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CU AVIOANE REACTIVE SUB
SONICE • ZBORURI DE AGRE
MENT CU AVIOANE TAROM.de aviație 

pe aero- 
și sportivii

SPRE ÎNĂLȚIMI
In fiecare on, în lunc iunie, serbai or Ziuc aviației 

Republicii Socialiste România”. Evenimenhi consri-j e jn 
prilej de trecere in reviste a succeselor obținute în dez
voltarea aviației romanești, de cinstire a iradiț toc ero
tice înaintate cie poporv ui nos+n. Dota sărbătoririi evocă 
înfăptuirea primului zbor realizat de inginere român 
Aurel V’aicu, cu un avion de construcție proprie. Anul 
acesta. „Ziua aviației Republicii Socialiste România ‘ 
coincide ș cu împlinirea a șase decs?: de cioc inginerei 
Traion Vuia a rea izat primul zbor cu un aparat moi greu 
cecît aerul, cu imdooce proprii ta bord șt cu tren de ate
rizare.

Am amintit mai sus doi dintre cei moi de seamă 
înaintași ai aviației noastre și ai aviației mondiale. 
Pleiada temerarilor constructori și zburători români este 
însă mult mai mare. Ne mîndrim cu inginerul Coandă, 
care a realizat primul avion oeroreactiv din lume, cu me
canicul Paulat — constructorul hidroavionului românesc, 
cu pilotul Bânciulescu — primul aviator din lume care a 
zburat cu proteze la ambele picioare - și cu

Noua arenă cu 6 piste își așteaptă oaspeții

SUCCES DEPLIN!
de prof. M. BÎRJEGA 

vicepreședinte al UCFS, președinte 
al Comisiei de organizare a celei 
de-a Vl-a ediții a Campionatelor 

mondiale de popice

doar o sin- 
momentul în

A mai rămas 
gură zi pînă în 
care cei peste 100 de sportivi 
și sportive din 10 țări vor par
ticipa la deschiderea festivă a 
celei de a Vl-a ediții a Cam
pionatelor mondiale de popice. 
Eveniment major în ansamblul 
marilor competiții intemațio- 

_nale ale acestui an, întrecerea 
^pentru titlurile de campioni ai 

lumii în acest frumos și atrac
tiv joc sportiv solicită atenția 
iubitorilor de sport din diferite 
țări ale lumii. Excelentele per
formanțe realizate cu ocazia ul
timelor concursuri de verificare, 
apariția unor tineri sportivi cu 
calități deosebite și valoarea 
înaltă a unor cunoscuți perfor
meri — campioni mondiali și 
europeni prezenți la București 
— ne îndreptățesc să sperăm că 
pistele de concurg vor găzdui 
dispute foarte echilibrate, la 
capătul cărora pe panourile de 
afișaj se vor înscrie rezultate 
dintre cele mai bune.

Ca gazde, dorim din toată 
inima 
pentru 
alături 
primit 
desfășurări 
petiții internaționale — ca 
semn de prețuire față de tradi
ția sportului popicelor în Româ
nia și față de capacitatea orga- ț 
nizatorică dovedită în atîtea 
alte prilejuri de mișcarea noas
tră sportivă — să trăim și 

[Jyicuria realizării unor perfor- 
~ manțe înalte, ce vor constitui 

o nouă dovadă a dezvoltării 
acestui joc sportiv.

Reprezentanții României 
și-au adus și ei contribuția la 
progresul sportului popicelor. 
Nu ne îndoim că la dificila în
trecere mondială, ei vor ști să-și 
pună în valoare măiestria și 
pregătirea, obținînd rezultate 
cit mai bune.

Urî nd succes participanților 
în apriga dispută care începe 
luni, ne exprimăm totodată spe
ranța că oaspeții noștri vor pu
tea cunoaște cn acest prilej o 
parte din succesele poporului 
român, obținute pe tărîm econo
mic, cultural și sportiv, că vor 
lega noi și trainice prietenii, 
realizînd în acest fel o apro
piere și o înțelegere mai bună 
între tineri din diferite țări 
ale lumii.

8 psgiii 25 toii

In program, numere 
de înaltă scoală

acest lucru. Și aceasta 
că astfel vom putea ca, 
de satisfacția de a fi 

sarcina asigurării bunei 
a unei mari com-

Citiți în pag.
ultimele amănunte
\--------------------------------------
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Cu prilejul acestei Zile, Federația română 
organizează mîine, 19 iunie, un miting aviatic 
portul Băneasa, în cadrul căruia vor evolua 
noștri aviatori. Ei se prezintă la această sărbătoare cu 
un bogat bilanț : 16 recorduri ale lumii, 25 de insigne 
internaționale de aur cu mai multe „diamante", 10 diplome 
internaționale „Paul Tissandier" ș. a.

Măiestrie
și curaj
Deschiderea bogatului program 

al mitingului aviatic va fi făcută 
de către șase avioane port-drapel. 
Apoi, rînd pe rind. vor evolua 
în fata celor prezenți cei mai 
buni pilot i, parașutiști și plano- 
riști din țară: recordmani mon
diali și internaționali, purtători ai 
insignei de aur cat mai multe 
„diamante*, numeroși maeștri ai 
sportului, sportivi distinși cu 
diploma internațională „Paul Tis- 
sandier*.

Pe culoarele albastre ale înăl
țimilor își vor demonstra măies
tria și curajul zeci și zeci de 
sportivi aviatori. AstfeL vom pu
tea urmări cu emoție zborul în 
formație 9oglindău a cunoscuți- 
lor piloți sportivi Constantin 
Manolache și Ștefan Calotă. Pri
mul va executa cu avionul acro
bație de înaltă clasă, iar al doi
lea — „oglinda- lui — va face

• UXSABE DE PLANOARE 
CTJ ALTOMOSORLT « ZBOR 
CU TBEI AVIOANE 1N FOR
MAȚIE LEGATE ÎNTRE ELE « 
LAN SARI DE PARAȘUTIȘTI IN 
„STEA- SI „CARUSEL- * ZBOR 
IN FORMAȚIE „OGLINDA- * 
ÎNALTĂ ACROBAȚIE CU AVI
OANE SUBSONICE ȘI SUPER
SONICE • EVOLUȚII DE AVI
OANE SANITARE ȘI AGROSIL
VICE « LANSĂRI DE PARASU- 
TIȘTI ÎN MASĂ e EVOLUȚII 
DE AVIOANE SUPERSONICE 
ÎN FORMAȚIE LA VITEZĂ 
MARE DE ZBOR, LA MICA 
ÎNĂLȚIME a ACROBAȚIE ÎN 
FORMAȚIE DE TREI AVIOANE 
« DECOLAREA A DOUA AVI
OANE SUPERSONICE ÎN TIMP

♦
Biletele se pot procura de la 

asociațiile sportive din 
deri, școli și instituții, 
de Ia casele de bilete 
roport, de pe traseu

întreprin- 
precum și 
de la ae-

agențiile Loto-Pronosport.

aceleași figuri acrobatice, cu a- 
ceeași viteză și in același timp, 
dar cu avionul întors și deasupra 
primului! O frumoasă „repriză- 
de înaltă tehnică a pilotării para
șutei o va face grupul de spor
tivi parașutiști condus de record
manul mondial absolut Gheorghe 
lancu : lansări din figuri acro
batice. simultane, cu mai multe 
parașute deodată. Așii zborului

fără motor Finescu*
Mihai Adâscăliței, Ion Șoflete și 
Gheorghe Georgescu — vor exe
cuta zboruri elegante și îndrăz
nețe cu planoare in carusel re
morcate de avioane. Evoluția re
cordmanului mondial la zboruri 
de durată Oclarian Băcanu va 
stîrni, desigur, un interes unanim. 
Temerarul pilot de încercare pre
zintă mîine „tot ce se poate face“

in domeniu] acrobației eu un a- 
vion clasic. Apoi, zboruri cu trei 
avioane legate, decolări și acro
bații cu avioane subsonice și 
supersonice etc., etc.

★

MITINGUL AVIATIC VA ÎN
CEPE MIINE LA OK ELE 9.30, 
PE AEROPORTUL BĂNEASA.

(România), Eliseo Alvarez, SilvaDe la stingă : Dobrin, Mocanu, Plrcălab 
și Caelano (Uruguay) văzuți de Neagu RăduJescii.

Mîine pe stadionul „23 August“, o?a 17,30

România — Uruguay
Formațiile probabile :

ROMÂNIA
M. IONESCU 

NUNWEILLER III 
GHERGHELI 

PÎRCALAB DRIDEA

POPA C. DAN MOCANU
DOBRIN

LANCU S. AVRAM

ARBITRI : Emanoil Panakis - Ia centru, Theodor Geavropoulos 
Artenios Frangoudakis - la tușă, toți din Grecia.

PEREZ SACIA
CONCALVEZ 

CAETANO NELSON DIAZ 
TROCHE

MAZURKIEV1EZ

ABBADIE
CGRTFS 

MANICERA UB1NAS

URUGUAY



GLANDELE, HORMONII ȘI EXERCIȚIILE FIZICE

Mîine se încheie, la orașe, prima etapa a actualei ediții a Spartachiadei de 
nară. „Ultimii metri" ai fazei pe asociații vor fi, desigur, dîrz... disputați. Pentru 
mîine, zeci de asociații sportive și-au programat întrecerile finale, ..duminici cul
tural-sportive", excursii cu prilejul cărora vor organiza și competiții la diferite 
ramuri sportive. Va li, astfel, întregit bogatul program de întreceri organizat de-a 
lungul celor peste 60 de zile cît a durat prima etapă a Spartachiadei.

O dată cu etapa a Il-a a Spartachiadei de vară — pe grupe de asociații 
sportive, 20 iunie — 17 iulie, activitatea sportivă de masă din țara noastră cu
noaște o puternică intensificare. Sportivii calificați pentru întrecerile pe grupe de 
asociații fac, paralel cu antrenamentele, verificări ale gradului de pregătire în 
concursuri inițiate de secțiile pe ramură de sport și în competiții interasociații. 
La sate iubitorii sportului continuă să se întreacă în prima etapă a Spartachiadei 
de vară — dotată cu „Cupa Agriculturii* — care se va încheia la 10 iulie. 
Perioada care urmează, oferă largi posibilități de intensificare a activității compe- 
titionale în cadrul campionatelor pe asociații. începute în primăvară, aceste 
întreceri trebuie să se bucure — prin grija consiliilor asociațiilor sportive și a 
organizațiilor U.T.C. — de o masivă participare în lunile călduroase. Aceasta cu 
atit mai mult, cu cît în sezonul de vară se pot organiza competiții de natație, 
ciclism (cu biciclete de turism), excursii la munte și la mare, concursuri de 
orientare turistică etc. O grijă deosebită trebuie manifestată pentru buna organi
zare a competițiilor din cadrul Insignei de polisportiv. Participantilor, care în 
lunile de iarnă și-au trecut primele probe, este necesar să li se ofere posibilitatea 
de a-și completa normele, astfel ca la sfîrșitul sezonului să poată prinți Insigna de 
polisportiv. Consiliile asociațiilor sportive, în colaborare cu birourile secțiilor pe 
ramură de sport, vor face o riguroasă programare a antrenamentelor și competiți
ilor, vor asigura participarea antrenorilor și a instructorilor sportivi, îndeosebi la 
ședințele de pregătire.

In aceste zile se dă startul în tradiționalele competiții organizate pe ramuri 
de producție. „Cupa petrolistului*, „Cupa forestierului*, „Cupa metalurgistului", 
„Cupa chimistului* organizate în diferite orașe ale țării, mobilizează sute de 
participant! Ia întreceri programate la un ntare număr de ramuri sportive. Consi
liile TJCFS trebuie să sprijine activ organiz.area acestor competiții, să repartizeze 
din timp cadre tehnice care să ajute la pregătirea concurenților și la organizarea 
și deslășurarea concursurilor. Nu trebuie neglijat nici aspectul stimulării învingă
torilor. Sportivilor evidențiați să li se acorde diplome și plachete, să fie populari- 
■•ți la panourile sportive și Ia stațiile de radioficare. Elementele tinere și talentate
— remarcate cu- prilejul tuturor competițiilor de masă organizate în acest sezon
— vor trebui îndrumate către secțiile pe ramură de sport, în cadrul cărora să-și 
•ontinne, sub supravegherea antrenorilor și instructorilor, pregătirea sportivă.

Tn lunile de vară, pentru marea majoritate a iubitorilor sportului, cea mai 
atractivă activitate este, fără îndoială, turismul. Dar, atenție ! Consiliile asociați
ilor nu trebuie să se rezume la simpla organizare a unei vizite la diferite cabane. 
Excursiile turistice trebuie să prilejuiască organizarea unui bogat program sportiv : 
-concursuri de orientare, jocuri sportive, întreceri de alergare pe teren variat, 
•competiții pentru desemnarea „celui mai puternic participant Ia excursie" (haltere, 
trîntă) etc. Organizînd astfel excursiile, amintirile participanților vor fi mai bo
gate,, iar dorința lor de a lua parte la noi acțiuni turistice mai puternică.

Așadar, ne aflăm în plin sezon al activității sportive de masă !

Sportul contemporan ne-a pus în fața unui fenomen 
cu totul necunoscut altădată : coborîrea vertiginoasă a 
vîrstei la care sînt obținute mari performanțe. Probele 
de natație din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokio - 
pentru a nu cita decît exemplul cel mai recent — au 
fost supranumite (și nu în glumă) o întrecere a... școla
rilor. Precocitatea își face tot mai mult loc în sporturi 
socotite altă dată strict ale „maturității” : gimnastica, 
schiul, atletismul, baschetul și chiar în discipline mai 
dure, cum ar fi caiacul-canoea, canotajul academic, hal
terele. Marii campioni aflați la vîrsta „junioratului mic** 
au încetat să mai fie subiecte de curiozități ale ziarelor 
de specialitate.

în consecință, antrenorii caută cu înfrigurare copii cu 
o dezvoltare fizică spre limite extreme : statură foarte 
înaltă, greutate mare etc.

Unii ar fi tentați poate să se întrebe :
Sînt normal dezvoltați acești copii ?

SPORT ȘI SĂNĂTATE
Nu este cumva vorba de un dezechilibru ?
Practica sportului este în favoarea sănătății lor ?
Are șanse de reușită antrenorul, profesorul sau in

structorul care se ocupa de acești copii cu valori fizice 
extreme ?

La toate întrebările răspunsul este afirmativ. DA ! 
Bineînțeles, în condițiile respectării unor reguli de fi
ziologie a creșterii, de igienă, de dozare a efortului. Și 
aici apare problema legăturii strînse care există între 
endocrinologie și sport, între dezvoltarea glandulară nor
mală și practicarea sistematică a exercițiului fizic de la 
o vîrstă fragedă.

Importanța sistemului endocrin în activitatea sportivă 
— prin rolul său de integrare și reglare a funcțiilor or
ganice — a fost subliniată de mulți autori români prin 
multiplele cercetări valoroase, unele fiind printre pri
mele în literatura mondială : Parhon, Milcu, Pitiș, Bene- 
tato etc. Eie se referă la procesele de creștere, 
evoluția pubertății, rolul hormonilor hipofizari, tiroidieni, 
cortico-suprarenali etc. in timpul efortului fizic. Studii

mai recente s-au făcut de către colectivul din Cluj (De- 
revenco, Florea etc.). Centrul de medicină sportivă cola
borează cu Institutul de endocrinologie pentru a îmbo
găți, pe baza unui studiu teoretic aprofundat, metodica 
de antrenament.

Perioada de pregătire sportivă cuprinde cea mai mare 
parte a perioadei de creștere, caracterizată prin procese 
de acumulare pe de c parte și o foarte mare labilitate 
pe de altă parte.

