
încheierea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale

Liviu Hulubaș, Cornel Mihulecea, Nicolae Un- 
cureanu, Alexandru Florian Saica, Ludovic 
Fazekaș, loan Mărcuș, Eugenia Gabriela Si- 
mion, Gheorghe Paloș.

Marea Adunare Națională a adoptat în una
nimitate, prin vot secret. Legea cu privire la 
înființarea, organizarea și funcționarea liceelor 
de specialitate.

Trecîndu-se Ia ultimul punct al ordinei de 
zi, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, a făcut o expunere asupra proiecte
lor de legi pentru ratificarea decretelor emise 
de către Consiliul de Stat de la ultima 
siune a Marii Adunări Naționale.

Raportul Comisiei juridice, prin care se 
pune aprobarea acestor decrete, a fost 
zentat de deputatul Traian Ionașcu.

Marea Adunare Națională a adoptat
vot secret Legea pentru aprobarea decretelor 
normative emise de Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România de la ultima 
sesiune.

în încheierea lucrărilor sesiunii a luat cu- 
vîntul tovarășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii s-au încheiat într-o at
mosferă de puternică însuflețire și entuziasm.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VH

Vineri la amiază au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.

în lojile oficiale au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol,
Birlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil,
Maxim Berghianu, Petre Borilă, 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
vicepreședinții, secretarul și membrii Consi
liului de Stat.

Au participat membri supleanți ai Comite
tului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de 
miniștri.

La lucrările sesiunii au asistat șefi 
nilor diplomatice, numeroși invitați, 
români și străini.

Luind cuvintul la punctul trei al ordinei 
de zi, ministrul fnvățămîntului, Ștefan Bălan, 
a prezentat din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, proiectul de lege cu privire Ia în- 
iiințarea, organizarea șl funcționarea liceelor 
de specialitate.

Deputatul Ion Creangă a expus apoi rapor
tul Comisiei pentru cultură și învățămînt și 
al Comisiei juridice cu privire la proiectul de 
lege. In continuare au luat cuvtntul tovarășii:

Alexandru 
Alexandru 

Ilie Verdeț, 
Constantin

Miniștri,

ai misiu-
ziariști

se-

pro- 
pre-

prin
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Ieri, pe lacul Snagov

PRIMELE r:\M I ALE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE CAIAC CANOE

Ieri după-amiază au început 
finalele ediției din acest an a 
campionatelor republicane de 
fond și viteză la caiac-canoe. 
Primii care s-au avîntat în 
cursa pentru cucerirea titluri
lor de campioni au fost spe
cialiștii probei de caiac dublu 
fond (10 000 m). Clasamentul

noștri învingători la Sibiu ACTUALITĂȚI

probei de K 2—10 000 m: 1. 
Steaua (C. Coșniță — I. Te- 
rente) 44:14,2 — campioni re
publicani pe 1966; 2. Dinamo 
(C. Zaharenco — Gh. Dumitriu) 
45:34,0; 3. Dinamo (I. Sido- 
renco — A. Sibek) 47:30,0.

A urmat întrecerea „simpliș
tilor". Iată clasamentul probei 
de K 1 - 10 000 m: 1. Ștefan 
Pocora (Steaua) 48:13,5 -— cam
pion republican pe 1966; 2.
N. Husarenco (Dinamo) 52:32,0; 
3, V. Roșea , (Dinamo) 52:57,6

rutina canoistului A. Igorov 
și-a spus cuvînlul. Clasamen
tul probei de C 1 — 10 000 mi
1. A. Igorov (Steaua) 53:35,5 — 
campion republican pe 1966;
2. C. Manea (Dinamo), 53:55,3;
3. I. Macarenco (Dinamo) 
54:11,7.

O cursă deosebit de pasio
nantă a fost cea de ștafetă bă
ieți. A cîștigat Steaua cu 7:50,<3. 
Ștafeta dinamovistă a fost des- 
calificată pentru nerespectarea 
culoarului, în ultimul schimb

România—Cehoslovacia 3-2 (11, -12,9, -12,12)
SIBIU, 1 (prin telefon, de 

' la trimisul nostru). — în 
fața unui public entuziast, s-a 
disputat în sala Școlii spor
tive de elevi primul dintre 
cele două meciuri opunînd re
prezentativele masculine ale 
României și Cehoslovaciei. Jo
cul, foarte frumos, a avut pe
rioade lungi de „căutări" tac
tice pline de subtilități ex
traordinare, ca între doi șa
hiști valoroși (metafora îi a- 
parține unui spectator 
tat...), ambele echipe 
festînd dorința de a 
din plin acest prilej 
pregătirea și verificarea jucă
torilor înaintea apropiatelor 
campionate mondiale. De alt
fel, acest lucru le-a reușit.

Victoria ne-a revenit cu 
3—2 (11, -12, 9, —12, 12), 
în 2 h 30. “

Iată formațiile: ROMÂNIA:

MECIUL DE FOTBAL 
PORTUGALIA - ROMÂNIA 

LA RADIO

încîn- 
mani- 
folosi 

pentru

Corbeanu, Nicolau, Drâgan, 
Derzei, Schreiber, Cozonici (pe 
parcurs au mai jucat Grigo- 
rovicî, Bărbuță, Tîrlici, Bar
tha și Stoian) ; CEHOSLOVA
CIA: Gross], Labuda, Peru- 
sic, Schenk, Koudelka, Golian 
(Potlak, Smolka, Mozr).

In jocul echipei noastre în
cepe să se întrevadă, cu re- 
rezultate bune în combinațiile 
de atac, omogenizarea. Apre
ciem favorabil viteza bună de 
execuție a atacului și coordo
narea jocului (Drăgan—Cozo
nici). In schimb, se manifestă 
uncie scăderi în apărare în 
linia a 11-a. La echipa ceho
slovacă am observat o ame
liorare a blocajului, insufi
cientă însă (mai ales la du
blaj) în fața atacului ronrân.

Sîmbătă, la Brașov, echi
pele susțin al doilea meci.

C. FAUR

Stațiile noastre de radio 
vor transmite mîine seară, in- 
cepind din jurul orei Z2, des
fășurarea Intîlnirii internațio
nale de totbal dintre repre
zentativele Portugaliei și Ro
mâniei. Transmisia se va tace 
pe programul I.

IN CURÎND, LA BERLIN, 
„CRITERIUL SPERANȚELOR 

OLIMPICE" LA BOX
Au început pregătirile boxe

rilor români care ne vor re
prezenta țara la „Criteriul 
speranțelor olimpice”, compe
tiție ce se va disputa luna 
aceasta la Berlin. Antrenorii 
Lucian Popescu șl Th. Nicu- 
lescu au selecționat următo
rul lot : G. Pometcu, I. Nica, 
P. Nedelcea, Gh. Tănase, O. 
Gorea, Gh. Bădol, V. Silber- 
man, AI. Popa, Al. Matius, 
V. Tîrb, T. Ivan, A. Iancu. I. 
Sănătescu și L Alexe.

UN ARBITRU ROMÂN 
ÎNTÎLNIREA DE BOX 
ITALIA - SCOTIA

4 Iulie se va disputa la. 
internațio-

LA

La
Roma întîlnirea
nală de box dintre selecțio
natele Italiei și Scoției. Fede
rația italiană de specialitate 
a invitat la această întîlnire 
ca „neutru" pe Victor Popes
cu.

PRECIZIA SACELE - F. K. 
POSTENSKI SOFIA 29-8 

(18-3) LA RUGBI
SACEL.E, 1 (prin telefon). în 

fața a 2 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul de rugbi Pre
cizia Săcele — F. K. Posten- 
ski Sofia. Gazdele au cîștigat 
clar, pentru că au jucat re
laxat, scorul fiind 15—0 în 
minutul 17. (V. Secăreanu-co- 
resp.).

ASTĂ-SEARĂ, PE „REPUBLICII"

Dinamo București 
a cîștigat dar 

(4-0 cu Steaua) 
derbiul campionatului 

de polo
întîlnirea celor mai bune for

mații de polo din țară, Dinamo 
și Steaua, desfășurată ieri 
după-amiază în Capitală, a ofe
rit numeroșilor spectatori o 
dispută interesantă, spectacu
loasă și de un bun nivel teh
nic. Cu un lot mai numeros și 
mai omogen, care s-a impus 
printr-o concepție de joc su
perioară, formația dinamovistă 
a cîștigat relativ ușor cu sco
rul de 4-0 (2-0, 1-0, 1-0, 0-0).

Partida a fost — în marea 
majoritate a timpului — la 
discreția campionilor, care au 
înotat mai mult, au atacat cu 
multă vigoare, înscriind 4 go
luri, unul mai frumos decît 
celălalt. Jucătorii de la Steaua, 
în schimb, lipsiți de aportul lui 
Culineac (bolnav), au acționat 
lent, mult prea prudent, încer- 
cînd doar de cîteva ori — și 
fără succes — poarta apărată 
(cu brio) pe rînd de Ciszer și 
Frățilă. Chiar și în ultimele 6 
minute, cînd s-au aflat cu un 
om în plus, jucătorii de la 
Steaua n-au putut străpunge 
sistemul defensiv (calm și bine 
organizat) al dinamoviștilor.

Cele 4 qoluri ale partidei au 
fost înscrise de Mărculescu, 
Grințescu, Blajec și Zahan (din- 
tr-un splendid șurub). Arbitrul 
N. Nicolaescu a condus exce
lent următoarele formații : 
DINAMO : Ciszer, (Frățilă) — 
Fleșeriu, Kroner, Zahan, Grin- 
tescu, Mărculescu, Blajec, No
vac, Popa, Zamfirescu; STEAUA; 

".eseu, (Cheta) — Firoiu, 
BMiU. Szabo. Țăranu, Neac- 

Ca-. aci, Popescu, (a. v.).

u.

Progresul — Spartak Subotica
• Miine dimineață, un cuplaj interesant pe „Dinamo

o®»

Ir*-' ■»

Mateianu (Progresul) în duel pentru balon cu portarul echipei Oltul Rm. Vîlcea. (Fază din 
meciul de campionat dinhe aceste echipe)

Programul fotbalistic din Ca
pitală este dominat de partida 
internațională PROGRESUL — 
SPARTAK SUBOTICA (Iugo
slavia). care va avea loc astă- 
seară, în nocturnă, cu începere 
de la ora 19.30 pe stadionul Re
publicii.

In vederea acestei întîlniri 
fotbaliștii de la Progresul, e- 
chipă proaspăt revenită în cate
goria A, s-au pregătit cu aten
ție sub conducerea antrenorului 
Petre Moldoveanu. La ultimul 
antrenament, efectuat joi, s-a 
insistat asupra frecvenței și 
tăriei șuturilor la poartă. Echipa 
nu a fost încă alcătuită. Ea va fi 
desemnată înaintea meciului din 
următorul lot : Mîndru, Igna — 
portari, Neacșu. Măndoiu, Ioni- 
ță, Ad. Constantinescu. Peteanu,

Mățăoanu — fundași, Mafteuță, 
Al. Constantinescu — mijlocași, 
Oaidă, Țarălungă, Șoangher, 
Mateianu, Unguroiu, ~ 
Ciucu — înaintași.

Spartak Subotica s-a 
ieri după amiază de 
stanța. Este mai mult 
că în meciul de azi va fi folo 
sită aceeași formație care a dat 
replica Farului, adică : Kovace- 
vic'I — Gubic. Agoston. Po
povic, Bleskan I — Kovacevic.il 
Wagner — Ilovăt, 
Bleskan II, Voinic.
Sadoevic, Rudic, Surkovic, Ma- 
rinovic. Partida va fi condusă 
de arbitrii I. Pișcarac — la cen
tru, M. Sadoveanu și C. Popa 
— la tușă, toți din București.

Un cuplaj interesant se va 
disputa mîine dimineață pe sta-

Baboie,

înapoiat 
la Con- 
ca sigur

Vitkovic,
Rezerve :

Foto ; A. Neagu
Dinamo : la ora 8,30. în 
„Cupei României" ediția

dionul 
cadrul ..
1966—1967 se vor întîlni for
mațiile bucureștene ABATO
RUL și CAUCIUCUL QUA
DRAT, ambele participante în 
campionatul orășenesc. în con
tinuare, cu începere de la ora 
II. va avea loc cea de a doua 
manșă a jocului dintre cam
pioana Capitalei, DINAMO O- 
BOR, și cea a regiunii Brașov, 
A.S.A. SIBIU, meci preliminar 
în cadrul barajului pentru pro
movarea in categoria C. Rea
mintim că în primul joc A.S.A. 
a cîștigat cu 2—0. Pentru a se 
califica, Dinamo Obor trebuie 
să cîștige la o diferență de 3 
goluri

Echipatul clubului Steaua IC. Coșnifâ—l.Terente) 
probei de caiac dublu 10 km.

Prima dintre cele două probe Clasamentul probe; da K 1 —
de canoe — dublu 10 000 m 4x500 m (b): 1. 

ciuc — N. Teren
a i** Cțj.

— a reunit la start numai le — AVuru
trei echipaje, două de Ia Di- — I. Cozlov) 7.503 — am-
namo și unul de la Steaua. pioni republicai J966; 2.
Clasamentul probei: C 2 — 
10 000 m: 1. Dinamo (P. Maxim

Dinamo II 8:11
București 8:49 5

.4 ; 3. impia
: na de

— A. Simionov) 49:35,2 — cam- ștafetă K 1 — 4x30 m (f);
pioni republicani pe 1966; 2. clasamentul Lr.aJ est< ’HldU}- 

ridonDinamo (M. Vorobiov — I. rul : 1. Dinamo
Simionov) 52:04,6; 3. Steaua V. Dumitru. G. M. Ser-
(C. Cacenco — H. Alexe) sea) — 9:25.0 — : ne re-
55:37,0. publicane pe anii? 2.

Proba de canoe simplu 10 000 S.S.E. București — 1 : r o.- 3.
m a fost una dintre cele mai Olimpia Reșița • i -n Ci Staleta
disputate probe, în care la un clubului Steaua a ic* • "-escali-
moment dat (turul doi) între 
Igorov și Manea a existat o

ficată pentru ne 
loarului, La sosi

'CSDCX
ie.

t cu-

diferență de numai 2 secunde. 
Pe ultima parte a cursei, însă.

Camp io na iele 
și mîine.

□ui astăzi

la jocuri sportive
telefon). — La 
după sesiunea 

~ ‘ un

CLUJ, 1 (prin 
numai două zile 
de examene, azi, la Cluj, 
public numeros a urmărit o 
nouă „sesiune" — finalele 
campionatelor universitare la 
baschet, în care sînt angrenate 
12 echipe masculine și 9 fe
minine.

