
noastră și vom lua 
toate măsurile organi
zatorice pentru ca, în 
cel mai scurt timp, în 
cadrul diferitelor com
petiții șl mai cu sea
mă în cadrul campio
natului asociației, un 
număr tot mal mare 
de tineri să-și realizeze 
aceste norme. Pentru 
început în obiectivul 
nostru sînt normele 
prevăzute pentru cate
goria juniori și a Hl-a.

C. GRIGORIU
secretar 

al asociației sportive 
«Autobuzul* București

I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

Itimele concursuri desfășurate în Capitală 
chiar de la începutul sezonului au spulberat
la categoriile de virstă respectivă. Este

GARMEN CEHANZUG (S.S.E. 2), 1,50 m — 
44 kg — care la V august împlinește 12 ani. De 
un an și jumătate se pregătește cu prof. MARIA 
BACIU, iar sezonul trecut l-a încheiat eu urmă
toarele rezultate: 40,1 aec. la 50 m ți 1:24,6 la 
100 m. Ambiția ți conștiinciozitatea »a, dublate 
de • pregătire foarte bună în timpul iernii (cu 
mare accent pe dezvoltarea mobilității) i-au per
mis realizarea unui impresionant salt calitativ.

Primul ei record republican l-a realizat la con
cursul de primăvară, în bazin acoperit (33 m) 1 
1:16,5 la 100 m. Iar acum a ajuns la 1:15,2 (▼. 
rec. 1:19,3) la 100 m, 2:46,3 (v. rec. 3:06,7) la 
200 m șl 6:01,9 (v. rec. 6:03,5) la 400 m.

Sînt două autentice speranțe cu multe 
țările de ani de zile ale specialiștilor, noștri de

au relevat două speranțe ale notației noastre, caras 
pur și simplu recordurile tării în probele de crauli 

vorba de...

DUMITRU GI1EORGIIE (fl. S. Școlar), 1,73 m 
■— 60 kg — care la 19 noiembrie împlinește 14 
ani. Anul trecut, cele mai bune rezultate ale ele
vului prof. GII. DIMEGA erau : 1:08,4 la 100 m, 
2:27,5 la 200 m, 5:48,0 la 400 m, 10:56,0 la 
800 m. In timpul iernii, un accident l-a înde
părtat de bazin timp de două luni. Â revenit însă 
eu • dîrzenie rar întîlnită, recuperind timpul pier
dut. Numai în lnna mai a înotat 180 000 de me
tri (!) eot la cot țss VI. Moraru... Să adăugăm 
deosebita-i modestie ți disciplină la antrenament 
ți vom avea explicația frumoaselor sale rezultate 
din ultimul timp: 1:03,9 la 100 W (v. rec. 1:05,6), 
2:21,7 la 200 m (▼. rec. 2:27,3), 5:02,2 la 100 m 
(v. rec. 5:13,6) ți 10:25,5 la 800 m (v. rec. 
10:56,0.).

posibilități de dezvoltare și șanse de a împlini esleft* 
a avea, în sfirșit, crauliști de mare valoare (A. V.)%



Agenda Spartachiadei 
de vară, fila 2

Ieri am continuat raidul nostru prin 
asociațiile sportive din Capitală și din 
țară pentru a constata modul cura 
desfășoară 
cerile din 
vară. Ne-a 
joritatea... 
am primit 
pe ici, pe 
fotbal care, să ne fie eu iertare, nu 
știm dacă se întreceau în cadrul Spar
tachiadei...

Iată cîteva aspecte:
Asociația sportivă Autobuzul din 

București a organizat întreceri la fot
bal în care și-au disputat întîietatea 4 
formații reprezentînd grupele Autobuze 
organizația 4 și Autobuze organizația 
2. Astăzi, vor avea loc întreceri de 
fotbal, tir și volei.

La asociația sportivă Dîmbovița am 
luat legătură cu tov. Munteanu, respon
sabil cu munca organizatorică. Ne-a 
invitat la ora 16 pe terenul Construc
torul pentru a urmări un meci de— fot
bal. Am primit cu bucurie invitația și 
la ora indicată 
țos. Olteniței, 
ră o... minți 
țîrzio. Și asta

.Clubul Olimpia București vă roagă 
să trimileti un redactor la concursurile 
din cadrul Spartachiadei de varo orga
nizate da asociatul sportivi Statistica. 
Vor avea loc concursuri de volei și te
nis de masă", Nu ne-am lăsat prea

se 
in aceste ultime zile Tntre- 

eadrtil Spartachiadei de 
surprins faptul că, la ma- 
porților la care am bătut, 
răspunsuri negative. Doar 

colo jucau două echipe de

ne aflam pe terenul din 
Cițiva tineri mcinsese- 
care a continuat pină 
* fost tot.

r

BOX in vederea ,,Turneului speranțelor olimpice44 de la Berlin

CONFRUNTĂRI DECISIVE LA ORADEA ȘI ARAD
to
on 
Pe

mult invitați și î-am încredințat pe 
varâșn de Ia Olimpia că Ia ora 17 
redactor al ziarului va fi prezent 
terenul amintit. Trebuie să spunem însă 
că și timpul nostru este prețios și nu 
înțelegem să ni-I irosim. La terenul a- 
sociatiei Statistica am fost h ora fixată 
dar, din păcate, acolo n-am găsit nici 
un reprezentant al asociației. Pe teren 
se aflau — este adevărat — 4 băieți 
și o fată care jucau volei cu o minge 
de... baschet. Nimeni nu știa că aici 
trebuiau să aibă loc întreceri in cadrul 
Spartachiadei.

Din Sibiu, corespondentul nostru I. 
Jonescu ne transmite: în ziua de 14 
iunie am făcut o vizită la mai multe 
terenuri de sport din oraș. Deși a fost 
o zi frumoasa, pe terenul Electrica 
n-am găsii nici un fel de activitate. 
Ba, să na greșita: se antrenau 7 ju
niori din echipa de fotbal a C.S.M. 
Aceleași lucruri le-am intilnit la terenul 
de volei al asociației Telefoane și la 
stadionul hi stalul. unde în afara atle- 
tilor de la CS.M. și S.S.E. nu se afla 
nimeni,

$i atunci, cu Spartachîada cum ră- 
mloe ?

O întrecere pugilîstică de mare 
atracție bate Ia... ușă. Calendarul fe
derației de specialitate cuprinde, prin
tre alte competiții și cîteva confrun
tări cu caracter de selecție. Este vor
ba despre întîlnirile din cadrul „Cri
teriului speranțelor', care vor avea 
loc între 19 și 24 iunie în oiașele 
Oradea și Arad. Ținînd seama de ca
racterul de selecție pe care-1 vor

avea meciurile, iubitorii sportului cu 
mănuși din localitățile amintite vor 
asista — sîntem convinși — la dispu
te extrem de dîrze și pasionante.

Majoritatea boxerilor pe care 
deratia i-a invitat Ia Oradea 
Arad sînt campioni sau finaliști 
campionatelor republicane de 
niori, disputate nu de mult la Bucu
rești. Prezenta pe afișele întreceri-

te
și 
ai 

ju-

eszsezb

Steaua a trecut

Stadionul din Bacău — pregătit cu 
multă grijă de organizatori — a găz
duit, timp de două zile, întrecerile 
atletice din cadrul etapei regionale 
a campionatelor republicane pentru 
juniori și seniori. Competiția a de
butat cu un frumos record de parti
cipare : 320 de concurenți, atleți șî 
atlete din Bacău, Roman, Comănești, 
Bicaz, Momești, Piatra Neamț, Tg. 
Ocna etc. Este pentru prima oară 
cînd la Bacău se înregistrează pre
zența unui număr atît de mare de 
sportivi și aceasta reflectă, desigur, 
preocuparea manifestată în ultima 
vreme de consiliile locale ale UCFS, 
de antrenori, profesori de educație 
fizică și instructori de atletism.