Fenomenele de creștere se desfășoară sub influența 
factorilor genetici, neuro-hormonali și exogeni. Pentru 
a aprecia dacă dezvoltarea copilului este normală, o 
comparăm cu valorile medii ale populației de vîrsta și 
sexul său, analizăm caracterele morfologice ale familiei 
din care provine, condițiile de mediu (alimentație, efort 
fizic etc) și echilibrul endocrin. Creșterea este contro
lată de hormonul hipofizar de creștere, numit și hormon 
sornatotrop, care atunci cînd este în exces duce la gi
gantism, iar cînd este insuficient duce la hipotrofii 
statuare. Hormonii tiroidieni pot influența și ei proce
sele de creștere și dezvoltarea psihică. Un lucru este 
sigur și cercetarea științifică l-a demonstrat :

PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE ȘI A SPORTU
LUI, CU RESPECTAREA RIGUROASĂ A CARACTERIS- 
TICELOR DE VÎRSTA, SEX SI DEZVOLTARE ESTE 
ABSOLUT INDICATA LA COPIII - BINEÎNȚELES — SĂ
NĂTOȘI. Ea are o influență favorabilă asupra funcțiunii 
glandelor interne și a secreției de hormoni, mai ales a 
celor androgeni (masculini) care dirijează nu numai 
dezvoltarea caracterelor sexuale dar și a scheletului și 
mușchilor.

Efectuarea sistematică și dirijată a efortului sportiv, 
condus în mod corect, poate interveni ca un ajutor 
eficace în tratamentul unor dereglări glandulare la copii 
sau adulți. Se cunoaște efectul binefăcător al exercițiu
lui fizic în combaterea obezității, în înlăturarea seche
lelor osoase sau musculare ca urmare a unor trauma
tisme sau boli grave.

Fără îndoială că în toate cazurile, chiar și aparent 
cele mal simple, consultarea medicului de specialitate 
este absolut obligatorie, el fiind în măsură să stabilească, 
în colaborare cu antrenorul, conduita care trebuie ur
mată.

în încheiere se poate spune că în viitor, endocrinolo
gia va fi chemată să aducă un sprijin tot mai mare 
teoriei și practicii educației fizice și efortului sportiv.

dr. ALEXANDRA POPOV1CI

TINERI SI TINERE!1

Participați la competițiile

de masă organizate In sezonul

sportiv de vară!

BUNE SI RELE»

DE LA COMBINATUL
POLIGRAFIC „CASA SClNTEII(*

în sfîrșit, startul a fost luat 1... în 
ceasul al 12-lea, la două luni de la 
data începerii întrecerilor Spartachia
dei de vară, asociația sportivă de la 
Combinatul poligrafic „Casa Scîn- 
teii” a organizat primele competiții. 
După cum ne-a informat tov. Matei 
Bălan, din consiliul asociației, în plan 
■a fost prevăzută organizarea de com
petiții la: volei, popice, fotbal, tir 
și atletism. Dintre acestea, au avut 
loc întreceri Ia patru discipline. Atle
tismul a fost... uitat.

Dar să vedem ce s-a realizat. între
cerile de volei, care s-au desfășurat 
pe cele două terenuri de la baza 
sportivă „Ștrand", s-au încheiat cu 
rezultatele : Zețărie — Zincografie 
3—2, Mecanică — Plane-artă 3—1, 
Linotip-paginație — A. I. 3—0, Elec
trica — Edituri 3—1, Offsett — Plane I 
■3—0. La popice Mecanica a întrecut 
Plane-artă cu 3—1. Concursul de tir 
a avut loc la poligonul Tineretului. 
Au participat 42 de concurenți. Iată 
cele mai bune rezultate : Marin Dia
conii (Turnătoria de litere) 48 p, Ni- 
colae Enciu (Mecanică) 47 p, Doina 
Mihăiță (Zețărie) 42 p. La stadionul 
asociației C.P.B. s-au întrecut fotba
liștii. Rezultate : Zețărie — Plane- 
artă 5—1, Mecanică — Electrică 4—0, 
Zincografie — Linotip-paginație 2—0, 
A. I. — Tiefdruck 3—1.

Acest bilanț nu este de Ioc satis
făcător, ținînd seama de numărul 
mare de iubitori ai sportului. Tere
nuri de volei, arenă de popice, teren 
de fotbal cu pistă de atletism și po
ligon de tir există. Ceea ce lipsește 
este inițiativa. Președintele asociației 
sportive C.P.B., ION CHIVU, nu cu
noaște ce s-a făcut în cadrul Sparta
chiadei de vară. Vina nu este a 
consiliului asociației, vinovată e 
„vremea nefavorabilă". De îndrumare 
și control din partea consiliului aso
ciației nici nu poate fi vorba, ca și 
de popularizarea competițiilor. De 
multe ori, întrecerile s-au desfășurat 
in anonimat...

N. TOKACEK — coresp.
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Agenda Spartachiadei de vară, fila 5
Așadar, ne apropiem de finalul 

primei etape a Spartachiadei de 
vară. Penultima filă a agendei noas
tre cuprinde însemnări de la manifes
tațiile sportive organizate vineri. 
Primul popas: stadionul Progresul 
din Capitală. Asociațiile Electromag
netica și Vulcan au organizat — cu 
întîrziere, este adevărat — întreceri 
atletice. 96 de tineri și tinere de la 
Electromagnetica șl 118 de la Vulcan 
s-au prezentat Ia startul probelor de 
alergări, sărituri și aruncări. Cele 
două asociații sportive cărora li s-a 
adăugat și I.T.B.-ul, au inițiat în 
după-amiaza acestei zile competiții de 
volei, fotbal și handbal.

După 
echipele 
feminină 
băieților
pute titlul de campioni ai primei 
etape. în total, la întrecerile de vo
lei din cadrul Spartachiadei de vară 
au luat parte 4 echipe de băieți și 
12 de fete de la Confecția București.

La asociația sportivă Chimia Fă
găraș, 16 echipe de fotbal și-au dis
putat primul loc în etapa I. Ieri au 
avut loc semifinalele, iar duminică 
se va 
Neamț 
— cea 
gramat
chiadei. S-au întrecut fotbaliștii 
trăgătorii. Celelalte asociații sportive 
(„Petru Rareș", Bradul, Știința, Auto- 
transport etc.) au lăsat totul pentru 
astăzi. Vă imaginați ce aglomerație 
va fi pe stadionul „1 Mai' 
tra Neamț I 
prima etapă 
66 de zile...

ce joi au fost 
învingătoare în 
de volei, ieri a 
de la „Confecția" să-și dis-

desemnate 
competiția 

fost rîndul

zi asociațiile C.F.R., 
tatea, Energia și I.G.O.

★
De la Cîmpina corespondentul nos

tru C. Vîrjoghie, ne transmite: „La 
asociația sportivă Flacăra - Rafinăria 
Cîmpina 
disputat 
atletism, 
masă și 
Cîmpina 
fotbal și

Sînt însă asociații care pînă acum 
nu au mobilizat prea multi tineri la 
concursuri și care nici în aceste zile 
nu depun eforturi în această direc
ție. Printre ele se numără I.R.E.P., și, 
mai ales. Energia A.C.C. unde nu s-a 
făcut nimic pînă în prezent. Mențio
năm, de asemenea, că în orașul Si
naia, în afara asociației Proqresul. 
nici-o altă asociație nu a organizat 
întreceri”.

Voința, Sănă- 
Roșiori.

aproape 100 de tineri și-au 
întîietatea în probele de 
fotbal, popice, tenis de 

șah, iar la asociația Poiana 
au evoluat două echipe de 
două de volei.

desfășura 
o singură 
a Sfatului 
competiții

finala. La Piatra 
asociație sportivă 
popular — a pro- 
în cadrul Sparta- 

și

★

Corespondentul S. Băloi din Petro- 
șeni ne-a comunicat că vineri au or
ganizat întreceri în cadrul Sparta
chiadei asociațiile sportive Utilajul 
Petroșeni (tir, popice, volei), Parîn- 
gul Lonea și Minerul Lupeni (fotbal). 
Nu și-au respectat angajamentele 
pentru ziua respectivă — ca de alt
fel în general — asociațiile Jiul Pe- 
trila și Minerul Vulcan.

Un simpozion 1 o J*la Cazanesti»

din Pia-
Și cînd te gîndești că 
a avut nu mai puțin de

★
amiază, 65 de tineri 
asociația Sporting din

Vineri după 
si tinere de la 
Roșiori — ne-a transmis corespon
dentul nostru T. Negulescu — s-au 
întrecut la volei, atletism și haltere. 
In același timp au concurat la haltere, 
volei și fotbal aproape 100 de tineri 
de la Progresul și Flamura roșie. 
Amintim, de asemenea, asociațiile 
sportive sătești Voința Benca și Re
colta Sfințești, care au organizat con
cursuri de atletism, volei, fotbal și 
tir. Nu au organizat nimic în această

Duminică 
lui cultural 
era arhiplină. Sute de tineri și vîrst- 
nici din această frumoasă și bogată 
comună, precum și din alte locali
tăți ale raionului Slobozia, ținuseră 
să ia parte la simpozionul organizat 
de asociația sportivă Știința, în co
laborare cu organizația U.T.C. din 
localitate, pe tema : „Sportul româ
nesc pe diferite meridiane ale lumii". 
„Capete de afiș" : maeștrii 
ai sportului Titus Ozon și 
Nodea și maestrul sportului 
Gică Alexandrescu.

Oaspeții au povestit cu 
despre sportul pe care l-au 
despre marile concursuri la care 
luat parte, despre munca lor. Apoi, 
tinerii din această comună au invi-

dimineață, sala Căminu- 
din comuna Căzănești

emeriți 
Olimpiu 
la șah

căldură 
îndrăgit, 

au

tat oaspeții pe terenurile bazei spor
tive din Căzănești pentru a asista 
la cîteva întîlniri amicale de fotbal 
și handbal —■ două mari pasiuni ale 
cooperatorilor din Căzănești.

In timpul desfășurării partidelor 
de care vorbeam, maeștrii emeriți 
ai sportului Titus Ozon și Olimpiu 
Nodea, au împărtășit din experiența 
lor antrenorilor și profesorilor din 
localitate, dînd numeroase indicații 
tehnice și tactice. Concomitent, în 
sala de șah a căminului cultural a- 
veau loc simultanul dat de maestrul 
sportului Gică Alexandrescu. A în
vins... sportul I A învins inițiativa, 
preocuparea celor din Căzănești de a 
atrage, prin diferite forme noi adepți 
ai sportului.

Fiecare sfîrșit de săptămînă este 
marcat de nenumărate excursii turis
tice. Mii de oameni ai muncii își pe
trec duminicile în aerul înmiresmat al 
pădurilor de munte sau pe plaja în
sorită a mării. Ajungînd la cabane sau 
pe litoral, excursioniștii nu se rezumă 
la contemplație. Ei folosesc acest pri
lej pentru a-și măsura forțele într-o 
îndîrjită întrecere de... șah, participă 
la animate partide de volei, își pun în 
valoare cunoștințele în concursuri de 
orientare. în acest fel, ziua petrecută 
în excursie este plină de activități plă
cute, devine reconfortantă.

Din amintirile unei astfel de excursii 
se nasc proiectele viitoarelor drumeții. 
Pitoreștile stațiuni ale țării noastre de
vin în zilele de vară adevărate „cen- . 
tre de recreere", locuri de intensă pratr- x 
ticare a sportului. Pentru astăzi, am 
ales din bogata noastră colecție de 
imagini de la munte și de la mare pe 
aceea a complexului turistic Borșa. 
Dar, pentru că astăzi și mîine iubitorii 
drumeției se vor îndrepta spre nenu
mărate puncte turistice ale țării, o vom 
completa cu urarea : petrecere fru
moasă în excursii! j



SERBARE
CULTURAL-SPORTIVĂ

In parcul 
gherăești

® Mii de particîpanți • Numeroase demon

strații, întreceri sportive și jocuri distractive

• Un concurs cu ÎOOO de voinici! • Intră pe 

teren... spectatorii •„Cînd mai facem o serbare 

sportivă ?“

.4 început metrul kandbaliștilorCu aparatul
de fotografiat
pe terenurile de sport

CARNET DE SPECTATOR...
CțK limștea și răcoarea pădurii, cu far

mecul irezistibil al Bistriței, grăbita 
parcă și ea sa scape de dogoarea soare_ 
iui,, frumosul parc Gfierăeștj de la mar
ginea Bacăului își primește la fiecare 
sfîrșit de săptămână sutele de vizitatori.

Dunumea,. din. centrul, orașului au ple
cat. spre Gherăești — intr-o „cursă* ne
întreruptă de aproape-, 14- ore — mult 
măi multe autobuze. Obișnuitele ex
cursii La „iarbă verdea și-au schimbat 
dimensiunile și au primit înnoitoare 
ceasuri d’e bucurii.

Duminică,. la Gherăești, cîteva mii de 
băcăuani au participat la o frumoasă 
serbare cîmpenească cultural-sportivă 
organizată de- clubul sportiv orășenesc 
Dinamo, în colaborare cu Comitetul 
orășenesc U.T.C.» Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă și Consiliul Local 
cil sindicatelor.

$i, pentru că am fost spectator^ la 
această întîlnire cu cîntecul, dansul 
si sportul—

*

Parcul are și un „centru", o pajiște 
răcoroasă, străjuită de salcrmi. Aici a 
fost instalat ringul, înconjurat de sute 
Q&*^r*meni încă înainte să se anunțe 
prima - „pereche" : C Coman — D Ape- 
treL De fapt, era vorba de o demon
strație dar, încet-încet, elevii in- 
structoTului C. Lungu s-au... îrrems și 
am asistat Ia cîteva meciuri pentru care 
tinerii pugil'iști ai asociației sportive 

aa primit binemeritate aplauze.
C^eva comentarii cu. semnificație 1 

„Bine că t-am cunoscut, de-acum 
o să mă duc șt la meciurile oficiale* ; 
„Ai văzut ce puternici sint ?“ „UKe 
că acum își string mîinile șl se îm
brățișează. Așa e frumos, să vezj care-i 
mai tare !u. ..

Există la Bacău triște „copii teribili" 
în care amatorii de sport își pun mari

speranțe — handbaliștii. Duminică. în 
parcul C-'herăești, c?inamoviștii au primit 
o nouă dovadă de simpatie r la meciul 
ior cu „secunzii- — sute, poate chiar 
peste 1660 de spectatori. Și mulți, foarte 
mulți copii, băieți și fete. Credem că 
e foarte bine, pentru că handbalul bă
căuan are mare nevoie, de prietenia 
elevilor.

Din nou în „centru" și de aici spre 
terenul, de volei. Egalitate la seturi — 
1—1 — între ’-Sănătatea și Școala sportivă 
de elevi. Pînă se mai : clarifică lucru
rile; unii spectatori dau o fugă la 
handbal sau la box (au început meciu
rile „tari“)_ Crainicul anunță însă 
demonstrația de gimnastică artistică și 
grupuri de oameni — în special femei, 
cu fetițele de mînă —■ pornesc spre 
„terenul" din marginea păd.urih

— Alinai n-ai vrea și du s& te înscrii 
ta gimnastică ?

— Ba da, mamă »
Sint. intr-adevăr... molipsitoare grația 

și frumusețea acestui sport. Poate sînt 
de „vină- și talentatele eleve ale pro
fesorului Mircea Bibire...

Pe toate terenurile — pregătite cu 
grijă, marcate regulamentar, cu toate 
instala fuTe necesare — continuă demon
strațiile, întrecerile. Sportul, pentru 
prima dată prezent ca activitate orga~ 
nizată în programul duminical din 
parcul Gherăești, și--a cîștigat rapid și 
convingător simpatizanțL Dar, ce_ar ft 
să ne încercăm, șt noi forțeie, să tragem 
cîteva „bombe** la plasa de volei sau

cîteya șuturi de la semicercul de hand
ball?

