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CAPITALA A FĂCUT 0 CALDĂ PRIMIRE
TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI

Pe drumul de la aeroport spre oraș

’^Bucureștiai a făcut ieri o caldă pri
mire tovarășului Ciu En-Iai, vicepre
ședinte al Comitetului Central al Parti- 
iului Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze, care în fruntea unei delegații 
ie partid și guvernamentale chineze, 
race o vizită prietenească în țara noa
stră, la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Un mare număr de cetățeni ai Capi
talei se află pe platoul aerogării. în 
așteptarea oaspeților, purtînd stegulețe 
românești și chineze, buchete de flori 
proaspete.

Pe aeroportul înveșmîntat sărbăto
rește, flutură drapelele celor două țări. 
Pe î'lffitispiciul clădirii se află portre
tele tovarășilor Mao Tze-dun și Nicolae 
feaușescu, Ciu En-lai și Ion Gheorghe 
Wlaurer.
i Urările de salut înscrise pe pancarte 
n limbile română și chineză — 
LTrăiască prietenia frățească dintre 
popoarele român și chinez" ; „Bine ați 
Oftit tovarășe Ciu En-Iai" — dau expre
se prețuirii acordate de poporul nostru 
relațiilor prietenești statornicite între 
cele două țări.

In întîmpinarea oaspeților au venit 
ovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ihe Apostol, Emil Bodnaraș, Alexandru 
Brăghici, Paul Nicuiescu-Mizil, Mihai 
palea, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, ai guvernului, vice
președinți ai Marii Adunări Naționale, 
conducătorii unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți de frunte ai ști
mei, culturii și artei noastre. Sînt pre- 
lenți ziariști români, chinezi, cores- 
londenți permanenți și trimiși speciali 
li unor agenții de presă și ziare din 
llrăinătate.
I Sint de față șefi de misiuni diplo
matice, membrii Ambasadei chineze, 
li alți membri ai corpului diplomatic.
I La ora 16, nava aeriană cu care călă- 
prește delegația chineză, escortată de 
k frontieră de avioane cu reacție ale 
terțelor noastre armate, aterizează. în 
Iplauzele puternice și aclamațiile mul
țimii, tovarășul Ciu En-Iai este întîm- 
linat și salutat cordial de tovarășul 
pn Gheorghe Maurer.
I Premierul chinez prezintă pe membrii 
lelegației de partid și guvernamentale 
[are îl însoțesc: Ciao I-min, membru 
lupleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao 
Wăk-hua, adjunct al ministrului afâce- 
lilor externe, Tzen Iun-ciuan, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar al 
lepubticii. Populare Chineze la Bîicu- 
lești.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer pre
zintă apoi pe membrii conducerii de 
partid și de stat veniți In întîmpinare.

Comandantul gărzii de onoare dă 
raportul. Apoi fanfara intonează imnu
rile <le stat ale Republicii Populare 
Chineze și Republicii Socialiste Ro
mânia. In semn de salut răsună 21 
salve de artilerie.

Tovarășii Ciu En-lai și Ion Gheorghe 
Maurer trec în revistă garda de 
onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiunilor 
diplomatice și persoanele oficiale ro
mâne.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER 
rostește cuvintul de bun sosit.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
CIU EN-LAI.

Miile de oameni aflați pe aeroport 
au aplaudat puternic și îndelung cu
vântările rostite.

După defilarea gărzii de onoare, un 
grup de pionieri aleargă in întîmpinarea 
oaspeților, îi îmbrățișează și Ie oieră 
buchete de flori.

Șefii celor două guverne se îndreaptă

spre ieșire in aclamațiile îndelungi ale 
celor prezenți pe aeroport, iau loc 
într-o mașină deschisă, escortată de 
motocicliști, și, în fruntea coloanei ofi
ciale, pornesc spre reședința oaspe
ților.

Locuitori ai Capitalei, îormînd un ade
vărat coridor viu de o parte și de alta a 
șoselei ce duce spre reședință, salută cu 
căidură, din toată inima pe solii poporu
lui chinez. Tovarășii Ciu En-lai și Ion 
Gheorghe Maurer răspund maniiestării 
entuziaste a bucureștenilor. Ovațiile și 
aplauzele sînt repetate de alte și alte 
șiruri de oameni care flutură stegulețe 
și multicolore buchete de flori, dînd 
glas sentimentelor internaționaliste ale 
poporului nostru, prieteniei frățești din
tre cele două țări socialiste.

★
Primirea făcută tovarășului Ciu En-Iai 

și celorlalți oaspeți chinezi a fost trans
misă direct de posturile noastre de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)

Vizita făcută de tovarășul Ciu En-lai 
conducerii de partid și de stat 

la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ciu En-lai, vicepreședinte 

al Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, în fruntea delegației de partid și 
guvernamentale chineze, a făcut joi 
după-amiază o vizită conducerii de par
tid și de stat, la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român.

înaltul oaspete a fost primit de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Apostol, Aiexandru 
Bîrlădeanf și Emil Bodnaraș, membri 
ai Comitetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Drăghici, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Peruia-

nent, secretar al C.C. al P.C.R., Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Dalea, Manea Mănescu, secretari ai 
C.C. al P.C.R. Oaspetele a fost însoțit de 
Ciao I-min, membru supleant al C.C. 
al P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Tzen 
Iun-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la 
București.

Au participat Andrei Păcuraru, mem
bru al C.C. al P.C.R., Vacile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șeii de 
secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr,- 
membru supleant al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
George Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Autel Duma, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste România 
la Pakin.

Cei prezenți s-au întreținut într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prietenie.

(Agerpres)

România-Uruguay, cu 36 
de ani in urmă și acum...

MONTEVIDEO. 21 iulie 1930:Uruguay — România 4—0 
(4-0).

Stadionul Centcnario, 80 000 
de spectatori.

Timp : splendid pentru joc.
Arbitri : Almeida Rego

(Brazilia) — ța centru, A. 
Warken (Chile) și Ulyses 
Saucedo (Bolivia) — la tușă.

Au marcat : Dorado »min. 
7), Scarone train. 25). Cea 
(rr.in. 2S), Anselmo (min. 31).

URUGUAY : Ballesteros — 
Nasazzi. Mascheroni — An
drade. Fernandez. Gestido — 
Dorado. Scarone, Anselmo, Cea, Iriarte.

ROMANIA : Uapusn?anu — ’ 
Burger. Czako — Robe. Vogl, Fieraru — Nicolae Covaci. 
Desu. Eudi Wetter, Rafiaski, I Barbu EL

BUCUREȘTr, 19 iunie 1966 : 
România — Uruguay...Stadionul „23 August“, ora 17.30.Arbitri : Emanoil Panakis
— la centru. Theodor Gea- 
vropoulos și Artenios Fran- 
goudakis — la tușă, toți din Grecia.

Loturile celor două echipe: ROMANIA: M. Ionescu, Con- 
stantinescu — portari, Popa, 
NunweiUer HI, D. Nicolae, 
Greavu. C. Dan, M o c an u — 
fundași, Ghergheli, Dobrin, 
D. Popescu — mijlocași, Pîr- călab, lancu, Dridea I, I. lo- 
nescu, Dumitriu II, Cuper- 
man, S. Avram — atacanți.

URUGUAY : Sosa, Mazur- 
kiewicz, Taibo — portari; 
Emilio Alvarez. Eliseo Alva
rez. Caetano, Diaz, Florian, 
Goncalvez, Manicera, Marti
nez, Mujica, Troche, Ubinas
— apărători, Abadie, Cortez, Douskas, Esperado, perez, Ramos. Rocha, Sașia, Silva, 
Urruzmendi. Salva, M. Viera— atacanți.

CUM A FOST MECIUL?

La această întrebare ne-au răs
puns doi dintre cei care au fă
cui parte in 1930 din delegația 
României U prima ediție a cam
pionatului mondial de fotbal: 
OCTAV LICHIDE — pe atunci 
secretar general al federației de 
fotbal ti pfefcdiGtele comisiei de 
selecție, și A. I1ERARL — mij
locaș slutea in echipa României.

O LLCHIDE : — Campionatul 
mondial din 1930 a reprezentat 
de fort conlacitl fotbalului româ
nesc cu cel mondial. Pînă atunci ju 
casern mai mult cu reprezentativele

din Balcani: Iugoslavia, Turcia, 
Grecia... Și, deodată, campionatul 
mondial. America de Sud.

RED.: V ă mai amintiți cum a 
fost meciul?

A. FIERARU: — Se uită ireo- 
datâ un astfel de joc. în echipa 
l ruguayului jucau... 11 Pele! De 
aceea, nu râd diferență intre fot
balul practicat atunci de cîștigă- 
torii primului campionat mondial 
si cel de azi, ca valoare a jucă
torilor, ca mișcare in teren, ca

MIRCEA TUDCRAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Program de mare atracție la

MIT» AVIATIC DL DUMINICA
După cum am mai anunțat, 

duminică 19 iunie, de la ora 
9,30, va avea loc pe aeyuiortul 
Băneasa mitingul aviatj^orga- 
nizat de Federația română de 
specialitate cu prilejul ^gjZilei 
aviației Republicii Socialiste 
România".