îmbucurătoare sînt și concluziile 
privind pregătirea participanților la 
etapa regională. Marea majoritate a 
probelor a prilejuit dispute foarte

echilibrate, unele 
rezultate destul de valoroase. O im
presie deosebit de frumoasă au lă
sat — în special — juniorii a căror 
evoluție a demonstrat convingător mul
te resurse de care dispune în prezent 
atletismul băcăuan. De altfel, tinerii 
atleți au realizat 10 recorduri (unul 
egalat). Iată și autorii acestor per
formanțe : JUNIORI I : D. Cozma 
15,2 la 110 mg; D. Bucur 13,76 m la 
greutate și 53,20 m la ciocan ; echipa 
Bacău 3:37.8 Ia 4x400 m ; JU
NIORI II : C. Nemeș 36,0 la 300 m ; 
S. Rascu 14:52,7 la 3 km marș ; M. 
Trăistaru 51,35 m la suliță și echi
pele Roman și Bacău 47,9 Ia 4x100 m. 
JUNIOARE I : Rodica Țarălimgă 
12,5 la 100 m — rec. egalat ; JU
NIOARE II : echipa Roman 52,8 la 
4x100 m.

încheindu-se cu

lor a unor pugiliști de real ta 
adevărate speranțe ale boxului 
tru (printre care I. Nica, C. C<5 
lea, V. Silberman, G. Pometcu, 
Ene, Gh. Bădoi, M. Niculescu, 
Iancu, I. Sănătescu etc.) ne dă 
titudinea că întrecerile de Ia Ora 
și Arad vor constitui o reeditar 
confruntărilor pentru cucerirea ti 
rilor de campioni ai tării.

Pe cele două ringuri vor ev< 
cite 40 de pugiliști. Cîștigătorii , 
riilor" de la Oradea și Arad (< 
cite 20 de boxeri) își vor disj 
finala, la 24 iunie, la Arad. în< 
gătorii, la care se vor adăuga 2 
finaliști, vor incepe apoi, sub 
drumarea antrenorilor T. Niculei 
L. Popescu și Tr. Ogrinjanu, pr<= 
tiri în vederea „Turneului sperai 
lor olimpice", care va începe la 
iulie la Berlin.

R. C.

BOX LA DINAA 
pe stadionul Dinan 
box din Capitală v

GALĂ DE
Joi seara, 

amatorii de 
avea prilejul să asiste la o intei 
sântă reuniune, la care și-au anu 
țat participarea numeroși pugili 
de valoare. Printre protaajjBj 
figurează Constantin Stanef^W 
mitru Davidescu, Constantin Cr 
du, Constantin Negoescu, Nicol 
Deicu, Ștefan Popoacă ș.a. G; 
va începe Ia ora 19. Cîntarul o 
cial se va face azi, Ia sala Pr 
greșul, de la ora 17.

automobilistic intern

după

Sosirea
București este 
15,56. Pini ia

in fruntea clasamentului

4.
5.
6.
7.
«.
9. Voința Cluj

10. Mureșul Tg. Mures

1. Steaua Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Rapid Buc.

Crișul Oradea 
Politehnica cluj 
Ind. linei Timiș. 
I.C. Arad 
Progresul Buc.

Primul raliu

Perfecționarea continuă a metodelor de antrenament
rezervă principală de creștere a performanțelor sportive (II)

de

trebuie privită ca un sistem

a ețor

ei facto-

ultimii 
haltere, 
precum

în 
ai

științifică a sarcinilor de ridicare 
sportive impune alegerea și dis-

esențial 
scop de 
precum

★
doctor EMIL GHIBU 

vicepreședinte al UCFS
★ ★

- prin modul cum e alcătuită 
calitatea procesului instructiv-edu- 

o 
de 
de

același timp 
calităților fi- 

respective.

ALE PERIODIZĂRII AN- 
Fiecare specializare spor- 

a fac-

După cum s-a mai anunțat, duminici 
19 iunie se va desfășura primul raliu 
Automobilistic intern organizat în țara 
noastră. Startul întrecerii se va da Ia 
Ora 6,01 din fața Pavilionului Expozi
ției Economiei Naționale. Concurenți! 
▼or pleca In cursă din minut în minut. 
Traseul raliului, care măsoară 535 km, 
iste următorul i București — Ploiești 
(prin Buftea) — Tîrgoviște — Găiești 

Pitești — Slatina — Rimnicu Vîl- 
Aea — Pitești — București. 
primului concurent Ia 
prevăzută în jurul orei
prezent s-au înscris 56 de echipaje din 
diferite orașe ale țării.

Ieri s-au desfășurat în țară două 
partide din cadrul campionatului re
publican de polo. La Timișoara, 
Steaua a întrecut pe Ind. linei cu 
scorul de 7—2 (0—1, 3—1, 2—0,
2—0). trecînd în fruntea clasamentu
lui, iar la Arad, formația locală 
I.CLA. a învins pe Mureșul Tg. Mu
reș cu 6—1 (2—0, 1—0, 0—1, 3—0). 
Iată cum arată clasamentul 
ceste meciuri i

UNELE ASPECTE 
ȚRENAMENTULUI. _ .______
tivă reprezintă o anumită „combinare' ____
terilor antrenamentului și componentelor efor
tului Cu alte cuvinte, contribuția pregătirii li
rice, tehnice, tactice’ eto. precum și a volumului 
șî intensității efortului la realizarea performan
ței este diferită de la o specializare la alta.

în munca unor antrenori se mai întîlnește 
ătacarea „pe felii" a factorilor amintiți mai 
sus. In perioada pregătitoare accentul (ponde
rea) cade pe pregătirea fizică, iar în continuare 
tocul acesteia II ia pregătirea tehnică și, în sfîr- 
șit, cea tactică. Practis sportivul devenea „copt" 
pentru un nou nivel calitativ abia cînd se în
cheia complet drumul parcurs prin toți facto
rii antrenamentului I

'Atacarea strict succesivă a factorilor antrena
mentului determină, în fond, un proces care 
se manifestă în timp astfel: la începutul pe
rioadei pregătitoare are loc un proces de evo
luție a componentei fizice (aceasta avînd pon
derea cea mai mare) și de involuție a pregă
tirii tehnice și tactice. Ulterior, in etapele în 
care predomină pregătirea tehnică, începe evo
luția acestei componente fi involuția compo
nentei fizice și așa mai departe.

De asemenea, solicitarea succesivă a organis
mului, din punct de vedere dl volumului și 
intensității efortului, duce la o adaptare succe
sivă, într-o insuficientă concordanță cu specia
lizarea.

®u alte cuvinte, în loc să se desfășoare un 
proGes continuu de achiziții în toate componen
tele pregătirii, în măsura în care fiecare își a- 
duce contribuția sa, mai mică sau mai mare, 

timp ce 
în alta, 
dată cu 
procesul

în realizarea performanței sportive, în 
se cîștigă într-o direcție, se pierde 
iar mărimea acestei pierderi crește o 
lungimea perioadei în care are loc 
de involuție.

De aceea atacarea relativ simultană 
rilor antrenamentului, în „combinarea" cerută 
de fiecare specializare, apare ca o cale cu deo- 
seUtt perspective. Acest lucru nu exclude exis-

Stadionul Petrolul din Ploiești a găzduit etapa regională a campionatelor republicane de atletism. Un aspec 
din cursa de 100 m

Foto: Tr. Georgescu

tența unor „ponderi* ale componentelor antre
namentului în anumite etape de instruire.

în concluzie, considerăm că în conținutul pe
riodizării antrenamentului sportiv se eviden
țiază tot mai mult posibilitatea unei îmbună
tățiri, prin respectarea particularităților efor
tului specific și ale obiectivelor de instruire, 
ceea ce creează și premisele necesare prelungi
rii sezonului eompetițional.