Așa se face că toate terenurile din 
Gherăești au avut zi „plină". Specta
torii au devenit concurenți. Și cînd 
oboseau, în locul lor intrau pe teren 
alți... spectatori. Cum spuneam, la 
volei și handbal, dar și la panoul de 
baschet — concurs de precizie. Ca să 
nu mai vorbim de jocurile distractive 
— fuga în sac, alergarea cu o-ul în lin
gură, trasul la frînghfe...

Se cuvine să consemnăm — cu aceeași 
elogioasă apreciere — întrecerea artis
tică, un excelent program care a plăcut 
prin varietate și calitate. Muzică, dan
suri și — din nou — sport. De fapt, 
finalul sportiv al serbării cîmpenești 
înregistra un dublu record : 14 ore
de concurs și peste 1 00Q de particîpanți 
la întrecerile celor voinici. Bună ideia 
să fie aduse, lîngă bătrînul stejar, o 
halteră și Cîteva greutăți...

Seara tîrziu. în autobuz, cineva în
treba : „Cină mal facem, o serbare 
cultural-sportivă?^ Poate se gîndea la 
talentatul cîntăreț de muzică ușoară, 
studentul la „mecanică" Constantin 
Nadoleanu și el un pasionat al spor
tului. Poate la măiestria handbaliști- 
Ior. boxerilor și gimnastelor. Poate, la 
toate acestea...

Nu-i de loc ușoară (dar cit de 
distractivă!) fuga în saci

Sute de spectatori la întrecerile 
de box

început pentru un schimb de experiență

Concurentul nr. 1000 !...

Considerînei că asemenea aciivitătf sportive 
au o mare eficiență la organizarea plăcută și 
utilă a timpului liber și că perioada de vară tre
buie intens folosită pentru inițierea cit mai Ului
tor acțiuni sportive de masă, ne-am propus să 
adăugăm ceioi cîteva însemnări de spectator 
unele concluzii și — cu caracter de schimb de 
experiență — cîteva sugestii.

Serbarea cultural-sportivă din par
cul Gherăești a însemnat un frumos 
succes pentru organizatori. E drept, 
s-a muncit mult, s-au depus efor
turi, dar s-a realizat o propagandă 
sportivă convingătoare. Nu este, oare 
foarte important faptul că sute de 
oameni s-au întrecut — mulți din
tre ei pentru prima dată — la vo
lei, handbal, haltere, fotbal ș.a. ?. Că 
nn număr mare de sportivi fruntași 
au evoluat pe terenurile din parcul 
Gherăești și că mulțî, foarte multi 
copii spuneau: „Mi-ar place și
mie să fac sport“ ? înainte și 
după cele... 14 ore de sport, muzică 
și dans, am discutat cu secretarul clubului spor
tiv orășenesc Dinamo, I. ICHIMAȘ, despre ..eta
pele" de pregătire a acestei serbări cufftrraî- 
sportive. Iată cîteva concluzii, valabile desigur 
și pentru alte cluburi și asociații sportive din 
țară.

SA NU PLECI SINGUR LA DRUM...

Ca să asiguri succesul unei acțiuni de o ase
menea amploare — mai ales cînd este vorba de 
un început — trebuie să rezolvi, frr primul tind, 
problema atît de importantă a colaborării con
crete. Și organizatorii serbării cultural-sportive 
din parcul Gherăești au trecut foarte bine acest 
examen. De altiei, colaborarea cu organele lo
cale U.T.C., Statul popular, sindicale. Comitetul 
pentru cultură și artă etc. stă la baza îndepli
nirii planului general al activității sportive de 

vară, realizat sub conducerea Comitetului orășe
nesc al P.C.R.

Un sprijin absolut necesar, deosebit de efi
cient și-au asigurai organizatorii din partea mul
tor conduceri de întreprinderi. cum sini: 
I.RJ.C. (dir. M. Săpanarn), I.C.B. (dir. A. Ma- 
halu), I.R.V.P.A. (dir. A. Gherghef). U.R.C.G. 
(președinte F. Lazar), I.C.H. (șef de șantier I. Ba

tiu) Să adăugăm ajutorul profesorilor de edu
cație fizică, al antrenorilor. al instructorilor 
sportivi.

Așa s-a pornit la drum...

FIECARE LUCRU ESTE 
IMPORTANT !

In planul de pregătire au fost stabilite toate 
măsurile necesare. N-au existat „amănunte", lu
cruri caic pot fi neglijate. Ce s-ar fi întimplat, 
de exemplu, dacă ar îi fost „scăpată" problema 
transportului ? Sau dacă activiștii clubului ar fi 
spus că n-au cum să sprijine realizarea progra
mului cultural?

Despre această ultimă problemă, de care co
lectivul organizator s-a ocupat cu multă grijă 
să amintim, câ. Intr-adevăr, formațiile artistice, 
orchestrele de muzică populară si ușoară, fan

fara. și-au adus o contribuție importantă la suc
cesul serbării din parcul Gherăești.

SPORTULUI — IMPORTANȚA CUVENITA

Pentru realizarea programului sportiv, oigant- 
zatorîr cu formal colective de 3—4 actniști 
«portivi. membri ai consiliilor asociațiilor șt 

birourilor secțiilor pe ramură de 
sport. tehnicieni, instructori obștești. 
Cu ajutorul lor a fost rezolvată o 
problemă foarte importantă — ame
najarea cit mai bună și mai atrăgă
toare a terenurilor (două de handbal, 
două de volei, ringul de box pa- 
noul de baschet etc.).

Și apoi, cu aceeași grijă au fost 
luate în discuție măsurile de ordin 
tehnic și competifionat. Au tost con- 
vocați președinți de asociații sportive, 
instructori sau antrenori de la Viito
rul, T.G., S.S.E.. Sănătatea. Voința. 
De aceea nu s-au înregistrat absen
țe ale sportivilor solicitați să par
ticipe fa duminica culturaî-sportivâ.

O atenție deosebită a fost acordată populari
zării acestei serbări. Peste 40 de afișe mari și 10 
panouri au anuntat cu o sâptămînă înainte pro
gramul cultural și sportiv. Și este foarte bine eS 
organizatorii nu s-au mulțumit numai cu 
aceste măsuri. Duminică, în parcul Gherăești 
fluturau steaguri. In diferite locuri. lozinci 
mobilizatoare îndemnau tineretul să piactice 
sportul. Poale că și acest lucru a contribuit la 
„partidele amicale* care s-au desfășurat dumi
nică intre handbaliștii sau voleibaliștii care Își 
făceau atunci debutul pe terenul de sport.

P. S. Așteptăm prilejul de a consemna ase
menea acțiuni și în alte orașe și apoi să conti
nuăm schimbul de experiență

Materiale redactate de DAN GRLSSTEANU 
Fotografii de AUREL NEAGth



Campionatele mondiale de popice CUTEZĂTORII
AGENDA ZILEI

Ia sediul Con- 
UCFS ședința 
asfalt din F.I.P.

H. Mahnert

’ • Ieri a avut loc
SlliuJui General al 
rarezidiulul secției de 
® care att participat i 
®.D.G.), vicepreședinte al Federației
fiiternaționaftt de popice, Antonin 
Cihlar (Cehoslovacia), președintele 
secției de asfalt a F.I.P., W. Brandau 
pLustria), vicepreședinte al secției de 
asfalt a F.I.P, L Herman (Ungaria), 
Vicepreședinte al secției de asfalt a 
KT.P, M. Bobanae (Iugoslavia), ar- 
Bitru principal al întrecerilor, și alte 
persoane oficiale. S-au luat în discu
ție o serie de probleme referitoare 
In buna desfășurare a campionatelor 
mondiale, stabilindu-se următoarele :

— S-a alcătuit comisia pentru omo
logarea sălii de joc. Vineri la ora 16, 
M. Bobanae, R. Suchy (Cehoslovacia) 
șl ing. Ion David au efectuat con
trolul tehnic al pistelor de joc.

•— S-a format juriul de concurs 
(5 persoane) care va judeca even
tualele contestații și alte probleme 
ivite în timpul întrecerilor.

— Fiind reînscriși în competiție în 
nit imul moment, s-a stabilit ca re
prezentanții Franței să fie ultimii 
care intră în concurs.

— Ședința tehnică cu delegațiile 
participante are loc astăzi la ora 
20,30, la complexul sportiv de la 
»2'î August'.

• Toate delegațiile sportivilor de 
peste hotare vor sosi în cursul zilei 
de azi. Prima este așteptată dele
gația Austriei, iar echipele Ungariei 
și-au anunțat sosirea seara.

• Sîmbătă, de la ora 17, va avea 
toc pe noua arenă antrenamentul 
pentru uzarea materialului de joc, 
efectuat de sportivi care nu vor 
concura la „mondiale", deoarece re
gulamentul prevede ca echipele par
ticipante să nu facă antrenamente 
de acomodare.

• Campionatele mondiale sînt pro
gramate în sala Voința, la capătul 
tramvaiului 5 (șoseaua Pipera).

GHIDUL SPLCTATORULUI
Prima probă din programul cam

pionatelor mondiale, cea pe echipe, 
se desfășoară luni și marți. în rîn- 
durile care urmează redăm cîteva 
amănunte de regulament care inte
resează pe toți spectatorii.

O echipă este formată din 6 jucă
toare și tot atîtia jucători, fiecare 
lansind cite 100 bile mixte (50 la 
„izolate* și 50 la „plin") și respectiv 
200 bile mixte (100 bite Ia „izolate* 
și 100 la „plin"). Durata de lansare 1 
e de 40 de minute pentru femei și 
80 de minute pentru bărbați. Evolu
țiile vor fi cronometrate de ceasuri 
de control, iar cine nu se va încadra 
in timp i se va anula loviturile ne- . 
efectuate.

Întrecerile se vor desfășura simul
tan, pe pistele 1—4 disputindu-și în- | 
tîietatea băieții, iar pe pistele 5—6 , 
felele. Pentru a se crea condiții ega
le de joc, primii sportivi din echipele 
Ungariei. României, R.F. Germane 1 
(masculin) și Austriei (feminin) voii 
avea parteneri, in afară de concuts, 
pină cind toate pistele vor fi ocupate 
de participanta la „mondiale". Se. 
pot efectua schimbări tn echipe pen
tru diferite motive (îmbolnăvire, ah. 
sentă de la start, motive de oboseală 
fizică).

Cum se va arbitra ? Un arbitru in- . 
ternafional va conduce jocurile de i 
pe două piste, el fiind ajutat de ar
bitri români, cate vor înregistra pe ■ 
foile de concurs popicele doborite și j 
„bilele goale*. Arbitrii internaționali j 
urmăresc ca jucătorul să nu iolo- I 
sească bile depășite (la prima abate- ; 
re se va da un avertisment iar apoi \ 
se anulează aruncările), adică bila 
trebuie să facă întotdeauna contact 
cu seîndura de lansare. Nu sînt con
siderate valabil căzute popicele 
doborite de un alt popic sărit din 
perna lăcașului și se anulează orice 
bilă care atinge benzile marginale. 
De asemenea, se sancționează patina
jul jucătorului in spațiul de lansare. 
Arbitrii lucrează în... schimburi, în- 
locuindu-se la un interval de 3—4 
ore.

Rezultatele individuale se adună și ■ 
echipa care va totaliza cel mai mare ; 
scor va intra în posesia titlului de | 
campioană.

Cîțiva dintre participant» la marele miting aviatic din Capitală

ELENA BACÂOANU :
• maestră a sportului la pa- 
’ rașuZism, deținătoare a 
I titlului de campioană mon

dială in proba de 2 000 m 
: (Bratislava). Are în pal

mares trei recorduri mon
diale, 10 titluri de cam
pioană republicană și 1 006 
salturi efectuate cu para
șuta. Evoluează mîine la 
lansări din figuri acro- 

’ bailee*.

MIRCEA FINESCU: 
țnaestru al sportului la 
zbor fără motor, primul 
planorist român cu o in
signă de aur cu trei „dia
mante*! Este multiplu cam. 
pion național și a cî ști gat 
numeroase concursuri in
ternaționale. Pentru merite 
deosebite în aviație a fost 
distins de Federația Ae
ronautică Internațională cu 
diploma „Paul Tissandier*.

ELISA BETA POPESCU- 
CALIN : maestră a spor
tului la parașutism, re
cordmană mondială și na
țională. La campionatele 
'mondiale de la Bratislava 
a ocupat locul II în cla
samentul probei de 1 000 
m, iar la „mondialele* din 
S.U.A. locul VÎI în 
•clasamentul general in
dividual. A efectuat 966 
de salturi.

MIHAI IONESCU: pi
lot de înaltă acrobație, co
mandantul Aeroclubului 
Central „Aurel F lai cu*. 
Este instructor de zbor 

cu motor. Pentru rezulta
tele realizate în domeniul 
aviației a fost distins de 
Federația Aeronautică In 
(emoțională cu diploma 
„Paul Tissandier“,

ANGELA NÂSTASE: ma, 
estră a sportului la para
șutism, recordmană mon
dială la proba de 1 000 m. 
A cucerit primul loc la 
campionatele internaționale 
din Iugoslavia și medalia 
de aur la concursul de pa
rașutism din Bulgaria. 
Este instructoare și pregă
tește prima serie de para
șutiști ai orașului Brăila.

ION NEGRO IU : mae
stru al sportului la pa
rașutism. Are peste 1300 
de salturi efectuate cu pa
rașuta, este posesor al in
signei de aur cu 1 și 2 

’ „diamante*, deține două 
i recorduri mondiale și 16 
I recorduri naționale. A pre

gătit peste 7 OUO de tineri 
I parașutiști la „turn* și 
ț aeronavă.

ELISA BETA MINCU- 
LESCU : maestră a spor
tului la parașutism, dețină
toare a trei recorduri mon
diale și 6 republicane. A 
ocupat locul întîi la con
cursul internațional din 
Bulgaria în proba de 1 000 
m. Are 915 salturi efec
tuate cu parașuta, iar mîi
ne, pe aeroportul Băneasa, 
evoluează în proba de fi
guri acrobatice*.

MÎINE DIMINEAȚĂ

ora 6,01, 
Scînteii în

Mîine, începînd de la 
se va da startul din Piața 
Raliul automobilistic București. După 
cum am mai anunțat, traseul compe
tiției măsoară 535 km, pe ruta: Bucu
rești — Ploiești (varianta Buftea) — 
Tîrgoviște — Găești — Pitești — Sla
tina — Rm. Vîlcea — Pitești — Bucu
rești. Concurenții vor trebui să par
curgă itinerarul cu o viteză medie de 
60 km pe oră, participînd totodată la 
două probe speciale de viteză și la o exa
minare scurtă privind noile norme de 
circulație. întrecerea se va desfășura 
neîntrerupt, pe întregul traseu, cu 
oprire de o oră la Rm. Vîlcea. Sosirea 
din cursă (tot în Piața Scînteii) a 
primului echipaj va avea loc în jurul
orei 16.

La raliu s-au înscris 56 de echipa
je din București, Ploiești, Craiova, 
Slatina. Brașov, Reșița, Orăștie, Lu
goj și Tg. Secuiesc. Cel mai mare 
măr de concurenți vor lua parte la 
întrecere pe automobile Wartburg (12 
echipaje), Fiat 1300 (10), Fiat "V 
(8), Fiat 600 și 1100 (cîte 4). Pe lista 
'de înscrieri mai figurează mașini Tra
bant (5), Renault 10 Major (5), Fiat 
50(». Alfa Romeo. B.M.W., Volkswa
gen 1200 și 1500, Moskvici 408, Auto
bianchi Primula. Automobilele sînt 
împărțite în clase după cum urmează: 
jfînă la 600 cmc (numere de concurs 
4e la 60—65), pînă la 770 cmc (50— 
53), pînă la 900 cmc (40—47), pînă la 
1250 (17—39) și peste 1250 cmc (1— 
15).