Bogatul program cuprinde de
monstrații de măiestrie și curaj 
ale celor mai buni piloți, para- 
șutiști și planoriști din țară, 
maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului, purtători ai insignei 
de aur cu mai multe .diaman
te", posesori ai diplomei inter
naționale „Paul Tissandier" : 
Octavian Băcanu, Constantin 
Manolache, Ștefan Calotă, Ion 
Bică, Mihai Ionescu, Constantin 
Onciu. Nicolae Popescu (la zbor 
cu motor) Gheorghe Iancu, Eli- 
sabeta Minculescu, Ion Roșu, 
Maria Iordănescu (parașutism), 
Mircea Finescu, Ion Șoflete, 
Gheorghe Georgescu, Mihai 
Adăscăliței, Mihai Bîndea (pla
norism).
SPICUIM DIN PROGRAM:

•LANSAREA DE PLANOARE 
CU AUTOMOSORUL • Vî- 
NĂTOARE DE BALOANE, CU

AVIOANELE • LANSĂRI DE 
(PARAȘUTIȘTi ÎN .STEA" ȘI 
.CARUSEL" • DECOLAREA 
A DOUĂ AVIOANE SUPER
SONICE IN TIMP SCURT CU 
FORȚAT • PARAȘUTASE DE 
MEDICAMENTE ȘI MATE
RIALE CU AVIOANE SANI
TARE ȘI AGROSILVICE • 
EVOLUȚIA UNOR AVIOANE 
SUPERSONICE IN FORMA
ȚIE LA VITEZĂ MARE DE 
ZBOR ȘI ÎNĂLȚIME MICĂ 
• LANSAREA SIMULTANĂ 
A APROAPE 100 DE PARA
ȘUTIȘTI • ACROBAȚIE IN
DIVIDUALĂ CU AVIOANE 
SUBSONICE ȘI SUPERSONI
CE • ZBORURI DE AGRE
MENT CU AVIOANE TAROM

★
Biletele pentru mitingul avia

tic se pot procura de la asocia
țiile sportive din întreprinderi, 
școli și instituții, precum și de 
la casele de bilete ale aeroportu
lui, de pe traseu și de la agen
țiile Loto-Pronosport.

Pentru zborurile de agrement 
biletele se găsesc la ghișeele do 
pe aeroportul Băneasa.

Ultimele noutăți
O scurtă vizită la sediul 

F.R.P., unde în aceste zile pre
mergătoare campionatelor mon
diale domnește o atmosferă de 
intensă activitate (se pun la 
punct ultimele amănunte organi
zatorice), ne-a oferit o șefie de 
noutăți pe care ne grăbim să le 
aducem la cunoștința cititorilor 
noștri.

• Sportivii francezi au hotă- 
rît să participe și ei la „mon- 
d ia lele* de la București, anun- 
țînd — ieri — forul nostru de 
specialitate că vor concura la 
probele 'de peredhi și individuale.

întrecerile vor fi conduse 
de un număr de 13 arbitri străini 
și 55 de arbitri români care vor 
funcționa ca secunzi.

Miercuri au sosit în Capitala 
H. Măhnert (R.D.G.), vicepreșe
dinte al Federației internațional© 
de popice, IF. Brandau (Austria)# 
vicepreședinte al secției de as
falt a F.I.P. și arbitrul inter
național B. Kovacevic (Iugosla
via ). In cursul zilei de joi au 
mai sosit Milienko Bobanăc (Iu
goslavia), arbitrul principal al 
jocurilor, Antonin Cihlar (Ceho
slovacia), președintele secției de 
asfalt a F.I.P., Iosif Herman 
(Ungaria), vicepreședinte al sec
ției de asfalt a F.I.P., Johan 
Boor (Cehoslovacia) și Rudolf 
Suchi (Cehoslovacia), membri în 
prezidiumul secției de asfalt a 
F.I.P.

(Continuare in pa<j. a -Pa} ,



Agenda Spartachiadei de vară, fila 4
SUCEAVA. (Corespondentul nostru 

regional C. ALEXA transmite): „Mul
te din asociațiile sportive din loca
litate folosesc la maximum puținul 
timp care a mai rămas pînă la în
cheierea primei etape a Spartachiadei 
de vară. La complexul sportiv al ora
șului am făcut cunoștință cu voleiba
liștii de la C.F.R., Progresul, Energia 
și D.C.A1P.S. Unii mai aveau 
de susținut meciuri în cadru] pri
mei etape iar alții se pregăteau 
pentru etapa următoare. De ase
menea, am găsit la lucru, disputîn- 
du-și întîietatea pentru calificare in 
etapa următoare a Spartachiadei, 40 
de halterofili de la asociațiile sporti
ve A.S.M., Constructorul și Energia, 
28 de luptători de la Forestierul, Chi
mia, Energia și Viitorul. Pe terenul 
de handbal se întreceau sportivi de la 
Viitorul, C.I.L. și Energia, iar stadio
nul Arini găzduia pasionante 
treceri de atletism și handbal 
care participau tineri și tinere de 
Constructorul și Chimia. Trebuie 
facem o remarcă : pe terenurile
sport sucevene am intîlnit foarte des 
sportivi din aceleași asociații. Absen
tează nemotivat de mai multă vreme 
cei de la Progresul B.N., Tipografia. 
Victoria. Volannl si Flacăra". De ce ?

ORADEA. (La telefon, coresponden
tul regional ILIE GHIȘA): „Miercuri 

> și joi în orașul de pe Criș a fost

o bogată activitate în cadrul primei 
etape a Spartachiadei. La stadionul 
Voința au avut loc întreceri de hand
bal și volei, la care au participat tineri 
din secțiile de producție ale coopera
tivei Tehnometal, iar la sediul clu
bului, la mesele de șah, au evoluat 
sportivi de la cooperativa Prestarea, 
calificați în întrecerile pe secții de 
producție. Un însemnat număr de 
tineri a mobilizat și consiliul asocia
ției de la cooperativa Lemnul la în
trecerile de fotbal, handbal și volei. 
De asemenea, asociația Sanitarul a 
organizat ieri concursuri la tir și 
natație. Participanți tinerii de la spi
talul nr. 3. La asociația sportivă Olim
pia n-a fost angrenat 
on tînăr la întrecerile

pînă a corn nici 
Spartachiadei'.

BULETINUL RALIULUI BUCUREȘTI

in
ia 
la 
să 
de

făcut o vizită 
T ehno metal a 
cedrul Sparta- 

criticată cu prilejul 
id-anchetă organizat de 

Am crezut că între 
s-au schimbat in bine, 
insă. Am găsit aceeași 
il asociației Tebnome- 

:â săptămînă 
Radulescu 

, Vineri

In CAPITALA am 
la asociația sportivă 
cărei slabă activitate în cadr 
chiadeî a fost 
unui recent ra 
ziarul nostru, 
timp lucrurile 
Ne-am înșelat 
situație. Consiliu 
tal n-a organizat in ai 
nici un concurs. Tov. N. 
ne-a făcut o nouă promisiune : 
organizăm în mod sigur întreceri te 
fotbal, iar duminică, dacă fi vre
mea frumoasă, facem o excursie*. 
Să-i acordăm și de această dată cre
ditul ?

EZZZLE3E2ZX1 Sportivii brașoveni 
învingători în „Cupa Carpati

Problema sportivității concurenți- 
lor constituie de asemenea un punct 
important în desfășurarea competi
ției, în special pentru acordarea de 
ajutor în caz de accident. Timpul 
pierdut de concurent într-o aseme
nea împrejurare va fi neutralizat la 
„controalele orare", iar pentru proba 
de viteză se va admite refacerea pro
bei.

CARNETl'L DE BORD reprezintă 
documentul prin care concurentul 
justifică parcurgerea traseului și în 
care se menționează ora de trecere 
prin „controalele orare* și timpul 
realizat pe traseele probelor de vi
teză.

La „controalele orare" concuren
tul trebuie să .ajungă la ora scrisă 
în carnetul de bord, orice minut de 
întîrziere sau de avans fiind pena
lizat cu 20 de puncte.

Pentru a da posibilitate concn- 
renților să verifice ora exactă (să nu

fie susceptibili de penalizare) con
troalele orare vor fi semnalate ast
fel:

— la 200 m înaintea „controlului 
orar* se vor instala două fanioane 
albe pe dreapta și stingă drumului, 
iar la 20 m înainte se vor instala 
— în aceleași condițiuni — două 
fanioane galbene.

Depășirea fanionului galben este 
considerată ca intrare în 
orar*4 și deci timpul se 
gistra. 
hiculul între fanionul 
hen (fără a stînjeni 
concurenți) și poate 1 
masa oficialilor să 
exactă.