IMPORTANȚA MULTILATERALITĂȚII ÎN 
PREGĂTIREA SPORTIVA. Unitatea dintre o- 
rien tarea specială și multilaterală a antrenamen
tului constituie unul din cele mai importante 
aspecte metodice care trebuie rezolvate în pre
gătirea sportivilor.

Calea spre obținerea rezultatelor sportive de 
valoare este aceea a specializării aprofundate. 
Aceasta presupune perfecționarea cu precădere 
a acelor deprinderi, abilități și calități ale 
sportivului care corespund specificului și tot
odată variatelor cerințe ale ramurii de sport 
alese. In același timp, pregătirea fizică mul
tilaterală trebuie privită ca o condiție de mare 
însemnătate în asigurarea constanței marilor 
performanțe, ca bază a specializării, ce se re
zolvă nu prin multitudinea scopurilor ci a ac
ționării. Mijloacele vor, fi numeroase și va
riate, însă ele trebuie să se adreseze mai ales 
particularităților de structură și funcție 
tului specific.

Folosirea exercițiilor ce se deosebesc 
de specializare se va face mai ales în 
fortificare a capacității organismului, 
și de odihnă activă, de relaxare.

Campionii mondiali și olimpici, din 
ani, la atletism, natație, lupte, box, 
gimnastică, caiac-canoe, canotaj etc. 
și marii jucători de fotbal, volei, handbal, rugbi, 
baschet, tenis, hochei sînt în majoritatea cazu
rilor „atleți complețî", cu o musculatură bine 
reliefată și armonioasă, cu indici superiori de

forță, viteză, detentă, dar — 
— și cu indici foarte ridicați 
zice specifice ramurii sportive

LECȚIA DE ANTRENAMENT. ‘Forma 
bază a organizării și desfășurării pregătirii spor
tivilor o constituie lecția de antrenament, care 
determină — prin modul cum e alcătuită șî 
condusă 
cativ. Deoarece un antrenament reprezintă 
verigă a unui lanț de antrenamente, lecția 
antrenament 
lecții.

Rezolvarea 
a măiestriei 
tribuirea judicioasă a sarcinilor și mijloacelor 
repartizate pentru fiecare lecție. Este deci ne
cesară determinarea justă a formei și conți
nutului lecției de antrenament. Prin forma 
(structura) lecției se înțelege legarea într-un 
proces pedagogic unitar a părților lecției, în
tr-un anumit interval de timp. Conținutul con
stituie totalitatea mijloacelor și măsurilor me
todice care sînt orientale spre îndeplinirea sar
cinilor fiecărei lecții.

în stabilirea conținutului lecției se va pleca 
întotdeauna de la sarcinile ei, cît și de fa o 
serie de condiții și date referitoare la nivelul de 
pregătire a colectivului, vîrstă, sex, mijloace 
materiale, locul lecției în etapa și în ciclul 
de pregătire etc.

în același timp, subliniem faptul că specificul 
probei sau al ramurei de sport constituie prin
cipalul factor care direcționează structura și 
conținutul antrenamentelor.

Sarcinile lecțiilor de antrenament se stabilesc 
în concordanță cu obiectivele etapelor șî ciclu
rilor de pregătire, ele putînd fi complexe sau 
diferențiate, cu pondere pe unul sau pe altul 
din factorii antrenamentului.

Lecția de antrenament are un caracter uni
tar, asigurat prin formă și conținut. Privită din 
punct de vedere a activității fiziologice a or
ganismului sportivilor, cît și a cerințelor meto
dice ale instruirii, în orice lecție deosebim trei 
părți: pregătitoare- (încălzire), fundamentală 
și de încheiere.

Structura interna antrena
foarte variată, corespunzătoare sar 
rite, și caracteristicilor sporlivilo

• Sarcinile părții pregătitoare 
prin „încălzire*1, care este necesar 
frîngerea inerției proceselor fiziol 
larea legăturilor de coordonare 
lare, stabilirea concordanței într 
aparatului locomotor și a organelo

• Partea fundamentală a lecției 
în mod rațional rezolvarea sarcini 
și multilaterale ale antrenamentul 
tuie lecția propriu-zisâ.

• Partea de încheiere este 
a se realiza o trecere treptată 
intense, pentru a nu produce der 
verselor organe și sisteme ale 
pentru a obține o eficacitate max 
namentului.

Gradul de oboseală al sportivi 
are nu numai un aspect obiectiv 
biectiv. Strînsa legătură dintre un 
în procesul exercițiului fizic, per 
trenor experimentat să obțină e 
ridicate, atît ca volum cit și ca i 
seama factorilor emoționali, căci 
zitive pot să scadă senzația de ob 
tivilor.

în desfășurarea oricărei lecții r 
rințelor complexe impune antren 
unor măsuri organizatorico-peda

a) organizarea lucrului sportivii 
lecției ;

b) individualizarea lucrului sp
c) folosirea aparatelor și mate 

sare procesului de pregătire.
în privința organizării colectivul 

pot recurge la unele măsuri sp 
xemplu: într-un colectiv de 
tivi, antrenorul poa’e lucra cu 
alte ori însă acest mod (în funcți 
lecției) constituie un real obstaco 
pregătirii sportive nu necesită int 
zența, la aceeași oră, a tuturor 
lecție. Acest lucru este necesar 
cînd procesul instructiv-educativ 
tat cu precădere spre pregătirea 
ții teoretice etc. în schimb, cîndj 
asupra pregătirii individuale sa» 
mentelor, a cuplurilor, prezența î 
lectiv nu este necesară. Pentru ev 
aspect, antrenorii recurg la plan 
rențiată a sportivilor Ia orele de 
din aceeași zi.
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• Apărarea Rapidului a primit 
10 (ZECE) goluri în ultimele pa’ 
tru jocuri de campionat. Căderea 
are Implicați! tn toate domenifle 
— tehnic, tactic, psihic. Jocul de 
la Timisoara a evidențiat încă 
o dată faptul că „liftul este la 
parter șl deci nu poate coborî 
maj jos*. Resursele au ajuns la 
limită...

realizate de Dinu 
Ghițan (min. 80) și 
A arbitrat corect 
București. (I. Geor-

Sectorul gratuit rezervat 
fost arhiplin.

Fotbalul a învins micul
O scurtă declarație de la

«Dacă gazonul nu e verde, se cheamă 
că nici n-am fost Ia fotbal*.

• Georgescu — Rapid : „La 
mîsoara ml s-a intîmplat eeva ex 
traordînar. La sj'irșitul jocului, un 
spectator mi-a oferit un buche- 
de flori Sînt smgurele flori pe 
care le-am primit în viața mea 
de fotbalist, indiferent dacă am 
fost învingător sau învins".

• «Cei trei 
la... Iași sînt
Constantinescu, Cuperman, Delea- 
nu și Stoicescu. Ultimul, unul 
dintre cei mai controversați ju
cători din fotbalul nostru — pri
mind note de la 4 la 9. discutîn- 
du-se mult atît calitățile deosebi
te cu care este dotat cît șl insta
bilitatea de formă sau de devota
ment față de cauza balonului ro
tund șl... disciplină.

Cum ar spune Nicuță Tănase : 
„băiat bun, dar cu lipsuri*.

Chimiei ies la atac 
izbutesc să înscrie 
In repriza secundă, 
inițiativa, domină

U. 
din

• Două meditații:
TITUS OZON : „Adevărul 

fotbal e golul*
ALEXANDRU APOLZAN : „

orice joc de fotbal există ceva 
care merită să fie văzut".

mușchetari* de 
bineînțeles patru :

Marin Nlță, Al.