întrecerile au fost progra
mate inițial în aer liber, dar 
ploaia le-a fost potrivnică bas
chet bal iștilor studenți, încit 
jocurile au fost găzduite de 
Sala Armatei. Meciurile au fost 
jucate cu o deosebită ardoa
re, de Ia primul pînă Ia ulti
mul fluier al arbitrilor. Iată 
primele rezultate: Politehnica 
Galați — Politehnica Cluj 
67-59 ( 35-30). Chivulescu (30 
de puncte înscrise) a fost „mo
torul' formației gălățene; 
Universitatea Craiova — Insti
tutul pedagogic Constanta 
67-35 (33-20), Institutul poli
tehnic București — Institutul 
pedagogic Oradea 80-54 (44-29) 
— toate meciuri masculine; 
Institutul pedagogic Oradea — 
Universitatea Iași (feminin) 
57-53 ( 22-24). (Ion Brățan-
coresp.).

TIMIȘOARA, 1 (pno teleionl. 
Pe terenurile ..23 August*  și 
C.F.R. din localitate au în- 
ceput finalele campionatelor 
universitare la handbal. între
cerile, care vor dura pînă la 
10 iulie, angrenează 13 echipe 
masculine și 9 feminine. Jocu
rile primei zile au scos în e- 
vidență diferența valorică din
tre echipele participante în 
campionate republicane și cele 
cu activitate competițională 
mai redusă. Iată citeva dintre 
primele rezultate: MASCU
LIN (2 serii) : Politehnica Bra
șov — Medicina Tg. Mureș 
23-19 (11-9), Institutul peda
gogic Bacău — Universitatea 
Cluj 31-14 (13-9) — seria I;
Institutul de mine Petroșeni— 
Institutul pedagogic Oradea 
52-8 (29-5) — seria a II-a;
FEMININ : Institutul pedagogic 
Bacău — Politehnica Galați 6-0 
(neprezentare), Universitatea 
Cluj — Politehnica Iași 33-2 
(14-1). Centrele universitare 
Galați și Pitești nu sînt repre
zentate I (P- Arcan - core-n. 
reg.). ____

Kovacevic.il


DÎN VIAȚA ORGANÎZAȚÎEI NOASTRE

POPAS ARGEȘEAN...
Activitatea sportivă de masă se desfășoară de-a lungul întregului an. Vara — In mod firesc — volumul 

competițiilor crește considerabil. în orașul Pitești — ca și tn celelalte orașe și comune din regiunea 
Argeș — mii de pasionați ai atletismului, baschetului, fotbalului, handbalului, gimnasticii și ai altor 

in cadrul Spartachiadei de vară, campionatelor pe 
etc. Am încercat, ‘ ' .................

argeșene, îndeosebi

discipline sportive își dispută în aceste zile fnttietatea 
asociații, Întrecerilor sportive pe ramuri de producție 
cîteva aspecte ale acestei activități de pe meleagurile

Unde-s doi puterea crește! Dar unde-s patru
Terenul Voința Galați. Zi de zi, aici au loc jocuri in cadrul campiona

tului asociației. Iată o „secvență" dintr-un meci de handbal.
Foto: A. Neagu

Cupa Cupelor" la Baia Mare!
în deplasare la Baia Mare, 

facem o vizită, se-nțelege, și la 
Consiliul regional Maramureș al 
UCFS. Discuții despre satisfac
țiile sportului maramureșan, 
dar și altele, cu privire la... ne
cazuri. Cu cauze - și obiecti
ve, dar și multe subiective. No
tăm cu „plus" faptul că, în nu
meroase privințe, localnicii sînt 
deplin conștienți de propriile 
lor scăderi, de ceea ce tre
buiau să facă și n-au făcut, 
sau au făcut în prea mică mă
sură.

Și, cum doar constatarea lip
surilor, stabilirea explicațiilor 
nu ajută decît dacă sînt ur
mate de măsuri eficiente pen
tru remedierea situației, cu pre
ponderență acelea pentru dez
voltarea activității sportive de 
masă, pentru asigurarea conti
nuității sale și deci a unei se
lecții mai bune, maramureșenii 
caută aceste măsuri și le iau. 
Cîteva ni le-a împărtășit tov. 
V. Fekete, vicepreședinte al 
Consiliului regional UCFS. Mai 
ales una dintre ele se cuvine 
a fi consemnată. Este vorba de 
inițierea a cinci competiții de 
masă (patru dintre ele pe ra
muri de producție), dotate cu 
cinci cupe și care se vor des
fășura vreme de peste patru 
luni, între 20 iunie și 30 oc
tombrie, urmînd a fi organizate 
de-acum încolo anual, căpă- 
tînd așadar caracter de tra
diție.

Primele competiții organizate 
sînt pentru „Cupa minerului", 
la fotbal, volei, popice, tenis

orientare furiș
au început la

de masă, tir și 
ticâ. întrecerile
20 iunie și vor dura pînâ la 17 
iulie. Etapa regională și de
cernarea Cupei - în Baia Ma
re, la 7 august, de Ziua Mi
nerului.

Cea de-a doua competiție 
este „Cupa S.M.T.-urilor", la 
fotbal, volei, popice și tir, cu 
o fază de selecție, desfășurată 
la 22 iunie și cu una regională, 
la Cărei : 25-26 iunie.

De la 1 iulie—1 septembrie 
(etapa raională) și la 15 
tembrie (etapa finală), 
avea loc competițiile și

sep-

cursurile de fotbal, volei, 
pice, tenis de masă și tir 
cadrul „Cupei comerțului".

Apoi, între 1 august și 
octombrie - cele de fotbai, 

de masă, popice,

tn Argeș se poate vorbi despre o 
frumoasă tradiție in ceea ce privește 
colaborarea dintre organizațiile de 
masă în sprijinul activității sportive. 
Un elocvent exemplu ni-1 oferă și 
planul de măsuri, elaborat recent de 
către Sfatul popular regional, Co
mitetul regional al U.T.C., Consiliul 
regional Argeș al Uniunii Generale 
a Sindicatelor și Consiliul regional 
UCFS privind Îmbunătățirea bazei 
materiale a asociațiilor și cluburilor 
sportive de pe Întreg cuprinsul re
giunii.

La baza acestui plan a stat faptul 
că activitatea sportivă s-a mărit ne
contenit, cuprinzind un mare număr 
de oameni ai muncii. Pentru ca iubi
torii sportului să-și poală desfășura 
in condiții optime competițiile este 
necesar ca terenurilor sportive exis
tente să li se adauge altele.

tn acest plan de măsuri sînt pre
văzute lucruri deosebit de interesante.

„în principiu, în fiecare comună 
să se amenajeze: un teren de fotbal, 
2—3 terenuri de volei, un teren de 
handbal în 7, piste simple și sectoare 
de aruncări și sărituri". Sfaturile 
populare comunale au și început să 
fixeze locurile unde 
muncă voluntară, iși 
terenurile.

„Pentru ca tineretul

sportivii, prin 
vor amenaja

și copiii să-și

Unde sînt

petreacă timpul liber în mod util șl 
plăcut, se stabilește ca pe lingă țoale 
cvartalele de locuințe să se amena
jeze terenuri simple pentru practica
rea sportului (volei, handbal, porticuri 
de gimnastică, gropi pentru sări
turi) și locuri de joacă', tn car
tierul Ciair (Calea București). In str. 
Craiover și in str. Leonte Fiiipescu 
— din Pitești au început să se ame
najeze terenurile stabilite In planul 
de măsuri. De asemenea, în celelalte 
orașe ale regiunii s-au luat masuri 
pentru amenajarea locurilor speciale 
destinate practicării sportului.

„Cu fondurile alocate de către 
sfaturile populare și prin muncă 
patriotică, se vor amenaja : un teren 
de volei și un teren de handbal în 
7 în stațiunea balneo-climaterică 
Olănești, un teren de volei și unul 
de handbal la Govora. Organele lo
cale se vor îngriji de dotarea cu 
material și echipament sportiv a 
cluburilor din aceste stațiuni' Ter
men : 1 iulie a.c. Din Călimănești ni 
s-a comunicat că lucrările de ame
najare la terenurile de volei și hand
bal sînt in stadiul iinal. Sperăm că 
oamenii muncii care vor veni In 
aceste zile în stațiunile balneo-clima- 
terice din regiunea Argeș vor găsi 
și condiții pentru practicarea spor
tului. Sperăm...

fntr-un scurt raid, să surprindem 
din orașul Pitești.
sportive n-au venit să organizeze aici 
antrenamente sau întreceri...'

Ne-a impresionat plăcut fniățișarea 
bazei sportive „Voința". în ziua cînd 
am vizitat-o Insă, era Intr-o marți 
după-amiază, pe terenurile de volei 
și baschet se aflau două fete și un 
băiat care se... jucau, iar la arena 
de popice un cetățean și un copil 
susțineau o._ inegală întrecere. Pen
tru miezut verii, pentru o bază spor
tivă cu atitea amenajări, trebuie să 
recunoașteți — ca și activistul con
siliului regional UCFS, tov. Arcadie 
Gherbănescu — că este foarte puțin.

Ne oprim aici. Exemple de acest 
fel mai avem. Socotim insă că este 
suficient pentru a demonstra că atît 
C.S.O. cit și unele asociații sportive 
nu Îngrijesc și nu folosesc bazele 
sportive existente. De program pen
tru judicioasa folosire a terenurilor și 
sălilor, nici vorbă. Așadar, tn cazu
rile respective neglijența și nepăsarea 
se află, din păcate, la 10c de cinste.

fiecare iinde-l trage inima

gospodarii?

C. FAIJR

tir, șah și trîntă pentru „Cupa 
forestierului".

A cincea 
ați înțeles : 
cîștigătorii 
cupe, în cadrul unor turnee fi
nale. Acestea vor fi organiza
te la Baia Mare, de la 15 la 
30 octombrie, la fotbal, volei, 
tenis de masă, popice și tir, 
primii clasați cucerind trofeul 
acestei interesante competiții, 
trofeu căruia (de ce nu ?) poate 
i se va da chiar denumirea de 
„Cupa Cupelor".

cupă ? Desigur, 
și-o vor disputa 
celorlalte patru

15
vo-

Cel mai bun sportiv al școlii
O nouă promoție de 

elevi a părăsit băncile 
Scobi profesionale .Au
tobuzul" din Capitală. 
Printre ei se află și ION 
MIHAI — unul dintre 
cei mai silitori elevi ai 
anului III și un sportiv 
pasionat. Ca și ceilalți 

el a pus punct 
capitol din 
se cheamă

colegi, 
prunului
ceea ce
„: -irriculum vitae*, a în
cheiat prima și cea mai 
.-cortantă etapă a pre- 
gătirii pentru viată.

Voioșia-i obișnuită are

acum ceva particular. 
Explicația: a obținut 
premiul II la învățătu
ră și a 
„Cel mai 
școlii".

Privind 
gelor, în 
lui acestui băiat, nu ză
rești o medie mai mică 
de nouă, iar la rubrica 
„absențe" foaia a rămas 
imaculată. Distincția 
sportivă este, de ase
menea, răsplata bine
meritată a rezultatelor 
bune obținute de lori

fost declarat 
bun sportiv al

filele cataloa- 
dreptul nume-

Sprijinul pe care celelalte organi
zații obștești și de stat 11 acordă 
mișcării sportive din regiunea Argeș 
este deosebit de important și util. 
Creșterea bazei materiale a sportu
lui de pe meleagurile Argeșului con
tribuie direct și efectiv la cuprinde
rea unui număr sporit de oameni ai 
muncii în practicarea sportului. Este 
o contribuție directă la întărirea să
nătății acestora, la organizarea timpu
lui lor liber în mod plăcut și re
creativ.

Cum răspund organele și organi
zațiile sportive din orașul Pitești ia 
această „mină de ajutor" ? Din pă
cate, în multe cazuri, printr-o negii- 

neînchipuit, 
și folosirea

jență și nepăsare de 
Două aspecte: îngrijirea 
terenurilor de sport.

Să poposim în curtea 
Pedagogic de 3 ani. Este 
noile construcții ridicate 
pus renunțarea la unele amenajări 
sportive. Dar... Ce a făcut, de pildă, 
catedra de educație fizică cu mate
rialul sportiv care exista pe aceste 
terenuri ? N-a făcut nimic. I-a lăsat 
pe constructori să smulgă pur și sim
plu panourile din fundația de beton 
și să Ie arunce intr-un colț al curții. 
De atunci scheletele metalice au ru
ginit, s-au curbat, iar panourile... au 
dispărut.

O nouă escală : stadionul Dinamo. 
Este o bază sportivă complexă. în 
momentul de față are insă aspectul 
unui teren aproape părăsit: porțile 
și gardurile, pe alocuri, rupte, tere
nul de joc aidoma unui teren... arat, 
pista cu toaleta nefăcută de cine știe 
cînd și un du-te vino care stînjenește 
pe oricare dintre sportivii dornici să 
se pregătească. Prof. Cornel Gheți, 
de la Lie ne spunea:

Institutului 
adevărat că 
aici au im-

Mihai la atletism, hal
tere și gimnastică, în 
urma cărora a și fost 
selecționat de clubul 
Olimpia.

Mergînd în producție, 
el ne-a mărturisit că do
rește să devină un mun
citor priceput, să-și con
tinue stadiile Ia „seral" 
și să facă sport de per
formanță. Țelurj frumoa
se și realizabile, avînd 
în vedere seriozitatea 
care-1 caracterizează pe 
tînărul absolvent de la 
„Autobuzul".

imposibil să lucrezi pe acest stadion, 
în timpul antrenamentului sîntem în- 
trerupți de către oricine vrea să-și 
facă drum prin 
sau să se amuze 
gust'.

Terenurile de 
Textila (unitatea 
zitîndu-le, rămîi indignat. Aici se află 
un teren de volei cu stîlpi 
și scaun de arbitraj (invadat 
și cu o bucată de... tifon 
plasei), un bazin cu apă... 
unde și-au stabilit sediul un 
broaște, o pistă de popice în degra
dare și cu popicele putrezite din 
cauza ploilor din... toamna trecută. 
Cam așa arată acest mic complex 
sportiv. El ar putea să fie o adevă
rată bijuterie, un loc in care să-și 
dea întîinire, în fiecare zi, zeci 
zeci de iubitori ai sportului de 
Textila. Intervine însă neglijența 
nepăsarea...

După aspectul acestor terenuri 
sport, vă puteți imagina și cum stă 
Clubul sportiv orășenesc Pitești în 
ceea ce privește folosirea lor. Să dăm 
totuși cîteva exemple și In acest do
meniu. Pistele de atletism de la sta
dionul „1 Mai" și de la terenul (fiind
că nu mai arată a stadion) Dinamo 
stau nefolosite zile in șir. Deși aici 
s-ar putea organiza numeroase con
cursuri de masă, antrenamente, în
treceri pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv, activiștii sportivi de Ia 
C.S.O. și de Ia unele asociații stau 
cu miinile în sin, așteptînd probabil 
invitații scrise din partea acestor... 
piste. Nu le vor primi. în sălile de 
la stadionul „1 Mai" și Institutul Pe
dagogic de 3 ani rareori poposește 
cineva. Asistentul Gh. Simion de la 
I.P. ne spunea: „Nu ne-a solicitat 
nimeni să-i punem sala Ia dispoziție. 
Deși n-am cerut chirie, asociațiile

mijlocul terenului 
cu glume de prost

sport ale asociației 
de lingă Gară). Vi-

metalici 
de iarbă 
in locul 
tulbure, 
cor de...

la
Și

de

CÎTEVA

Nu s-ar putea spune că activiștii 
Clubului sportiv orășenesc Pitești nu 
merg pe teren. Am putut constata 
intr-o serie de asociații sportive efi
cienta muncii lor de Îndrumare și 
control. Alta este insă lacuna stilu
lui de muncă al acestor activiști: 
lipsa de planificare.