Dacă un concurent 
„control orar“ cu o 
peste 60 de minute, 
traseu, va fi scos din

Plecarea în probele 
da de pe loc cu motorul pornit,

„controlul 
și deci timpul se va înre- 

Concurentul poate opri ve- 
alb și cel gal- 
circulația altor 
veni pe jos la 

verifice ora

ajunge la 
întîrziere 
acumulate 
concurs, 
speciale se

un
de
pe

va 
iar

CICLISM

sosirea va fi cronometrată în mo
mentul opririi pe linia de sosire. 
Concurentului i se va trece in car
netul de bord ora și minutul ple
cării, precum și ora, minutul și se
cunda la sosire, atribuindu-se pen
tru fiecare secundă realizată un 
punct.

■Clasamentul se va întocmi în func
ție de penalizările primite la „con
troalele orare". în caz de egalitate, 
se vor lua în considerare punctele 
acordate la proba specială 111 (în
trebări din noul Regulament de 
circulație) iar dacă egalitatea per
sistă, punctele acordate la proba spe
cială 1 și proba specială II cumu
late.

Bogat program competițional

La sfîrșitul săptămînii trecute a 
avut Io* la Brașov cea de a V-a edi
ție a „Cupei Carpați" la tenis de 
masă. Competiția care s-a bucurat 
de o frumoasă organizare a întru
nit la start peste 100 de participants 
din diferite orașe ale țării. Alături 
de jucători cunoscuți ca Giurgiucă, 
Cobîrzain, Sentivani au luat parte și 
numeroși tineri cu aptitudini.

întrecerile au fost foarte dispu
tate. Spre deosebire de alte con
cursuri, de data aceasta s-a putut . , .
observa un progres și la junioarei1- simplu senioare: 
insuficient totuși față de cerințele 
la nivel internațional. Monica Ha- 
riga (12 ani), din Brașov, Livia Că- 
rucerv (10 ani) din Oradea, Nicoleta 
Spiridon (13 ani) și Alina Miron (11 
ani) din Iași au toate perspectivele 
să-și înscrie — peste cîțîva ani — 
numele pe 
asemenea și băieții C. Macovei, Gh.
Dorn, N. Stelian, Gh. Naftali, 
Bobocică, I. Opre etc.

Cu prilejul întrecerilor am con
statat că jucătorii tineri au înregis
trat progrese în ceea ce privește

lista campionilor. De

M.

execuțiile serviciilor ca efect, 
cepția lor de joc evoluînd pe 
drum bun. în viitor antrenorii vor 
trebui să insiste la finisarea tehn>cii 
de executare a serviciilor în așa fel 
ca acestea să se încadreze în preve
derile regulamentare și în nota in
ternațională de arbitraj privind in
terpretarea lor.

Iată clasamentele : echipe seni
oare : 1. C.F.R. Brașov 2. Bere Gri- 
vița București, echipe seDiori: 1. 
A.S.A. București, 2. C.F.R. Brașov, 

1. Roberta Toma, 
2. Hajnal Korodi, simplu seniori: 1. 
Giurgiucă, 2. Cobîrzan; clasament 
general: 1. sel. Brașov 24 p., 2.
A.S.A. București 23 p„ echipe juni
oare : 1. C.F.R. Brașov, 2. C.T.S. Iași, 
echipe juniori: 1. Bere Grivița Bucu
rești, 2. Dinamo Craiova, simplu ju
nioare : 1. Roberta Toma, 2. Hajnal 
Korodi, simplu juniori: 1. Sîngeorzan, 
2. Macovei; clasament general: 1. 
sel. Brașov, 25 p., 2. Bere Grivița 
București 16 p.

con- 
un

Cicliștii noștri participă la acest 
sfîrșit de săptămînă 1a un bogat pro
gram competițional intern și inter
național.

• Astăzi, mîine și duminică se des
fășoară la Leipzig un concurs inter
național de șosea rezervat juniorilor. 
La această întrecere participă și echi
pa noastră (Șt. Suciu, Tudor Vasile. 
AJex. Sofronie și C. Grigore) condusă 
de antrenorul Nicolae Voicu. Astăzi 
are -oc proba de contratimp pe echipe 
'64 km), mîine o cursă pe circuit, iar 
duminică o întrecere cu' start în bloc 
(118 km).

® în continuarea turneului pe care-1 
efectuează în R.P. Bulgaria, echipa 
noastră de juniori participă sîmbătă 
și duminică la un nou concurs inter
național de pistă în localitatea Stara 
Zagora. Juniorii Radu Dorel, Paul 
So-are, G. Negoescu, D. Dumitrescu, 
Fl. Negoescu, D. Lascu și C. Rona 
(antrenori : lom Vasile și Martie Ște- 
fănescu) vor -lua parte la probele de 
viteză, urmărire și semifond.

• Astăzi, cu începere de la ora 
16,30, se desfășoară pe șoseaua Olte
niței (start la km 6) faza pe Capitală 
a concursului republican pentru bici-

prof. ELLA CONSTANTINESCU

„Cupa Dinamo"
Duminică dimineața, în incinta ve

lodromului Dinamo din Capitală, a 
avut loc un concurs de călărie, 
de obstacole, dotat cu „Cupa Dina
mo". Iată rezultatele înregistrate : 
Proba de obstacole juniori începă
tori : 1. D. Băruțiu (Steaua) cu Ama
ra -— Op, 53,5,- 2. Elena Dănacu 
(Dinamo) cu Greer — 0 p, 60 ; 3. Ca
melia Verdeș (Steaua) cu Gelu — 
0 p, 1,04,4; Proba de obstacole ju
niori avansați: 1. G. Moiseanu (Di
namo) cu Baiadera — Op, 52,3; 2. 
I. Popa (Steaua) cu Struna — Op, 
52,8; 3. A. Valentir (Steaua) cu Scu
fița — Op, 55,6; Cat. semsușoară: 
1. V. Pinciu (Dinamo) cu Petrișor — 
0 p, 47,7 ; 2. O. Recer (Dinamo) cu 
Flanibal — 0 p, 52 ; 3. C. Vlad (Di
namo) cu Pătrat — Op, 53,4 ; Cat. 
ușoară : 1. V. Tudor (Steaua) cu Lean-

dru — Op, 1,11,0; 2. G. Langa
(Steaua) cu Prudent — Op, 1,14,4; 
3. V. lonescu (Dinamo) cu Melhior 
— Op, 1,15,5; Cat. mijlocie: 1. O. 
Recer cu Greer — Op, 1,32,3 • 2. 
Victor Puiu (Dinamo) cu Salvator — 
0 p, 1,55,5 ; 3. V. Bărbuceanu (Steaua) 
cu Altai — 4 p, 1,34,7; Cat semi
grea : 1. C. Vlad cu Hala — Op, 
1,22,1 ; 2 O. Recer cu Bîrsan — 0 p, 
1,38,7; 3. G. Langa cu Simplon — 
8 p, 1,30,0; Probă pe echipe (4 că
lăreți) : 1. Steaua (V. Bărbuceanu,
G. Langa, V. Tudor, și Mihaela Geor
gescu) 3 p; 2. Dinamo (O. Recer, C. 
Vlad, E. lonescu,

„Cupa Dinamo" 
clubul organizator 
pe locul doi s-a 
112 puncte.

clete de turism. Participă alergători 
calificați în faza raională. Sînt ’ pro 
gramate întreceri pentru seniori, 
niori cat. I și a Il-a.

* Clubul sportiv Dinamo orj] 
zează mîine după amiază un intere 
concurs de pistă. întrecerile de pe 
lodromul Dinamo încep la ora 16. S' 
vor desfășura probele de viteză (tur 
<neu — seniori și juniori), 1 600 m ci 
start de pe loc (seniori), cursă cu adi 
țiune de puncte (semifond) de-a Iun 
gul a 75 de ture cu sprint la fiecan 
trei ture, italiană (juniori) șijrâsiainari 
(juniori). La startul întrecerilor vor f 
prezenți și o serie de foediști din rin 
du-1 cărora se remarcă Gabriel Moi 
ceanu, C. Dumitrescu, L, Zanoni, loi 
Ardeleanu și Walter Ziegler.

•> Duminică dimineața au loc p 
șoseaua Olteniței finalele concursulu 
republican de contratimp pefbchi ș 
cele ale concursului republican pentn 
biciclete de turism. întrecerile vor în 
cepe la ora 9. La contratimp perech 
distanțele sînt următoarele : 50 km — 
seniori, 30 km — juniori cat. I, 20 kn 
— juniori cat. a ÎI-a. La biciclete d 
turism, seniorii vor parcurge 20

Așadar, un program atractiv car 
reunește o bună parte dintre cicliști 
noștri de șosea și velodrom în prob 
variate.

ju

ve

Perfecționarea continuă a metodelor de antrenament

V. lonescu) 16 p. 
a fost cîștigată de 
cu 175 puncte, iar 
clasat Steaua cu

AfATATlE

Lipsuri organizatorice
care trebuie grabnic

lichidate!

rezervă principală de creștere a performanțelor sportive (IV)
DOCUMENTELE DE PLANIFICARE ȘI EVIDEN

ȚĂ A PROCESULUI DE INSTRUIRE SPORTIVĂ. 
Cerințele planificării și evidenței antrenamen
tului sportiv sînt : îmbinarea planului de perspec
tivă cu cel curent, precizarea verigii fundamen
tale a procesului de instruire, îndeplinirea ritmică 
a planurilor, atitudinea creatoare a antrenorilor 
și sportivilor și controlul îndeplinirii planurilor.