• Multi amatori de fotbal cau 
tă explicații în legătură cu su 
peroscilanta evoluție a 
Steaua. Una dintre ele 
pare a fi mentalitatea de rezervă 
proprie, în prezent, majorități 
componențiîor acestei echipe. De
sele schimbări în formație au fa
vorizat crearea acestui climat mo
ral. Ori. cu o echipă de rezerve 
e greu să realizezi ceva ’

• Colegul meu. Jack Berar-u 
îmi relatează „una de-a arbitri 
lor“. din jocul de 1 Oradea 
(Crișui — Dinamo Pitești) In mi 
nu tul 40. spre stupefacția tuturor 
conducătorul partidei. Mircea Ro 
taru (Iași) a fluierat sfîrșitu’. pri 
mei reprize. Cînd a constatat ca 
e „singur pe meridian* cu oi a 
aceasta, a reluat jocul printr-< 
minge de arbitru. Ah, arbitrii 
Cînd le „merge" fluierul le stă 
ceasul, cînd le merge ceasul, amu
țește fluierul !

• Și fiindcă tot sîntem la capi
tolul ARBITRUL — acest „caswc 
belii" pe aproape majoritate^ 
stadioanelor — încă ceva : în pri
măvara aceasta, din păcate, cava 
lerii fluierului s-au bucurat dir. 
plin de ..atenția* cronicarilor 
Dar nu toate ciorile sînt negre ș? 
aș vrea să notez cite va albe 
care-mi plac. Iată de pildă. Ilie 
Drăghici, apreciat pozitiv de că 
tre toți cronicarii care l-au 
„scris". Apoi, Vasile Dumitrescu 
Iosif Ritter, 
Toth. ..cu

Nul
pe Szabo, îl

extrema. Pal

ETAPA VIITOARE : Petrolul Moinești
— Unirea Negrești, Fruct export Focșani
— Textila Buh uși, Chimia Suceava — 
Chimia Orașul Gh Gheorghiu-Dej, Lo
comotiva lași — Victoria Roman, ble- 
talosport Galați — Metalul Rădăuți, Fo- 
resta Fălticeni — Rapid Mizil, Minobrad. 
V. Dornei — Flamura roșie Tecuci.

RULMENTUL 
BRASOV — MA
RINA MANGA
LIA (2—1). Joc 
frumos, desfășurat 
in limitele sporti
vității. Gazdele, 
cu un plus de 
insistență, au ob
ținut victoria în 

realizate de Che- 
și 82). Pentru Ma

ategoria C in cifre și comentariiategoria C in cifre și comentarii

Azi vă prezentăm seriile Est și Sud
PETROLUL 

MOINEȘTI — 
MINOBRAD V. 
DORNEI (2—0). 
Localnicii au în
vins pe merit, 
prestînd un joc de 
bună calitate. în 
special în prima 
repriză. Oaspeții 

I prezentat slab și. în plus, ei au 
kstat vehement (îndeosebi Vișan, 

și Weiss) Ia deciziile arbitru- 
kl. Pîrvu (București) care a con- 
bine. A înscris îonescu (min.

i 43). (C. Panait-coresp.) 
IIMIA SUCEAVA — FRUCT- 
fORT FOCȘANI (2—0). După o 
[ză echilibrată, gazdele domină 
[tent. Au marcat: Găinaru (min.

Borcău (min. 63). în min. 73, 
[aru a ratat un 11 m, șutind în 
. (R. Munteanu-coresp.) 
XPID MIZIL—METALOSPORT 
[AȚI (4—0). Făcînd cea mai bu- 
partidă din retur, jucătorii fe- 
kri și-au depășit net adversarii, 
[rile au fost 
[ 10 și 74),

81). 
[f^hafi din 
[i-coresp.) 
CTORIA ROMAN — FLAMU-

ROȘ1E TECUCI (2—0). Au 
[is Popescu (în min. 19) și Ma
ieu (în min 82). (C. Broșteanu- 
PP-) 
HIMIA ORAȘUL GH. GHEOR- 
KJ-DEJ — FORESTA FALTl- 
I (4—âlt Condusă la pauză cu 

I formația gazdă a atacat appi 
huită hotărtre, obținînd victoria, 
[rii golurilor: Munteanu (un tî- 
promovat de la echipa de ju- 
) 2, Marincaș și Bulea pentru 
nia, respectiv Apietroaiei și 

în min. 85, jucătorul Pasăre 
mia) a fost eliminat pentru lo- 
B intenționată a adversarului. A 
rat cu scăpări, care însă n-au 
ențat rezultatul, Gh. Vasiles.-u 
p București. (Al: Anironescu- 
fP) 
EXTILA BUHUȘI — LOCOMO-

I
I

TIVA IAȘI (2—0). Cei 4 000 de spec
tatori au fost satisfăcuți de calita
tea jocului, la care au contribuit am
bele formații. A înscris Tănase (min. 
27 și 81). A arbitrat bine Gh. Po- 
povlci din București. (Ion 
coresp.)

1. Chimia Suceava 24 13 6 5 35—26 32
2. Petrolul Moinești 24 11 7 6 30—21 29
3. Locomotiva Iași 24 13 3 8 35—27 29
4. FI. roșie Tecuci 24 11 5 8 39—28 27
5. Textila Buhușj 24 12 2 10 43—23 26
6. Fructexport Focșani

24 12 1 11 35—33 25
7. Metalul Rădăuți ăi 10 4 10 29—29 24
8. Victoria Roman 24 11 1 12 41—31 23
9. Rapid Mizil 24 9 5 10 29—32 23

10. Minobrad V. Dornei
24 10 3 11 31—38 23

11. Metalosport Galați 24 8 5 11 25—29 21
12. Foresta Fălticeni 24 9 3 12 30—40 21
13. Chimia Orașul Gh Gheorghiu-Dej

24 9 2 13 2S—38 20
14. Unirea Negrești 24 4 5 15 11—41 13

urma golurilor 
resteș (min. 51 
rina a înscris Contardo (min. 40). 
(E. Bogdan-coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — ELEC
TRICA CONSTANȚA (1—0). 0
partidă de bună calitate, în care 
echipa gîurgiuveană a fost net su
perioară. Victoria la limită (în urma 
golului marcat cu capul de lacob, 
la o lovitură de colț. în prima re
priză) nu demonstrează 
de forțe de pe teren, ci ilustrează 
ineficacitatea înaintașilor Dunării. 
(1. Tudor-coresp.)

*
Stoicescule, chiar nu se poate?

I 
I
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I 
I
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I 
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Se poate spune fără nici un fel 
de dubiu că Stoicescu a fost cel 
mai bun atacant al G.S.M.S.-u- 
lui în meciul de duminică, 
Știinta Craiova. Ceea ce i
poate reproșa din punct de ve
dere al jocului sînt ratările unor 
situații clare, cînd din poziții fa
vorabile a tras peste sau pe lingă 
poartă.

Chiar și fără această carență, 
ineficacitatea, de care va trebui 
să țină seama la antrenamentele 
viitoare, Stoiceseu n-ar fi putut 
obține însă nota maximă. De ce?

la u- 
printre 

părut
atitudinea necuviincioasă față 
arbitrii.

In minutul 1 Cuperman 
afla In poziție clară de ofsaid

bună dreptate arbitrul Cornel

Fiindcă el nu a renunțat 
nele gesturi nesportive 
care cel mai grav ni s-a

a

.1

ii

le 
le

I
I
I
I
I
I
I
Ici

Portarul bucur eștean Cosma culege balonul printr-o săritură spectaculoasă 
sub plivirile atente ale jucătorilor. (Fază din meciul Tehnometal Bucu- 

Făgăraș 2—1)
Foto: N. Tokacek

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
CHIMIA FAGARAȘ (2—1). Med 
disputat, cu faze spectaculoase, crea
te îndeosebi de gazde. Scorul este 
deschis în min. 10 de Tehnometal. 
în urma unui penalii acordai cu 
multă ușurință de arbitrul gălă- 
țean Francisc Ba’muș și transfor
mat de Cacoveanu- După cîteva 
ocazii clare ratate de Cojocaru, tot 
el reușește să majoreze scorul la 
2—0 în min. 30 printr-un șut de Ia 
25 m. Jucătorii 
și în min. 39 
prin N. Milos, 
gazdele preiau
copios dar ratează în aceeași mă
sură. (P. Giomoiu-coresp.)