Tov. Gh. Dragnea, secretar cu pro
blemele organizatorice, ne mărturi
sea : „Sînt asociații sportive — de 
pildă Unirea Călărași — pe care nu 
le-am vizitat de trei luni de zile". 
Noi am adăuga că mai sint și altele. 
Principalul element in aceasiă pri
vință este faptul că nu se planifică 
la început de lună asociațiile spor
tive care vor fi Îndrumate și eontro- 
late. Activiștii sportivi Iși aleq sin
guri — de la o zi la alta — asocia
ția in care vor merge. Fiecare unde-1 
trage inima... Din această cauză baza 
sportivă de la Textila — a care: si
tuație am infălișat-o.— stă de atita 
vreme nefolosită. Tot aici găsim ți 
explicații pentru slaba activitate des
fășurată de unele asociații spo:'~ 
(Fulgerul. Electrica ele.) in cad. 
Spartachiadei de vară și — in ge
neral 
masă.

Tot din cauza lipsei de planif 
nu a fost prevăzută — 
a două luni de zile (15 aprilie — 17 
iunie) — nici o ședință de analiză a 
modului cum se desfășoară pr ma 
etapă a Spartachiadei de vară, tn 
această privință, mai putem vorbi 
despre faptul că C.S.O. a... scăpat 
din vedere sprijinirea asociațiilor 
sportive cu cadre tehnice, pentru 
pregătirea participantilor și organi
zarea întrecerilor.

Activiștii C.S.O. nu prea dau do
vadă de inițiativă. Ei n-au sugerat 
asociației sportive Fulgerul organi
zarea unor întreceri cu biciclete ele 
turism, deși există condiții pentru 
aceasta •, nu îndeamnă și nu a/ută 
suficient asociațiile sportive în or
ganizarea unei puternice activități 
turistice.

Vorbind despre lipsurile din acti
vitatea C.S.O. (secretar coordonator 
Alexandru Nanu), nu putem să omi
tem laptul că ele se manifestă sub 
ochii unor tovarăși din Consiliul re
gional UCFS. Mai ales că, după cum 
ne-am dat seama, se cunosc bine 
unele dintre porblemele pe care noi 
le ridicăm în acest material.

in activitatea sportivă

SUGESTII

■e
de-a lung.it

Am socotit necesar ca în locul obișnuitelor concluzii să sugerăm 
organelor și organizațiilor sportive din regiunea Argeș cîteva lucruri 
care pot contribui la îmbunătățirea activității :

1. Organizarea unui schimb de experiență și — în general — popu
larizarea metodelor, bune, eficiente din raionul Cîmpulung Muscel - de 
pildă, și din alte locuri.

2. Verificarea tuturor bazelor și terenurilor sportive și luarea unor 
măsuri urgente care să ducă la darea lor în folosință pentru activitatea 
sportivă de masă și de performanță.

3. întocmirea unor programe de folosire a bazelor sportive și afișarea 
lor la locuri vizibile, chiar pe aceste terenuri.

4. Analiza muncii C.S.O. Pitești și luarea unor măsuri care să ducă 
la realizarea unei planificări judicioase și — implicit — la îmbunătățirea 
activității sportive de masă.

5. Impulsionarea activității prin sprijinirea activă a consiliilor aso
ciațiilor sportive în organizarea etapei a ll-a a Spartachiadei de vară 
(la sate), iar la orașe încheierea etapei pe grupe de asociații, a campio
natului asociației sportive și a concursurilor pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv.

CONSTANTIN ALEXE
HDISTACHF WAItlVr

lung.it


Sală de sport

in comuna Turnu Roșu

De curind, elevilor Școlii gene
rale din comuna Turnu Roșu li 
s-a dat în folosință o frumoasa 
sală de sport. Ea a fost realizată 
în bună măsură și prin prestarea 
unui număr de 600 de ore de 
muncă patriotică. Sala are o su
prafață de 15x12 m, fiind parche
tată și dotată cu toate aparatele 
de gimnastică necesare unei bune 
activități. Tot aici elevii au posi
bilitatea să învețe citeva din spor
turile preferate, ca voleiul, 
chetul și handbalul.

La realizarea acestei noi 
structij sportive au adus o
tribuție însemnată, alături de nu
meroși cetățeni din comună, pro
fesorii loan și Iordan Bula.

bas-

con- 
con-

ILIE IONESCU-coresp.

i

ÎNSEMNĂRI Pe
Cei mari sint pe cîmp, la praștia 

de floarea soarelui. Și, deși e va
canță, nu se vede țipenie de copil 
prin livezi. Să fie, oare, mai bună 
dulceața mingii de fotbal sau de 
volei decît cea a gustoaselor cireșe 
de iunie din lteștii Bacăului ? Așa 
se pare. Dacă-i așa, să rămin la 
„stadion"...A

Profesorul 
turalele" și 
bește însă despre spoil. De cîteva 
ori îi surprind privirile mîngîind 
malurile neastîmpâratei Bistrițe și 
pădurea Bradului, peste care se-n- 
tinde amurgul. Intuiesc o pasiune.

— Sinteți, am impresia, un prie
ten al turismului.

— Ca mulți tineri și... mai puțin 
tineri din Itești. Avem în comună 
patru echipe de orientare turistică. 
O parte din „antrenamente" le fa
cem acolo, în desișul pădurii. Dar 
mereu dăm peste... adversari: zeci 
de copii care au inclus astfel de 
concursuri în jocurile de fiecare zi.

Știu că una din echipe este cam
pioană raională și a ocupat locul 
II pe regiune. Nu știam însă că 
profesorul C. Apostol face parte din 
această echipă. Nici că are... 
ani I

★
C. Apostol predă „na- 
agricultura. Acum vor-

60 de

s-a spus 
asociație 
înaintea

★
că „Lumina" 
fruntașă pe 
asociațiilor sportive 
Răcăciuni, Prăjești,

Itești 
raion.este

Deci, 
din comunele 
Secuieni, Blăgești unde se desfă
șoară intensă activitate. Și, iată de 
ce:

• La Itești există 6 secții afiliate: 
atletism, fotbal, volei, turism, șah, 
tenis de masă — care au obținut 
rezultate remarcabile.

• In plus, un mare număr de 
tineri practică baschetul, gimnasti
ca, trinta, halterele, box, handbal, 
oină. și un sport cu tot mai multă 
popularitate — tirul.

• Pentru buna desfășurare a aces
tei multilaterale activități au fost 
amenajate terenuri de fotbal, volei, 
baschet, sectoare pentru atletism, 
poligon de tir...

E OARE RAU COPILUL?

moment

și pînă 
mai de

Un cabinet de cultură fizică medi
cală. Alături, o sală de gimnastică mare, 
luminoasă, de unde tocmai ies „ciri
pind" vesel, cu obrajii roșii de sănă
tate, vreo 15 prichindei echipați de 
sport.

în holul acum liniștit, un băiețaș de 
vreo 4 ani, de mină cu mama, așteaptă 
să intre la consultație. Copilul, agitat, 
își trage mama de mînecă și ea — 
probabil obosită — îl admonestează :

— Ești rău. Mi-ai scos peri albi. Stai 
o dată locului !

Copilul — timorat — stă un 
liniștit, apoi se agită iar.

— Vreau acasă !
Ușa cabinetului se deschide 

la urmă micul pacient intră,
voie, mai de nevoie. Ochii săi mari sînt 
gata să dea drumul lacrimilor și pînă 
e dezbrăcat piînge de-a binelea.

— E un copil rău. Așa a fost de cînd 
îl știu. Nu vrea să doarmă, nu vrea să 
mănince, sare toată ziua, se agită, e 
nervos... îi dăm și acum mîncarea cu 
lingurița. Seara, să nu mai vorbim, nu 
se culcă pînă nu se termină programul 
de Ia televizor. Săraca bunică îi face pe 
voie, că altfel nu e trai în casă cu el !

Sînt lucruri auzite zilnic aici de la 
unii părinți și bunicuțe. Medicul și pro
fesoara de cultură fizică medicală zîm- 
besc. în cîteva minute, copilul — calm 
— se lasă măsurat, consultat și întreabă 
cu mult interes :

— Și eu, dacă fac gimnastică și mă- 
ninc, o să fiu tare și mare ?

— Da, micuțule, vei fi tare și vei crește 
mare, dar pentru asta trebuie să mă-

nînci mult, să dormi mult, să vii aici 
la noi, unde vei putea alerga și juca 
cu mingea împreună cu alți copti. Nu 
trebuie să-ți mai fie frică de noi.

— Vreau acuma să mă duci să mă joc 
cu mingea. Mie nu mi-e frică și n-am 
să mai plfng !

...E oare rău acest copil ? Cu sigu
ranță cu nu. Atunci, unde este greșeala 
de apreciere a mamei sale ? Trebuie 
spus că mulți dintre noi ne-am obiș
nuit să privim copiii 
ca pe niște ’ ' ‘ 
în miniatură, 
foarte ușor 
tiile pe care 
făcut și noi 
va cerîndu-le 
schimb mult calm și 
chiar putere de discernămînt ; 
ceea ce el încă nu ne pot da.

Copilul între 3—7 ani se află într-o 
perioadă de intensă dezvoltare, supusă 
unor legi pe care avem datoria să le 
cunoaștem. La această vîrstă oasele co
pilului au încă un conținut redus de 
calciu, sînt flexibile, scheletul lor este 
mai mult cartilaginos ; într-un cuvînt, 
osificarea este în curs. Ligamentele care 
leagă oasele sînt încă slabe, iar 
culatura inegal dezvoltată.

Inima copiilor bate mai repede, 
sește, dar se și reface iute după 
seală. Respirația, de asemenea, le 
mai frecventă, însă deseori 
din cauza polipilor, vegetațiilor sau a 
amigdalelor prea mari. Temperatura 
lor nu este încă constantă. Obișnuiți de 
mici cu aerul și apa rece ei pot să-și

adulți 
Uităm 
năzbt- 
le-am 
cind- 

in

călească organismul, să-și mărească pu
terea de rezistență față de variațiile 
bruște de temperatură ale mediului în
conjurător.

Dar nu numai fizicul, ci și calitățile 
de bază, cum ar fi forța șl rezistența, 
lasă de dorit. In schimb, viteza este 
dezvoltată la majoritatea dintre ei, Miș
cările copiilor sînt iuți, ei simțind o 
mare necesitate de... deplasare în spa
țiu. In general, se

Sport și sănătate

adică

mus-

obo- 
obo- 
este 

deficitară

stadionul din Itești...
• Campionatul asociației sporti

ve „Lumina" 
de atletism, 
masă și șah 
tori și elevi.

• 116 tineri din comună au de
venit purtători ai Insignei de poli
sportiv. Alți 25 mai au doar o 
probă...

a atras in întrecerile 
tir, volei, tenis de 

peste 300 de coopera-

SÎ nt un

in viața 
rind in

★
De vorbă cu soții Constantin (di

rectorul școlii) și Constanța Doroftei 
(prof, de educație fizică):

— Care este rolul sportului în 
școala din Itești ?

Răspunde directorul: „Contribu
ție extrem de importantă la creș
terea capacității de asimilare a cit 
mai multor cunoștințe, la realizarea 
unei atmosfere de disciplină, a spi
ritului colectiv, la cultivarea dorin
ței de a fi în frunte și — pentru 
aceasta — de a munci, de a în
văța necontenit".

Completează profesoara de edu
cație fizică: „...Și un puternic efect 
de sănătate, de dezvoltare armo
nioasă. Să-i vedeți pe cei din a 
Vll-a și a VIII-a; ți-e mai mare 
dragul să-i privești, ce frumos au 
crescut! La ora de educație fizică 
nimeni nu cere „scutire". Cine ar 
vrea să se scutească de... sănătate?"

— Ce pondere au atletismul și 
gimnastica în activitatea sportivă a 
elevilor ?

— Egalitate cu... fotbalul. Avem 
echipe de gimnastică artistică, echi
pe de băieți și fete din clasele VII 
—VIII și foarte mulți iubitori ai 
acestui sport in clasele mici. In 
ceea ce privește atletismul, iată pe 
cițiva din performerii noștri, cîști- 
gătorii ultimelor concursuri inter- 
clase și pe școală: B. Amălăngii, 
C. Marcu, G. 
Latu, I. Tofan, 
Capră, Aneta

Barzaghideanu, G. 
Maria Cristea, Elena 
Răzeșu...

★
îl întîlnesc și pe pre-La „stadion' 

ședințele sfatului popular comunal 
tov. Gheorghe Valache. II rog să 
participe la mica noastră „masă ro- 
tundă“. Răspunde cu amabilitate și

••Corespondenții ne scriu despre

Sportul in stațiunile de odihnă

cu o mărturisire: „Și eu 
mare amator de sport !“

— Ce loc ocupă sportul 
cooperatorilor și în primul 
cea a tineretului ?

— La Itești, organizarea timpului 
liber' se bucură de toată atenția. 
Organizăm ; serbări, manifestații cul
turale la care participă brigada ar
tistică sau brigada de teatru ; au 
loc „călătorii geografice" și, bine
înțeles, multe acțiuni menite să 
contribuie la însușirea cunoștințe
lor de specialitate din domeniul 
agriculturii și zootehniei.

Sportul este nelipsit din această 
organizare a timpului liber. S-a 
creat și se dezvoltă o tradiție spor
tivă la care oamenii de aici țin 
foarte mult. Nici nu poate fi vorba 
de a „uita" această activitate. Pen
tru că locuitorii comunei, tineri sau 
vîrstnici, s-au obișnuit: 
duminică, 
mineața, se string la terenul de 
sport. Ca 
ticipe la întreceri...

— Multe din aceste succese se 
datoresc muncii entuziaste a con
siliului asociației sjxirtive, îmi 
spune T. Dumitrache, președintele 
Consiliului raional al UCFS Bacău. 
Fiecare dintre membrii consiliului 
iubește și... practică sportul.

Interesant. Reporterul cere amă
nunte Și— notează : Vasile Ciubo- 
taru,. președintele asociației, este 
cel mai bun voleibalist, gimnast, 
jucător de șah și de tenis de masă 
din comună; C. Apostol — secreta
rul asociației — campion raional 
la orientare turistică, Constantin 
și Constanța Doroftei — campioni 
de tir. Ion Clapon — atlet și gim
nast fruntaș. Aurel Florea, atlet și 
fotbalist, C. Rostiov, instructorul 
echipei feminine de volei și căpi
tanul echipei de fotbal.