în întocmirea documentelor de planificare, an
trenorii trebuie să stabilească direcția procesului 
instructs v-educativ, conținutul dezvoltării specia
lizării respective.

Pentru secțiile de performantă ale cluburilor 
și asociațiilor sportive, precum și la loturile re
prezentative se vor folosi ca documente de plani
ficare și evidență :

★
doctor

vicepreședinte
EMIL GHâBU 

al UCFS

^r

® Documente de planificare:

— planul
— planul
— planul
— planul 

sau planul

de perspectivă; 
anual;
de etapă;
de ciclu (săptămînal) de antrenament 
de lecție.

« Documente de evidență:

— evidența nominală a secției sau a lotului cu 
datele personale ale sportivilor;

— frecvența la antrenamente și concursuri;
— evidența rezultatelor probelor de control ;
— evidența indicațiilor și observațiilor asupra 

concursurilor principale ;
■ — dinamica efortului fizic, indici-obiectivi de 

normare a efortului (volum, intensitate și com
plexitate) ;

— controlul medico-sportiv ;
— observațiile organelor de control.
Pentru sportivii componenți ai loturilor repu

blicane, precum și pentru sportivii nominalizați 
din regiuni și cluburi se vor elabora planuri indi
viduale de pregătire.

MFTODF MODERNE DE ANTRENAMENT. în 
sponivă sini utilizate astăzi numeroase

metode de dezvoltare a capacităților fizice. Varie
tatea metodelor se datorește faptului că diferitele 
calități și fhodul lor specific de manifestare pot 
varia de la un sport la altul și chiar de la o 
probă la alta ceea ce implică metode diferențiate 
de pregătire.

în mare, metodele de antrenament care au astăzi 
o largă aplicativitate se pot împărți, după cali
tatea fizică predominantă pe care o dezvoltă, în ;

® metode 
® metode 
® metode 
în cadrul 

se folosesc : 
toda pentru dezvoltarea detentei (power-training); 
metoda halterofilului; metoda cuiturislă.

Pentru dezvoltarea rezistenței: metoda antrena
mentului variabil — clasic și unele variante; me
toda maraton; antrenamente cu intervale.

Pentru dezvoltarea 
repetărilor.

Pentru dezvoltarea 
(cît și a procedeelor 
metoda antrenamentului în circuit.

în aplicarea acestor metode (descrise pe larg 
în broșura consfătuirii) se recomandă: respec
tarea principiilor științifice în care se încadrează 
metoda și adaptarea acestora la particularitățile 
sportivului respectivj interdependența calităților 
și manifestarea lor simultană într-o anumită 
proporție, în orice gen de efort, face necesară 
folosirea mai multor metode.

★
Tematica consfătuirii a prevăzut și dezbaterea 

unor aspecte psihologice și medico-sportive ale 
antrenamentului și concursului.

Viața competițională ne arată că puterea de 
luptă, dfrzenia, inițiativa, curajul, dăruirea în

pentru dezvoltarea forței; 
pentru dezvoltarea rezistenței;
pentru dezvoltarea vitezei, 
metodelor pentru dezvoltarea forței 
metoda contracțiilor izometrice ; me-

vitezei se folosește metoda

complexă a calității fizice 
tehnico-tactice) se folosește

pregătire și în întreceri constituie aspecte — în 
multe cazuri — hotărâtoare în obținerea perfor
manțelor.

O atenție deosebită trebuie să acordăm educa
ției cetățenești, dezvoltării personalității, creș
terii răspunderii personale a sportivilor față de 
pregătire și față de regimul de viață. Se vor 
crea, în cadrai procesului de antrenament și 
mai ales în concursurile de verificare, „greutăți*' 
pe care sportivii să le învingă, în scopul perfec
ționării calităților de voință, stăpînirii 
încrederii în forțele proprii.

Pregătirea psihologică a sportivului 
M. Epurau — constă din dezvoltarea și 
calităților intelectuale, afective, volitive 
săturilor personalității și are trei aspecte : • pregă
tirea psihologică de bază, în care sînt. cuprinse 
aspectele de ordin educativ care privesc dez
voltarea multilaterală a sportivului-cetățean (după 
părerea noastră acesta este aspectul pregătirii 
morale) • pregătirea psihologică specială — de 
ramură, care privește calitățile și însușirile psihice 
solicitate de activitatea specifică a unei anumite 
ramuri sau probe sportive și pregătirea psiho
logică pentru concurs, care privește măsurile 
pentru asigurarea stărilor corespunzătoare par
ticipării cu succes la o anumită întrecere.

Pregătirea pentru concurs poate fi definită ca 
o stare specială de preparație psihică. Principalele 
stări de preparație: dispunerea, anticiparea, an
grenarea — modelarea, aplicarea analiza

In sfîrșit, subliniem faptul că marile perfor
manțe nu mai pot fi concepute tară aplicarea tot 
mai largă a datelor medico-sportive, a fiziologiei 
efortului sportiv, a biochimie!. De aceea, specia
liștii noștri în acest domeniu de activitate vor 
trebui- să-și intensifice preocupările pentru a 
ajuta mai mult pe antrenori și sportivi, îndeosebi 
în dirijarea antrenamentelor , pe baza datelor de 
control medical și a investigațiilor complexe fizio
logice și biochimice, în problemele de selecție și 
orientare sportivă, în dirijarea alimentației, în 
procesele de recuperare, și refacere, in orienta
rea lucrului corectiv în antrenamente, în proce
sele de adaptare.

Ca urmare a interesului cJo-tin<l 
pe care secțiile fruntașe de 
din Capitală îl manifestă în p”ința 
creșterii tinerelor cadre, a îmbogă
țirii grupelor cu cei mai talentați 
copii, asistăm în ultimul timp la un 
număr tot mai mare de sportivi an
trenați în competițiile de la fiecare 
sfîrșit de săptămînă. Cum este și 
normal, acest lucru ridică probleme 
noi în organizarea întrecerilor de
venite — ca urmare firească — tot 
mai bogate. Am ajuns, astfel. jaj 
după multi ani să fim în situații 
de a urmări... două concursuri des
fășurate concomitent în bazine di
ferite.

de sine,

— după 
educarea 
și a tră-

NOTĂ

Noua situație a găsit însă comisia 
de specialitate a Consiliului orășe
nesc București al UCFS (căreia îi 
revine sarcina organizării tuturor 
întrecerilor pe plan local) totaj des
coperită. Ultimele concursuri bucu- 
reștene au scos în evidență serioase 
lipsuri de organizare, îndeosebi în 
ceea ce privește asigurarea unui ar
bitraj competent.

Ar fi fost de dorit ca dezvoltării 
generale a natației bucureștene să-i 
corespundă, la acest început de se
zon și forme corespunzătoare de or
ganizare a întrecerilor. Dar, comisia 
de competiții a consiliului orășenesc 
tratează întrecerile cu destulă ușu
rință. Numai astfel se poate explica 
de ce antrenorii „trebuie^ să înde
plinească și funcții de arbitri (?), 
de ce se apelează totdeauna (în ul
timul moment) chiar și la tineri 
sportivi care n-au experiență, de ce 
lipsesc cronometre (!)... La ce pot 
duce asemenea situații ? Să exem
plificăm numai cu concursul ■ din 5 
iunie de la Dinamo, unde au ar
bitrat 7 antrenori cu cronometre 
proprii (!) sau cu cazul de la „Tine
retului" din ultima duminică, unde 
unul din tinerii cronomeirori de-, la 
culoarul pe care Gh. Dumitru înre
gistrase un nou record al țării la 
800 m liber (10:25,51 a marcat un 
timp peste 11 minute (!>. Mai tre
buie oare să reamintim comisiei dej 
competiții respective că munca a« 
trenorilor și a sportivilor 
respectată ?...



CAIAC-CAMPE

Record de participare 
la „Cupa Voința"

&

Repriza secundă a „Cupei Voința**, 
^.rezervata celor mai tineri caiaciști și ca- 
Vhoîști bucureștenj, s-a desfășurat sîm- 
|f bătă după-amiază pe lacul Herăstrău 

înregistrînd un adevărat record de par
ticipare: 200 de competitori 
luat startul în 105 
celor 14 probe 
„mari“ și „mici“ 
ceri echilibrate.