PORTUL CONSTANȚA — ELEC
TRICA FIENI (1—0). Golul vic
toriei a fost înscris, cu un minut 
înaintea sfirșiluiui partidei, 
Mănesc-u. (L. Bruckner-coresp.)

S N OLTENIȚA — I. M. 
MEDGIDIA (2—1). Fotbaliștii
Oltenița, au jucat cu multă hotă- 
rîre, dar au intîmpinat o mare re
zistență din partea oaspeților. Gaz
dele au deschis scorul în min. 14 
dar sînt egalate în min. 28 prin go
lul înscris de Radu (I.M.U.M.). în 
min. 89 Cucu realizează punctul 
victoriei. Regretabilă comportarea 
nesportivă din fina! a jucătorilor de

de

se
Și

Popa a ridicat fanionul. Atacan
tul ieșean a recunoscut greșeala, 
a lăsat mingea și și-a văzut de 
joc. Iată Insă că Stoicescu tra
versează terenul și vine să-i ceară 
socoteală arbitrului, să protes
teze. La o altă semnalizare si
tuația se repetă. De data acea
sta Stoicescu era foarte furios, 
mai, mai să-l bruscheze pe arbi
tru, incitînd și o parte dintre 
spectatori Nu l-a bruscat dar 
i-a adresat, după cum ne spunea 
arbitrul Popa, euvinte jignitoare.

Atitudinea de pe teren a aces
tui jucător a mai fost discutată. 
La capitolul disciplină Stoiceseu 
nu vrea să fie un bun exemplu. 
Oare nu se poate acest lncru ? 
Noi credem că da. Și atunci jo
cul lui va fi și mai bun. Ce zici, 
Stoicescule ?

Universitatea conduce 
Pal se accidentează, 
poate acroșa 
locuiește Sorin Breton, 
trece undera în mijloc, în fata perechii 
Costache— Voicu. Face și el ce poate. 
Pune un picior, „taie* o pasă, împie
dici o demarcare. Tn orice caz, „ma
rele bulevard* Costache-Voicu se trans
formă in două... trotuare, prin care nu 
se mai poate trece.

Iată deci cum o mutare forțată — 
Pal „măturător de anticameră* — s-a 
dovedit eficace. Veți spune, desigur: 
„Bine, bine, dar cei patru înaintași au 
devenit trei*. De acord. Numai că în 
această perioadă Siderurgistul a înscris 
golul și a avut două mari ocazii. Cum! 
Adam, mijlocașul „care se duce*, a 
fost acoperit de Pal. așa rănit cum 
era...

— De ce l-ai scos pe Voinea atît de 
repede?

— Vorbea urii cu ceilalți. Mal bine 
minus 1 decit minus 11.

COTA DE JUCĂTORI

Pe C. ALEXE

Spun: „Perechea Pexa—Anca joacă 
din ce în ce mai frumos și se Înțelege 
bine*. Mă amendează Viorel Cacoveanu,

O explicație
executat 
Cursaru

lovitura,

tn ex- 
lovitura de Ia 
In jocul Poli-

timișorenii au 
aici nimic deo-

Datorez cititorilor o explicație i relatarea, 
tenso, a felului In care s-a 
11 m dictată de arbitrul N. 
tehnica Timișoara—Rapid.

După ce a fost acordată
„delegat® pe Lereter s-o execute. Pînă 
sebit. Infracțiunea despre care vorbeam s-a produs 
ta momentul ta care Lereter s-a îndreptat spre minge 
pentru a șuta la poartă : în aceeași clipă cu el a 
intrat ta careu G. Dan care a și reluat balonul res
pins de Răducanu, trimițîndu-L apoi, spre aripa 
dreaptă unde se afla Kraus. Arbitrul N. Cursaru a 
lăsat lucrurile „să curgă®, fără 
ce spune regulamentul î

„Lovitura de pedeapsa se va 
de pedeapsă și, mai înainte de

a interveni. Or, iatS

executa din punctul 
a fi fost efectuată.

toii jucătorii, cu excepția celui care urmează să e- 
xecute lovitura și a portarului advers, vor trebui să 
stea în interiorul terenului de joc, dar tn afara supra
feței de pedeapsă și la cel puțin 9,15 m de punctul 
loviturii de pedeapsă".

Și, iată o decizie a I. B. (Internațional Board), 
în cadrul aceluiași articol (14), la capitolul SANC
ȚIUNE, punctul A se precizează: „pentru orice in
fracțiune comisă de către echipa în apărare, lovitura 
de pedeapsă va fi repetată dacă punctul nu a fost 
înscris*. Or, cînd G. Dan a pătruns în careu înainte 
ca lovitura să fi fost executată, s-a abătut de la re
gulament și el a fost acela care a degajat mingea 
respinsă de portar. Deci?

P. VALENTIN

la I.M-U.M, care au protestai după 
înscrierea ultimului goL (Marin 
Voicu-coresp.)

OLTUL SF. GHEORGHE — FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI (2—1). 
Localnicii acționează cu multă ho- 
tărîre în prima repriză și reușesc 
să deschidă scorul în min. 12 prin 
Petre Viorel. Repriza a doua se ca- 
ra eterizează printr-un echilibru de 
forț- Au înscris in această parte a 
meciului Bîvolan (min. 57) pentru 
Oltul și Cons’antin (min. 66) pentru 
FI. Roșie. (Gh. Briotă și 
coresp.)

ETAPA VIITOARE : Electrica Fieni — 
Rulmentul Brașov, Electrica Constanța
— Oltul Sf. Gheorghe, Metrom Brașov
— Dunărea Giurgiu, Tehnometal Bucu
rești — Portul Constanta, Marina Man
galia — S.N. Oltenița, l.M.U. Medgidia — 
Tractorul Brașov, Chimia Făgăraș 
Flacăra roșie București,

L Metrom Brașov 23 13 6 4 33-18 32
2- Tractorul Brașov 22 ie 7 5 39—22 27
3. Chimia Făgăraș 14 12 2 10 43—40 28
4. Dunărea Giurgiu M 9 8 7 22—21 26
5. Tehnometal Buc. 24 9 7 8 38—31 25
6. l.M.U. Medgidia 24 9 7 8 31—27 25
7. Portul Constanța 24 8 8 8 34—33 24
8. S.N. Oltenița 24 7 10 7 21—31 24
9. Electrica C-ța. 24 9 5 16 33—28 23

10. Flacăra roșie Buc. 24 9 5 10 31—36 23
ÎL Electrica Fieni 24 8 5 11 30—34 21
12. Marina Mangalia 24 7 7 10 27—34 21

13. Oltul Sf. Gheorghe 23 7 7 9 18—30 21
14 Rulmentul Brașov 24 5 4 15 30—48 14

cronicarul „Făcliei*: „E și 
se înțeleagă bine. Au venit 
Ia Turda*.

...De la Turda sau de
Turzii s-au ridicat (ieri) 
(astăzi) Jenei — Steagul 
senii de la Crișui, Adam, 
Steaua, Pexa, Anca. Și 
frații Copil, de pildă...