★
Pînă la urmă, „masa rotundă" s-a 

mutat în livada cu cireși. Aici am 
mai aflat că asociația „Lumina" pre
gătește o mare „duminică cultural- 
sportivă", că „trebuie să organizăm 
mai multe întreceri de ciclism (ce 
repede prinde sportul acesta!)“, că 
„acum, dacă ne-am. -pus în gind să 
facem o arenă de popice, atunci hai 
s-o facetn.

Ce gustoase sînt, într-adevâr, ci
reșele de Itești !

în fiecare 
cam pe la ora șapte di-

să privească sau să par-

CAMPIONATE INDIVIDUALE 
LA SINAIA

în fiecare serie, la Sinaia își pe
trec concediul de odihnă cîteva mii 
de oameni ai muncii. Cei veniți la 
odihnă pot practica și sportul lor 
preferat. Administrația stațiunii s-a 
preocupat de asigurarea condițiilor 
necesare. Astfel, se organizează cu 
succes campionate la șah și tenis de 
masă, la care participă oamenii mun
cii veniți la odihnă. Mult solicitate 
sînt și terenurile de volei pe care 
se întrec zilnic numeroși iubitori ai 
acestui sport.

Si turismul se bucură de simpatia 
celor veniți la odihnă. Cu regulari
tate se organizează excursii la Piscul 
Cîinelui, Cota 1400, Stînca Ana, Cas
cada Urlătoarea, Vîrful cu Dor etc.

Nicu Sbuchea

1NTR-O 
DE PE

STAȚIUNE 
LITORAL

maiLitoralul a început să fie tot 
solicitat în aceste zile. Este firesc I

Am intrat doar în .luna lui Cuptor". 
La Mangalia și-au dat întîlnire nu
meroși oameni ai muncii din toate 
colțurile țării. Pentru a face ca tim
pul de odihnă să fie cîț mai plă
cut, conducerea Casei de cultură din 
localitate a organizat activități spor
tive care atrag de fiecare dată multi 
iubitori ai sportului. După un serios 
instructaj teoretic susținut de profe
sorul de educație fizică Ion Pocitaru, 
numeroși tineri și vîrstnici intră în 
apă să învețe înotul. Cei avansați 
sînt îndrumați să-și perfecționeze 
stilul iar alții sînt atrași de jocul de 
polo.

La stadion, pe pista de atletism, pe 
terenurile de volei, baschet și tenis 
de cîmp se organizează întreceri viu 
disputate. T. Bogdan — lăcătuș me
canic la Combinatul chimic din Cra
iova, V. Miclea — muncitor la fabri
ca de blănuri ,1 Mai' din Oradea, 
G. Drăghiță — electrician la uzina 
Autobuzul din București, I. Matreș — 
lăcătuș la C.F.R.-Dej ș.a. sînt nelip
sit! zilnic de pe stadion.

DAN GIRLEȘTEANU

I. Ncgruț

spune despra un co
pil foarte vioi și 
neastîmpărat că este 
nervos și rău, fără 
a se ține seamă de 
rezerva sa de ener
gie, care cere să fie 

. cheltuită. Din păca
te, sînt multe cazuri 

în care nu are cum să și-o cheltuiască. 
In zilele ploioase sau reci îl închidem 
în locuință, unde nu-i dăm voie să facă 
zgomot, deranj etc. în zilele eu soare 
îl plimbăm o oră-două, dar de cele mai 
multe ori îi interzicem să alerge (pen
tru că transpiră) să sară (de frică să 
nu cadă), să se joace în nisip (pentru 
că se murdărește). Tata își cheltuiește 
rezervele de energie la... meciul săp- 
tămînal, mama cu treburile menajere, 
iar copilul trebuie „să dea dovadă de 
disciplină" și să se mulțumească cu 
jocuri cît mai liniștite ! Și totuși, se știe 
că la vîrstele mici echilibrul copiilor 
este încă instabil, că ei se împiedică 
și cad ușor, că mișcările lor nu sînt 
suficient de coordonate și că, în fine, 
ei cheltuiesc multă energie pentru miș
cări simple. Mai știm, de asemenea, că 
atenția lor nu se poate fixa mult timp, 
că ei au nevoie de variație, și totuși...

La 7 ani începe școala. Copilul tre- 
buie să fie bine dezvoltat, rezistent, dis
ciplinat, cu o coordonare bună și cu o 
atenție trează, obișnuit cu intemperiile 
și cu un regim de viață ordonat. Este 
oare posibil așa ceva ? Da, dar numai 
in cazul în care toată familia — 
clusiv bunicuța cu inimă de aur 
se coalizează în acest scop.

Iată cum e bine să se procedeze, 
primul rind trebuie respectate orele__
masă. Să nu se tolereze mofturile ne
justificate (dintr-o dragoste greșit înțe
leasă), însă nici să fie obligat copilul 
să mănince alimentele care nu-i plac. 
Somnul să totalizeze cel puțin 10 ore din 
24. Culcarea — începind de la ora 9 
seara cel mai tîrziu. Dacă are focare 
de infecție amigdaliene sau polipi, aces-

„Cupa regiunii• •

în apropierea cabanei Izvorul Mun
telui din munții Ceahlăului a avut 
loc în zilele de 24—26 iunie, un fru
mos concurs de orientare turistică 
dotat cti „Cupa regiunii Bacău'. 
Această tradițională întrecere a reu
nit sportivi din regiunile Iași, Ploiești, 
Dobrogea și din raioanele regiunii 
Bacău (reprezentate prin orașul și 
raioul Bacău, orașul și raionul Ro
man, Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, raioa
nele Tg. Neamț Și P. Neamț). Amin
tim că în anul trecut cupa a revenit 
raionului P. Neamț și că ea a fost or
ganizată pe munții Cernegura și Coz- 
la, unde s-au desfășurat întreceri în 
etapă de zi și de noapte.

La această nouă ediție a concursu
lui, traseul s-a menținut destul de 
dificil, măsurînd 12 km (cu o dife
rență de nivel de 900 m). Concuren- 
ții au fost obligați .să atingă un nu-

in-

In 
de

tea trebuie asanate la recomandata 
dicului, iar bolile intercurente 
la timp. Foarte 
căperea în care 
bine aerisită și, 
să poată dormi 
asemenea, este ... _______ _______ __
asigurăm copilului cît mai multe ore 
In aer liber, să-I lăsăm să se joace, să 
alerge și să sară, acolo unde poate face 
acest lucru fără pericol de accident. 
Iar dacă copilul nu este bine dezvoltat, 
va trebui să urmeze un tratament de 
gimnastică specială medicală, la unul 
din serviciile de specialitate.

Dar cu sportul cum stăm ? La această 
vîrstă se poate oare vorbi de sport ? 
Intr-un fel, da. Orice băiețaș care vede 
o minge, trage un șut. El merge cu tro
tineta, cu tricicleta. Fetițele se joacă 
și ele, cu mingea, cu cercuri, sar șo
tronul etc.

Putem și avem datoria să facem mai 
mult. Să-i îndrumăm sistematic pe copii 
spre îndeletniciri plăcute care să le în
tărească în același timp sănătatea. Vara 
este folositor să-i Învățăm să inoate. 
Supravegheat, copilul poate învăța Îno
tul încă de la 4 ani. Iarna să le dez
voltăm simțul de echilibru, coordonarea 
șl viteza mișcărilor prin patinaj. Sâ-1 
facem mai indemînatici prin jocurile cu 
mingea, mai tari prin gimnastică, fă
cută fie in colectiv, fie acasă. Să-i de
prindem cu excursiile scurte — exce
lente izvoare de sănătate, frumusețe și 
fortificare.

Mai vreau să subliniez un lucru. Co
pilul e bine să stea cît mai mult timp 
in aer liber, să trăiască în încăperi cit 
mai bine aerisite, la o temperatură mo
derată. Este de dorit să se deprindă cu 
apa rece sau abia călduță. Soarele, dacă 
nu Se face abuz de el, 2....
de prețios in dezvoltarea copilului. Ra
zele sale pătrunz.ind în piele asigură 
mobilizarea vitaminei B care se găsește 
acolo și ajută la o calcifiere normală 
a oaselor. Să fim însă atenți. Să nu 
grăbim „bronzarea" dacă vrem ca soa
rele să-și facă efectul binefăcător. In 
fine, capul copilului trebuie să fie aco
perit cu o pălărioară, de preferință albă, 
pentru evitarea insoiației, iar îmbrăcă
mintea să fie comoda, adecvată sezo
nului.

Respectarea acestor reguli simple duce 
la rezultate admirabile. Viața ordonată, 
odihna suficientă, mesele la ore regu
late, călirea sistematică a organismului, 
mișcarea organizată și corespunzătoare 
virstei, fac din orice copil „nervos" sau 
„rău” un omuleț dezghețat, curajos, re
zistent, sănătos, vesel și fericit.

EDIT PETRUT
medic primar

_____  tratat# 
important este ca în- 
doarme copilul să fie 
cînd permite timpul, el 
cu geamul deschis. De 
de datoria noastră să

este deosebit

O gazdă căutată tot amil: muntele. Arșița verii constituie un motiv In 
plus pentru turiști de a străbate cărările munților, pentru a sorbi aerul 
proaspăt al înălțimilor și a admira natura în toată măreția ei.

Bacău“ la orientare turistică

&L. -2

măr de 3 stații de gradul I și 15 
posturi de control. De asemenea, ei 
au trebuit să rezolve un număr de 
cinci elemente tehnice. La startul în- 
ttecerilor — cu etapă numai de zi 
— s-au prezentat 14 echipe de băieți 
și 9 de fete, ceea ce constituie o 
reușită organizatorică. Trebuie spus, 
totodată, că cei ce și-au demonstrat 
cunoștințele în această interesantă 
ramură sportivă au trebuit să facă 
fată, spre sfîrșitul concursului, unei 
ploi torențiale și implicit terenului 
foarte alunecos. Totuși, competiția 
s-a bucurat de un deplin succes, da
torită nivelului bun de pregătire a 
tuturor sportivilor.

în clasamentul masculin pe primele 
locuri s-au situat echipele Petrolul 
Ploiești, Proletarul Bacău și Chimia 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Competi
ția feminină a revenit reprezentativei

raionului Tg. Neamț, formată 
sportivele Constanta Anastasiu 
Zoica Ungureanu. Pe locurile II și 
III: Petrolul Ploiești și raionul P. 
Neamț. La sfîrșitul întrecerii, după 
alcătuirea clasamentului general, 
cupa a lost înminată asociației spor
tive Petrolul Ploiești, care a fost pe
nalizată cu cel mai mic număr de 
puncte (la băieți cit și la fete). Ing. 
Tănase Nicolae, loan Cutulub, Paula 
Stănescu și Marcela Frînculescu, 
componenti ai echipelor Petrolului 
și-au înscris numele la loc de cinste 
în ediția 1966 a acestei competiții.

CORNELIU NEMȚEANU — coresp*
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DIN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE PERFORMANȚĂ
în vederea viitorului campionat masculin

al categoriei A la. volei
Vechi „minusuri" tehnico tactice care trebuie înlăturate

Comparativ cu întrecerea ante
rioară, ediția 1965—1966 a campio
natului republican de volei s-a si
tuat — în general — la un nivel 
calitativ superior, oferind mult mai 
-multe meciuri echilibrate și înre- 
-gistrîndu-se, ca urmare, o creștere 
însemnată a numărului spectatorilor.

Din punct de vedere valoric, atît
• echipele din seria I, cît și cele din 
seria a II-a s-au împărțit în două 

.grupe, înlăuntrul cărora echilibrul
a fost destul de pronunțat, el re- 
fiectîndu-se de altfel în clasamente, 
în seria I, de-o parte Rapid Bucu
rești, Dinamo București, Steaua 
București, Tractorul Brașov și Știin
ța Galați, de cealaltă — Politehnica 
Brașov, Progresul Brăila, Petrolul 
■Ploiești, Politehnica Timișoara, Mi
nerul Baia Mare, Politehnica Cluj 
și Farul Constanța. în seria a doua, 
în care echilibrul a fost și mai ac
centuat iar posibilitățile tehnico- 
tactice ale majorității echipelor se 
apropie de cele ale formațiilor din 
grupa secundă a primei serii, cate
goria fruntașă ar constitui-o Viito
rul Bacău, Alumina Oradea. 

■C.S.M.S. Iași, Înainte Timișoara și 
Electroputere Craiova, iar pe cea
laltă — Progresul București, I.C.F. 
București, Știința Petroșeni, Ind. 

Sirmei C. Turzii și Știința Tg. Mures.
Referitor la procesul de instruire, 

rețin atenția îndeosebi cîteva as
pecte evidențiate de campionatul nu 
de mult încheiat. Mai întîi, despre 
apărare. Toate echipele au folosit, 
așa cum e recomandabil, sistemul 
defensiv cu centrul doi retras, apli- 
cîndu-1 mai bine tactic cele din 
grupele prime ale seriilor-, care ma
nifestă un plasament corespunzător 
al jucătorilor în linia a doua. Des
fășurarea întrecerii a subliniat, în
trucât marea majoritate a mingilor 
trimise de atacuri ajung în treimea 
din fund a terenului, necesitatea 
Imperioasă ca mișcarea în teren 
din linia a doua să se perfecționeze 
in funcție de atacul advers și blo
cajul propriu. Pentru aceasta, se 
impune dezvoltarea gîndirii tactice, 
precum și dezvoltarea vitezei, în 
special a vitezei de deplasare și de 
re«cție. Un amănunt foarte impor
tant care trebuie menționat o dată 
în plus îl constituie obișnuirea ju
cătorilor cu pozițiile medie și joasa 
atunci cînd se află în linia a doua, 
adică pozițiile ce favoriz-ează exe
cutarea plonjoanelor pe care și în 
recentul campionat jucătorii noștri 
le-au utilizat mult prea puțin. Este 
t neînțeles o constatare de loc îm
bucurătoare. O alta, privește exa
gerările în executarea pasei cu două 
suini de jos. Antrenorilor trebuie 
4nou să le amintim că au datoria 

r « pregătească în egală măsură și 
pesete de jos și de sus, cu o mînă 
r .'u două mîini, menite a contribui 

’-a -ealizarea unei mai mari varie- 
tați a atacurilor.

Ca urmare a ultimelor modificări 
-- lamentare. în apărare a apă-

- : autodublajul, capitol însemnat 
rare, din păcate, s-a arătat a fi 
ap oape total neglijat în pregătirea
- celor noastre. în consecință, se 
‘moune antrenarea prin exerciții 
sp* i*le  a autodublajului care, bine 
> • .a punct, poate asigura prote-

a doi metri din spatele blo- 
Cît privește blocajul, prima

* .'«r a apărării, valoarea acestuia 
gar simțitor față de anul tre-

CM iar încă insuficient din punct 
! < -ie-e al orientării și agresivi-

a. efectuării așa-num>itelor
_ Un astfel de blocaj, că-
ru.j poate spune pe drept cu-

'- esiv", execută foarte bine 
: • « • Derzei, Nicolau, Bartha,

Bărbuță, Udișteanu, Gri- 
~'orbeanu și Plocon.