Iată, de altfel, 
primelor două echipaje din 
probă: JUNIOARE CAT. I, caiac 
piu 500 m — 1. Cresa Spiță (Voința) 
2:42,7, 2. Mariana Ene (S.S.E. 2)
2:49,5; caiac dublu 500 m —- 1. Voința 
(Marin Domocoș, Lucia Mafiei) 2:33,0, 
2. Olimpia (F. Botică, E. Rusu) 2:35,0; 
caiac 4 — 500 m — 1. Voința (C. 
Spiță, M. Domocoș, L. Mafiei, F. Tran
dafir) 2:09,0, 2. C.S.S. (V. Cojan, E. 
Țone, V. Gheorghiu, M Rob) 2:14,5 ; 
JUNIOARE CAT. A II-A, caiac simplu 

k 500 m — 1. Violeta Gheorghe (Univer
sitatea) 2:52,0, 2. A. Andreescu (S.S.E. 
2), 2:59,0 ; caiac dublu 500 m — 1. 
S.S.E. 2 (M. Brancu, A. Georgescu)

I 2:39,5; 2. C.S.S. (V. Cojan, E. Angliei) 
AI3,0; JUNIORI CAT. I, caiac simplu

m — 1. Eugen Pantea (C.S.S.) 
2:14,5, 2. Radu Matei (Voința) 2:14,7; 
caiac simplu 800 m — 1. Marin Stoica 

. (C.S.S.) 3:57,6, 2. St. Petre (Voința)
’ 4:04,2 ; caiac dublu 800 m — 1. Olim- 
' pia (Gh. Galan, V. Rusnac) 3:30,0, 2.

(S. Pentek, T. Gută) 3:32,0; 
caiac 4 — - 800 m — 1.
Olaru, A. Oreg, A. 
3:10,0, 2. C.S.S. (T. 
gotă, A. Dumitrașcu, 
(10 echipaje) ; canoe 
1. Ion Anastasescu (Olimpia) 4:51,0. 2. 
P. Pfeoteșescu (C.S.S.) 4:54,0: canoe 
dublu 800 m 1. Dinamo (Gh. Cosma, 
Gh. Stan) 4:21,2, 2. C.S.S. (M. Dinu, 
E. Ionescu) 4:23,1; JUNIORI CAT. A 
II-A caiac simplu 500 m — 1. Dumitru

APetrescu (C.S.S.) 2:21,0. 2. Gh. Moraru 
■^Olimpia) 2:21,9; caiac dublu 500 m 

•— 1. Voința (C. Bălănescu, C. Ion) 
2:12,0, 2. Steaua (L. lancu, D. Dra-
gomir) 2:14,0, (10 echipaje) ; caiac 4 
■— 500 m — 1. Olimpia (A. Costin. Ion 

2.
G.
în

care au 
echipaje. De-a lungul 
rezervate juniorilor 

am asistat la între

care sînt rezultatele' 
echipaje din fiecare 

sim-

Olimpia (A. 
Andrei, N. lor ga) 
Negrescu, I. Dra- 
I. Ioniță) 3:13,0 
simplu 800 m —

Irina, Gh. Ion, I. Tătaru) 1:53,7, 
C.S.S. (S. Novodvorski, I. Buruiană, 
Pantea, Petcu 1:54,7 (10 ambarcații 
start).

In clasamentul pe echipe primul loc 
a revenit reprezentanților Clubului spor
tiv școlar București cu 149 p.

0 nouă întrecere pe iacul Herăstrău
și mîine (de la ora 16) pe lacul 

Herăstrău se vor desfășura „zonele" 
campionatului republican de caiac- 
canoe (seniori), ale cărui finale sînt 
programate la începutul lunii iulie.

PRONOEXPRES
NOU ! 15 AUTOTURISME 

LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES DIN 22 IUNIE A C.

La 22 iunie are loc al patrulea 
concurs special Pronoexpres al anului. 
El va atribui în afara obișnuitelor 
premii în bani, numeroase și valoroase 
cîștiguri suplimentare în obiecte și bani. 
In fruntea listei de premii suplimentare 
întîlnim, pentru prima oară, 15 AUTO
TURISME: 1 „Fiat 1800“. 1 „Fiat 
1300“, 4 „Fiat 850“, 4 „Wartburg Stan
dard B/312“ și 5 „Fiat' 600“.

Cele 15 autoturisme, în ordinea mai 
sus indicată, se vor atribui prin tra
gere la sorți, mai întîi variantelor cîș- 
iigătoare cu 6 din 6, după aceea celor 
eu 6 din 7 de la categoria I, apoi ia 
categoria a Il-a și chiar la categoria 
a.. 111-a. Deci, și cu 5 numere se pot 
cîștiga autoturisme !

în afara autoturismelor, acest con
curs special PRONOEXPRES mai o- 
(eră>: televizoare, frigidere, aparate de

A

IN
(Urmare din pag. 1) 

așezare. 7—8 fotbaliști erau în 
și tot 7—8 în atac. Deci, de 
tunci se juca elastic. Noi — 
posturi. Abia atunci, văsându-i 
lai li, am început și noi., cei din apă- 
rare, să chemăm — cind eram încolțiți 
— cite un atacant în ajutor.

O. LICHIDE: — In legătură cu 
meciul de acum 36 de ani sini multe 
lucruri de spus. Mai întîi, că dintr-o 
partidă mai puțin atractivă* meciul Ro
mânia— L ruguay a devenii una de prim 
rang, în urma victoriei noastre cu 3—1 
în fafa ~~ 
datorită
Stanciu. Uruguay abia cîștigase cu 1—0 
în fața aceluiași adversar, printr-un gol 
marcat cu citeva minute înainte de fi
nal. Echipa noastră devenise... spaima 
campionilor olimpici. Apoi, îniîlnirea 
fusese programată inițial la 22 iulie, în 
cuplaj cu Argentina—Chile, dar în mod 
special a fost devansată cu o zi și s-a 
disputat la 21 iulie pe marele stadion 
Centenario, construit special* dar încă 
neterminat. La începerea jocului sta
dionul era arhiplin : mai mult de 80 000 
de spectatori. Deși o tribună era neter
minată,. totuși publicul o ocupase și pe 
aceea. In jurul stadionului — vreo 
20 000 de amatori lipsiți de bilete ascul
tau transmisia făcută la radio. La me
ciul nostru cu Uruguay s-a bătut re
cordul de spectatori al C.M. din 1930.

A FIEKARU : Scorul l-au deschis ei 
în min. 7, prin Dorado... Parcă îl văd...

apărare 
pe a- 

fi*, pe 
pe cei-

Perului, obținută în 9 oameni 
accidentării lui Steiner și

splendid gol al

0. LUCHIDE: — Gol din ofsaid
clar, dar arbitrul brazilian Rego a în-
chis ochii...

A. F1ERARU : — Apoi noi egalăm
în min. 17 printr-un 
lui Barbu...

O. LUCHIDE : — 
conducătorul jocului, 
lorii echipei gazdă și 
de... vulcanul din tribune, l-a 
pe motiv de ofsaid.

Gol valabil 9 dar 
încolțit de jucă- 
intimidat probabil 

anulat 
Jucătorii noștri

radio, mașini de cusut și numeroase 
alte premii în obiecte și bani.

REȚINEȚI ! Yînzarea pentru acest 
concurs special se închide marți 21 iu
nie a.c.

• Depuneți din vreme buletinele pen
tru concursul Pronosport nr. 25 din a- 
ceaslă săptămînă în programul căruia 
figurează și reprezentativa țării noastre, 
care întîlnește formația Uruguayului. In 
rest programul concursului mai cuprinde 
opt întîlniri din campionatul categoriei 
B și patru partide din campionatul B 
italian. In ansamblu, un program ex
trem de atractiv.

• Reamintim că la acest concurs 
Pronosport se atribuie ca premiu EX
CEPȚIONAL un AUTOTURISM „Fiat 
850“ plus suma de 31.000 Iei, diferența 
pînă la 75.000 lei, valoarea întregului 
cîștig.

Rubrica redact atu de Administrația 
de stat Lata-Pronosport.

Tragerea Loto «le astăzi va avea loe în București, la sala Clubului 
Finanțe din Str. Doamnei 2, ora 18,30.

In categoriile B și C

MAI SINT
SEMNE DE ÎNTREBARE

URUGUAY, CU 36 DE ANI

URMA Șl ACUM
s-au descurajat și. în âtera «.ismif, cub 
mm primit trei goluri: Scarc-^e (klul. 
25), Cea (min. 29), Anselmo (min. 31).

RED.: — Ce știîi despre echipa de 
acum a Umguavulnî ?

O. LUCHIDE: — Sîngnml țmnet de 
reper e... calificarea in turneul final 
al campir-naîuiui mondial. Reprezentare 
tul federației de fotbal din L ruguay* 
cu core am dus tratativele pentru per
fectarea partidei, era foarte optimist. 
Spunea că au jucători foarte buni care 
vor constitui, ca și la Rio, în 1950 
(N.N. cind au învins Brazilia. în finală, 
cu 2—1), un ansamblu perfect. Dar 
să-i vedem duminică...