Lupta pentru obținerea unui loc cit 
«nai bun în clasament va fi destul de 
strînsă, deoarece la competiție s-au în
scris o serie de automobiliști cunos- 
euți, printre care se numără Petre 
Cristea (cîștigător al Raliului Monte 
Carlo, ediția 1937), Marin Dumitrescu, 
Emilian Alexandrescu, Florin Popescu, 
Victor Stănescu, Florin Hainăroșie, 
Aurel Puiu ș.a. De asemenea, la ră
ii® 8-aa înscris |i cîțiva foști alergă-

«u-

850

tori de motociclism ca Ștefan Ianco- 
vici, Constantin Radovici, Constantin 
Pescaru.

Juriul competiției, care a făcut 
ultimă verificare a traseului, ne-a 
municat 
manele 
dusă la 
77), iar 
Negru va măsura numai 9 km (între 
bornele 156—147). Totodată, s-a ho- 
tărît ca pentru alcătuirea clasamentu
lui general și a clasamentului pe cla
se să se ia în considerație numai re
zultatele din proba principală a ra
liului (regularitate); la rezultatele din 
probele speciale se va face apel doar 
pentru departajarea echipajelor aflate 
la egalitate de puncte în proba prin
cipală.

Urăm succes participau ților la Raliul 
automobilistic București!

că proba specială dintre 
Cerbu și Negreai a fost
28 km (între bornele 105 și 
cea de coastă de pe Dealul MIHAI ADASCALIȚEI : 

maestru al sportului la 
zber fără motor, comandan
tul detașamentului de pla- 
noriști al Aeroclubului 
Central „Aurel Vlalcu*. 
Este deținătorul « mai 
multor recorduri republica
ne, instructor de zbor fără 
motor ți pilot recepfioner 
de planoare.

MARIA IORDÂNESCU: 
cea mai tinără parașutistă 
din lotul nostru republican, 
• doborît două recorduri 
mondiale la „grup* și cinci 
recorduri naționale. Are 
307 salturi efectuate cu 
parașuta și face parte din 
echipa Aeroclubului Central 
„Aurel Vlaicu* din Capi
tală.

ION ROȘU: maestru al 
sportului la parașutism. A 
efectuat 1 280 de salturi cu 
parașuta, este deținătorul a 
trei recorduri mondiale și 
19 recorduri republicane. 
Este instructor de parașu
tism In Aeroclubul Central 
, Aurel I'laicu* din Bucu
rești. Evoluează mîine în 
„lansări în formații acro
batice*.

ca
da

BICA: pilot 
înaltă acrobafie la zbor 
motor. Este instructor
zbor la Aeroclubul Central 
„Aurel Elaicii* și a efec
tuat pină în prezent 4 303 
ore de zbor. Mîine evoluea
ză cu un avion clasic la 
acrobafie individuală.

Unde mergem?
A Z I

» CICLISM. Velodromul Dinamo, de la ora 16: concurs organizat 
de clubul Dinamo.

• ÎNOT. Ștrandul tineretului, de la ora 16,30: etapa a Ii-a a lazei 
orășenești a campionatului republican.

• SPORTURI NAUTICE. Lacul Herăstrău, de la ora 16: etapa pe 
zonă a campionatelor republicane de caiac-canoe (seniori).

• FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 16,45 : meci între două echipe 
de copii ale clubului Rapid ; ora 18: Rapid—Universitatea Cluj (amical).

MÎINE

• AVIAȚIE. Aeroportul Băneasa, de la ora 9,30: miting aviatic 
organizat de Federația română de specialitate cu prilejul „Zilei avia
ției Republicii Socialiste România'.

• ÎNOT. Ștrandul tineretului, de la ora 9 și 16,30, etapa a Ii-a 
a fazei orășenești a campionatului republican.

• POLO. Bazinul Dinamo, de Ia ora 11: Steaua — Mureșul Tg. 
Mureș, Progresul — I. C. Arad, meciuri In cadrul campionatului re
publican.

• CICLISM. Șoseaua Olteniței, de Ia ora 9: finalele concursului 
republican de contratimp perechi și ale concursului republican pentru 
biciclete de turism.

• RUGBI. Teren Constructorul, de Ia ora 9: Grivița Roșie — 
C.S.M.S. Iași, Constructorul — Știința Petroșeni; teren Progresul, de 
la ora 9 : Dinamo — Rulmentul Bîrlad, meciuri in cadrul campionatului 
categoriei A.

• ATLETISM. Stadionul Republicii, de la ora 8.30 : „Cupa Metalul”.
• FOTBAL. Stadionul „23 August", ora 16,30: Centrul de copil 

„23 August" — Centrul de copii Iași (amical) ; ora 17,30 : România — 
Uruguay (meci internațional amical) ; stadionul Dinamo, ora 9 : Meta
lurgistul București — C.F.R. Pașcani (cat B) ; ora 10,45: Progresul 
București — Progresul Brăila ( cat B) ; teren Laromet, ora 10 : Tehno- 
metal București — Portul Constanța (cat. C).

• POPICE. Arena Voința, ora 11 : deschiderea festivă a campiona
telor mondiale.



KO11A\IA-IKI(,IA Y IZIZZg
• Iancu și Nunweiller III în locul lui Badea și Hălmăgeanu • în delegația 
Uruguayului — 26 de fotbaliști! • înaintarea echipei noastre în fața unei apărări 
aglomerate: oaspeții joacă eu „libero" • Silva, Cortes și Esparrago ne-au mai 

vizitat cu echipa Cerro Montevideo

Instantanee la Snagov
La Snagov, acolo unde se pregă

tesc fotbaliștii noștri, este liniște. 
Fiecare știe ce are de făcut. Iată-l 
pe Iancu. E de serviciu și, pentru că 
jocul de antrenament cu Flacăra Mo
roni se apropie, verifică mingile. E 
bine dispus pentru că duminică va 
fi unul dintre purtătorii tricoului 
național. Ne conduce în camera ce
lor doi antrenori. Ilie Oană și Ște
fan Covaci tocmai studiau — pentru 
a cita oară nu mai știau nici ei! — 
schema de joc a „echipei celeste* și 
în funcție de ea stabileau sarcinile 
fiecărui fotbalist român. Este invitat 
și antrenorul Blu.idea. de la Flacăra:

— Vă rugăm să jurați aglomerat 
în apărare, cu „măturător", la fel ca 
uruguayenii. De asemenea, extrema 

să vină mai puțin în ajutorul 
mpărării si doar „dreapta afară" să 
acționeze ca un piston, înainte-îna- 
poi.

★

Tată-i, unul cite unul,'cei 18 fot
baliști aflați în pregătire pentru me
ciul dg^jyminică ies la antrenament. 
E cat^Ș^ soarele arde necruțător. 
Alături — apa limpede a Snagovu- 
lui, te îmbie la o baie. Dar... nu e 
momentul. Ii aștepta partida de ve
rificare cu Flacăra Moreni. După 
aceea...

★

Antrenorii anunță formația care 
va juca în prima repriză a meciului 
eu Flacăra: M. Ionescu — Popa,

„Tineretul44 nu e 
în vacanță!

în această săptămînă cînd toată 
atenția a fost captată de meciul cu 
Uruguay, vicepreședintele federației 
de S[MQaJitate, Ion Lupaș. ne-a invi- i 
tat pe stadionul Republicii ! Aceasta 
s-a petrecut joi. După amiază, la ora j 
stabilită, cu nelipsitul carnet de re- 
norter, ne-am prezentat la. . . datorie. 
Pe terei» si în cabine figuri foarte cu
noscute iejtibitorilor noștri de fotbal. 
Remarcăm prezența lui Bazil Marian 
îi Angelo Niculescu si a unui număr 
de. . . 29 de fotbaliști dintre cei
mai tineri, din categoriile A și B. Nu 
lipseau nici arbitrii si nici adversarii : 
Metalurgistul și Dinamo Victoria. 
Fusesem, așadar, invitați la un cuplaj 
fotbalistic, și. sincer vorbind, n-am 
regretat. în cele trei ore de fotbal, 
«disputat ca Ia carte, am văzut la lu- 

MjtU o întreagă pleiadă de „speranțe* 
^care ba« la porțile consacrării. Numele

r ? Pescaru. Boc. Grozea, Lihardi. 
Naghi. Strfmbeanu. Mureșan. Frățilă. 
Vigu, Deleanu, Niculescu. Lucescu, 
Ciornoavă, Alecu, Gyorfi. Olteanu ș.a., 

[ jucători care duminică de duminică 
| j-au remarcat în partidele de cam- 
ipionat, jucători pe care antrenorii îi 
urmăresc pentru echipa de tineret.

în le gătură cu scopul acestei masive . 
convocări Bazil Marian ne-a spus 
următoarele : „Urmărim omogenizarea 
echipei de tineret cit și verificarea 
unor noi jucători introduși în Iot. 
Astăzi am încercat cele două extreme 
ale Științei București, pe Lucescu si 
Ciornoavă, care promit. în linia de 
mijloc un alt nume nou : Grozea, care 
deține o formă remarcabilă, ca și Pes- 
Icaru de altfel. Veșnica problemă a 
înaintașilor centrali — a eficacității 
mai bine spus — sperăm să o rezol
văm cît mai curînd în obiectiv avîn- 
du-i acum pe Libardi, Mureșam III, 

pRegep, care vor trebui să se „bată" 
serios cu Frățilă și Naghi pentru un 
loc în atacul echipei pe care o pregă
tim. Bine s-a comportat și extrema 
stingă Gyorfi. Desigur, avem șt ne
mulțumiri. De exemplu Jamaischi se 
mișcă greu în teren, iar Dumitrache 
pare lipsit de nerv. Vom continua de
pistarea celor mai în formă jucători 
din categoriile A, B și C și îi vom 
Btftșna la jocuri de verificare ca cele 
de astăzi...

Așadar, în curînd o nouă invitație- 
O vom primi cu plăcere.

C. M.

Nunweiller III, C. Dan, Mocanu — 
Ghergheli, Dobrin — Pîreălab, Ian
cu, Dridea I, S. Avram.

Ștefan Covaci ne lămurește:
— Reprezentativa s-a omogenizat 

foarte mult în ultima vreme și in
tenția noastră a fost să prezentăm 
în fața Uruguayului echipa care a 
întîlnit formația R.F. Germane, dar 
ne-a împiedicat faptul că Hălmă
geanu nu s-a refăcut după ruptura 
musculară de la Ludwigshafen ți că 
Badea s-a îmbolnăvit intre timp.

Intervine C .Cernăianu, antrenorul 
lui Badea, prezent la discuție:

— Badea a avut o ușoară afec
țiune gastrică și va trebui să țină 
regim cîtva timp, dar Ia Petrolul va 
reintra. Duminică, în jocul cu Dina
mo București, mi-a lipsit foarte 
mult. Acoperă terenul!

★

Pîreălab. Garrir.cha al nostru, a 
fost din nou nrotoru! atacului. Și de 
data asta a avut însă două... ram
pe de lansare care l-au pus mereu în 
cursă, cu care s-a înțeles întotdeau
na. cum se spune, cu ochii închiși: 
mijlocașul Ghe~gheli și fundașul Po
pa. Cei trei dmamovisti alcătuiesc 
de mai multă vreme partea dreaptă 
a echipei și s-au remarcat cu regu
laritate toți trei.

— Cum veți juca ctt uruauayenii?, 
i-arn întrebat ftitr-o oauzâ.

Răsnunsul — același — a venit pe 
trei voci:

— Ca... brazilienii!

★

Dună meci, discuție cu Ilie Oană.
— Flacăra a aglomerat foarte bi

ne spațiul dinaintea porții sale, reu
șind să contracareze de mai multe, 
ori acțiunile selecționatei. In telul 
acesta ne-a venit mult în ajutor, 
dîndu-ne unele indicații asupra io
vului reprezentativei noastre, pentru 
că unul din scopurile acestei nartide 
de antrenament a fost si anlirarea 
unor combinații de depășire a a- 
celui „libero" care, dună cum se 
vede, si-a mstigat adepți și în Ame
rica de Sud.

— „Sportul popular" a făcut me
ciului cu reprezentativa Uruauaw- 
lui o prezentare mai mult decît fru
moasă, ne spunea Nelu Nunweiller. 
Toată lumea știe cum a fost partida 
din 1930. Noi vrem să cîștigăm, să 
obținem revanșa chiar dacă au tre
cut... 36 de ani.

MIRCEA TUDORAN

Cu prilejul meciului internațional de fotbal ROMANIA-URUGUAY 
s-a editat un program cu un conținut variat și atractiv. Din bogatul 
material documentar și informativ, desprindem : Cunoștință cv fotbalul 
Uruguayan ; Din victoriile echipei reprezentative a României (cu prezen
tarea unor formații vechi și... noi); Caleidoscop ; Varietăți etc.

Programul costă 1 leu și se găsește de vînzare la casele de bilete, 
iar în ziua meciului pe stadion.

• Cine va cîștiga AUTOTURIS- 
MLTL „Fiat 850“ oferit în cadrul PRE
MIULUI EXCEPȚIONAL?

La concursul Pronosport se atribuie, 
de cîteva săptămîni, cîte un AUTO
TURISM și în completare diferența în 
bani pînă Ia suma de 75 000 lei, valoa
rea PREMIULUI EXCEPTIONAL. 
Pentru concursul de mîine, care se în
chide astăzi sîmbătă 18 iunie a.c., se 
acordă în cadrul premiului EXCEP
TIONAL un AUTOTURISM „Fiat 
850“, în loc de „Fiat 600“ acordat la 
concursurile anterioare.

Oare cine va intra în posesia acestui 
premiu excepțional?

*

• Marți 21 iunie a.c., ÎNCHIDE
REA VÎNZĂRII pentru CONCURSUL 
SPECIAL PRONOEXPRES din 22 
iunie a.c.

După cum s-a mai anunțat, la 22 
iunie a c. are loc un nou concurs spe
cial PRONOEXPRES.

Antrenament la Siteger. Adrerrand latului : Flacăra Wcreni. Rezultat: 5—I 
in țar careu selectionabililar

Fota : St. Ciotb‘?

Echipa Uruguayului a sosit ieri!
Aerogara Băneasa, ora 15.35. Avio

nul de Atena tocmai a aterizat. Pe 
scara avionului începe să coboare de
legația uruguayană. 36 de persoane 1 
Aflăm peste cîteva minute că au 
sosit 26 de jucători. 5 conducători. 
5 ziariști.

în incinta aerogării, delegația uru- 
guavană este întîmpinată de repre
zentanți ai Federației române de fot
bal. de ziariști si amatori de fotbal.

Din primele clipe. în jurul fiecărui 
fotbalist al echipei oaspete se formea
ză cîfe un cerc viu. Cel mai solicitat 
este Julio Cezar Abbadie, una din 
marile vedete ale echipei (a înscris 
ambele goluri în recenta partidă cu 
Izraelul), acesta avînd o puternică 
„acțiune magnetică* asupra celor pre- 
zenți și datorită fizicului său foarte 
plăcut: alură atletică, față bronzată, 
distinsă, și — element cu totul dis
tinctiv — păr argintiu.

Abbadie. în ciuda aparentei de ti
nerețe. este, cu cei 35 de ani ai săi. 
-veteranul* echipei, el jucînd în .na
ționala* Uruguayului și în campiona
tul din 1954, din Elveția.

Dacă decanul de vîrstă este Abba- 
die. _b<*nîaminiil* echipei este mijlo
cașul Milton Viera. în vîrstă de 19 
ani, încontinuu surîzător. împărțind, 
emoționat, autografe în dreapta și în 
stînga. Ambilor le-am cerut părerea 
despre partida de mîine. Tată răspun
surile : Abbadie : „Meci greu. Nu pot 
da nici nn pronostic*.

Milton Viera : „As dori foarte mult 
să farem un meci frumos Doresc, bi
neînțeles. să cîștigăm".