?-• ■ -.du-ne la atac, trebuie să
■aM - mai bună orientare gene-
ra jmbinațiile cu intrarea în
!■ : .a fileu a unui jucător din
li'-.4 • doua. Aceste combinații
re^ —. szonci cind prima pasă este 
ex- - precis la ridicător. Dar-, 

’e<. ‘ • oastr’e omit adesea fap- 
R urma intrării, cuplurile
ă i. ător trebuie să alter-

ile de atac din pase 
e din pase „întinse", pe 
rest sens, un joc mo- 
: au practicat echipele 
mrești. Știința Galați, 
rești. Tractorul Brașov 
foro vici-Dră ga n -N icolau 
București. Evidențierile 
ine. impunind recoman-

darea unei mult mai mari preocu
pări pentru alternarea judicioasă a 
combinațiilor tactice cu două pase 
și cu o pasă, care în momentul de 
față se utilizează numai accidental 
La unele echipe îmbucurător este 
faptul că trăgătorii au început să 
se acomodeze cu pasele mai departe 
de plasă, dar atacurile efectuate de 
ei sînt încă insuficient de eficace 
dovedind necesitatea folosirii în 
pregătire, prin numeroase repetări, 
a tuturor procedeelor loviturii de 
atac din pase de la 1 m distanță de 
plasă.

Determinată tot de ultimele modi
ficări regulamentare, o deosebită 
amploare și însemnătate a căpătat 
și dublajul în atac, în care privință 
echipele noastre fruntașe au expri
mat de asemenea deficiențe în edi
ția 1965—1966 a campionatului re
publican, evidențiindu-se, dar și ei 
cu inegalități, doar ridicătorii-coor- 
donatori, îndeosebi Drăgart, Ganciu, 
Stamate, V raniță, Cristiani și Iorga.

Cîteva cuvinte despre „capitolul" 
care asigură continuitatea jocului 
și anume, tactica la serviciul ad- 
vers-primirea serviciului. Acest as
pect trebuie desigur analizat numai 
în funcție de serviciu, a cărui exe
cuție a devenit îndeobște o simplă 
formalitate. Cu toate acestea, ana
liza foilor de arbitraj arată că s-au 
greșit sumedenie de servicii, ceea 
ce nu este îngăduit majorității ju
cătorilor noștri divizionari, dacă nu 
chiar tuturor. De exemplu, numai 
în meciul Rapid—Dinamo din turul 
campionatului au fost ratate 9 ser
vicii de jucătorii primei echipe. S-a 
observat în același timp, denotînd 
lacune în pregătire, renunțarea în 
genere la serviciul în forță, uitîn- 
du-Se utilitatea acestuia și cît de 
multe și de prețioase puncte directe 
realizează de pildă rapidistul Min- 
cev, care folosește din plin servi
ciul de sus, din lateral, în forță. Ca 
atare, perfecționarea serviciului din 
punct de vedere tehnic și tactic și 
alternarea serviciului în forță 
cel „plutitor" se recomandă 
sis tentă.

De asemenea, campionatul 
rînd terminat a reliefat

cu
CU 
in-

cu-de 
scăderi 

grave în privința primirii serviciu
lui, foile de arbitraj avînd înregis
trate puncte pierdute în serie din 
cauza greșitei primiri a serviciului, 

în încheiere, se cuvine a-i evi
denția pe antrenorii care au muncit 
mai bine în pregătirea echipelor lor 
pentru campionatul care a trecut și 
în același timp a-i nota cu „mi
nus" pe aceia oare au efectuat un 
lucru metodic de slabă calitate. în 
prima categorie se înscriu : J. Po- 
nova (Rapid), S. Mihăilescu (Dina
mo), T. Tănase (Steaua), FI. Balaiș 
(Știința Galați) și V. Ghenadie (Vi
itorul Bacău). Din cealaltă fac parte: 
C. Bengeanu (Politehnica Cluj), 
A. Mantz (Minerul Baia Mare), 
V. Măgureanu (Industria sirmei C. 
Turzii) și D. Buba (Știința Tg. Mu
reș).

prof. N. TARCHILA
antrenor federal
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I. Baciu intr-o spectaculoasă aruncare peste piept.

campionatele mondiale
INTERVIU CU GH. IACOBINI, SECRETAR AL F.R.L.

După întoarcerea delegației noastre care a participat la 
campionatele mondiale de lupte greco-romane de la Toledo 
(S.U.A.) am solicitat un interviu tovarășului Gh. Iacobini, 
secretar general al F. R. Lupte, conducătorul delegației.

— In convorbirile prin cablu pe care le-am avut, 
ne spuneați că la această ediție a fost o participare foarte 
valoroasă. Am dori să ne dați cîteva amănunte.

— Toate cele 20 de țări participante au venit la Toledo cu 
cei mai valoroși sportivi. Nit este întîmplător faptul că dintre 
acestea numai 6 au avut echipe complete. Nici o delegație nu 
a adus luptători pe care să-i încerce acum. Este suficient să 
precizez că din cei 7/5 sportivi, peste 30 au fost medaliați ai 
campionatelor mondiale și ai Jocurilor Olimpice. Astfel, la 
fiecare categorie au concurat cel puțin 3—4 dintre aceștia.

— Cum s-au comportat cei 6 luptători români ?
— Sportivii noștri s-au prezentat bine pregătiți. Campiona

tele europene, care au avut loc cu puțin timp înaintea „mon
dialelor*,  ne-au dat posibilitatea sâ facem o selecție judi
cioasă. Toți cei 6 luptători se puteau clasa în primele șase 
locuri.

Cel mai bun sportiv al nostru a fost tînărul Ion Baciu. în 
ciuda faptului că nu a ocupat decîț locul K la cat. 57 kg. 
El a amintit celor prezenți de evoluțiile glorioase ale prede
cesorilor săi, maeștrii emeriți ai sportului Cernea și Pirvulescu. 
După meciurile egale în fața campionilor mondiali Stange 
(R.F.G.) și Varga (R.P.U.), Baciu a fost frustrat de victorie 
în partida cu Besergil (Turcia) și astfel a ocupat doar lo
cul V.

Tînărul luptător FI. Ciorcilă (cat. 78 kg.) a concurat cu 
multă voință și a respectat indicațiile tehnico-tactice date de 
antrenori. Cea mai frumoasă victorie a obținut-o în semifi
nală, cînd l-a învins prin tuș pe pretendentul la medalia de 
aur, Petkov (Bulgaria), furnizînd o mare surpriză a campio
natelor. Obținînd medalia de argint el a realizat o performanță 
la nivelul posibilităților.

La categoria 97 kg. N. Martinescu, omul ,.numărul unu*  al 
formației noastre, a luptat destul de bine cu Radev (Bulga
ria ) în fața căruia pierduse la Tokio, terminind de astă dată 
la egalitate. Surprinzător a evoluat însă în meciul cu finlan
dezul Maenpaa care l-a condus cu două puncte, ceea ce l-a 
obligat apoi să facă eforturi deosebite pentru a obține, în 
final, un „nul*.  Acest rezultat l-a costat medalia de aur sau

Preocupări pentru depistarea și instruirea
tinerilor baschetbaliști

O simplă înșiruire a acțiunilor organizate în ultima vreme de federația 
de baschet , de către unele comisii regionale, cluburi, școli sportive și pro
fesori de educație 
pentru depistarea, 
o pondere tot mai 
de pildă, în afara 
republicane pentru 
sportive de elevi (întreceri care reunesc majoritatea juniorilor aflați in pra
gul senioratului), s-au disputat, sau sînt în curs de desfășurare, „Cupa 
Carpați*  (competiție organizată de Ș.S.E. Brașov pentru copiii pînă în vîrsta 
de 14 ani), „Cupa tînărul baschetbalist*  (inițiată de F. R. Baschet pentru 
juniorii născuți în 1950 și mai mici) și „Cupa pionierului*  (o întrecere ine
dită de aruncări la coș organizată de comisia regiunii Banat). Toate aceste 
competiții angrenează intr-o activitate organizată și de lungă durată un nu
măr mare de baschetbaliști de la cea mai fragedă vîrstă pînă la expirarea 
junioratului.

O altă interesantă întrecere a fost organizată la Oradea din inițiativa prof. 
Emil Blaga de la Liceul nr. 4 din localitate. Este vorba de o întrecere la 

baschet, învățătură, bună purtare și activitate pionierească, organizată pentru 
elevii și elevele claselor V—l’III și răsplătită cu ecusonul de „Baschetbalist 
fruntaș*.  Deoarece obligațiile, prevăzute de regulament sînt deosebit de com
plexe și pot servi drept exemplu pentru organizarea altor dispute școlărești, 
socotim util să extragem cîteva din ele. La baschet, de exemplu, se acordă 
puncte pentru frecvență la antrenamente, coșuri înscrise în jocuri oficiale,

fizică de la unele licee ilustrează faptul că preocuparea 
selecționarea și instruirea tinerilor baschetbaliști capătă 
însemnată in activitatea acestui joc sportiv. In acest an, 
tradiționalelor campionate republicane școlare, campionate 
juniori și junioare și a concursului republican al școlilor

de argint. Martinescu s-a reabilitat oarecum în meciul deci
siv pentru cucerirea locului III, învingîndit-l pe renumitul 
luptător maghiar Kiss. După părerea mea Martinescu a greșit 
neper mi s în meciul cu Maenpaa.

Gh. Stoiciu (cat. 52 kg.) a luptat bine ocupînd locul IV 
și jitstificînd astfel selecționarea sa în locul lui Turturea. 
Despre 1. *151300  (cat. 87 kg.) pot spune că s-a comportat 
bine numai în primul meci cu campionul olimpic Simicî (Iu
goslavia). In continuare el a evoluat mediocru și chiar slab. 
Este adevărat că Țăranu s-a resimțit după accidentul care 
l-a ținut departe de „saltea*  timp de un an și că a concurat 
la o Categorie superioară de greutate, dar aceasta nu justi
fică în întregime locul 6 pe care l-a ocupat.

In contrast cu comportarea de la ..europene**  S. Popescu 
(cat. 63 kg.) a dovedit la campionatele mondiale multă 
inconstanță. După două rezultate bune de egalitate, rea liza t& 
în fața unor luptători medaliați ai C.M., a intrat nedecis în 
ultimul meci cu iranianul Khorshedfor și a primit un avertis
ment pentru pasivitate. In acest moment a fost sfătuit să 
riște pentru a reuși o victorie prin tuș, singura posibilitate 
de a mai rămîne în concurs. Aceasta nu i-a reușit, fiind con
trat de adversar a fost el cel învins prin tuș.

In general, toți concurenții noștri au dovedit o rezistență 
specifică bună. Locul III pe națiuni este valoros, mai ales că 
pentru cucerirea lui au luptat cu șanse apropiate sportivii 
din Turcia, Suedia, R.F. Germană și Finlanda. Este un merit 
al luptătorilor români de a fi fost mai dîrzi și mai hotărîți 
în 'obținerea acestui succes.

— O ultima întrebare: ce vor face în perioada urmă
toare luptălorii noștri fruntași ?

— Se pregătesc cu aceeași sirguință deoarece în zilele de 
16 și 17 iulie vor area loc întrecerile Balcaniadei de lupt» 
greco-romane și libere la Ljubljana (Iugoslavia). La acesta 
întreceri vom participa la ambele stiluri cu echipe complete. 
Ele se anunță dificile datorită valorii luptătorilor din țării» 
balcanice și îndeosebi ai celor din Bulgaria, Turcia și Iugo
slavia. Așa că, sportivii noștri, abia întorși de la „mondia
le*  și-au și început pregătirile pentru această importantă com
petiție.

Interviu consemnat de 
VASILE GODESCU 

și COSTIN CHIRIAC

pase decisive, deposedarea adversarului d« minge (fără fault), acuratețea 
caietului de baschet ; la educația fizică — pentru recordul clasei la atletism ; 
la activitatea pionierească — pentru munca în detașament, activitatea cultu
rală și obștească; la bună purtare — pentru disciplină, punctualitate etc. 
Cît privește învățătura, clauza regulamentului este clară: pentru ecusonul de 
„Baschetbalist fruntaș*  pot candida numai cei cu medii trimestriale peste 7. 
Regulamentul mai prevede scădere de puncte pentru frecventă slabă la an
trenamente, coșuri ratate, pas» la adversari și greșeli în apărare, întîrzieri, 
tinută dezordonată, comportare ne corespunzătoare în clasă sau pe stradă, 
rezultate mai slabe la atletism comparativ cu anul precedent etc. Elevul tre
buie să totalizeze 100 de puncte pentru gradul I, 200 pentru gradul II și 
300 de puncte pentru gradul III. Scopul acestei întreceri: stimularea spiri
tului de concurs, legarea activității în baschet de celelalte probleme al» 
școlarilor, stimularea însușirii în mod corect, piuă la îndemînare, a proce
deelor tehnice.

Desigur, în această enumerare a inițiativelor pe plan regional sau repu
blican nu putem omite pe cea a comisiei centrale de tineret din cadrul fede
rației care, prin prof. Stelian Gheorghiu — un neobosit animator al basche
tului — a organizat cîteva demonstrații în școlile bucureștene. Demonstra
țiile, desfășurate cu sprijinul unor echipe fruntașe (Academia Militară— 
antrenor maestrul emerit al sportului Andrei Folbert, Olimpia M. I. — an- 
trenoare prof. Stela Rusu ș.a.) s-au bucurat de un deosebit succes și au sti
mulat activitatea baschetului în școlile respective.

Iată, deci, că in baschetul nostru se face tot mai mult simțită preocupa
rea pentru ridicarea elementelor tinere, pentru asigurarea unei baze solide pe 
care să se ridice nivelul performantelor la o valoare cît mai înaltă. Este 
drept, unele centre cu o veche și puternică tradiție (Tg. Mureș și Cluj) au 
rămas încă datoare. Sperăm însă că și ele se vor alătura inițiativelor tot mai 
numeroase și vor participa cu toate forțele la acțiunea de redresare a basche
tului nostru.

D. STANCULESCU
—
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’e agenda F. R. Fotbal în această vară
De vorbă cu tov. Fiorea Tănăsescu — secretar generai

r iorința de a înfățișa cititorilor noștri citeva 
i reocupările din această vară a F. R. Fotbal, 
•-1" adresat ieri dimineață tov. FLOREA TĂ- 
ĂSESCU, secretar general al federației.

— VĂ RUGĂM SĂ NE SPUNEȚI SPRE CE 
DIRECȚII ÎȘI VA ÎNDREPTA ATENȚIA FE
DERAȚIA DE FOTBAL ÎN PERIOADA DE 
VACANȚĂ CARE SE APROPIE?