Despre pregătirile fotbaliștilor români 
cititorii au fost informați în ziarul nos
tru de ieri. Ce am aflat despre oaspeții 
noștri ? Ca orice țară sud-americană 
care... se respectă, în fotbalul din Uru
guay au loc schimbări de la o zi la 
alta. De curînd, cotidianul francez

• ••

Se părea că «tapa trecută urma să 
clarifice problema promovării în ca
tegoria A, deoarece aspirantele aveau 
de susținut meciuri decisive. Dar acest 
lucru s-a intimplat numai în parte. 
In seria I. formațiile bucureștene 
Știința și Progresul continuă duelul, 
la egalitate de puncte, prima benefi
ciază insă de golaveraj (un. . . gol !). 
în etapa care urmează, a XXV-a, 
avantajul este de partea Progresului 
care susține acasă un joc relativ ușor 
în compania formației Progresul 
Brăila. in timp ce studenții au de 
trecut un hop destul de greu la Cîm- 
pina. unde echipa locală pierde foarte 
greu pe teren propriu. în seria a 11-a, 
Jiul Petrila, ciștigind in fața princi
palului său adversar, Minerul Baia 
Mare, s-a distanțat la 3 puncte. Acest 
bagaj pare decisiv pentru a-și păstra 
primul loc și a intra în A.

La fel de dîrză este și lupta pentru 
promovarea in categoria B, înțr-o sin
gură serie. Vest, C.F.R. Timișoara 
fiind practic calificată in categoria B. 
In celelalte, o situație mai bună o 
are Chimia Suceava (scria Est) cu trei 
puncte avans față de Petrolul Moi- 
nești. iar duminică joacă pe teren pro
priu cu Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Metrom Brașov (seria Sud) și 
Unirea Dej (seria Nord) mai au încă 
emoții. Metrom este urmată de Trac
torul. care abia așteaptă un e^ec al 
liderului în jocul de duminică cu 
Dunărea Giurgiu, ce se anunță destul 
de dificil. Duelul indirect Unirea 
Dej - Steaua roșie Salonta continuă 
în seria Nord. Unirea Dej, cu avan
tajul de două puncte, speră să cîștișe 
la Tirnăveni, în schimb, Steaua roșie 
susține acasă un meci destul de greu 
cu A.S. Aiud.

Penultima etapă este așadar hotărî- 
toare și va da răspuns la unele semne 
de întrebare ridicate de pasionanta 
întrecere din categoriile B și C.

POMPILIU VINTILĂ

iriîa
spre £

i ajumil pkrini 
Ondîno X icra — 

al f<• fina!iei — și-a 
C2C22 : diferende lo
rii selecționați. Mai 

precis, eliminarea din lot pentru acte 
de indisciplină a Iui Mario Mendez a 
dus la solidarizarea cu acesta a cole
gilor Iui de club prezențî în echipa na
țională. Federația a refuzat demisia lui 
X icra, decizia luată de acesta împotriva 
lui Mendez fiind justificată. (Cu 12 
zile înainte, Viera îl scosese din lot și 
pe Morales, un alt jucător, pentru bru
talități în cursul unei întîlniri amicale 
cu formația engleză West Bromwich). 
Astfel că Uruguayul a sosit în Eu
ropa fără Morales și Mendez, dar cu 
Ondino Viera. El are la dispoziție 26 
de jucători. Patru dintre ei vor trebui 
să... cadă la examenul european, pentru 
că în Anglia nu vor fi prezenti decît 
22.

pe

ANTRENAMENTUL LOTULUI
REPREZENTATIV

Ieri după amiază fotbaliștii care se 
pregătesc pentru meciul cu Uruguay au 
susținut un joc de verificare în com
pania formației de categorie B Flacăra 
Moreni. S-au disputat trei reprize a cîte 
30 de minute. Jocul a luat sfîrșit cu 
scorul de 5—1 pentru jucătorii din lot. 
Punctele au fost înscrise de lancu, Du
mitriu 11, Pîrcălab (11 m), C. Dan și 
Dumitran (autogol). Pentru Flacăra a 
marcat Cîmpeanu.

Antrenorii au folosit cu acest prilej

toți jucătorii pe care îi au la dispozi
ție, încercînd diferite formule de echipă. 
Au jucat: Ioneșcu, Constantineseu — 
portari, Popa, C. Dan, D. Niculae, Grea- 
vu, Mocanu, Nunweiller III — fundași, 
Ghergheli, Dobrin, D. Popescu — mij
locași, Pîrcălab, Dridea, Incu, Ion lo- 
nescu, Dumitriu II, Cuperman, Sorin A- 
vram — înaintași.

Formația definitivă pentru jocul de 
duminică va fi stabilita în cursul zilei 
de astăzi.

DINAMO PITEȘTI — STEAUA 
BUCUREȘTI 2—2 (1—1)

PITEȘTI 16 (prin telefon). Meciul 
a oferit un spectacol plăcut, cu multe 
faze de gol. Au marcat Țîrcovnicu 
(min. 22), Zimer (min. 87), respectiv, 
Voinea (min. 16) și Pavlovici (min. 74).

M. Șerbănoiu și I. Onieel-coresp.
SĂTMĂREANA — CRIȘUL ORADEA 

3—2 (2—1)
SATU MARE 16 (prin telefon). 

Localnicii au jucat cu multă ambiție 
și au cîștigat prin golurile înscrise 
de Găvrilă (min. 15), Vadasz (min. 
21) și Konig (min. 75). Pentru oaspeți 
punctele au fost realizate de Tomeș 
(min. 13) și Sacaci III (min. 62).

A. Verba -coresp.

goms™ REFERATUL
ba recenta adunare a umoriștilor 

scriem sobru, fără poante — lucruri 
ținut. Succes mare ! Fusesem înainte 
rul“, 
material (sobru, fără poante) cu 
referatul...

s-a dezbătut referatul : „Să 
cit mai amuzante**. Eu l-am 
la asociația sportivă „Pionie- 

așa că am venit și cu un exemplu concret. Iată copia acestui 
ajutorul căruia mi-am susținut

E vară. Tinerii sportivi de la 
întreprinderea „Pionierul** 
Capitală își dispută cu 
întâietatea la...

— La nimic !
— De unde știți dv.
— Sînt din consiliul

din 
ardoare

asocia
ției. Atîta lucru știu și eu 1

— Adică, cum „atîta lucru" ?
— Adică, numai lucrul acesta !
— Nu cred.
— Intrebați-mă. ceva, ca să vă 

convingeți!
— Ce sarcini aveți in 

consiliului ?
— Nu știu.
— Aveți dreptate. Nu 

Totuși, cine ar putea, să 
citeva date despre 
asociației ?

— Nimeni. Președinte n-avem 
de citeva luni (de 
transferat) plan de 
există, cotizații nu

— Ciți membri 
asociația ?

— Dacă nu 
miri Caiet 
avem, echipe nu

cadrul

știți !... 
ne dea 

activitatea

cînd 
muncă 
se string... 
UCFS are

S-O 
nu

e

posibil ?— Cum a fost 
ăsta e sport ?

Aici, am fost
umoriști, fiind acuzat că 
întrebarea mea „Ce, ăsta 
sport ?“

întrerupt

Ce,

mă 
de

lăsați să ter- 
evidență nu 
avem, situații

lunare la club nu trimitem...
— La ce club ?
— Dacă nu mă lăsați! ...Clu

bul nostru „Gloria" nu ia nici 
o măsură, noi nu luăm nici o 
măsură, ei nu iau...

— O clipă 1 Văd aici, un pro
iect de hotărîre : Se vor organi
za patru „Duminici cultural- 
sportive../'.

— Nimic 1
— Se vor...
— Tot nimic!
— Se...
— La fel !
— Puteți să-mi spuneți pen

tru ce ați scos voleiul din com
petițiile interne ce trebuia să 
le organizați anul acesta ?

— Ce rost are să mai vorbim 
de ele, dacă tot nu le-am făcut ?!

— Totuși,, insist!
— Să vă spun de ce am „tă

iat** voleiul ?
— Exact. Și cu ce a fost în

locuit ?
— Cu șubabul !...

de 
prin 

mea, „Ce, ăsta e 
aș fi făcut o „poantă**. 

Am susținut contrariul, dar rî- 
deau cu atâta poftă, că pînă In 
urmă m-am simțit flatat!... Dau 
în continuare rezumatul „refe
ratului". Deci, eu întrebasem .■ 

— Ce, ăsta e sport ?
— Dar ce, asta e asociație ? 

— mi s-a răspuns.
— Cum nu e asociație cind 

are un consiliu, are aproape 400 
UCFS, are o 

de echipament,
de membri ai 
magazie plină 
are...

— De unde
— Atîta lucru știu și eu !
— Adică, cum „atîta lucru" ?
— Adică, numai lucrul aces

ta,.r Mai mult nu știu nici mem
brii consiliului (Nicolae Bărbu- 
teâcu, Maria Chiribuc etc.), nici 
clubul, nici instructorul care se 
„ocupa" de această asociație, 
nici...

Cam ăsta a fost referatul :■ 
sobru, fără poante, dar cu lu

cruri... amuzante !“
Din păcate !...

știți dv. ?