Completare — Abbadie : „Intrăm 
pe teren ca să cîștigăm !“

Azi, ultima zi la concursul PRONOSPORT de mîine I
Faptul că se acordă, pentru prima 

oară, 15 AUTOTURISME, precum și 
o impresionantă listă de premii impor
tante în obiecte și bani prezintă un 
deosebit interes pentru participanți.

Rețineți! La concursul special Pro- 
noexpres din 22 iunie, se pot obține 
autoturisme și cu 5 numere câștigă
toare.

• Și acum, vă facem cunoștință 
din timp cu programul concursului 
Pronosport de săptămînă viitoare țnr. 
26 din 26 iunie a.c.):

1 CSMS Iași — Dinamo București; 
2 Știința Craiova — Steaua; 3 Rapid
— Crișul; 4 Dinamo Pitești — UTA: 
5 St. roșu — Universitatea; 6 Farul
— Siderurgistul; 7 Petrolul — Poli
tehnica; 8 Oltul Rm. Vîlcea — Oțelul 
Galați; 9 CFR Pașcani — Poiana Cîm- 
pina; 10 CFR Arad — Recolta Cărei;

într-un colț, „triumviratul* condu
cerii tehnice a echipei — Ondino Viera 
(„director tecnico*), prof. Omar Bor- 
ras („preparator fisico*) și Juan T.opez 
(„ Ayudante de canroo1) se află în 
plin ..duel“ cu ziariștii români care cer 
amănunte despre echipa uruguayană.

Profesorul Borras, cel mai volubil 
dintre conducătorii uruguaveni. oferă 
amănunte: „Sîntem obosiți așa că vom 
începe vizita în București printr-o par
tidă de... somn. Mîine dimineață 
(n.r. azi) avem un antrenament de a- 
comodare urmat de controlul medical 
general al întregii echipe. Formația 
nentru meciul de duminică o vom sta
bili mîine seară (n.r. astă-seară). Des
pre meci ? Iată nronosticul meu: un 
meci GREU si FRUMOS, vhidîndu- 
mă după cuvintele de laudă ne care 
le-am auzit desore echipa dumnea
voastră. Tin să vă asigur că jucătorii 
uruguaveni intenționează să lase pu
blicului bucureștean o imnresie ne cît 
dc frumoasă ne atît de puternică. 
IRcrulțafnl strîns (2—l) cu erhina 
Izraelului. care a surprins — desigur 
— foarte muică lume are urmă#'mrea 
..taină" : după o călătorie de 20 de 
ore. echipa noastră nu si-a recuperat 
forțele si. f’ind un mec, amical, n-am 
ținut la obținerea unei victorii mai 
nete)".

Iată. în încheiere, lotul complet de 
'"rătorî al echioei Urmniavului- La- 
dtslao Maznrkieviez. Roberio Sosa, 
Walter Taibo — portari: F.mîlio Al
varez. Eliseo Alvarez. Omar Gaetano. 
Nelson Diaz. Pablo Forlan. Nestor 
Goncalvez. Jorge Manicera, Carlos 
Martinez. Juan Mujica. Horacio Troche 
(căpitanul echipei). Luis Ubinas — 
apărători: Julio Abbadie. Julio Cortes, 
Vladas Douksas. Victor Esparrago. Do
mingo Perez. Luis Ramos, Pedro 
Rocha. Jose Sacia, Hector Salva, Hec
tor Silva, Jose Urrusmendi, Milton 
Viera — atacanți. Silva, Cortes și 
Esparrago ne-au mai vizitat cu echipa 
Cerro Montevideo.

MARIUS POPESCU

11 AS A Tg. Mureș — Minerul Lupeni;
12 CSM Reșița — Gaz Metan; 13 
Portugalia — Uruguay.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 24

etapa din 12 Iunie 1966

Premiul exceptional : 1 variantă a 
75.000 lei (1 autoturism „FLAT 600* 
plus 36.500 lei); categoria a 11-a: 8 
variante a 11.161 lei; categoria a 
IlI-a: 199 variante a 448 lei ; cate
goria a IV-a : 2466,5 variante a 43 
lei.

Report pentru fondul premiului 
minim 320 213 lei.

Premiul excepțional de 75.000 lei 
(1 autoturism „FIAT 600“ plus 36.500

DINTRE ZECI
DE ÎNSEMNĂRI
• Mîine, echipa noastră repre

zentativă joacă una dintre cele 
mai prestigioase partide din ca
riera ei, intilnind reprezentativa 
Uruguayului, dublă campioană 
mondială. Sîntem, ca să zio așa, 
în serie... După R.F. Germană 
(cîștigăloare a „Cupei Jules Ri- 
met"), Uruguay, iar in toamnă 
Italia, altă „laureată". Țineți-vă 
bine, băieții „Drumul spre înalta 
societate"... e dificil dar nu de 
nestrăbătut1 Cel puțin, așa a pă
rul la Ludwigshafen.

Jucafi cu Uruguavul, gindin- 
du-vă la... Italia.

Succes 1

• Fotbalul este un zeu inexo
rabil cu supușii săi. Un „argu
ment* : Zeană. L-am reîntîlnit 
pe stadionul din Timișoara. Ace
leași flăcări îl mistuie acum, ca 
si în urmă cu cincisprezece ani. 
Ceea ce nu i-a reușit atunci, în
cearcă să realizeze acum prin 
Dima și ceilalți -pitici* pe care-i 
crește. Și crede în ei. Sînt bogă
țiile Iul, speranțele și... poate 
copiii lui risipitori.

• Toi mîine, pe marele stadion 
din Capitală, in „deschidere" de
butează o amintire : Nicușor Tă- 
taru. Fosta extremă stingă din 
„garnitura de aur" a C.C.A.-ului 
își prezintă „miniaturile". Este 
pentru prima oară eînd echipa lui 
Tătaru va evolua in fata ctitor 
mii de oameni, oameni ce vor 
căuta să-l regăsească pe fostul 
lor idol, multiplicat în unspre
zece... portrete după natură. In 
noaptea care vine, așa cum îl 
știu eu, Nicușor Tătaru nu va 
dormi. Sint și eu emoționat și un 
pia melancolia. Tătaru face parte 
din biografia mea, a noastră a 
tuturor celor care l-am văzul aler- 
gînd de zeci, de sute de ori acolo 
pe partea lui de teren.

• Duminică după amiază, ca-n- 
totdeauna, publicul își va aduce 
partea lui de efort Ia realizările 
de pe gazon. Pentru că, „tribuna* 
și „gazonul* se află în cel mai 
strîns raport de colaborare. „Ga
zonul" fără „tribună* e ca un 
număr coregrafic executat fără or
chestră.

• O explicație a lui Valentin 
Stănescu pentru cele ZECE goluri: 
„Dincolo de ceea ce este spec 
tacol, în fotbal există un sumum 
de legi a căror aplicare trebuie 
să fie riguros respectată. Un sen
timent „turnat' într-un vers sau 
într-un capitol de roman va res
pecta totdeauna prozaicele și as
prele legi ale gramaticii. In fotbal 
sînt legile dublajului, ale marca
jului strict, ale jocului desfășurat 
în cadrul unui sistem tactic pre
cis organizat etc. Rezolvările ,din 
talent* sînt seducătoare dar de 
cele mal multe ori greu de răs
cumpărat*.

Da, vremea „valsului vienez", 
a improvizației facile, a trecut. .

VALENTIN PAUNESCU

lei) a fost obtinut prin tragere la 
sorți de GROZAVU GHEORGHB 
din comuna Ilișești reg. Suceava.

LOTO

La tragerea Loto din 17 iunie 1966 
au fost extrase din1 urnă următoa
rele numere :

81 13 42 50 12 57 46 90 69 20

Premii suplimentare : 25 33 27.

Fond de premii : 753.874 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 24 iunie 1966 la Reșița.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.
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Sint folosite din plin bazele sportive sibiene?
Terenurile de fotbal Metalul, Vo

ința și Electrica (primele două a- 
vînd și piste de atletism), cele pen
tru handbal, volei și baschet de la 
Ș.S.E. Luceafărul, Voința, Libertatea 
și Munca, cel de tenis de la Avîntul 
sanitar și încă vreo cîteva amenajate 
în curțile . școlilor — iată bazele 
sportive în aer liber ale Sibiului. 
Cam puține, față de cerințele unui 
oraș cum este Sibiul. Dar, tocmai 
cunoscînd acest lucru, eram con
vinși că bazele sînt excelent întreți
nute, că C.S.M. — care coordonează 
activitatea competițională pe în
tregul oraș — are o planificare ju
dicioasă a orelor de antrenament 
și de concurs și că în fiecare după- 
amiază putem vedea sute de spor
tivi pregătindu-se cu sîrguință sau 
participînd la întreceri, folosind deci 
din plin terenurile și pistele exis
tente..

Prima impresie ne-a confirmat 
întrucîtva așteptările. Vizitînd fru
moasa bază sportivă Electrica, am 
asistat la dispute de-a dreptul pa
sionante. Pe terenul central de fot
bal echipa „Mecanic-șef" susținea 
un meci cu selecționata „Tehnic- 
Administrativ", ambele de la Me
talurgica. iar alături se înfruntau 
sectoarele I și II de la Iprofil-Re- 
publica. Partidele, desfășurate în 
cadrul Spartachiadei de vară, erau 
urmărite de un mare număr de spec
tatori. eare își încurajau formațiile 
favorite. Am fost informați că în 
continuare va avea loc meciul dir- 
tre „Frezori-Strungari" și .Lăcătuș",

iar a doua zi vor intra în competiție 
alte selecționate ale întreprinderilor 
respective.

La Școala sportivă de elevi (patru 
terenuri de volei, cîte două de hand
bal și baschet) — aceeași vie acti
vitate, aceeași atmosferă de muncă 
entuziastă, de hărnicie. începători, 
avansați și performeri, toți se an
trenau de zor sub îndrumarea an
trenorilor și a profesorilor de edu
cație fizică, căutînd să-și desăvîr- 
șească pregătirea tehnică, tactică și 
fizică.

Ne-au bucurat cele văzute și am 
plecat mai departe, la cea mai fru
moasă bază a orașului, stadionul 
Metalul. Era ora 18 și pregătisem 
blocnotesul și aparatul de fotogra
fiat, convinși că vom avea serios 
de lucru. Dar... surpriză. Baza spor
tivă Metalul, cu un teren de fotbai 
splendid gazonat, cu tribune încă
pătoare și eu o pistă, e drept nu 
prea bine întreținută (dar, oricum, 
cea mai bună din oraș), era pustie, 
de parcă ne-am fi aflat în miez 
de noapte. Nevăzînd țipenie de om, 
ne-am zis că am nimerit In pauza 
dintre două antrenamente. Am aflat 
însă că singurul antrenament pla
nificat în acea zi se terminase la 
ora 11, cînd avusese loc pregătirea 
fotbaliștilor de Ia C.S.M. Și am mai 
aflat că cel mai mare și cel mai bun 
stadion al 
proape în 
ția echipei 
de juniori 
la C.S.M. nu au acces pe acest sta-

orașului stă 
exclusivitate 
de categorie 
a CS.M.; că

de fapt a- 
la dispozi- 

B și a celei 
rugbiștîi de

Foto : D. Stănculescu

Un luminiș în parcul .Sub arini*. _ un grup de copii joacă
fotbal. In dreapta, un all grup. La 100 de metri, stadionul Metalul. Gol...

IV-a a categoriei B

TENIS

Partide dîrze

A luat «flrșit prtma jumătate a în
trecerilor din seria a IV-a a cate
gorie! B (București). După omologa
rea rezultatelor și judecarea diver
selor contestații, «lasamentele arată
astfeî t

GRUPA A

1. Rapid 7Î8I 150— 27 21
3. Olimpia 4 4 11 102— 2S 15
X. Politehnica 7 3 13 38— 47 14
4. Construcții 7 2 3 2 20— 20 14
6. Aeronautica 7 2 2 3 33—106 13
4. S.N. Oltenița 7 2 14 47— 92 12
7. Arhitectura 6 2 13 29— 47 11
t- Vulcan 7 0 13 9— 60 7

GRUPA B

L. I.C.F. 10 8 1 0 140— 30 29
2. Știința LP.G.G. 14 8 1 1 88— 40 27
3. I.S.E. 10 5 0 5 43— 65 20
4. c.s.s. n 13 3 t 7 40—137 15
5. Proiectantul 10 2 1 7 71— 90 13
4. Colorantul 10 1 1 8 17— 37 9

Pentru deplina înțelegere a aces
tor clasamente menționăm că în 
grupa B jocurile se desfășoară tar- 
retur primăvara și tur-retur toamna. 
In ce privește numărul de puncte, 
se poate observa că unele echipe 
au mal puțin decît ar fi normal după 
numărul de meciuri jucate. Asest 
lucru se datorează neprezentărilor t 
Vulcan 1, C.S.S. n 1, Proiectantul 2 
și Colorantul 4 I Secțiile asoaiatidor 
respective trebuie să ia măsuri se
rioase pentru evitarea unor asemenea 
lucruri, eare scad valoarea și serio
zitatea competiției. In ce privește 
restanta Olimpia—Arhitectura (gru
pa A) ea se va disputa cu o săptă- 
mînă înainte de reluarea întrecerilor, 
adică pe data de 9 octombrie 1966.

BOX Meciuri
Joi seara s-a 

nul Dinamo e 
dotată cu o cupă pusă în joc de clu
bul Dinamo. Spectatorii au vizio
nat partide dîrz disputate, dar meciu
rile, în ansamblu, au fost de slab ni
vel tehnic. Am asistat la cîteva „due
luri" care au făcut, totuși, excepție. 
Este vorba despre partidele dintre 
D. Davidescu și Șt. Constantin, M- 
Ene — șt. Stingă și C. Crudu — C. 
Negoescu. Este de dorit ca asocia
țiile și cluburile bucureștene cu sec
ții de box să organizeze cit mai

disputat pe stadio- 
reuniune pugifistică
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Frumosul stadion Metalul intr-o dupâ-amiazâ a lunii iunie. E atât de frumos, 
indt C.S.M. nu, se iaduri să-i dea cu adevărat în f do sima iubitorilor de sport.

De aceea e pa știa

dion deoarece, chipurile, strică ga
zonul (din păcate, nu i-am văzut 
nici la Voința, unde aveau progra
mat antrenamentul îs cursul duna- 
amiezii) și că nici sportivii altor 
asociații nu au voie să pătrundă 
în acest 
fotbaliști sibieni. 
aceștia aveau să piardă .acasă' 
3—1 în fața echipei Vagonul Arad, 
intrînd direct în lupta pentru... evi
tarea retrogradării !

Și mai neverosimilă ni s-a păt ut 
situația atleților de la G.S.M. eare, 
în aceeași zi și la aceeași oră la care 
pista stadionului Metalul era pus
tie, se antrenau de zor pe pista 
asociației sportive Voința.

Crezînd că lipsa de activitate din 
ziua respectivă a fost ceva întâm
plător, am repetat vizita. Este drept, 
ceva mai tîrziu, adică la ora 19. Era 
însă tot soare, tot frumos, dar baza... 
tot pustie. îngrijitorul ne-a spus 
că fotbaliștii au avut antrenament 
(bineînțeles, tot la ora 11), iar după- 
amiază au fost cîțiva atleți. Era însă 
de-abia ora 19 cînd paznicul a pus 
neînduplecatul lacăt și pînă s-a 
întunecat au trecut aproape două 
ore, poate cele mai potrivite — ți- 
nînd seama de căldura din timpul 
zilei — pentru antrenamente.