Ce bine ar fi dacă toate orașele 
tre ar da fotbalului o cotă de 
tori ca orașele vecine Turda și Cîmpia 
T urzii...

normal să 
amindoi de

• O noua schimbare de antre
nor la Politehnica Timișoara : 
Voroncovschi a fost înlocuit cu 
Silviu Bindea. Normal ! M-ar fi 
mirat dacă nu s-ar fi întîmplat 
așa.. .

• Portarul Petre Popa (Poli
tehnica Tim.) a jucat în meciul 
cu Rapid la 24 de ore după Ieși
rea dintr-o clinică medicală (la 
cererea sa). El nu era refăcut 
complet, dar... .nu puteam up 
si de lc acest meci hotărîtor pen
tru soarta echipei noastre" (Petre 
Popa. 5 minute după fluierul 
nai). Fără comentarii, dar de 
nut minte. ..

PRONOSPORT
LOTO

Tragerea premiilor mari din 14 
iunie 1966 s

FAZA I (biletele de 10 ți 20 lei) 
Extragerea 1: 56 31 1; a II-a i 
12 3 83 ; a III-a: 8 77 39 : a IV-a I

82 57 25; a V-ai 22 84 14
FAZA a II-a (biletele de 8 ți 20 lei) 
Extragerea a Vl-a i 39 69 42 ; a 
VII-a i 4 86 82 ; a VIII-a : 89 83 68 ;

a IX-ai 53 26 23
FAZA a III-a (biletele de 4 lei) 

Extragerea a X-a t 83 61 70 j a 
Xî-a: 59 49 15

FAZA a IV-a (biletele de 2 ți 20 lei) 
Extragerea
FOND DE

a Xll-as 40 87 48 
PREMII: 2 122 735 lei.

IMPORTANT PENTRU CÎȘTIGĂTORI

(duplicatele) conside-— Biletele 
rate ciștigătoare se depun la agen
țiile Loto-Pronosport autorizate, pînă 
sîmbătă 18 iunie 1966, ora 13,00, in 
orașele reședință de regiune și pînă 
vineri 17 iunie 1966, în celelalte lo
calități.

— Omologarea biletelor cîștigătoa- 
re se va efectua în ziua de mar 
21 iunie 1966.

I 
I

I 
I

— Tragerea la sorti a celor 100 
premii constînd din concedii la Var
na și „TuruJ Bulgariei' va avea ioa 
în ziua de vineri 24 Iunie 1966.

— Plata cîștigurilor se va face t
a) pentru cîștigătorii din Capitală, 

începînd de vineri 24 iunie 1966, ora 
11, prin casieriile proprii Loto-Pro
nosport ;

b) pentru cîștigătorii din provin
cie care au indicat o localitate reșe
dință de regiune sau raion prin ca
sele raionale CEC (după 2—4 zile 
de la începerea plății în Capitală) ;

c) prin mandat poștal, pentru ce
lelalte categorii de cîștigătorl (cel 
domiciliați în localități nereședință 
de regiune sau raion; cei 
jucat în altă regiune; cei 
indicat ca adresă unități 
spitale, sanatorii).

care au 
care au 
militare.

de astăzi• Tragerea Pronoexpres 
va avea loc în București, la sala 
Clubului Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2, ora 18,30.

Rubrică redactată de Administrația 
'Tie--sfai~lMlix-£j.{jjiQspc>ri.

Centrală j
ST* - ?
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Echipa Ungariei este gata pentru 
startul campionatelor mondiale de 
popice. Pregătirea jucătorilor a în
ceput în primele zile ale lunii ianua
rie. Apoi au avut loc cîteva întîlniri 
amicale în care echipele masculine 
și feminine au avut o comportare 
meritorie. Reprezentativa masculină a

72
'BUCUREȘTI 19 25iunie.

frampioiMe mondiale
de

este

obținut victorii la Viena jucînd cu 
echipa Austriei și la Budapesta, cu 
selecționata R.D. Germane. în con
tinuare jucătorii unguri au evoluat 
la Reșița unde au fost învinși de re
prezentativa României. Echipa femi
nină a cîștigat ambele întîlniri pre
văzute în programul de pregătire : 
la Reșița cu selecționata României 
iar la Budapesta cu reprezentativa 
R.D. Germane.

Lotul care va sosi la 18 iunie la

București cuprinde 8 jucători, din
tre care amintim pe Rakos, Vârf al- 
vi, Antal, Varga, Boros și Szabo 
Jenă. Participarea celui mai bun ju
cător maghiar Szabo Jozsef este in
certă, deoarece în ultima vreme el a 
fost suferind și nu se află în formă 
bună. Cei mai tineri jucători din 

echipă sînt Antal, Boroș 
și Szabo Jeno care, cu 
acest prilej, debutează la 
„mondiale*.

Lotul feminin
format din Schrett. Ha
vel, Nadas. Toth. Sall ai, 
Kiss, Czako, Knsta. De 
reținut că formația fe
minină a Ungariei a cu

cerit ultima ediție a campionatelor 
europene și că acum, la București, 
specialiștii maghiari așteaptă confir
marea acestui rezultat Păcat 
echipă lipsește Steckl, una 
cele mai bune jucătoare, care 
tîlnirea București — Budap: 
doborît 443 popice. Nu de 
Steckl s-a retras din activitatea com 
petițiooală.

că din 
dintre 
în în- 

>esta a 
mult.

BELA MATTANOV1CH

(Urmare din pag. 1)
>

probe din program, pentru că posedăm 
o pregătire superioară1*.

ELENA PRED EA NU (35 de ani,
funcționară la uzina Laromet Bucu

Echipa de volei a Bulgariei 
.„Învingătoare la Modena 

telefon).
_ internațional

. de volei disputat in localitate s-au

? MODENA, 14 (prin
>0năla“lti®a z* a turneului

’^n. finală echipele României 
Bulgariei. Victoria le-a revenit 

sportivilor bulgari cu scorul de 3—1 
(15-12, 15-12, 10-15, 15-8), care s-au 
clasat, astfel, pe primul loc. De alt
fel. jucătorul bulgar Karov a primit 
premiul pentru cel mai bun jucător al 
turneului. Formația noastră a fost 
următoarea : Derzei, Drăgan. (Colo
niei). Grigorovici, Corbeanu (Bartha), 
Ganciu, Nicolau. Voleibaliștii noștri 
au dat semne vădite de oboseală, 
urmare a numeroaselor solicitări din 
acest sezon.

în meciul pentru locul III, echipa 
Salvarani a invins, surprinzător, for
mația Italiei cu 3—2.

în

rești, maestră a sportului) : 
noastră e capabilă de rezulte 
Totul este să trecem eu bit 
emoția firească dinaintea cont

ILSE SCHMIDT (23 de ai 
țiouară la uzina Hidromecanica din 
Brașov) : „Actualele
să-mi aducă o dublă satisfacție 
loc fruntaș în clasamentul pe 
2. debut încununat de succes ti 
semenea mare întrecere*.

Am redat pe scurt gîndorile ți spe
ranțele celor opt sportive din cuvin
tele cărora se desprinde puternica lor 
dorință de a reprezenta cu cinste culo
rile patriei noastre la marea competiție 
de la București.

PRIMII OASPEȚI SÎNT AȘTEPTAT! ASTĂZI
Astăzi sînt așteptați în Capitală 

Herbert Măhnert (R.D.G.), vicepreșe
dinte al Federației Internationale de 
Popice 
sla via), 
natelor 
anunțat
secției asfalt din F1P, iar î 
zilei de 18 iunie vor fi prezente 
Capitală toate delegațiile pai 
te la cea de-a Vl-a ediție a 
natelor mondiale de la Buc

și Milienko Bobanac (Iuqo 
arbitrul principal al campio- 
mondiale. Pentru joi și-au 

sosirea membrii din prezidiul 
cursul 

in
iicipan- 
ampio- 
reștt

IN ȚĂRILE Africii de Nord 
se află in prezent în turneu 
formația - • - - - -- -
echipă... 
alcătuită 
și ?5 de 
de cînd 
turnee în ______  ,__ ____ ___
mii. tn Olanda. R.F. Germana. 
Italia. Portugalia și în țările 
din regiunea Mării Caraibilor, 
un public numeros și entu
ziast a aplaudat evoluția a- 
cestor pasionate ale sportu
lui cu balonul rotund. In A- 
merica de sud, Ia unele me
ciuri au asistat pină la 50 000 
de spectatori. Vedeta echipei 
este miss Doris Ashley care 
a înscris 569 de goluri in 340 
de meciuri.