— Mai întii trebuie spus că pînă la vacantă 
tai e destul: ultima etapă a categoriei A (10 
ilie); semifinalele (13 iulie) și finala (17 iulie) 
Cupei României" ; turneul final și finala cam- 
tonalului republican de juniori (17 iulie); iinala 
Cupei balcanice" ediția 1965—1966, intre Rapid 
i Farul ■, fazele de zonă, semifinalele și finala 
Cupei orașelor reședință de regiuni" ele. După 
um se vede foarte multe compel if ii se vor 
ncheia in luna iulie, dar nu este mai puțin ade- 
■ărat că altele vor începe: „Cupa de vară", la 
are s-au înscris 64 de echipe din categoriile A,

B și C ; barajul pentru promovarea în categoria 
C; „Cupa F. R. Fotbal" pentru 'juniori; campio
natul universitar de fotbal etc.

— ÎN AFARA ACESTOR ACȚIUNI, CE MAI 
AVEȚI ÎN VEDERE PENTRU ACEASTĂ 
VARĂ?

— Este vorba de obișnuitele reuniuni ale antre
norilor, medicilor și arbitrilor. Spun obișnuitele 
numai in sensul de tradiționale, pentru că bazele 
lor de organizare vor fi altele. Astfel, între 8—12 
august, în Capitală va avea loc un curs de antre
nori, la care au fost invitaji și antrenori mai 
tineri dar cu perspectiva de a activa îrpsciitor la 
echipele noastre cele mai bune. Cu acest prilej 
au fost invitafi și o serie de specialiști de peste 
hotare. Astfel, și-au anunțat participarea Lajos 
Baroti (Ungaria), Giorgio Ferrari (Italia) și Georges 
Boulogne (Franța). Âlti doi, specialiști străini, 
Allan Wade (Anglia) și Helmuth Schon (R. F. 
Germană), vor participa in septembrie la un

a 10 iulie începe barajul 
pentru categoria C

Prin retrogradarea echipelor clasate pe 
icurile 13 și 14 în cele patru serii 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej și 
Jnirea Negrești în seria Est, Marina 
langalia și Rulmentul Brașov în seria 
>ud, Electromotor Timișoara și Mine- 
ul CîmpuJung în seria Vest, Gloria 
Jistrita ii Forestiera Sighetul Mama
iei în ^rria Nord), în categoria C au 
ămas opt locuri... libere. Ele vor fi 
icupate de opt echipe campioane de 
egiuni, care vor fi desemnate în urma 
nui turneu de baraj ce va începe la 10 
'die. Vor participa cele 16 campioane 
Ie regiuni împreună eu echipa cam- 
jioană a orașului București. Conform 
regulamentului, pentru a se ajunge la 
jn număr par de participante, se dispu
nă mai întîi meciul preliminar dintre 
campioana orașului București (Dinamo 0- 
îor) și campioana regiunii Brașov 
A.S.A. Sibiu). Primul joc, disputat 

duminică la Sibiu, s-a încheiat cu 
victoria formației locale, A.S.A., cu 2—0. 
Returul se va disputa duminică în 
Capitală.

Comisia de competiții din F. R. Fotbal 
li procedat Ia alcătuirea celor opt pe
rechi, pe baza criteriului geografic, iar 
zilele trecute, în prezența delegaților 
echipelor participante, s-a procedat la 
tragerea la sorți a ordinei jocurilor din 
baraj, lată meciurile care vor avea loc: 
Ancora Galați—Textila Botoșani, Glo
ria Hirlad—Victoria Bacău. Metalul Pi
tești—campioana reg. Ploiești, Metalul 
Oțelul Roșu—rAutorapid Craiova, cam
pioana reg. Crișana—Aurul Zlatna, To- 

Bitorul Baia Mare—Medicina Cluj, Slu
ti Tulcea—campioana reg. București, 

k.S.A. Sibiu sau Dinamo Obor Bucu
rești—Confecția Odorhei. Primele echipe 
bînt organizatoarele partidelor din tur.

Jocurile se vor disputa la 10 și la 17 
iulie. La victorii și golaveraj egal se va 
disputa un al treilea meci. In caz de 
egalitate și după prelungiri se va ca
lifica echipa cea mai tînără.

Azi și miine pe terenurile 
de fotbal din țară

S-ar părea că azi și mîine amatorii 
de fotbal din țara noastră ar avea 
două zile de vacanță. într-adevăr, cam
pionatul categoriei A este întrerupt, Iar 
echipele din B șl C și-au încheiat în
trecerea. Dar realitatea este cu totul 
alta și o scurtă trecere în revistă a 
jocurilor programate sîmbătă și dumi
nică dovedește că fotbalul nu a luat va
canță. Așadar :
^-Sîmbătă. în Capitală pe stadionul Re
publicii cu începere de la ora 19,30, se 
va disputa partida internațională PRO- 
^GREȘUL BUCUREȘTI — SPARTAK SU- 
BOTICA (Iugoslavia). Alte două meciuri 
internaționale au loc la Craiova șl Timi
șoara : ȘTIINȚA CRAIOVA — BOTEV 
VRAȚA (Bulgaria) și POLITEHNICA TI
MIȘOARA — JEDNOTA ZTLINA (Ceho
slovacia).

Mîine, duminică, start în ;>Cupa de 
vară”. în 12 orașe (Buhuși, Pașcani, Mi- 
zilx Moreni, Sighișoara, Făgăraș, Hune
doara, Lupenl, Arad, Timișoara, Turda 

Aiud) se dispută partidele primei e- 
tape. La Ploiești, Brașov, Iași și Cluj 
Continuă jocurile din cadrul fazei de 
zonă a «Cupei orașelor reședință de re
giuni”, rezervată echipelor școlare, în 
timp ce la București continuă campio
natul universitar de fotbal, la care 
și-au anunțat participarea nu mai puțin 

echipe. Tot In Capitală se va 
disputa pe stadionul Glulești parti

da dintre RAPID șl SELECȚIONATA U- 
NIVERSITARA aflată în pregătire pen
tru campionatul european din Spania.

schimb de experiență de 2—3 zile cu antrenorii 
noștri de. la echipele din categoriile A și B. La 
simpozionul, arbitrilor (10—16 august, la București 
sau Snagov) vor participa numai cei care întru
nesc condiții de a ajunge oameni de bază în 
arbitraj, adică 60—70 de peisoane în loc de 150. 
ca pină acum. La simpozion au fost invitați și 
cifiva cunoscut» arbitri străini: Pierre Schwinte 
(Franfa), L. Raduncev (Bulgaria), Ferdinand Mar
schall (Austria) și Antonio Sbardella tltalia). Tot 
în această perioadă federația va face și analiza 
activității centrelor de juniori și copii. Se preco
nizează luarea unor măsuri cum ar fi aceea ca 
în aceste centre să fie păstrate numai acele ele
mente cu reale perspective. Vrem, pe de altă 
parte să mărim numărul acestor centre pentru 
că nn este normal ca orașe ca Pitești, Craiova, 
Timișoara, Galati, Suceava, Tg. Mureș, Baia Mare 
și altele să nu-și aducă aportul la această ac
țiune de depistare și creștere a viitorilor fot
baliști.

— ÎN ÎNCHEIERE, V-AM RUGA SĂ NE 
SPUNEȚI CÎND VA ÎNCEPE EDIȚIA 1966— 
1967 A CAMPIONATELOR DE FOTBAL ?

— Dacă nu vor surveni modificări, categoria A 
va începe la 28 august, iar echipele din B și C 
își vor relua activitatea cu o săptămînă mai 
tirziu.

M T.

lilinc, la Porto, al treilea meci de iotbal
Mîine, în orașul Porto din Portuga

lia, se va disputa cea de a treia 
partidă dintre reprezentativele Ro
mâniei și Portugaliei.

Așa cum s-a mai anunțat, fotbaliștii 
români au părăsit Capitala joi dimi
neața, pe calea aerului. Ei au ajuns 
în după amiaza aceleiași zile la Paris 
și vineri dimineața, sub conducerea 
antrenorilor Ilie Oană și Ștefan 
Covaci, cei 17 fotbaliști români pre- 
zenti în capitala Franței au făcut un 
antrenament pe stadionul Colombes.

In linii mari echipa nu va diferi 
prea mult de cea care a jucat 
miercuri, în prima repriză, în com
pania formației A.S.A. București, 
adică : M. Ionescu — Popa, Nunweil- 
ler III, C. Dan, Mocanu — Ghergheli, 
D. Popescu - Marcu, Dridea I, Dobrin, 
S. Avram. După cum se vede, singura 
modificare este S. Avram în locul lui 
Stoicescu.

Aseară echipa României a sosit la 
Lisabona, iar în cursul dimineții de 
azi își va continua drumul spre 
Porto.

Reamintim că partida va fi con
dusă de arbitrii elvețieni Antoine 
Buchelli, P. Kamber și E. Pedrazzoli.

„CUPA DE VARĂ“
Iată, în continuare, programul .Cu

pei de vară“ :

24 IULIE

Grupa a VH-a: Tractorul Brașov— 
Metrom Brașov, Rulmentul Brașov— 
Oltul Sf. Gheorghe : grupa a VIII-a : 
Chimica Tîrnăveni—A.S.A. Tg. Mu
reș, Soda Ocna Mureș—Progresul 
Reghin ; grupa a IX-a: Fruotexport 
Focșani—Otelul Galati, Metalosport 
Galați—Progresul Brăila ; grupa a 
X-a: Metalul Tr. Severin—Electropu- 
tere Craiova, Progresul Strehaia— 
Victoria Tg. Jiu ; grupa a Xl-a : Me
talurgistul București — Tehnometal 
București, Flacăra roșie București— 
Dinamo Victoria București; grupa a 
Xll-a : Metalul Rădăuți—Olimia Su
ceava, Minobrad Vatra Dornei—Fo- 
resta Fălticeni.

31 IULIE

Grupa a VB-a: Oltul Sf. Gheorghe 
—Tractorul Brașov, Metrom Brașov—

Începînd de mîine duminică 3 iu
lie a.c. plafonul maxim de premii 
care era pînă acum de 120.000 lei 
a fost ridicat la 150.000 lei și la 
PRONOSPORT, pentru o singură va
riantă. Premiul maxim rămîne mai 
departe neimpozabil.

Prin acest avantaj creat partici- 
panților se asigură posibilitatea ob
ținerii unor și mai mari cîștiguri.

Ca în fiecare an și de data aceasta 
în sezonul de vară, concursurile 

PRONOSPORT continuă folosind în 
programele de concurs meciuri cu 
echipe din tara noastră prin compe
tiția „Cupa de vară" organizată de 
Federația Română de Fotbal în cola
borare cu A.S. Pronosport.

în programele de concurs vor fi 
incluse întîlnirile cele mai intere
sante. Concursul Pronosport nr. 27 
de mîine are ca vedetă meciul Por
tugalia — România și 12 întîlniri din 
cadrul primei etape a .Cupei de 
vară".

Vă prezentăm acum programul

România-Portugalia

Carvalho, portarul portughezilor, a fost mai iute decît Dridea și e pe cale 
să îndepărteze pericolul de la poarta sa. Germano și S. Avram sînt gata 
să intervină. (Fază din meciul România — Portugalia de Ia București, 2—0)

Rulmentul Brașov; grupa a VIII-a: 
Progresul Reghin—A.S.A. Tg. Mu
reș, Soda Ocna Mureș—Chimica Tîr
năveni ; grupa a IX-a: Metalosport 
Galati—Otelul Galați, Fructexport 
Focșani—Progresul Brăila,- grupa a 
X-a: Electroputere Craiova—Progre
sul Strehaia, Victoria Tg. Jiu—Meta- 
lul Tr. Severin; grupa a XI-a: Teh
nometal București—Dinamo Victoria 
București, Flacăra roșie București— 
Metalurgistul București; grupa a 
Xll-a: Chimia Suceava—Minobrad 
Vatra Dornei, Foresta Fălticeni—Me
talul Rădăuți.

4 AUGUST

Grupa a XIII-a: Steaua Buc. — 
Dinamo București, Rapid—Farul; gru
pa a XlV-a: Petrolul—Progresul 
București, C.S.M.S. — Siderurgistul 
Galati; grupa a XV-a: Minerul Baia 
Mare—Universitatea Cluj, Crișul— 
Steagul roșu: grupa a XVI-a: U.T.A. 
—Dinamo Pitești, Știința Craiova— 
Politehnica Timișoara.

începînd eu concursul de miine

150.000 lei noul plafon maxim 
de premii la PRONOSPORT

concursului Pronosport nr. 28 de du
minică 10 iulie 1966: I. Steaua — 
Dinamo Pitești (camp. cat. A), II. 
Univ. Cluj — Petrolul (camp. cat. 
A), III. Siderurgistul — Știința Cra
iova (camp. cat. A), IV. Dinamo 
București — Farul (camp. cat. A),
V. U.T.A. — Rapid (camp. cat. A),
VI. Politehnica Timișoara — CSMS 
Iași (camp. cat. A), VII. Crișul — 
Steagul roșu (camp. cat. A), VIII. 
Rapid Mizil — Flacăra Moreni (Cupa 
de vară), IX. Gaz metan Mediaș — 
Faianța Sighișoara (Cupa de vară), 
X. C.S.M. Sibiu — Chimia Făgăraș 
(Cupa de vară), XI. Metalul Hune

7 AUGUST

Grupa a VIII-a: Progresul Reghin 
—Chimica Tîrnăveni, Soda Ocna 
Mureș—A.S.A. Tg. Mureș,- grupa a 
IX-a: Progresul Brăila—Oțelul Ga
lați; grupa a X-a: Electroputere Cra
iova—-Victoria Tg. Jiu; grupa a XI-a: 
Dinamo Victoria București—Metalur
gistul București, Tehnometal Bucu
rești — Flacăra roșie București,- gru
pa a Xll-a: Chimia Suceava—Foresta 
Fălticeni; grupa a XIII-a: Rapid—Di
namo București, Farul—Steaua,- gru
pa a XlV-a: Siderurgistul—Petrolul 
Progresul—C.S.M.S.,- grupa a XV-a: 
Universitatea Cluj—Crișul, Steagul 
roșu—Minerul Baia Mare; grupa a 
XVI-a: U.T.A.—Politehnica Timișoa
ra, Dinamo Pitești—Știința Craiova.

★
F.R. Fotbal aduce pe această cale 

la cunoștința echipelor participante 
în „Cupa de vară“ eă au dreptul să 
schimbe, în tot decursul jocului, por
tarul și 3 jucători de cîmp.

doara — Minerul Lupeni (Cupa de 
vară), XII. C.F.R. Timișoara — Va
gonul Arad (Cupa de vară), XIII. 
A.S. Aiud — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii (Cupa de vară).

★
Din cauza volumului mare al lu

crărilor de omologare, premiile con
cursului PRONOSPORT nr. 26 din 
26 iunie a.c. vor fi publicate în 
numărul următor.