Am fost și la baza sportivă Lu
ceafărul, care aparține tot Clubului 
sportiv muncitoresc. Cîndva, arest 
teren a găzduit întrecerile uneia din 
seriile campionatului mondial de 
handbal, o demonstrație a selecțio
natei profesioniste de baschet a 
S.U.A., precum și alte importante 
manifestații sportive. Acum, terenul 
e în degradare ! Gradenele tribune
lor au început să se rupă, zgura 
(neîmprospătată de ani de zile) e 
de fapt... praf, porțile pentru hand
bal sînt nevopsite și au devenit... 
fragile. Ca activitate, într-una din 
zile, am putut urmări o lecție ți
nută de antrenorul Francisc Monis 
cu o grupă de începătoare selec
ționate din cartierul Gușteri ța. 
Condusă cu pricepere, lecția și-a a- 
tins scopul (la terminarea ei micu
țele handbaliste își însușiseră în 
mare măsură noțiunile elementare 
de tactică colectivă și de regulament) 
și ne-a dat speranța că intr-un viitor 
apropiat handbalul sibian va avea, 
în sfîrșit, acele elemente care să-i 
redea strălucirea de odinioară. Dar, 
cele 90 de minute de pregătire efec
tuată de antrenorul Francisc Monis 
au fost singurele din ziua respec
tivă. în rest, 
fost folosită, 
fost pustiu.»

sanctuar* al .celebrilor" 
Peste cîteva zue, 

• cu

baza Luceafărul nu a 
A doua zi, terenul a

*

Cîteva concluzii la 
cestui scurt raid:

— tineretul sibian

încheierea a-

iubește spor-

flîrzc în reuniunea de la Dinamo
multe reuniuni amicale, pentru a asi
gura sportivilor rodajul necesar. în 
vederea apropiatelor competiții inter
ne și internaționale. Pentru că, lipsa 
de meciuri i-a împiedicat joi seara pe 
boxerii care au urcat treptele rin
gului să evolueze la adevărata va
loare.

Rezultate tehnice: D. Davidescu 
(Dinamo) b.p. Șt. Constantin (Meta
lurgistul); G. Șoșoiu (Dinamo) b.p. 
AI. Constantin (Olimpia); M. Ene 
(Dinamo) b. ab. 3 Șt. Stingă (Voința); 
P. Brinduș (Dinamo) b.p. N. Sulger 

Stanef (Dinamo) b.p. 
(Metalurgistul). Sta- 
nervos, crispat, ca și 
vorba cel puțin de a

(Olimpia): C. 
El. Paraschiv 
net a acționat 

_  cum ar fi lost

finală 
ciului 
bună dreptate, nemulțumirea față de 
comportarea dinamovistului. Decizia 
nu poate fi pusă însă în discuție; 
Șt. Popoacă (Dinamo) b.p. S. Bălan 
(Olimpia); Gh. Vlad (Dinamo) b.p. 
T. Doiciu (Metalul); N. Enciu (Pro
gresul) b. ab. 3 V. Bute (Dinamo); 
G. Lucian (Olimpia) b. dese. 2 Agi 
Timbec (Dinamo); N. Deicu (Dinamo) 
b.p. I. Grăciun (Dinamo); <3. Grudu 
(Dinamo) b.p. G. Negoescu (Olimpia). 
De remarcat arbitrajele șt deciziile 
dictate de Gh. Stănescu, C. Cluriac, 
P. Malițctri și D. Oprișan. (t. s-j

de campionat. La sfîrșitul me- 
spectatorii și-au manifestat, pe

In turneul de selecție

tul. dorește să facă sport și folo
sește pentru aceasta orice spațiu 
are la dispoziție (pe un teren de fot
bal amenajat în 
am văzut tineri 
tîrziu, la lumina

— în unele 
(Voința, Metalurgica, 
blica), precum și la Ș.S.E., există o 
serioasă preocupare pentru a se a- 
sigura tineretului condiții de prac
ticare a sportului preferat;

— C.S.M. (secretar Gh. Jula) are 
multă simpatie pentru echipa de 
fotbal (ceea ce nu e rău), dar ne
glijează și chiar desconsideră alte 
secții de performanță (vezi atletis
mul și rugbiul, care nu au acces la 
stadionul Metalul), precum și acti
vitatea sportivă de masă, lipsind un 
mare număr de iubitori ai sportu
lui de posibilitatea de a folosi cea 
mai bună bază o orașului;

— nu peste tot există preocupare 
pentru buna gospodărire’a bazelor 
sportive, pentru mărirea spațiului 
de lucru, pentru asigurarea unor 
condiții mulțumitoare de pregătire;

bazele sportive din Sibiu nu 
sînt folosite din plin pentru des
fășurarea procesului de învățare și 
antrenament, multe ore și -chiar 
zile terenurile fiind zăvorite, în Ioc 
să fie puse Ia dispoziția miilor de 
tineri doritori să facă sport.

Mai e nevoie să spunem ce tre
buie făcut pentru ca sportul sibian 
să se ridice la valoarea impusă de 
frumoasa tradiție pe care o are ?

parcul »Sub arini" 
jucînd pînă seara 

lunii);
asociații sportive 

Iprofîi-Repu-

D. STĂNCULESCU

taraJoi după amiază a sosit în 
noastră un grup de schifiști americani, 
reprezentînd lotul olimpic de canotaj 
academic al S.U.A. Delegația este 
condusă de John B. Kelly jr., vice
președinte al Uniunii amatoare atle
tice naționale și președinte al Clubului 
atletic din Filadelfia, vreme îndelun
gată component al echipei olimpice a 
S.U.A., la schif simplu.

Sportivii oaspeți, aparținând clubu
lui de canotaj „Vesper" din Filadelfia 
(antrenor — Allen P. Rosenberg), vor 
face pe lacul Snagov cîteva antrena
mente comune cu schifiștii lotului nos
tru reprezentativ și vor susține două 
întreceri, miercuri și joi după amiază. 
Pe programul primei zile de concurs 
figurează cursele de schif 2 fără cîr-

Spectatorului la întrecerile din catț| 
concursului de selecție, care se des! 
șoară de la începutul săptămînii 
terenurile de la Progresul, nu-i poa 
scăpa desigur un amănunt importau 
deosebita dîrzenie cu care cei 7 coi 
curenți își dispută șansele. Fapt e: 
plicabil, dat fiind miza important 
pusă în joc. Este vorba de o verif 
care a potențialului câtorva dinți 

jucătorii vizați pentru selecționarea i 
reprezentativele țării în vederea apr< 
piatelor întreceri ale Balcaniadei c 
tenis și a altor concursuri mternațlt 
nale.

Astfel, majoritatea meciurilor di: 
putate pînă acum au necesitat pair 
seturi, multe decise în prelungir 
După primele zile de joc neînvins esl 
Giinther Bosch. care a cules 3 victori 
toate însă după o luptă îndîrjită. I
1- a învins pe rând pe Boaghe (6—‘ 
6—4, 3—6. 6—1). Dron (4—6, 6— 
6—4, 6—2) și Popoviei (6—2, 6—I 
4—6, 7—5).

Două victorii are Petre Mărmureani 
care a debutat însă eu o surprinză 
toare înfrîngere în trei seturi 
rită în fața lui S. Dron (4-M>. 2—C
6— 8). Mărmureanu și-a revenit îns 
în următoarele partide, cîștigînd con 
vingător la Popoviei (6—2. 6—1. 6—1 
și C. Năstase (6—4. 6—1, 6—0). A 
cesta din urmă a făcut cele mai strînsi 
jocuri, dînd dovadă de mult” 
de luptă. Constantin 
el două victorii: la Boaghe
7— 9, 9—7, 6—0) și Viziru

2— 6, 6—2, 6—4, 6—3). Saver

puteri 
are ș 
(6—2 
(3—6 
Dron

pe lingă partida cîștigată în fața lu 
Mărmureanu, a mai cules o victorie 
la Popoviei (6—3, 6—2, 6—4).

Cîte o singură victorie au C. Po- 
povici (6—4, 6—3, 6—2 cu Viziru) și 
Gh. Boaghe (6—2, 6—3, 6—4 cu Vi
ziru). Ultimul loc în clasamentul tur
neului îl deține D. Viziru, învins în 
trei partide pînă acum.

întrecerile de la Progresul iau sfîrșit 
luni. Concomitent, pe 
parcul sportiv Dinamo 
dele de verificare între 
nismane fruntașe: ludit
na Ciogolea, Ecaterina Horșa și Eleo
nora Dumitrescu-Roșianu.

terenurile din 
au loc părti
cele patru te- 
Dibar, Maria-

RADU VOIA

lacul Snagov
și 4 fără cîrmaci; în cea 
zi vor putea

maci, 4 + 1 
de a doua 
probele de schif simplu și

întrecerile se anunță 
avînd în vedere valoarea 
sportivilor oaspeți, printre 
se 6 cîștigători ai medaliei de aur Ls 
ultima ediție a J. O. de Ia Tokm? 
Harold B. Budd, William Stowe, Wil
liam Knecht, Stanley F. Cwiklinski și 
Robert Zimonyi (cîrmaci) — din echi
pa de 8+1 și Edward Ferry — din 
echipajul de schif 2+1. Această repre
zentativă de canotaj este completată de 
John F. Abele, Anthony Johnson, Sean 
Shea, Fargo Thompson și Gerald Hef
fernan, la rîndul lor multipli cam
pioni, cunoscuți vâslași și rameri pe 
plan internațional.

fi urmărite 
8 + 1.
interesante, 
ridicată a 
ei afLîndu-

întreprinderea poligrafică „Informația"
str. Brezoianu 23-25,

recrutează elevi pentru școala profesională „Dimitrie 
rinescu" de 3 ani în următoarele meserii :

- Tipografi culegători - specialitățile : culegători 
rsuali ; culegători mecanici (Linotype)

- tipografi turnători
- tipografi tipăntoH tipar înalt
- legători

Ma-

ma-

Se pot înscrie absolvenți ai școlii de 7-8 ani în vîrstă 
de 15-17 ani, băieți cu domiciliul în Capitală.

Primirea în școală se face pe bază de examen de ad
mitere care se va ține între 4-12 iulie 1966.



ÎNSEMNĂRI

CEAI" LA EMILIA

CĂLIN ANTONESCU

Program muzical special Cel mai probabil

pentru echipele de totbal

Buletin meteorologic
r®-

al

descărcări au fost 
și București.

sale spectaculoase, 
siguranța și elastici-
sa, contribuind din 

la unele succese ne-

faimoasa scuip
ară 

după 
din

și noaptea, ceață, 

s-au produs în

care este cuprinsă 
noastră s-au îm- 
in lume, ajungînd 
Italia — din care

încă o enigma a Siiiiuilui

Deși n-am fost la Bra- 
v, știu totuși că ieri lu

crurile nu s-au petrecut 
ca de obicei. La ieșirea de 
la antrenament nu s-au 
mai auzit obișnuitele: „Care 
mergeți pe jos?*, - 
vedere! Ne vedem 
la autobuz* sau „Pa! 
grăbesc, că mai am 
făcut cumpărături...* 
dala aceasta fetele 
plecat împreună, pentru 
că toată echipa de hand
bal Rulmentul a fost in
vitată Ia Emilia.

La F.milia Savin, portă- 
rița echipei. Portăriîa care 
a uimit spectatorii în tot 
campionatul prin interven
țiile 
prin 
tatea 
plin 
sperate ale formației (2— 
1 cu Universitatea Timi
șoara, campioana țării).

La Emilia Savin, care 
l-a admirat pe Ion Voi- 
nescu, imitîndu-i „robinso
nadele* și ascultîndu-i 
sfaturile. De aceea, a

Dx re- 
mîi.'ie 

Mă 
de 
De 
au

mers hotărîtă pe acest 
drum, și nu a „trădat* 
pasiunea pentru sport, de
cît așa, cîteodată, în fa
voarea... Ioanei Radu și 
a sentimentalelor ei ro
manțe. Și nu-i pare rău! 
Nu regretă nimic, pentru 
că a cules satisfacții pe 
care le păstrează cu drag 
pe -banda* nevăzută, dar 
a lit de vie a amintirilor, 
pe care am... derulat-o în
tr-o după-amiază de pri
măvară tîrzie.

Și mai știu că, ieri, la 
Emilia Savin, dactilografă 
respectată de întreaga în
treprindere pentru conști
inciozitatea și punctualita
tea ci, s-a băut un pahar 
de vin bun. Vin generos 
dc Moldova, de pe plaiu
rile natale. Iar antrenorul 
a tăcut chitic. N-a îndrăz
nit 3ă spună nimic, pen
tru că Emilia Savin a îm
plinit... 40 DE ANI ! Vai, 
tu, cînd au trecut ?

POȘTA MAGAZIN
DE SIMPA- 

FOTBALU-
- Fi- 
mon- 

1954 
în 

au...

UN GRUP 
riZANTI AI 
LUI DIN ALESD. - 
Tiala campionatului 
dial de fotbal din 
ti-a avut prelungiri, 
schimb, constat că 
i prelungiri întrebările re
feritoare la acest meci, 
despre care am vorbit de 
mai multe ori. Fotbaliștii 
unguri au condus cu 2—0 
(în min. 10). Echipa R.F. 
Germane a egalat pînă la 
pauză și a înscris golul 
victoriei spre sfîrșitul re
prizei a doua. E limpede?

Să vă răspund și la cea 
de a doua întrebare : Re
șița a cîștigat și campio
natul țării : în ediția 
1930—31. Ultima oară a 
activat în categoria „A“ 
în 1950, cînd a retrogradat 
împreună cu Locomotiva 
Sibiu.

PRECUP, BUCU-
— îmi cereți să 

din 
ediția 

cu 
optimile,

DAN
REȘTI.
vă spun rezultatele 
Cupa României, 
1957—1958. începînd 
șaisprezecimile,

SUCIU MIRON, BRAD. 
— Simpatizați cu echipa 
Steaua, care anul acesta 
v-a produs „multe dureri 
de cap". Dv. vă plîngeți? 
Ce să spună atunci 
porterii Rapidului, 
își văzuseră echipa 
pioană ? Iată, în 
caz,

su- 
care 
cam- 
orice 

datele cerute : porta
rul echipei Steaua, Vasile 
Suciu, 
muna 
Cluj, 
1942.

s-a născut în co- 
Sopor, regiunea 

la 21 octombrie 
El are 1,78 m înăl

țime. Greutatea : 70 kg.

ADRIAN BECHERU,
BUCUREȘTI. - Am oprit 
cîteva anunțuri pentru 
„Mica publicitate".

ANGAJAM urgent ma
tematician cu studii și 
stagiu pentru a calcula 
șansele de rămînere în 
categoria A. A se adresa 
Crișul Oradea.

OFER 3—5 cornere pen
tru un singur gol. Posed 
stoc însemnat. C.S.M.S. 
Iași.

sferturile de finală, 
finalele și finala, 
eum și principalele 
ciuri intercluburi dip anul 
1957. Poate aveți și alte 
întrebări ? Nu de alta, dar 
răspunzîndu-vă prin poștă 
să fac un singur... pa
chet !

Pateul munților Bu- 
stîncă mare și 

singuratică amintește turiș
tilor chipul Sfinxului din 
Egipt, 
tură antică, cu care 
o mare asemănare, 
cum se poate vedea 
fotografia pe care 
producem.

Acest monument 
turii este opera eroziunii; 
de-a lungul mileniilor* 
'viritul a ros stînca, „mo- 
delînd-o* așa cum o ve- 

EE dem în silele noastre.
E Menționăm însă că eru- 
E: ditul istoric N. Densusia- 
= nu, în lucrarea sa „Dacia 
E preistorică*, emite ipoteza 
§ că această sculptură nu 
E este... opera naturii, ci a

fi
o

oamenilor din epocile pre
istorice, care au săpat 
stînca dîndu-i un chip o- 
menesc, în cinstea vreunui 
zeu. Cum este stabilit fap
tul că o parte a locuitori
lor preistorici din regiu
nea
și țara 
prăștiat 
unii în 
s-au format etruscii — iar
alții au mers în Grecia și 
de acolo pe coastele Asiei 
Mici pînă în Egipt. Densu- 
sianu susține că aceștia 
au sculptat Sfinxul de aci 
după asemănarea celui fă
cut de ei, sau de strămoșii 
lor în Bucegi.