VASILE TOFAN



Campionatele mondiale de popice Cfliociștii și cmeiștii înoioiea 
unor noi competijii internaționale

Au sosit primii oaspeți

„Doresc să aplaud împreună cu publicul dv. 
întreceri spectaculoase"

—- declară arbitrul principal M. Bobanac

Au început să sosească oaspeții 
de peste hotare ai campionatelor 
mondiale de popice. Printre aceștia 
se află și arbitrul principal al marii 
competiții de la București, Milienko 
Bobanac (Iugoslavia) cu care am 
avut ieri o scurtă convorbire. Vom 
intra în tema discuției cu răspunsul 
la întrebarea :

— Ce lucruri inedite prezintă 
formula de arbitraj a actualelor 
„mondiale" ?

— Notați-le pe cele mai impor
tante. De acum înainte se afectează 
20 de minute pentru o manșă de 
50 de bile mixte femei și alte 20 
pentru cealaltă manșă; la băieți 
sînt stabilite patru manșe a cile 50 
de bile mixte, fiecare durind 20 de 
minute. Se va proceda ca la... șah : 
atunci cînd va cădea sieguletul de la 
ceasul de control, jucătorul respectiv 
va pierde aruncările neefectuate.

— Prevedeți obținerea unor re
zultate valoroase ?

— Sint convmsl Reprezentativele 
R.D. Germane, Cehoslovaciei, Unga
riei, României și îmi permit să trec

Pregătiri pentru campionatul 
mondial de fotbal

La Londra, în cadrul unei con- I 
ferințe de presă, secretarul F.I.FA., 
Helmuth Kaser, a declarat că în 
scurt timp se va alcătui o comisie 
specială de medici care urmează să 
stabilească modul în care se va 
efectua controlul echipelor după fie- j 
care meci al turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal. Aceas- , 
tă măsură face parte din planul in
ternațional „Anti-doping“.

*

Federația de fotbal din. Mexic a 
definitivat lotul de 22 de jucători 
care vor reprezenta Mexicul la 
turneul final al campionatului mon
dial din Anglia. Din lot fac parte: 
Carbajal, Calderon, Vargas (portari); 
Jose Luiz Gonzales, Chairoes, Del 
Muro, Nunzez, Pena, Jauregui, Her
nandez (fundași); Isoi doro, Merca
do, Regueiro, Ruvalcaba (mijlocași); 
Jara, Munoz, Reyes, Cisneros, Bor
ja, Fragosio, Padilla, Ramiro Na
varro (atacanți). Echipa Mexicului 
își va continua pregătirile în Euro
pa. Sîmbătă, la Lausanne, echipa 
Mexicului va juca o partidă ami
cală în compania echipei Elveției.

★

Echipa U.R.S.S. și-a continuat 
pregătirile în Danemarca, în ve
derea turneului final al campiona
tului mondial, jucînd în localitatea 
Naestved cu o combinată divizio
nară. Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—0) 
prin punctele marcate de Metrevelî 
și Sabo. Pentru localnici a înscris 
Dyhreborg, în minutul 88.

BE PE PISTELE DE ATLETISM
• La Neubrandenburg (R. D. Ger

mană) Lewandowski s-a clasat pe pri
mul *lt>c în cursa de 100 m, cu timpul 
de 10,3. Săptămîna trecută el a fost 
cronometrat în 10,2. Hoffman a arun
cat greutatea la 18,11 m.

• Cunoscutul sulițaș polonez Janusz 
Șidlo continuă în ciuda vîrstei (33 de 
ani) să obțină performanțe remarca
bile. In cadrul unui concurs desfășu
rat la Varșovia, el a aruncat sulița la 
81,22 m (cea mai bună performanță a 
sezonului). Irena Kirszenstein a par
curs 100 m plat în 11.4.
• Cu prilejul utili concurs de at

letism desfășurat la Diisseldorf (R. F. 
Germană), sprinterul Schwartz a par
curs 100 m în 10,3. Kinder a cîștigat 
proba de 400 m în 46,7. Schubert a 
terminat învingător în proba dft 400 in 
garduri cu timpul de 51.5. 

pe această listă și selecționatele tării 
mele cuprind sportivi care depășesc 
de regulă 400 p. d. la tete și 900 
p. d. la băieți Dacă pistele vor 
fi de bună calitate (și cred că 
așa vor fi) unele recorduri mondiale 
vor fi doborî te.

— Ce e nou în „tabăra' sporti
vilor care vor reprezenta tara dv 
la întrecerile de la București?

— Cele două echipe au tost înti
nerite cu o serie de elemente de 
perspectivă. Nu vor lipsi insă din 
formații cunoscuta jucători Sterjai. 
Smoleanovici precum și sportivele 
Erski și Ka/oceai. După pregătirile 
efectuate, sportivii și antrenorii noș
tri aspiră la locuri iruntașe in cla
samentele pe națiuni. Revenind la 
disputele pentru cucerirea titlurilor 
cred că lupta pentru primele locuri 
se va da intre selecționatele Unga
riei, României. R.D. Germane, Ceho
slovaciei și Iugoslaviei. Românii au 
de partea lor un iactor tn plus, pu
blicul. Nu exagerez dacă aiirm că și 
eu mă pot considera un spectator și 
mi-ar iace o mare plăcere să ao'.cud 
împreună cu pubiicul întreceri spec
taculoase, de bună factură tehnici.

•— Să sperăm că dorința dv se 
va împlini.

— Să sperăm__

TR IOAXIȚESCU

„Criteriul eurspeau de juniarr* la tenis de masă
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — In

tre 9 și 13 iulie se va desfășura la 
Szombathely (Ungaria) „Criteriul eu
ropean de juniori* Ia tenis de masă. 
La întrecerile pe echipe si-aa con
firmat narticiparea 20 de formații 
masculine și 16 feminine. La indivi
dual vor lua parte 90 de juniori și 
57 de junioare.

Tragerea la sorti efectuată recent 
la Budapesta a stabilit grupele preli
minare. La masculin: grupa A — 
U.R.S.S., Anglia, Polonia, Ungaria B. 
Austria; grupa B — Cehoslovacia, 
Ungaria A, Grecia. Danemarca. Fran
ța ; grupa C — Suedia, R. D. Ger

DE PE TOATE MERIDIANELE

Aspecte din fotbalul suedez
în Suedia se joacă fotbal numai 6—7 

luni pe an — din aprilie pînă în oc
tombrie, Există trei divizii: A cu o 
singură grupă, B cu patru grupe și C 
cu 13 grupe. In întreaga țară există 
3043 de cluburi, fiecare ari nd aproxi
mativ trei echipe — deci aproape 
10 000 de echipe suedeze joacă fotbal 
în mod organizat.

Fiecare club se îngrijește de schim
bul de mîine și își selecționează forma
ții de juniori sau de tineret. In cate
goria juniorilor intră băieții intre 12 și 
16 ani, iar echipele de tineret au ca li
mite de vîrstă 16 și 18 ani. Copiii 
pînă la 12 ani joacă un fotbal re- 
dus, în echipe de cîte 7 jucători. Se 
fac eforturi mari pentru populariza
rea fotbalului în școli dar singu
rele sporturi obligatorii incluse in
orele de educate fizică tint gimnastica, 
atletismul și înotul. Toate jocurile cu 
mingea, inclusiv fotbalul, sint facultă
țile. In cadrul activității sportive extra- 
școlare se organizează meciuri de fotbal 
între cluburi școlare, la care asistă în
totdeauna specialiștii .marilor duburi“, 
mereu in căutarea tinerelor talente. A- 
nual, țoale școlile din Suedia participă 
la competiția dotată cu „Cupa elevilor^, 
iar. echipele institutelor de învățămint 
superior își dispută campionatul uni
versitar.

In timpul iernii cei mai multi fotba
liști joacă hochei cu pucul sau cu min
gea (bandy). Antrenamentele în ca
drul cluburilor se desfășoară după pro
gramul obișnuit în lunile noiembrie si

Ultimele noutăți
(Urmare din pag. 1)

Toate delegațiile sportivilor sînt aș
teptate în cursul zilei de sîmbătă.

• Azi dimineață are loc la sediul 
Consiliului General al UCFS ședința 
prezidimnului F.I.P., la care se vor sta
bili juriul de arbitri și problemele care 
se vor discuta la ședința tehnică cu 
delegațiile participante la campionatele 
mondiale.

• Cele mai numeroase delegații vor 
fi: Iugoslavia și R D. Germană, eîte 
23 de persoane, Austria 22, Ungaria 
20 etc.