Tragerea premiului exceptional 
compus dintr-un autoturism „Fiat- 
600“ plus suma de 36.500 lei, diferen
ța pînă la 75.000 Iei valoarea integra-

Dintre I
zeci |
de însemnări

• O micro-anchetă printre 
antrenorii și jucătorii echipe
lor bucureștene mi-a dat ur
mătorul clasament, privind:
a. obiectivitatea publicului,
b. sportivitatea echipelor gaz
dă (din provincie):

1. Arad (U.T.A.)
2. Cluj (Universitatea)
3. ...
De comun acord cu inter

locutorii, am lăsat liber ultimul 
loc pentru ca, parafrazînd o 
vorbă de duh mai veche, fie
care dintre celelalte echipe sau 
orașe să se considere ocupanta 
acestei poziții. Nu de altceva, 
dar în august începe un nou 
campionat 1

• Tehnica în fotbal este un 
mijloc nu un scop în sine. 
Scriind asia mă gîndeSC la Du- 
mitriu, Ion Ionescu, Dobrin, 
Varga și alții. Sincer fiind, 
îmi plac Ia fel ca altora „epi
gramele" lui Dumitriu și cei
lalți, dar le aplaud doar cînd 
„poanta" se concretizează în... 
gol. Altfel...

• Dinulescu, Caricaș, Boroș 
(omul pe care-1 visa, sîmbătă 
noaptea, Vasile Zavoda), Cor- 
buș, Maior și alții care „pu
seseră în cui“ ghetele de fot
bal le vor lustrui din nou pen
tru a intra pe gazon ca... ar
bitri. Este o lăudabilă iniția
tivă a Federației de fotbal de 
a promova, printre „cavalerii 
fluierului", oameni de specia
litate.

• Viorel Mateianu : „Unu! 
dintre cele două obiective 
propuse pentru... 66, l-am atins: 
revenirea în categoria A cu 
echipa mea, Progresul. Cel 
de-al doilea, reintrarea in e- 
chipa națională, rămine de în
deplinit. Firește, depinde de 
mine, dar și de... antrenorii 
Ilie Oană și Ștefan Covaci".

• Ion Voica — antrenor la 
Știința București: „Băieții din 
echipa noastră au vrut să de
monstreze că EXISTĂ. Și, au 
făcut-o !“.

• Neparliciparea lui Pîrcălab 
la jocul cu Portugalia se da
torează entorsei suferită la pi
ciorul stîng. Este pentru pri
ma oară, în ultimii doi ani, 
cînd postul de aripă dreaptă 
a fost pus în... discuție.

• Deși amical, meciul de 
mîine, cu Portugalia, are o 
„miză“: este al treilea și cel 
care va învinge are satisfacția 
obținerii avansului unei victo
rii (în celelalte, după cum se 
știe, fiecare dintre echipe și-a 
impus punctul de vedere cîte 
o dată).

Deci, SUCCES, BĂIEȚI!
VALENTIN PĂUNESCU

lă a premiului de la concursul PRO
NOSPORT (nr. 26 din 26 iunie a.c.) 
va avea loc azi, sîmbătă 2 iulie 1966, 
în București, Calea Victoriei nr. 9, 
la ora 19.

LOTO

La tragerea LOTO din 1 iulie 196S 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

55 68 34 20 16 29 89 56 58 15
Premiul special: 34 89 58
Fond de premii: 872.019 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 8 iulie 1966 la Oradea.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



r CICLISM TRASEU-PREMIERĂ ÎN „CUPA VOINȚA" CANOTAJ

-G. Moiceanu și echipa Dinamo I conduc in clasamentele generale- Un concurs reușit-„Cupa MetaluH

BUȘTENI, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Etapa a IV-a, desfășurată vineri pe 
ruta Azuga—Brașov—Bran—Rîșnov 
—Pîrîul Rece—Predeal—Bușteni (100 
to), a fost atractivă și animată. în 
primul rînd trebuie semnalat fap
tul că a fost parcurs un traseu în 
premieră (ne referim la porțiunea 
Qtîșnov—Pîrîul Rece—Predeal) Ceea 
ce se întîlnește destul de rar astăzi 
Sn cursele cicliste. Traseul acesta 
nou, verificat în practică, se arată 
propice pentru întrecerile cicliste, 
înlesnind verificarea rutierilor la 
urcuș.

Și acum, un scurt film al etapei.
I.a  ora 16, au luat startul din Azuga 
37 de alergători. La ieșirea din Bra
șov a evadat veteranul I. Constan- 
tinescu, dar pe drumul spre Bran 
a fost ajuns de Moiceanu, Ciumeti, 
Ciocan, Gera, Neagoe, Gonțea, Ar- 
deleanu și Mihălțeanu. Plutonul, 
condus de rutierii din echipa 
Steaua I (C. Dumitrescu și Gh. Mol

ATLETISM In
s-au încheiat

campionatele juniorilor 
probele combinate

doveanul care avea doar doi oa
meni în grupul fruntaș, îi prinde 
pe fugari cu 3 km înainte de Rîșnov. 
Pînă la Bran și din nou pină la Rîș- 
nbv nimic important de semnalat. 
Ia intrarea în Rîșnov evadează Gh. 
Suciu, care parcurge singur cei 10 
km de urcuș, înscriși pe 32 de ser
pentine pînă la Pîrîul Rece. La un 
moment dat, el avea chiar 45 de 
secunde avans, dar spre sfîrșitul ur
cușului obosește și după ce cîștigă 
sprintul de cățărare este ajuns de 
un grup de 10 alergători (Moiceanu, 
Ardeleanu, Rindașu, Ciumeti, Mol- 
doveanu, Gera, Rusu, Cernea, Cio
can și Dumitrescu) împreună cu 
care își va disputa sprintul final 
din Bușteni.

Clasamentul etapei: 1. Gh. Mol- 
doveanu (Steaua) 2 h 43:05 (medie 
orară 36,8 km), 2. N. Ciumeti (Di
namo), 3. I. Ardeleanu (Steaua), 4. 
C. Ciocan (Dinamo), 5. C. Dumitrescu 
(Steaua), 6. G. Moiceanu (Dinamo) 
același timp.

cucerind detașat primul loc. Iată ordi- 
rea primilor cinci clasați la fiecare 
probă :

TRIATLON, JUNIORI II: Milo Ling 
(Viitorul Buc.) 1889 p (9,5 — 9,95 — 
6,70), IV. Pița (Tract. Br.) 1844 p, 
Gh. Lascu (G.S.M. Cluj) 1836 p, St. 
Szabo (Crișul Oradea) 1783 p, I. Io- 
iiiță (Șt. Alexandria) 1781 p; PENTA
TLON, JUNIOARE 1: 5. Tănase (CSM 
Cluj) 4077 p. (11,8 — 9,32 — 1,50 — 
5,40 — 27,1), A. Vitalios (Tract. Tg. 
Secuiesc) 4003 p, E. Schal (SSE Br.) 
3980 p, M. Salomon (Steaua) 3854 p, 
M. Anghel (SSE 2 Buc.) 3813 p; 
PENTATLON, JUNIORI I: 5. Hodoș 
(1CF) 3500 p, (6,51 — 52,22 — 23,8 
— 48,02 — 4:25,3), N. Vălimăreanu 
(Lie. 1 PL) 3035 p, /. Negruțitt (SSE 
Cluj) 2783 p, I. Pană (SSE Giurgiu) 
2780 p, A. Vâcaru (SSE Sibiu) 2635 p. 
Simbătă și duminică juniorii mari se 
întrec pe stadionul Tractorul pentru cu
cerirea titlurilor de campioni republi
cani.

C. GRUIA, coresp. reg.

Clasamentul general individual:
1. G. Moiceanu 12 h 51:45, 2. C. Cio
can la 30 sec., 3. Fr. Gera (Steaua) 
la 30 sec, 4. Gh. Suciu (Dinamo) 
la 35 sec, 5. Gh. Neagoe (Steaua) 
la 1:25, 6. M. Virgil (Steaua) la 5:00. 
Pe echipe conduce formația Dina
mo I urmată, în același timp, de 
Steaua I.

Simbătă are Ioc etapa a V-a pe 
ruta Predeal — Brașov — Hărman — 
Brașov — Predeal — Cioplea—Pre
deal—Bușteni (100 km), iar dumi
nică se desfășoară ultima etapă: 
Bușteni — Predeal — Cioplea—Pre
deal — Sinaia — Ploiești — București 
(160 km). Sosirea în Capitală are loc 
după-amiază pe velodromul Dinamo.

HRISTACHE NAIJM

BASCHET

Luni încep finalele
juniorilor

De luni 4 iulie, cele mai bune echipe 
de juniori și junioare ale țării își vor 
disputa la Bacău titlurile de campioane 
republicane la baschet. Cinstea de a 
participa la aceste finale revine for
mațiilor de băieți Gloria Roman, S.S.E. 
Ploiești, S.S.E. Oradea, S.S.E. Cluj, Di
namo București și Liceul nr. 35 Bucu
rești și a celor de fete S.S.E. Bacău, 
S.S.E. Ploiești. Clubul sportiv școlar 
București, Liceul nr. 35 București, S.S.E. 
Satu Mare și S.S.E. Brașov. întrecerile 
vor da posibilitate de afirmare a celor 
mai talentate elemente și vor constitui 
un prilej de selecție pentru loturile na
ționale de juniori.

Și acum, lista campioanelor : BĂIEȚI:
1956 : Tînărul dinamovist Satu Mare,
1957 și 1958 ; Tînărul dinamovist Bucu
rești, 1959 : Clubul sportiv școlar Bana
tul Timișoara, 1960 — nu s-a disputat 
turneu final, 1961 : Clubul sportiv șco
lar București, 1962 : Clubul sportiv șco
lar Cluj, 1963 : și 1964 : S.S.E. nr. 2 Bucu
rești, 1965 : Școala medie nr. 2 Tg. Mu
reș ; FETE : 1956 : Dinamo Timișoara,
1957 și 1958 : Voința Gheorgbieni, 1959 : 
Luceafărul Brașov, 1960 — nu s-a dis
putat turneul final, 1961 și 1962 : Clu
bul sportiv școlar București, 1963 : Har
ghita Tg. Mureș, 1964 : S.S.E. O-radea, 
1965 : S.S.E. Brașov.

Aproape 200 de tineri vîslași și 
rameri s-au întrecut în concursul de 
canotaj dotat cu tradiționalul trofeu 
„Cupa Metalul". în primul rînd, un 
fapt îmbucurător: ...numărul redus de 
absențe, în funcție de înscrieri, față 
de seria de „absențe nemotivate' 
înregistrate in competițiile anterioare. 
O altă constatare : echilibrul de for
țe dintre majoritatea competitorilor, 
echilibru evidențiat în special de pro
bele de schif 4+1 rame juniori I, schif 
dublu juniori II (unde au participat 
9 echipaje), 4 + 1 rame juniori II, 
simplu și 4+1 vîsle junioare II. în 
clasamentul general pe echipe primul 
loc a fost ocupat de reprezentanții 
clubului Metalul, care au acumulat 
53 p. La diferente mai ntici fată de 
„lider“ ca în alte dăti urmează : 
Ș.S.E. I (46 p), CS.S. (39 p), Olimpia 
și Steaua (26 p). Rapid (23 p), Di
namo (18 p). Voința (17 p) și I.S.E. 
(12 p).

lată și cele mai bune rezultate 
obținute, pe Herăstrău, în cele 14 
probe : JUNIOARE I: schif simplu :
1. Eugenia Horea (Voința) 3:51,
2. Ioana Iliescu (Steaua) 4:14, 3. L. 
Colibășanu (C.S.S.) 4:20; JUNIOARE 
II: schif simplu : 1. Elena Todirașcu 
(Rapid) 2:14, 2. Ileana Mânu (Olim
pia) 2:14,7, 3. Joca Zastulca (C.S.S.) 
2:17,5; S 4 + 1 rame: I. Metalul (L. 
BIoos, M. Mutulea, C. Voichescu, M. 
Purice + P. Neagu) 1:58, 2. Ș.S.E. 1 
(M. Țeșu, M. Andrei, E. Ionescu, D. 
Bejan + M. Petrache) 2:07; S 4 + 1 
vîsle: C.S.S. (L. Hoeîlic, M. Bilins, 
T. Popescu, P. Vasile + M. Săndoi) 
2:07, 2. C.S.S. (E. Rădută, M. Radu,
M. Plăieșu, D. Bosovină + Simcă)
2:08, 3. Metalul 2:09. TINERET:
S 2+1 : 1. Voința (A. Popescu, I. Po
pescu + V. Pălăngeanu) 3:20, 2. Di
namo (Brăileanu, Nica + Rogin) 3:23,
3. Metalul 3:26; JUNIORI I : schif 
simplu: 1. M. Rașeev (Ș.S.E. I) 3:17,
2. N. Vintilă (I.S.E.) 3:20, 3. P. Mar
tinov (Olimpia) 3:26; S 2 vîsle: 
1. Olimpia (Pătrașcu, Drăghici) 
2:17, 2. Steaua (Neagoe, Szabo) 2:29,5,
3. Metalul 2:34,5; S 2 + 1: 1. Rapid 
(N. David, E. Mocanu + M. Diaco- 
nescu) 3:25,0, 2. Metalul (C. Ifrim,
N. Voicu + Manea) 3:28; S 4 + 1 
ramp: L Dinamo (Gh. Iliescu, I. Roș

UN DE MERGEM?

ea, N. Iordache, Gh. Rădulescu + M.
Toma) 3:00, 2. Steaua (Constantinescu, 
Ionescu, Pătru, Avram + Nicolae) 
3:01; S. 8+1: 1. Metalul (C. Ifrim, 
N. Voicu, C. Cuteanu, N. Stoica, S. 
Voicu, M. Cartianu, E. Sfetcu, A. Fe- 
leagă + Manea) 2:40, 2. Ș.S.E. 1 
2:46, 3. Olimpia 2:47. JUNIORI II: 
schif simplu: 1. L Șerban (Metalul] 
3:25, 2. V. Chivu (Rapid) 3:43, 3. M. 
Dinu (C.S.S.) 3:46. S 2 vîsle : 1. I.S.E. 
(E. Ignat. I. Budiș) 3:09, 2. C.S.S. (R. 
Popa, S. Varga) 3:10, 3. Ș.S.E. I (G. 
Sîrbu, A. Niculin) 3:15. S 4+1 rame: 
1. Steaua (Mereuță, Ungureanu, Ci
ripita, Piele + Teodorescu) 3:11, 2. 
Ș.S.E. I (Bădescu, Șerbănescu, Petcu, 
Danilov + Trembovețchi) 3:12.
S 4+1 vîsle: 1. Metalul (I. Pop, V. 
Ioniță, Fedorenco, T. Pop + Manea) 
3:0®, 2. Ș.S.E. I 3:09.

întrecerile

celor mai buni juniori

în aceste zile, Ploieștiul găzduiește 
o interesantă competiție rezervată tine
rilor șahiști. Se întîlnesc fînaliștii cam
pionatului republican de juniori, la a 
doua ediție a acestei întreceri. In luptă 
se află 18 juniori și 18 junioare, ca
lificate din etapele preliminare ale cam- 
păonatnlui.