.Corinthian Ladies”, 
feminină de fotbal 
din tinere intre 14 
ani. Sînt șase ani 
echipa întreprinde 
diferite țări ale lu-

ORAȘUL TUNIS 
să trăiască febra

a început 
pregătirilor

în vederea Jocurilor Medite
raneene care vor avea loc aici 
între 8 și 17 septembrie 1957. 
Se află în construcție un sta
dion cu 45 000 de locuri, o 
sală de sport unde vor putea 
lua loc 6 500 spectatori și o 
piscină olimpică cu 6 0G0 de 
locuri. Orașul universitar din 
Tunis va fi amenajat pentru 
ă putea caza între 2 030 și 
2 500 de sportivi. în progra
mul Jocurilor Mediteraniene 
figurează 14 discipline sporti
ve. Pentru prima oară în is
toria acestor întreceri, sportul 
feminin va fi prezent la at
letism și natație.

FEDERAȚIA izraeliană 
fotbal a hotărît ca persoa
nele care doresc să devină 
arbitri trebuie sâ treacă mai 
Iutii o probă fizică, indiferent

de

mîna lui—

(desen de Sandor Czifferszky din „Revue hongroise*)

Interviul nostru

r_

ȘTIRI, REZULTATE

Bul-

40365

14 (Agerpres). — A fost 
selecționata masculină de 
Europei care va întîlni în 
la Ljubliana echipa italiană 
Milano, câștigătoarea „Cu-

s-a 
din- 
Va-

Interviu consemnat de 
C. COMARNISCHI

înaintea turneului final al <?.M. 
de fotbal

Citiți In numărul nostru de mtine: 
Noi răspunsuri la ANCHETA 
INTERNAȚIONALĂ a ziarului

upe 
tari. 
e<fe

Gh. Sencovici și B. Marinescu

H

ci-

R. î Dar la individual ?

tre-

reacție sînt cu adevărat ini-si Ti
să u

Chl- 
P ri
de s-

ani 
en- 

a-

B. MARINESCU — Aici. lupta a 
atins In final o intensitate rar în- 
tllnită. După 150 de talere, intre 
primii 10 trăgători departajarea se

otărit lucru, recenta ediție a „europenelor* de skeet, desfășurată 
săptămîna trecută în localitatea finlandeză Lahti, a fost cea mai 
dificilă din istoria acestei competiții. Făcînd această afirmație ne 

glndim la faptul că, la Lahti, au fost prezenți toți trăgătorii cu renume 
de pe continent, reprezentînd 15 țări, număr record pentru asemenea 
întreceri. Iată de ce, performanța reprezentativei României, clasată pe 
locul secund, apare și mai valoroasă. Cu atît mai mult, cu cît, echipa noastră 
a cuprins pe Ungă țintași experimentați ca I. Albescu, D. Danciu și pe 
tinerii Gh. Sencovici și B. Marinescu. Ultimii s-au situat, la individual, pe 
pozițiile 7—8, Înaintea unor concurențl cu nume de rezonanță, ca actualul 
campion mondial Wirnhier (R.F.G.), sovieticii Losev, Poleanski, Voro- 
biov, grecul Sistovaris, suedezul Standar. La tnapoierea In țară, ne-am 
întîlnit cu mezinii formației noastre și am avut cu ei o convorbire. Deși 
foarte ocupați, amîndoi fiind In febra examenelor, Gh. Sencovici (anul 
III la Facultatea de electronică) și B. Marinescu (anul IV Ia Facultatea 
de medicină) și-au găsit timp pentru a retrăi momente din competiția la 
care au participat și de a ni le Împărtăși și nouă.

RED. t Rezultatele se cunosc. Citi
torii noștri ar dori însă să afle unele 
amănunte.

GH. SENCOVICI — Fără discuție, 
competiția celor mai buni skeetiști 

ritului a fost extrem de 
i de trei zile am stat pe 

Ia ora 7 dimineața pînă 
• 10 seara, intervalul între 

fiind de 4—5 ore. Deci 
i mare de energie fizică 

Vremea a fost mereu 
otoare — cînd un frig pătrun- 
vint puternic cu ploaie, cînd 

soare strălucitor. în plus, și unele 
deficiente organizatorice: instalațiile 
au funcționat cu dese Întreruperi, 
iar talerele, foarte tari și vopsite în 
galben, erau foarte dificil de obser
vat pe fondul verde neuniform al 
pădurii înconjurătoare. Totuși, și în 
aseme.Tea condiții echipa română a 
obținui locul secund, la aceasta adu- 
cîndu-și aportul. In egală măsură toți 
cei patra componenti- Este clar că 
fără revenirea jnarcală* In ultimele 
două zile de I. Albescu și D. Dan
ciu, oricii de bine am fi tras eu și 
Bogdan, nu puteam sd clștigăm me
dalia, de argint. AdoL vreau să mul
țumesc și — vorbesc In numele în
tregii echipe — tov. profesor Ion Lo
vi nescu, antrenorul care a condus cu 
mit tact și pricepere pregătirile 
noastre.

ai continer 
grea. Timp 
poligon de 
aproape de 
două serii 
un cc 
si psi 
seni

făcea doar printr-un singur punct 
(145—144). Printre aceștia se numă
rau sovieticii Dur nev (55 de ani, mul
tiplu campion de vreo două decenii), 
recordmanul mondial absolut al pro
bei (1962, Cairo, 200 t. din tot atîtea 
posibile), Petrov, Kondratiev, Bulba, 
apoi Suppli (R.F.G.), finlandezul Ti
mati, Sencovici și cu mine. Un sin
gur taler scăpat Însemna o coborlre 
de multe locuri în clasament. Aceas
ta era situația pină în ultima zi a 
concursului.

GH. S. — în penultima serie (25 t.), 
Bogdan a reușit maximum și a de
venit lider, egal cu Durnev, în timp 
ce eu n-am izbutit decît 23, față de 
24 cit am tras constant In celelalte 
6 serii. Au urmat ultimele 25 de ta
lere. Am doborît 24 și oarecum m-am 
liniștit: un loc 7 sau 8. Bogdan ră- 
minea mai departe în cursă pentru 
primele locuri. Avea însă un handi-

cap. Trăgea în ultima grupă a com
petiției.

B. M. — Tocmai de aceea, pentru 
a mă scuti de emoții suplimentare, 
nu am fost curios să aflu rezultatele 
celorlalți. Totuși, asistîndu-1 pe Al
bescu care concura o dată cu Dur
nev, am văzut cum acesta a dobo
rît la rînd toate cele 25 de talere. 
Iar la încheierea seriei iui Petrov, 
Kondratiev și Suppli, de asemenea 
pretendenți la primul Ioc, nu am 
auzit aplauze. Semn că nici unul nu 
realizase 25 t. Astfel, vrînd, nevrind, 
mi-am dat seama că am șanse la cu
cerirea titlului și, automat, tensiunea 
a crescut simțitor. N-am putut doborî 
decît 22 t. Păcat. Cu 25 t. intram în 
baraj cu Durnev pentru locul I, cu 
24 t. mă clasam pe locurile II—III 
sau IV, iar cu 23 t. pe locul V. Poate 
voi reuși un rezultat mai bun în 
viitoarele competiții .