Sa definitivat programul 
campionatului mondial de scrimă

în urma hotărîrii luate la recen
tul congres al F.LE. cu privire la 
schimbarea ordinei clasice de des
fășurare a probelor (floretă băieți, 
sabie, floretă fete, spadă), comitetul 
de organizare a campionatului mon- 

iui e) a definitivat programul după 
cum urmează :

6 talie: floretă băieți individual -, 
7 iulie: sabie individual și finală la 
flore:ă băieți individual, 8 iulie: 
floretă băieți echrpe fi finală la sa
bie individual - 9 iulie: sabie echipe 
si finală ia floretă băieți echipe -, 
M iulie: sabie echipe, inclusiv fi
nală ; ll Mie: floretă fete indivi
dual : 12 Mie: scadă individual și 
finală ia floretă fete: 13 iulie: flo
retă fete echipe șî finală spadă in- 
dhridual.- 14 Mie: floretă fete echi
pe, iociusiY finală: 15 iulie: spadă 

mană. Oianda. Belgia, Italia ,- grupa ) 
D — Iugoslavia, R- F. Germană, Fin
landa, România, Bulgaria. La ierni- j 
nln : grupa A — Suedia, Ungaria A, I 
Ofaedg. Bbkmip; grupa B — R. F. 
Germană, Iugosia.ia, Franța, Ceho
slovacia; grupa G — R. D. Germană, 
România, Grecia, Ungaria B; grupa 
D — UJL.SJj., Anglia, Bulgaria, Aus
tria.

Ciștigătorii grupelor preliminare se 
vor califica în semifinale, unde vor 
juca astfel: cîștigâtorul grupei A 
cu cișfigătorul grupei D și cîștigă- 
torul grupei G cu câștigătorul gru
pei B.

februarie și nunti o dată pe sâptâ- 
mină in decembrie și ianuarie. Prelun
girea excesivă a anotimpului rece (frec
vent întîlnitâ în ultimii ani) pune în 
mare dificultate fotbalul suedez, dar pa
siunea pentru acest sport este nelipsita 
chiar și Ia locuitorii din regiunile cele 
mai nordice ale țârii.

Absent la marea întrecere a turneului 
final al campionatului mondial din a- 
cest an (după eliminarea suferita în fața 
reprezentativei R.F. Germane). fotbalul 
suedez — care are la activ un titlu 
olimpic, in 1918, și un loc doi laC.M. 
1958 — rămîne totuși prezent în rindul 
valorilor de pe plan mondial.

Aici vor fi desemnați viitorii campioni europeni la înot
Bazinul modern „DEN HOMMEL" 

(opt culoare de 50 m) - pe care-l 
puteți vedea în imaginea alăturată - 
va fi în vara aceasta gazda cam
pionatelor europene de natație. La 
Utrecht, între 20 și 28 august, elita 
notației continentale își va disputa 
medaliile ce onorează — din patru 
în patru ani - pe cei mai buni înotă
tori, jucători de polo și săritori oi 
Europei.

Organizatorii au primit „în termen’ 
înscrierile a peste 750 de sportivi din 
26 de țări — cifră record în istoria 
acestei competiții. Dintre aceștia, 99 
au fost invitați în mod oficial de 
către comitetul de organizare.

lată și cîteva artiănunte care inte

După regata Stockholm, ca ia oiștii și 
canoiștii noștri fruntași urmează să sus
țină — la sfîrșitul acestei săptămîni — 
două noi examene importante în ca
drul pregătirii în vederea campionatelor 
mondiale de la Griinau.

In mod deosebit reține atenția con
cursul internațional de la Enns (Aus
tria), de fapt un „triunghiular* la care 
participă sportivi din Austria, R. D. 
Germană și România. Ieri dimineața au 
plecat spre Enns cei 8 concurenți ro- 
mâni care vor fi prezenti la startul în
trecerilor. Delegația cuprinde pe urmă
torii ca’a< 'Tti și canoiș’i: A. Vernescu, 
A. Scietnic, D. Ivanov, M. N.
Terente, S. Cuciuc, A. Conțolenco, A. 
Seu rea.

Tot sîmbălă și duminică este progra-

echipe, inclusiv finală; 16 iulie:
spadă echipe, inclusiv finală.

★

BUDAPESTA (Agerpres). — Fede
rația maghiară de specialitate a al
cătuit lotul care va reprezenta Unga
ria la apropiatele campionate mon
diale de scrimă de la Moscova. Din 
Iot fac parte Udiko Rejto, Sakovics, 
Jv.hasz, Marosi (floretă femei), Szabo 
Jenoe, Laszlo Kamuti (floretă băr
bați . Zoltan Nemere, Kulcsar Nagy, 
Gabor (spadă) etc.

JAZY A STABILIT

UN NOU RECORD EUROPEAN

PE 1500 M
PARIS 16 (Agerpres) — In cadrul 

unui concurs internațional de atletism 
desfășurat la Rennes, cunoscutul spor
tiv francez M.ichcl Jazy a cîștigat 
proba de 1 500 m în 3:36,3 performan
ță ce reprezintă un nou record euro
pean al probei. Vechiul record era de 
3:36.4 și aparținea atletului Jurgen May 
(R. D. Germană). Recordul mondial al 
probei continuă să fie în posesia lui 
Herb Elliot (Australia) cu 3:35,6. Alte 
rezultate: prăjină — d’Encausse (Fran
ța) 4,70 m ; lungime — Duriez (Fran
ța) 7,37 m ; 400 m — Lewis (Anglia) 
47,1 ; 200 mg — Poirier (Franța) 24,0.

resează direct și delegația care va 
reprezenta țara noastră la această 
mare întrecere. întrecerile de înot 
vor avea în program toate probele 
care au figurat și în programul olim
pic de la Tokio. Spre deosebire însă 
de J. O., fiecare țară va putea în
scrie numai doi concurenți de probă, 
înscrierile nominale vor putea fi fă
cute pînă la 10 august (ora 24), ur- 
mînd ca în ziua de 11 august biroul 
L.E.N. să efectueze alcătuirea seriilor 
(pe bazele performanțelor fiecărui 
concurent). Important de precizat că 
probele care vor avea peste 33 de 
concurenți vor necesita serii și semi
finale, calificarea pentru finale ur

mată și regata Praga. La competiția 
care se va desfășura pe apele TÎului 
Vltava participă și un grup de sportiv^ 
români. Lotul — care s-a deplasat ieri' 
după amiază la Praga — cuprinde, de 
asemenea, multe nume cunoscute iubito
rilor de sporturi nautice: Igor Lipalit, 
P. Maxim, A. Simionov, I. Maearenco, 
P. Țoncu, C. Coșniță, Hilde Tătaru și 
Valentina Serghei.

Canotoarele noastre participă 
la „Regata Griinau1*

Un grup de canotoare din lotul 
reprezentativ al țării a plecat miercuri, 
pe calea aerului, la Berlin, pentru a 
participa la două competiții interna
ționale, printre care și tradiționala 
„Regata Griinau". Sportivele românce 
vor lua startul în patru din cele cinci 
probe înscrise în programul întreceri
lor și anume : schif simplu, 4 + 1 
rame, 4+ 1 vîsle și 8+1.

Știri, rezultate
SANTIAGO DE CHILE. — Ediîp? 

Mexicului a cîștigat turneul de fotbal 
de la Santiago de Chile, totalizînd o 
puncte. Urmează în clasament: Sheffield 
United 5 p., Milan și reprezentativa 
Chile 3 p. în ultima zi: Sheffield-Milan 
4—0, Sevilla-Chile 1—1.

LONDRA. ■— Surpriză în turul, patru 
al turneului de tenis din capîtîrfa An
gliei I Iugoslavul Pilici l-a învins pe 
Drysdale (Republica Sud-Africantt) cu 
6—4, 2—6, 11—9.

BUENOS AIRES. — Reprezentativa 
de fotbal a Argentinei a plecat spre 
Europa, unde urmează să-și continue pre
gătirile în vederea turneului final al 
C.M. Primul meci de verificare'**- la 
17 iunie, cu Danemarca.

ROMA. — Finala ,,Cupei Europei 
centrale^ la fotbal se va desfășura du
minică la Florența, între echipele Fio
rentina și Jednota Trencin (Cehoslova
cia). In semifinale: Fiorentina—Wiener 
Sport-klub 4—2, Jcdnota-Vasas 1—0. J

TOLEDO. — Congresul Federație? 
Internaționale de Lupte a stabilit ca e- 
diția 1969 a campionatelor mondiale de 
lupte libere și greco-romane să aibă loc 
la Buenos Aires.

• Intre 25 iunie și 10 iulie se va 
desfășura la Budapesta un turneu in
ternațional feminin de șah, la care par
ticipă jucătoare din 6 țări. Printre in
vitate se află și xnaestra internațională 
Elisabeta Polibroniade (România), ală
turi de Iovanovici (Iugoslavia), Kozlov- 
skaia (U.R.S.S.), Asenova (Bulgaria), 
Keller-Hermann (11 D. Germană).

mînd a se face pe baza celor mai 
bune rezultate din faza anterioară.
• La turneul de polo și-au anun

țat participarea 20 de formații ce 
vor fi repartizate în 4 serii. Finalistele 
ultimei ediții de ,1a Leipzig (1962) 
Ungaria, Iugoslavia, U.R.S.S. și R. D. 
Germană vor fi „capi de serie", ce
lelalte echipe urmînd să fie reparti
zate prin tragerea la sorți ce se va 
efectua la Utrecht la 18 august.

® Interesul deosebit de care se 
bucură aceste întreceri justifică pre
zența celor peste 600 de ziariști (75 
din S.U.A., Japonia și Australia) care 
și-au anunțat pînă la această da'cj 
participarea.
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