Iată deci că Sfinxul 
are... încă o enigmă!

DE PRETUTINDENI
LONGEVITATE 

SPORTIVĂ

este 
rea- 
cla-

Petrolul
„E MINUNAT, E INCINTÂTOR*

Rapid
„AM UN FOC LA INIMIOARA 
Și NU ȘTIU SÂ-b FAG SA 

PIARĂ*
Universitatea

„NU PLING PENTRU NIMENI* 
Steagul roșa

„TOATĂ ZIUA-N ASCENSOR
ORI MÂ URC, ORI MÂ COBOR*

Steaua
„IȚI MAI ADUCI AMINTE. 

DOAMNA ?-
Farul

„BARCA PE VALURI PLUTEȘTE
UȘOR*

ECHIPA DINAMO 
BUCUREȘTI aduce la cu
noștința celor interesați 
că următorul „recital Pîr- 
călab" va avea loc în 
București, în ziua de 19 
Iunie, cu prilejul meciului 
România — Uruguay.

TICA GEORGESCU,
BUCUREȘTI. - S-a afir
mat așa ceva ? Este o 
confuzie. Fostul fundaș ai 
echipei Steaua, azi antre
nor la această echipă, se 
numește Victor Dumitres- 

iar arbitrul care a 
meciul 

Cluj 
nu-

în sudul... clasamentului a continuat 
influența zonei depresionare creată de 
ciclonul „B*. Ziua

înseninări parțiale 
Banat și Dobrogea.

Averse însoțite de 
înregistrate la Cluj

Minima a atins 18... puncte la Galați, 
iar maxima, 36 la Ploiești.

In intervalul 26 iunie — 10 iulie, 
se prevede temperatură în creștere și... 
ceață 
unea

IOSIF VALER, SEBES. 
— 1) Floretista Olga Or
ban-Szabo este legitimată 
la Steaua. — 2) Recordul 
european la 200 m 
deținut de atletul

este 
italian

cu, iar arbitrul i 
condus duminică 
dintre Universitatea 
și Siderurgistul se 
mește Vasile Dumitrescu. 
Dar, cum primul a fost 
un bun jucător, iar cel 
de al doilea este un bun 
arbitru, confuzia făcută 
nu i-a supărat, probabil, 
pe nici unul !

2:32,8 — acesta 
timpul pe care l-a 
lizat cea de-a doua 
sată în proba de 800 de 

= metri, disputată recent 
=• în cadrul campionatului 

Franței inter-echipe.
La prima citire, timpul

■ înregistrat de respectiva 
^atletă, Anne Becquet, nu 

„spune" nimic. Cele mai 
multe dintre concuren
tele care se întrec pe 
această distanță obțin 
rezultate mai bune. Anne 
Becquet are însă meri
tul de a fi realizat acest 
timp la... 49 de ani, ea 
practicînd atletismul de 
performanță, fără între
rupere, de la vîrsta de 
18 ani I

la Cairo, unde i s-a fă
cut o primire triumfală. 
Chiar în ziua sosirii el 
s-a dus să se roage la 
una din moscheele 
oraș, iar puțin mai 
ziu putea fi văzut 
nind la hotel în... 
cioarele goale.

Ce se întîmplase ?
Pantofii pe care îi lă

sase la intrarea în mos- 
cheie îi fuseseră furați 
de un... admirator 1

Politehnica
„SĂ NU NE

Crișul
„DE CE SA PLEC CIND ÎMI EȘTI 

DRAGĂ 
CIND PLEC MAI 
DRAGĂ-MI EȘTI*

ȘI-ACUM

Siderurgistul 
„NU MAI

DESPĂRȚIM44

PLINGE BEBI, NU

PĂȚANIA LUI CASSIUS 
CLAY

Două zile după meciul 
cu Henrry Cooper, Cas
sius Clay — alias Mo
hamed Aly — a plecat

din 
tîr- 
ve- 
pi-

(CĂ LA

UNDE-S SPECTATORII ?

Recent, s-a desfășurat 
la Liege meciul interna
tional de fotbal dintre 
reprezentativele Belgiei 
și Irlandei de Nord.

Întîlnirea a marcat un 
record în materie de... 
non-asistență i pe sta
dion n-au fost mai mult 
de 3 000 de spectatori!

în aceste conditiuni se 
poate spune că înfrîn- 
gerea Belgiei cu 3—2 a 
trecut aproape... neob
servată.

Șefia clasamentului, după părerea
antrenorilor...

VALENTIN STĂNES- 
CU (Rapid) : O gară pe 
lingă care a trecut... Ra
pidul !

... ILIE SAVU (Steaua) t 
Un loc atît d/e înalt, în- 
cît l-ar rîvni chiar și 
stea.

SILVIU BINDEA (Po. 
litehnica Timișoara) : O 
ecuație cu... 13 necunos-

cute iar a 14-a (echipa 
noastră) o... variabilă de 
la plus la minus.

V. MĂRDĂRESCU 
(Farul) : Singurul port 
spre care... Farul nu lu
minează !

D. TEODORESCU (Ști
ința Craiova) : Un vîrf 
de munte impropriu pen
tru... agronomie.

S . Nor.

TE
SUPĂRA* 

ANUL, POATE, 
TE ÎNTORCI ÎN „A“)

EMIL NEICIULESCU

IV. Brazilia 1950
Cel de_ai doilea război 

mondial a întrerupt desfă
șurarea campionatu
lui mondial de fotbal, 
în. 1946 Congresul 
ției Internaționale 
bal, întrunit la 
burg, a conferit 
organizarea celui 
patrulea turneu final al 
acestei mari competiții in
ternaționale.

S-au înscris 31 de țări. 
Echipele participante au 
fost împărțite în 10 gru
pe preliminare, din care 
urmau să se califice 14 
echipe. Acestea, împreună 
cu Italia (deținătoarea ti
tlului) și Brazilia (țara or
ganizatoare) întregeau nu
mărul de 16 formații pre
văzut pentru turneul final.

Cele 16 echipe au fost 
împărțite în 4 serii, în 
care fiecare echipă trebuia 
să joace o dată cu fiecare 
dintre celelalte : cîștigă- 
toarea seriilor urmau să 
continue lupta, în același 
mod, într-o serie finală.

Din păcate, programul 
excepțional de bogat pe 
care îl promitea noua for
mulă adoptată și pe car® 
contau organizatorii nu s-a 
realizat decît parțial, da
torită defecțiunilor înre
gistrate atît în grupele 
preliminare cît și după re
partizarea în serii.

Intr-adevăr, trei echipe 
calificate pentru turneul 
final au renunțat la acest... 
beneficiu : Turcia (cîștigă- 
toarea grupei I, după re
tragerea Austriei), India

Federa- 
de Fot- 
Luxem- 

Braziliei 
de al

S. timpul deOttolina
20,4 sec.

SALAJAN,
Flo- 

avea 
cuce- 

de 
Iar tit- 
mondial 

l-a cîștigat la

NICOLAE
SATUL MARANA. - 
rin Gheorghiu nu 
încă 17 ani cînd a 
rit titlul de campion 
șah al României.
Iul de campion 
de juniori 
20 de ani.

DIRJAN, ZA- 
Fotbalul este 
de femei în 

Occident, 
extrava- 

să 
melodie 

de

Pe

La

deasă în sudul Moldovei și regi- 
Crișana.

litoral, încălzire treptată.

sfîrșitul intervalului vremea de
vine în mod brusc stabilă, cu cer senin 
în întreaga țară, sub influența zonelor 
de maxim în formare pe Valea Jiului 
și în regiunea București. Barometrul 
oscilează între str. dr. Staicovici și 
Regie.

(pentru conformitate

PAUL GEANGALE)

ION DAMINESCU, RE
ȘIȚA — în 1954, cind C.S.M. 
Reșița a provocat marea 
surpriză de a învinge pe 
Dinamo în finala Cupei 
României, fotbaliștii din 
orașul dv. realizaseră, în 
prealabil, următoarele per
formanțe care i-au adus 
pînă în finală : 5—1 cu 
Politehnica Timișoara, 
4—0 cu ~
Mureș. 2—0 cu 
tiva Timișoara 
Steaua (C.C.A., 
numea atunci), 
acestor rezultate.
n-a crezut că C.S.M. Re
șița va învinge și pe Di
namo ! Și încă cu 2—0 !

RODICA 
LÂU. — 1) 
practicat și 
unele țări din 
Parcă e singura 
ganță ? 2) Propuneți 
se transmită o 
adresată de echipa 
fotbal Rapid formației 
Petrolul : „CINE MI TE-A 
SC@S IN CALE

ION POSTAȘU 
Ilustrații : N. ciaudiu

Locomotiva Tg. 
Locomo- 

și 1—0 CU 
cum se 
In ciuda 

nimeni

Rcliccții...
Echipa noastră de ta

lere s-a clasat pe locul 
secund la campionatele eu- 

Bravo, băieți ! 
că la ediția viitoa- 
ținli... și mai sus !

MONTEVIDEO LA LONDRA...
a X-a 
Bur. 
doua 
VT_a, 

două).

(cîștigătoarea grupei 
prin neprezentarea 
mei) și Scoția (a 
echipă din seria a 
în care se calificau

în afară de faptul că 
numărul participanților s-a 
redus la 13, componența 
seriilor s-a resimțit într-o 
largă măsură. Numai două 
serii au rămas intacte (de 
cîte 4 echipe), una dintre

gentina, Peru șl Ecuador) 
renunțînd la participare. 
Tot direct, dar din oficiu, 
s-au calificat Italia si 
Brazilia.

Să remarcăm, de aseme 
nea, participarea pentru 
prima oară la campionatul 
mondial a echipei Angliei 
— țara care, părăsind po
ziția sa de izolare, a reve
nit în sinul Federației In

Pagini din istoria campionatelor
mondiale de fotbal

ele a rămas in trei iar 
alta în două echipe.

Să reamintim cum s-au 
calificat cele 13 „finaliste* :

Iugoslavia a învins suc 
cesiv Izraelui (6—0 șl 5—2) 
șl Franța (1—0, 1—1 șl 1—1),

Spania a eliminat Portu
galia (5—1 șl 2—2) ;

Elveția a învins Luxem
burgul (5—2 și 3—2) ;

Suedia a eliminat Irlan
da (3—1 și 3—1), care eli
minase Finlanda (3—0 st 
1-D ;

Anglia a întrecut Irlanda 
de Nord (9—2) și Tara Ga. 
Iilor (4—1) ;

Mexicul a Învins Cuba 
(2—0 și 3—0), iar Statele 
Unite au cîștigat, de ase
menea în fața Cubei 1—1 
91 5-2.

Bolivia, Chile, Uruguay 
și Paraguay s_au calificat 
direct, adversarii lor (Ar.

ternaționale de Fotbal, 
după o absență de 20 de 
ani.

în seria I Brazilia a cîș
tigat toate trei jocurile : 
cu Mexic (4—0), Elveția 
(2—1) și Iugoslavia (1—0).

în seria a U-a Spania, 
de asemenea, și-a învins 
toate adversarele : Statele 
Unite (3—1), Chile (2—0) și 
Anglia (1—0). In meciurile 
din această serie s-a înre
gistrat una dintre cele mai 
mari surprize din istoria 
fotbalului : Statele Unite— 
Anglia 1—0 !

In seria a IlI-a — de trei 
echipe — lupta a fost 
aprigă : Suedia s_a clasat 
pe primul loc învingînd 
Italia (3—2) și făcînd joc 
egal cu Paraguay (2—2).

In seria a IV-a — cu 
două echipe — Uruguay a 
zdrobit Bolivia (8—0).

Jocurile din seria finală 
și în special cele ale pro
tagonistelor — Brazilia și 
Uruguay — urmărite cu 
înfrigurare de un public 
entuziast, au prezentat as
pecte diferite, care făceau 
să apară victoria brazilia
nă ca o certitudine

Echipa Braziliei tntr-o 
formă excepțională a sur
clasat Suedia (7—1) și Spa
nia (6—1). în timp ce Uru- 
guayul după un joc egal 
cu Spania (2—2) a învins 
la mare luptă Suedia 
(3-2).

în jocul final, pe cel mai 
mare stadion din lume 
— „Maracana“ — cei 200 000 
de spectatori, veseli și zgo
motoși, au așteptat victo 
ria sigură a Braziliei 
După o primă repriză 
albă, în minutul 10 al re
prizei secunde Brazilia — 
care și cu un rezultat do 
egalitate ar fi fost cam 
pioană — deschide scorul, 
înainte însă de a se fi 
calmat entuziasmul declan
șat de marcarea golului, 
uruguayenii au egalat, iar 
în minutul 71 al partidei 
au marcat golul victoriei. 
Spectatorii au părăsit te 
renul triști ca de la o în- 
mormîntare, în timp re 
președintele Rimet a remis 
cupa ce-i purta numele că
pitanului echipei Uruguay- 
ului, fără ca nimeni să 
aplaude.

Uruguayul — această 
mică țară a Americii de 
Sud — a cîștigat astfel 
pentru a doua oarj cam
pionatul mondial, după ce 
cîștigase de două ori titlul 
olimpic.

ropene. 
Sperăm 
re veți

După 10 meciuri, rug-
biștii de la Universitatea- 
Timișoara 
puncte primite. Așa înțeleg 
ei la rugbi... grămada ?

Jucătorul Pasăre de la 
Chimia Orașul Ch. Gheor- 
ghiu-Dej a fost eliminat 
de pe teren în meciul cu 
Foresta Fălticeni pentru 
lovirea intenționată a ad
versarului. Așa că, de-a- 
cum încolo, Pasăre va de
veni... porumbel!

Cu toată dominarea co
pioasă din repriza secun
dă, fotbaliștii de la Steaua 
s-au ales doar cu 11 lovi
turi de colț. Exact ca la 
școală : cînd nu știi lec
ția, rămîi la... colț.

au 123 de

RADU POP

Aplauze
înotătorii noștri 

realizat cinci noi 
corduri republicane 
concursul internațio
nal de la Berlin.

i

LUCIAN COSTIN
I f

au 
re- 
în

Desigur, nimănui nu-i 
scapă, 

Că doar ați înțeles ideea: 
Ei înotară-ntîi in apă, 
Iar în... recorduri după 

aceea.
în...

f

V. D. POPA

iii



Primele noastre speranțe 
pentru „europenele" de notație

înotătorii noștri frun- 
își continuă cu mare 

1 intensitate pregătirile în 
vederea campionatelor 
europene ce vor avea loc 
tn luna august la 
Utrecht La capătul pri
mei perioade pregătitoa; 
re, cîțiva dintre ei au și 
avut o confruntare inter
națională în compania 
unor adversari redutabili. 
Și rezultatele obținute de 
ei sînt promițătoare pen
tru actualul stadiu de an
trenament

în concursul de la Ber
lin, surpriza cea mai 
plăcută ne-a fost oferită 
de VI. Moraru, care la 
a doua cursă oficială de 
400 m mixt din cariera 
sa a spulberat recordul 
țării, obținînd un timp 
meritoriu 
care a 
specialiști ai probei din 
R.D. Germană, Suedia și 
Olanda. Cercetînd timpu 
rile intermediare ale 
cursei (1:07,1 — fluture, 
1:22,4 — spate, 1:33,3 — 
bras și 1:06,8 — craul)

(5:09,6), cu 
întrecut mu-1 ți

Știri, rezultat
BRAZILIA-CEHOSLOVACIA 2-2 LA FOTBAL!

PRACA. După 14

•a

„răspuns gen 
socotim totuși interesant și-l împărtăși

clima... Ia 
pentru care apreciez șansei 

Braziliei ca fiind considerab 
față de precedentele ediții al

Corespondență specială din Rio de Janeiro

PIOLA: Poate că acum vine și noastră...