R.: După cîte știu, primul c 
curs va fi și cel mai importă 
Peste o lună au loc campionatele 
mondiale de la Wiesbaden. Ce 
părere aveți 1

GH. S. — întrecerile pentru titlu
rile de campioni ai lumii au an grad 
sporit de dificultate față de Lahti. 
Să nu uităm că pe lîngă trăgătorii 
sovietici și cei din R.F.G. vor con
cura și cei mai buni skeetter din 
S.U.A., Venezuela și Chile. Fmi însă 
vom continua să ne pregătim eu 
conștiinciozitate. Cit privește rezulta
tele, sîntem încrezători.

HANOVRA. — La Hanovra s-a 
deschis cel de-al 16-lea Congres in
ternational al Federației internaționa
le de medicină sportivă la care par
ticipă delegați din 46 de țări, printre 
care și din România. în prima șe
dință au fost primite, ca noi membre, 
asociațiile de medicină sportivă din 
R. D. Germană și Uruguay. In cele 
cinci zile de lucru ale congresului 
vor fi prezentate numeroase rapoarte 
șl referate.

de virsta lor. Pe panourile 
instalate in jurai unei piste 
cu zgură, care are o lungime 
de 400 metri, «e arată condi
țiile examenului : candidat ii
trebuie să treacă, tn ordine, 
următoarele probe : 123 m pas 
de gimnastică. 50 m marș. 135 
m pas de gimnastică, 10 m 
mers cu spatele. 48 m sprint, 
56 m marș. Pista trebuie În
conjurată de 15 ori, ceea ce 
înseamnă 6 km. Un rezultat 
între 32—34 minute este consi
derat drept foarte bun. intre 
31—3$ minute — bun iar de 
la 31 la M minute — satisfă
cător. Cine ..trece* probele 
in peste 40 minute nu... 
ce examenul.

tN CIUDA celor St de 
ai săi. navigatorul solitar 
glez. Francis Chichester, a 
nunțat intenția de a între
prinde înconjurul lumii 
gur, la bordul micului 
iaht .,Gipsy Moth IV". 
Chester este cîștigătorul 
mei curse peste Atlantic, 
fisurată în anul 1950. elasîn- 
du-se apoi pe locul doi țin 
urma francezului EricTabarly) 
în anul 1964. Startul va fi 
dat la Plymouth, la mijlocul 
lunii august. Prima țintă a 
călătoriei sale de 28 500 mile, 
va fi Sydney (Australia) unde. 
Supă o odihnă de o lună, lși 
va relua călătoria spre Ply
mouth. Pe itinerarul prevă
zut de Chichester se află in
sulele Canare, țărmurile Ame
rică de Sud. insula Tristan 
da Cunha. Capul Bunei Spe
ranțe, Australia.

UN NUMĂR de 15 fotbaliști 
profesioniști de origină afri
cană, care joacă în diferite 
formații franceze, au alcătuit 
o echipă pentru a întreprin
de un turneu in țările Africii 
între 15 iunie și 15 iulie. In 
rîndurile acestora se află Mi- 
redin (Augouleme), Moevi 
(Bordeaux), Surray (Limoges), 
Kuadjo (Metz), Diop (Annecy), 
Abossolo (Bordeaux), Wognin 
(Limoges). Ei vor juca cu se-

ACEST baschetbalist de 2 m înălțime șl 110 kg greu
tate pare să nu aibă probleme în marcarea coșurilor 
.fără panou’. Nici nu-i de mirare, fiind vorba de Randy 
Matson — recordmanul mondial la aruncarea greutății — 
a cărui detentă și viteză de 
presionante.

BOLOGNA. — In cadrul pregăti
rilor pentru turneul final al C. 
de la Londra, ieri s-au întîlnit la 
logna reprezentativele Italiei și Bul
gariei. In mare vervă de joc, italienii 
au cîștigat partida cu scorul de 6—1 
(3—0). Au marcat Rizzo (2) Mazzola, 
Ferani, Barison și Merani, pentru 
gazde, Asparuhov pentru echipa ~ 
gariei.

VARȘOVIA. — La Varșovia 
disputat meciul amical de fotbal 
tre echipele Polonia Bytom și 
lenciennes (Franța). Partida s-^f’er- 
minat la egalitate : 1—1 (0—0).

LONDRA. — în primul tur al tur
neului internațional de tenis de la 
Londra, cunoscutul jucător austra
lian Ken Fletcher l-a întrecut cu 
9—7, 6—1 pe Ion Țiriac.

MOSCOVA. — în campionatul 
unional de fotbal s-au desfășurat me
ciurile din etapa a 11-a. în clasa
ment conduce Dinamo Kiev cu 18 
puncte din 10 meciuri, urmată de 
SKA Rostov pe Don cu 17 puncte 
din 11 meciuri și Spartak Moscova 
cu 15 puncte din 11 meciuri.

PARIS. — Cu ocazia unui concurs 
de natație desfășurat la Paris, echi 
pa feminină a clubului Stade Fraî7 
țais (Dusseux, Erder, Pommat, Alaiz) 
a stabilit un nou record francez în 
proba de 4 x 100 m mixt cu timpul 
de 4:57,6. Vechiul record era de 
4:58,3.

lecționate sau echipe locale 
din Dakar, Abidjan, Bamako, 
Conakry și Kinshasa (fost 
Leopoldville).

DUPĂ toate probabilitățile, 
campionul mondial neoficial 
la categoria grea, Cassius 
Clay, care de la convertirea 
sa la mahomedanism se nu
mește Mohamed Aii, va tre
bui să boxeze împotriva cam
pionului Europei, germanul 
Karl Mildenberger, poreclit și 
,.frumosul Karl“, în vîrstă 
de 28 de ani. în clasamentul 
alcătuit de specialistul ame
rican Nat Fleischer, Milden
berger figurează pe locul al 
patrulea pe lista valorilor in
ternaționale. El nu a înscris 
încă în palmaresul său nici o 
victorie asupra unui boxer a- 
merican de valoare mondială, 
întâlnirea cu Zora Folley s-a 
terminat la egalitate, iar me
ciul cu Dave Bailey, la fel 
— ceea ce nu-1 recomandă în 
mod deosebit pe „frumosul 
Karl“. Cu toate acestea, Mil-

denberger are oarecari șanse, 
dat fiind faptul că reacționea
ză rapid, iar croșeurile sale 
de dreapta ar putea atinge... 
punctul nevralgic al lui Clay.

UN INTERESANT aparat 
pentru învățat tenisul a fost 
Inventat în Australia, fabricat 
în Elveția și pus Ia punct de 
către campionul francez Henri 
Cochet și de profesorul Jaques 
Feuillet. Aparatul dă posibi
litatea antrenării simultane a 
șase elevi. Aceștia stau de o 
parte a fileului iar de cea
laltă parte se află o mașină 
automată de trimis mingile în 
cele mai diferite direcții. Ju
cătorii terbuie să se... „între
buințeze" din plin pentru a 
putea lovi mingea.

Mașina alimentează cu mingi 
timp de o oră întreagă, fără 
timpi morți, performanță de 
care n-ar fi în stare nici un 
antrenor. Așezat alături de 
elevi, profesorul nu face de
cît să comande printr-un cir
cuit electric ritmul de sosire 
a mingilor.

PARIS 
alcătuită 
baschet a 
octombrie 
Simenthal 
pei campionilor europeni*. Printre 
cei selecționați se numără și jucă
torul român Mihai Albu de Ia Dinamo 
București. Din lot mai fac parte, prin
tre alții; Travin, Voinov, Lipso 
(U.R.S.S.), Rodriguez, Luyk, Sevillano 
(Spania), Zoupas (Grecia), Loridon, 
Michelet (Belgia), Savov (Bulgaria).
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