Gheorghi ASPARUHOV

Silvio PIOLA

întrecere din Anglia.lor în greaua

priu, beneficiază de

Fritz WALTER
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să cu- 
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Brazilia are toate 
cerească din nou
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așez

un handicap inevitabil : 
motive 
echipei 
reduse
C.M.

șansele 
primul
deci, să intre

lui Asparuhov se 
din Bulgaria, care

După părerea mea, în întrecerea 
din Anglia va predomina stilul de-

Toți pun Bulgaria în grupa „aut- 
saiderilor". Iar eu, bineînțeles, o 
în fruntea listei. ..

f.? o pregătire foarte 
bună, atit pe plan tehnic cit și tactic.

In

antrenorul 
Gh. Dimeca ne-a declarat că elevul 
«ău are încă resurse serioase la pro
cedeele spate și bras pentru a putea 
ajunge, chiar pînă la sfîrșitul acestei 
luni, la un timp în jurul a 5:04,0 — 
5:05,0.

Brasiștii sînt de asemenea pe un 
drum bun. La Berlin, Șoptereanu a 
coborît pentru a doua oară sub 2:40,0 
(anul trecut, în iunie, performanțele 
sale oscilau între 2:42,0 și 2:43,0), 
fiind întrecut doar de Heninger 
(R.D.G.) pe ultima lungime de bazin. 
Iar la Timișoara, Vasile Costa (în 
bazin de 33 m) a înregistrat 2:37,4 — 
cel mai bun timp din întreaga sa ca
rieră. Pentru perioada respectivă re
zultatele lor sînt bune, dacă mai ales 
ținem seama că însuși recordmanul

pregătirea zilnică a lui Șoptereanu intră și nume
roase „repetări* și procedeul fluture!

Europei, G. Prokopenko, a realizat 
recent la meciul Cehoslovacia—R.S.S. 
Ucraineană doar locul 3 cu 2:40,7.

în sfîrșit, Cristina Balaban a „mers* 
prima sută spate în aer liber în 1:11,5 
(anul trecut peste 1:13,0), sosind după 
iugoslava Kasparac (care se pare că a 
intrat prea devreme în formă), dar 
înaintea suedezei Haagman și a îno
tătoarelor germane Kohler și Holetz. 
în aprecierea rezultatului campioanei 
noastre trebuie ținut seama că ea s-a 
prezentat la concurs după 6 săptămîni 
în care a înotat aproape 200 000 de 
metri, cu un accent mai mare pe dez
voltarea rezistenței și cu lucru mai 
puțin asupra vitezei. Iată, dar, pri
mele noastre opțiuni pentru „euro
pene*. .. (a. v.)

RIO DE JANEIRO (prin telex). în 
prezența a 80 000 de spectatori s-a des
fășurat în localitate al doilea meci 
dintre reprezentativele de fotbal ale 
Braziliei și Cehoslovaciei. După ce în 
primul joc victoria a revenit la limită 
echipei gazdă cu 2—I, de data aceasta 
scorul a fost egal 2—2 (2—2). „întîl- 
nirea s-a ridicat la un înalt nivel teh
nic — a spus antrenorul Feola, iar 
Pele a declarat că „acesta a fost cel 
mai greu examen al nostru înaintea 

mondialelor". Golurile au fost mar-

cate în ordine de Pele (min. 16), Po- 
pluhar din lovitură liberă de la 30 m 
(min. 18), Sikora (min. 30) și Zito 
(min. 45). Gazdele au aliniat formația: 
Manga — Fidelis, Brito, Fontana (Al
tair), Henrique — Zito, Lima — Jair- 
zinho. Alciwdo (Silva), Pele, Amarildo 
(Adu). Din echipa cehoslovacă n-au 
lipsit cunoscuții Vencel, Lala și 
pluhar. în rest, cîteva nume noi 
Smolik, Sikora, Vesely, Ondrasek 
După acest meci, brazilienii își 
continua pregătirile în Europa.

LONDRA. — Cu prilejul 
concurs internațional de natație 
fășurat la Coventry, înotătorul 
țian Bobby Mc Gregor și-a 
intrarea, cîștigînd proba 
yarzi liber în 54,9.

făcut
de 1

runde 
turneul de șah de la llarraehov, 
Cîocîltea (România) ocupă locul 
eu 6y2 p. In clasament cond 
Furman cu ÎO1/^ P, urmat de Tai 
nov 9J/2 p și Ianoșevici 9 (1) p.

înaintea celui de al 79-lea stait 
al Wimbledon-ului

FRANKFURT PE MAIN. — 
xerul de categorie grea Karl Mil< 
berger (R.F.G.) l-a învins Ia pu 
după 15 reprize pe 1. Pre! 
(Luxemburg), menținîndu-și ti
de campion european. Boxerul ve 
german urmează să-1 întâlnească 
tru titlul mondial pe Cassius Cla

A 79-a ediție a turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon, care începe 
luni pe terenurile „All-England Club“ 
din Londra, prezintă numeroase puncte 
de atracție. în primul rînd, firește este 
prezența unui număr mai mare ca altă
dată de competitori care luptă cu șanse 
apropiate la primul loc în proba de 
simplu. Specialiștii își pun întrebarea : 
va reuși Emerson să reediteze perfor
manțele sale din 1964 și 12fc ° 
aceasta el ar egala „recordul1 
de faimosul Fred Perry în 1936 și 
realiza o strălucită încheiere a 
sale. Intr-adevăr, Roy Emerson 
țat că acest Wimbledon este 
din prodigioasa sa activitate, 
de 30 de ani, australianul se _ .
serios la retragere. Dar tot mai puțini 
sînt aceia care acordă prima șansă 
tenismanului care poartă nr. 1 pe 
tabloul turneului de simplu bărbați. 
Judecind după ultimele sale rezultate, 
el pare în sensibil declin. Preferințele 
comentatorilor se îndreaptă mai mult 
către tânărul său compatriot Tony 
Roche (22 ani), cîștigătorul ultimului 
Roland Garros, sau chiar Fred Stolle, 
jucătorul care de mai mulți ani a stat 
„în umbra» marelui Roy. Nu sînt de 
neglijat nici șansele spaniolului Santana, 
ale americanilor Clark, Graebner și 
Denis Ralston, sau ale sud.africanului 
Cliff Drysdale, care s.au arătat 
dutabili la ultimele lor apariții.

Săptămîna aceasta au avut loc 
Wimbledon preliminariile pentru 
bilirea celor 128 participant la între
cerile de simplu. Fapt demn de remar
cat, cei doi reprezentanți ai țării noas
tre — maestrul emerit al sportului Ion 
Tiriac și fostul campion de juniori Ilie 
Năstase — au fost admiși direct pe

1965 ? Prin 
stabilit 

ar 
carierei 
a anun- 
ultimul 

In prag 
gîndește

tablou, alături de capii de serie. Deci
zia organizatorilor este justificată de 
performanțele bune obținute de tenis- 
manii români în acest sezon.

Desigur, însă, misiunea Iui Tiriac și 
a Iui Năstase se arată deosebit de grea, 
ținînd seama că ei au încă puțină ex
periență în tenisul pe gazon. în plus, 
tragerea la sorți nu pare să le fi fost 
prea favorabilă. Tiriac joacă în primul 
tur cu Abe Segal — un specialist al 
Wimbledon-ului — iar în caz de vic
torie el va întâlni pe învingătorul par
tidei Leschly — Salomon. Năstase are 
adversar pe cunoscutul jucător brazilian 
Koch, iar vecini de tablou sînt nu mai 
puțin renumiții Newcombe și Ruffels.

Speranțele noastre se îndreaptă mai 
mult spre competiția de dublu, unde 
cei doi români au șanse de promovare, 
dacă se mențin la valoarea arătată în 
recentele campionate internaționale ale 
Franței, unde au ocupat un meritoriu 
loc doi.

BERLIN. — Echipa de polo R 
pid București a obținut pînă acu 
următoarele rezultate în turneul 
R. D. Germană : 3—4 cu S.C. Ka 
Marx Stadt ; 5—6 și 2—1 cu 
lecționata USIC.

BELGRAD. — Parașutiștii spo 
tivi iugoslavi au stabilit un n 
cord mondial în proba de 
la punct fix. Lansîndu-se în g 
de la o altitudine de 1 000 m, 
parașutiști iugoslavi au realizat 
medie de 0,11 m de centrul cerc 
Iui. Vechiul record mondial era 
0.38 m și aparținea parașutiștii 
sportivi din R. D. Germană

KD. V. kcrpres)

înaintea turneului Final 
al C.M. de Fotbal

1. Va reuși Brazilia să cîștige pentru a 
treia oară „Cupa Jules Rimet ?"

2. Care echipă ar putea fealiza surpriza 
campionatului ?

3. Va aduce campionatul mondial ceva 
nou în tehnica și tactica fotbalului ?

Piola ! Iubitorii de fotbal cu „state de serviciu* - mal vechi, își ami 
țese desigur de faimosul centru-atacant al „Squadrei Azzura“, £el care 
dus echipa sa la victorie în ediția 1938 a C.M. Acum, Silvio FWa este ar 
trenor. In această calitate ei a vizitat și țara noastră, anul trecut, parti 
pînd la un schimb de experiență cu specialiștii noștri. Un amănunt inter 
sânt : nici pînă azi recordul absolut al lui Piola în campionatul italian 
fotbal (290 de goluri marcate) nu a fost egalat!

„Gundi** Asparuhov este la ora actuală cel mal reprezentativ fotbalist 
al Bulgariei. Anul trecut, ziariștii bulgari l-au desemnat „sportivul nr. 1” 
al țării, iar în clasamentul european pe 1965 întocmit de ziarul francez 
„l’Equipe* el figurează pe locul 8. Excelentul atacant de la Levski-Sofia a 
fost unul din factorii principali ai calificării echipei Bulgariei pentru tur
neul final al C. M. de fotbal, el marcînd golu] victoriei în meciul decisiv 
cu Belgia, în preliminarii. Acum, de șutul necruțător al 
leagă cele mai multe speranțe ale iubitorilor de sport 
vor urmării echipa

1
campionatul mondial și, 
tn definitiva stăpînire a „Cupei Jules 
Rimet". De data aceasta însă, perfor
manța va fi mult mai greu de realizat. 
Marii lor adversari vor fi englezii 
care, pe lingă avantajul terenului pro-

BORBELY

3 ____ . .
fensiv. Ceea ce nu este prea plăcut pen
tru noi atacanții și nici pentru publicul 
spectator. Dar ce putem face ? Intr-o 
luptă atit de strînsă, fiecare va căuta 
să mențină avantajul de un punct, sau 
să țină un rezultat egal. Și cea mal 
simplă cale pentru a realiza aceasta 
este, firește, „betonul".

Nu cred ca Brazilia să poată cîștiga ia Londra... Gazdele prezintă o 
mație prea puternică pentru a putea fi învinsă pe teren propriu. En, 

vor fi susținuți de un public aproape fanatic. In plus, ei au o pregătire fizi 
și morală de invidiat. Aceste motive mă fa« să acord prima șansă ' 
lui Alf Ramsey.

2 Surpriza ar putea veni din partea a două echipe: Spania și - o sp
• fără teamă că voi fi acuzat de... părtinire—Italia. Jucătorii noștri pot fo 

o echipă omogenă. Ei au o tehnică de prim ordin. Nutresc marea speranță 
la Londra ei vor aduce Italiei a treia victorie în Cupa mondială. De ce nu 
Poate că acum vine „ora** noastră...

3 După părerea mea, se va ajunge la jocul 4-3-3, adică cu una din
• treme întoreîndu-se întotdeauna in interior. Este o variantă a sistemul 

brazilian 4—2—4, cu fortificarea liniei de centru și cu numai trei vîrfuri de ata 
Cred că acest campionat mondial va dovedi că și apărătorii trebuie să șt 

să atace și pregătirea fizică a jucătorilor va trebui modificată in consecin 
Antrenorii nu vor mai împărți jucătorii în categorii, învățîndu-i pe unii cum s 
atace și pe alții cum să apere, ci vor lucra nediferențiat, insistând pe multi! 
teralitate. Echipele vor forma o adevărată orchestră și toți jucătorii vor fi, 
același timp,, atacanți și apărători.

In ce privește regulamentul, nu cred că vor surveni modificări.

Ziaristul sportiv Pal Borbely este un nume cunoscut în sportul maghiar. 
Cu ani in urmă, ei a fost component al reprezentativei de paschet a Unga
riei șl, deși pare curios — un pasionat cronicar de fotbal. De eîtva timp 
Pal Borbely este șeful secției de fotbal a ziarului „Nepsport" — Budapesta^ 
fiind un apreciat specialist in problemele sportului cu balonul rotund. Iată 
răspunsurile sale la ancheta noastră :

f Nu cred să cîștige Brazilia. Vreți să știți motivele ? Intr-adevăr, sud-ame- 
® ricami sînt adevărați jongleri cu balonul, dar să nu uităm si aspectele ne

gative ale acestei echipe: jucătorii se arată destul de firavi în duelurile „tari” și se 
pare că nu rezistă ritmului în care se anunță desfășurarea acestui campionat, 
închipuiți-vă o apărare „beton* alcătuită din fotbaliști masivi cu care un Pele, 
Amarildo, Garrincha sau Jair vor evita de multe ori să intre în duel direct...

Vă răspund telegrafic : R. F. Germană și Italia pot ajunge departe...

Q Am observat că în meciurile de pregătire pentru C.M. toate echipele fo-
® losesc același sistem : apărare supraaglomerată cu contraatacuri prin sur

prindere. Victoria revine in cazul acesta echipei mai omogene sau aceleia care 
are in formație cîteva individualități de mare clasă. Cam la asemenea „noutăți** 
ne putem aștepta în turneul final. Ele sînt în fond lucruri vechi, dar nimeni nu 
va risca să adopte o tactică ofensivă.

Firește, fotbalul nu poate trăi fără noutăți în tactica echipelor, dar acest 
lucru nu va fi cunoscut intr-un turneu în care miza este atît de mare. în 
Anglia vom vedea jocuri desfășurate in marc viteză, fotbaliști cu o pregătire 
fizică și tehnică excelentă, dar toate acestea nu Je putem considera drept 
lucruri noi. Sînt de părere că membrii F.l.F.A.-ei, care vor vedea 
majoritatea partidelor, se vor convinge o dată în plus cît de necesară este 
modificarea unor articole din regulamentul de joc. Mă refer Ia schimbarea ju
cătorilor accidentați, la includerea unor articole pentru dinamizarea jocului etc.

Fostul căpitan al reprezentativei R. F. Germane, cel care în 1954 a fo! 
unul dintre factorii principali ai surprinzătoarei victorii înregistrate de 
chipa sa în campionatul mondial de fotbal, n-a vrut să ne vorbească nimi 
despre posibilele surprize... El a preferat să ne trimită un 
ral” la ancheta noastră, pe care-1 
cititorilor noștri :

Mi-aduc aminte de un mic amănunt, 
înaintea ultimelor două campionate 
mondiale, brazilienii nu se arătau în 
formă pentru ca, imediat după start, 
ei să fie angajați direct în lupta pentru 
titlu... Acest lucru se poate întîmpla și 
Ia ediția de față. Cu deosebirea că ac
tualmente multe țări au făcut însem
nați pași înainte în fotbal, în timp ce 
Brazilia pare să fi rămas pe loc. Anul 
trecut, echipa R.F. Germane — jucînd 
pe „Maracana” — a pierdut cu 2—0 în 
fața actualilor campioni mondiali. Vă 
asigur că pe un teren din Europa lucru
rile ar fi arătat cu totul altfel. In plus, 
pentru sud-americani, Anglia rezervă

Relatâri transmise de : 
EMIL ANTONOV - Sofia 
CESARE TRENTINI - Bologna 
PAL BORBELY — Budapesta 
Agenfia SID — Dusseldorf
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