Sistemul de disputare, a turneului 
prevede jocuri în grupe semifinale, ur- 

! mate de finală. La băieți se califică pen
tru ultima etapă cite 3 jucă^ri din 
fiecare grupă de 8. Iar celor eaiificați 
li se vor adăuga jucători invitați direct 
in finală și anume: Lengyel (Satu Mare), 
Ghindă și Ghizdaru (București). La fete, 
vor juca in finală primele 6 jucătoare 
calificate din semifinale.

Întrecerile care au loc actualmente la 
Ploiești constituie un foarte bun prilej 
de verificare a posibilităților de care 
dispun reprezentanții tinerei noastre ge
nerații de șahiști, schimbul de ni îi ne al 

i actualilor maeștri.

TENIS DE CÎMP

Primul concurs al etapei finale a campionatului Simbătă
de 8 zile, la Brașov va 

primul concurs al etapei 
campionatului republican

• Timp
avea loc
finale a

(Individual. Intre 4 și 11 iulie, la cele 
. cinci probe se vor întîlni cei mai 
^buni tenismani, printre care Țîriac, 
: Bosch, Mărmureanu,
Dibar ș.a.

• De o lună de 
cuts de desfășurare 
publican pe echipe 
10 formații: Dinamo, 
greșul, Construcții (București), Stea-

,<jul roșu Brașov, Universitatea Cluj,
Mureșul Tg. Mureș, Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii, U.T. Arad, I.T. Ora

dea. Iată cîteva dintre rezultatele 
•dej pînă acum: Industria sîrmei cu 
I Mureșul 9—4 (patru meciuri au fost
aminate), I.T. Oradea 11—6, Steagul 
roșu cu U.T. Arad 11—4 (două me
ciuri aminate). Mureșul 17—0, Pro
gresul 9—8, Steaua — Progresul

I. Năstase, Iudit

zile se află în 
campionatul re- 
mixte. Participă 

Steaua, Pro-

vici—Serester, Bosch 9—7, 6—3, 6—4, 
dublu femei: Dumitrescu, Giju—Hor- 
șa, S. Ciogolea 6—3, 4—6, 6—4, dublu 
mixt: Horșa, Serester—Verone, Rusu 
6—2, 6—1.

• La Cluj are loc în aceste zile 
competiția dotată cu „Cupa Ardea
lului* *.

BRAȘOV, 1 (prin telefon). — Azi 
•-au încheiat probele combinate pentru 
ambele categorii de juniori.

La triatlonul juniorilor de categoria
• 11-a, din 56 de concurenți 14 au ob
ținut peste 1700 de puncte, trei dintre 
aceștia depășind 1800 p. La pentatlon 
fete, trei concurente (Sanda Tănase, A- 
nemarie Vitalios și Edith Sclial), au 
luptat de la egal la egal pentru primul 
loc. La pentatlon băieți, Silviu Ilodoș 
•-a distanțat încă de la primele probe,

Rugăm pe corespondenții 
care au de transmis redac
ției relatări de la competițiile 
sportive desfășurate in țară 
simbătă și duminică diminea
ța să telefoneze DUMINICĂ, 
ÎNCEPÎND DE LA ORA 18,00.

EZEH3

• CAIAC-CANOE. Baza nautică de 
la Snagov, începînd de la orele 9 
și 16, campionatele republicane de 
fond și viteză.

• NATAȚIE. 
de la ora 17, 
orășenești din 
republican.

Ștrandul Tineretului., 
etapa a lll-a a fazei 
cadrul campionatului

• CANOTAJ. Lacul Herăstrău, în
cepînd de la orele 17, etapa pe Ca
pitală a campionatului republican 
penthj seniori.

• FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 18 : Steaua - Progresul (meci de 
juniori); ora 19,30: Progresul - 
Spartak Subotica ; teren Pofitehnica, 
ora 16 : I.M.F. Tg. Mureș — Inst 
Pedag. Bacău și Politehnica Cluj - 
Agronomia Craiova (camp, republi
can universitar); teren Medicina, ora 9:

— I.S.E. - Inst. Mine Petroșeni ; ora 16 : 
Bra-
Uni-

de la orele 11 și 16, etapa I a cam
pionatului republican de sărituri de 
la platformă (seniori, juniori, copii) ; 
de la ora 9,30 și 17, etapa a lll-a a 
fazei orășenești din cadrul campio
natului republican.

• RUGBI. Stadionul Constructorul, 
ora 10,30: Constructorul - F. K. Pos- 
tenski (Sofia) ; ora 12 : Lotul A - 
Lotul B (juniori).

al anuluieuropean uminicâ

Politehnica Galați — Politehnica 
șov și Inst. Pedag. Constanța - 
versitatea lași.

Victoria obținută de ANGEL ȘOP
TEREANU în clasica probă de 200 m 

' bras la concursul international de
.43—4, Dinamo cu U.T. Arad 15 2, ja Roma, constituie unul din cele
I.T. Oradea 15—2, Constructorul 
113—4, Universitatea — Mureșul 15—2,

9 Campionatul Capitalei s-a în
cheiat cu următoarele rezultate fi
nale : simplu bărbați: Bosch—C. Năs
tase 6—1, 6—0, 6—0, simphi femei: 
M. Ciogolea—E. Dumitrescu 6—V 
7—5, dublu bărbați f Boaghe, Popo-

’mai frumoase succese ale natației 
i noastre în acest an. Ca și în anii 
: precedent!, actuala ediție a întrece- 
s’rilor „Trofeului celor 7 coline" a 
• adus pe blocstarlurile de la Stadio 
Olimpico o serie de campioni și re-

Iată, deci, că recordmanului nos
tru i se deschid acum noi și fru
moase perspective. Cu 7 săptămîni 
înainte de marea competiție de la 
Utrecht, Șoptereanu a luat o serioa
să opțiune pentru un loc de frunte 
în finala europeană. Și cînd facem 
această afirmație ne gîndim că bucu- 
reșteanul se mai află în perioada 
pregătitoare, avînd încă serioase re-

de• CAIAC-CANOE. Baza nautică 
la Snagov, începînd de la ora 10 : 
campionatele republicane de fond și 
viteză.

• NATAȚIE. Ștrandul Tineretului,

• FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 
8,45 : Rapid — Centrul „23 Ăugust" 
(meci de copii) ; ora 10,30 : Rapid - 
Selecționata universitară ; stadionul 
Dinamo, ora 8,30 : Abatorul - Cau
ciucul Quadrat („Cupa României", 
ed. 1966-1967) ; ora 11 : Dinamo Obor 
- A.S A. Sibiu (baraj pentru cat. C) ; 
teren Politehnica, ora 16 : Politehnica 
Buc.,— Politehnica Cluj și Inst. Pedag. 
Bacău — Agronomia Craiova (camp, 
republican universitar) ; teren Medi- 
qina; oro 9: Inst. Pedag. Constanța- 
l<ist. Mine Petroșeni; ora 16: Uni
versitatea lași - Politehnica Brașov 
și I.S.E. - Politehnica Galați (camp, 
republican universitar).

Programul campionatului mondial
de fotbal... editat la București
Cu prilejul turneului final al C.M. 

de fotbal, s-a editat un interesant 
program din al cărui cuprins men
ționăm :

— Scurt istoric al jocului de fotbal
— Finalele celor 7 ediții
— Cei mai buni fotbaliști ai tutu

ror timpurilor
— Prezentarea unor mari fotbaliști 

(Pele, Eusebio, Iașin, Carbajal, Gre
aves, Gento, Aspâruhov, Facchetti, 
Tichy, Seeler>

— Programul transmisiilor la te
leviziune a jocurilor din C.M.

—2 grafice pentru urmărirea jocuri
lor din optimi, pînă la finală și alte 
materiale interesante.

Programul se găsește de vînzare 
la difuzorii de pe stadioane, și de 
luni la casa specială din str. Ion 
Vidu și la principalele agenții PRO
NOSPORT.

cordmani din II țări ale Europei. surse de a îmbunătăți acest rezultat, 
în aceste condiții, succesul lui

Șoptereanu, dar mai ales performanta 
înregistrată (2:35,2 — timp superior 
cu 1,2 sec recordului republican) ca
pătă o semnificație deosebită. în de
curs de trei săptămîni, înotătorul 
bucureștean a realizat pe rînd 2:38,6 
— 2:37,9 — 2:35,2, un buchet de re
zultate demne de subliniat, care do
vedesc continua ascensiune a elevu
lui prof. Gh. Dimeca. în momentul 
de față Șoptereanu a ajuns (așa cum 
puteți observa și în 
jos) pe poziția a 4-a 
mai buni performeri

tabelul de mai 
în tabelul celor 
din Europa.

G. Prokopenko (U.R.S.S.)
VI. Kravcenko (U.R.S.S.)
E. Heninger (R.D.G.)
A. ȘOPTEREANU (ROMÂNIA) 
G. KiehI (Franța)
W. Donners (R.F.G.)
‘ Mihailov (U.R.S.S.) 

Lenkey (Ungaria) 
Katzur (R.D.G.) 
Kinzel (R.DG.) 
COSTA (ROMÂNIA)

A. 
F.
K 
D.
V.

2:30,2 
2:31,5 
2:32,2 
2:35,2 
2:35,6 
2:35,9 
2:36,6 
2:36.8 
2:37,6 
2:38,8 
2:39,0

O dovedește chiar graficul cursei sale 
de la Roma, unde pe cele 4 lun
gimi de bazin el a realizat urmă
toarele timpuri: 34,4 — 39,8 — 39.5 — 
41,7. Ca șl cu două săptămîni în 
urmă, la Berlin, cînd a fost întrecut 
net de Heninger pe ultimele două 
„lungimi*,  Șoptereanu nu a reușit 
nici de data aceasta să crească rit
mul pe ultima „sută*  (1:21,2) și nici 
măcar să-l păstreze. în momentul cînd 
și acest lucru îi va sta în puteri, 
performantele sale vor putea ajunge 
la 2:32,0—2:33,0, timpuri cu care s-ar 
putea viza chiar o medalie.

Dar, pînă la podiumul de premiere 
de la Utrecht mai este un drum des
tul de lung. în parcurgerea Iul va 
fi nevoie de o muncă și mai susți
nută, de o luptă zilnică cu crono- 
metrul. Fiecare oră pierdută înseam
nă zecimi și secunde pierdute care
— la un anumit nivel al performanței
— pot fi decisive.

I.P.M. SPORT
REGHIN — Regiunea Mureș Autonomă Maghiara

str. Mihai Viteazu Nr. 19-21, telefon 12-339.

pune la dispoziția cumpărătorilor, prin magazinele de 
specialitate sau raioane de materiale sportive următoarele:

- pantofi ciclism
- pantofi handbal
- pantofi încălzire
- pantofi ateltism
- pantofi atletism
- pantofi popice
- ghete fotbal
- ghete suliță
- ghete lupte
- ghete box

fără cuie 
cu cuie

durabile, comode și elegante.

a. v.
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a

Să

deREFLEC T I I
marcînd 96 de

RADU POP

O „pereche44 perfectă

ale 
Iu- 

con-

au adus marea 
de a vedea două 
patru echipe en- 

sfer-

practice atletismul

80 de puncte, lucru 
v-a mirat. Nu ne...

DIN TOATA L

Un arbitru

tr^s la sorți

MONTEVIDEO EA LONDRA
VI. Suedia 1958

l-a

Pagini din istoria campionatelor
mondiale de fotbal

CRONICA (DE LOC FANTEZISTA) A UNUI AL TREILEA
MECI CU URUGUAY!

a-

loc

LUCIAN COSTINMIRCEA TUDORAN
I

fost 
serii

în 
ex-

ca- 
fi-

a 
jocuri 
Popu-

grupa a V-a a cîști- 
Austria, care a înire- 
Olanda și Luxembur-

re- 
s-a 

dublu 
in

succesul 
en- 
ca- 

toa- 
ale

7—3 și 
Iugosla-

Franța

I

UN AUTOGRAF
PENTRU ALBUMUL DV

Mihaela Peneș s-a năs
cut la București la 22 
iulie 1947 și a început 
să
din anul 1961 (39,85 ml 
obtinînd, în continuare, 
rezultatele următoare: 
1962 — 42,64 m, 1963 - 
43.27 m, 1964 — 60,54 m,
1965 — 59,27 m. După 
J.O. de la Tokio (unde 
a cîștigat medalia de aur 
la aruncarea suliței) 
această valoroasă atle
tă a terminat învingă
toare în toate concursu
rile la care a participat, 
tn 1965 a devenit cam
pioană mondială univer
sitară, iar în prezent se 
pregătește pentru cam
pionatele europene de la 
Budapesta.

„gheme" 
6-4, 4-6,
fost ne- 
ca pere-

Poșta magazin
ȘTEFAN LUPȘA, CLUJ. 

Rîndurile 
îndrumate. Adresați-vă Fe
derației române de fotbal, 
București, strada Vasile 
Conta nr. 16 — raionul 30 
Decembrie.

dv. sînt greșit

S. GIURGIU, BUCU
REȘTI. — Ne-au plăcut li
nele dintre „caracterizările 
fotbalistice** raportate la 
piese de teatru și la ro
mane :

1—0 î COMOARA CEA 
MARE

Linia de mijloc : SUFLE
TE TARI

Arbitrul : ÎNGER ȘI DE
MON

Ileana Silai 
un nou record 
în proba de 
Vasăzică, atleta a fugit 
atît de repede, încît a lă
sat în urmă și. .. vechiul 
timp ,/S probei I

★
In prima etapă a cam

pionatelor republicane de 
călărie au apărut cai noi, 
promovați de secțiile 
respective ale asociațiilor 
sportive. Acestea au bătut 
șeaua... ca să priceapă 
și conducerile altor secții 
de sport /

★

a realizat 
republican 
500 metri.

Poloiștii noștri fruntași 
continuă să rateze ne- 
permis de des situații cla
re de gol și chiar lovituri 
de la 4 metri. Nu cumva

de arbitri 
de fotbal 
o proble- 
de simplă, 
nu numai

Delegările 
Ia meciurile 

(nu constituie 
mă chiar atît 
Si ne referim
la categoria A, ci și la 
jocurile din categoriile 
inferioare.

Cînd a fost vorba 
recent — de barajul 
dintre Dinamo Obor și 
T.U.G., cîștigătoarele ce
lor două serii ale cam
pionatului Capitalei, s-a 
ajuns la o soluție puțin 
obișnuită : au fost nu
miți... trei arbitri — 
Mihai Popa, Gh. Limona 
și Stefan Lazăr — dintre 
care trebuia să fie ales 
conducătorul 
prin..

partidei, 
tragere la sorți. 

$i sorții — consultați 
cu 5 minute înainte de 
începerea locului — 
l-au preferat pe Gh. Li- 
mona.

...Abbadie demarează 
stilul său personal pe 
trema dreaptă și centrează 
precis la Sacia, dar 
cesta nu poate trece de
Birsan șl ocazia de gol a 
reprezentativei Uruguayu- 
lui este ratată. In schimb, 
iată că acum atacă cealal
tă echipă : mingea se află 
la Beneș, ajunge la An
tonescu și apoi la Oveza, 
un șut puternic și Mazur- 
kleviez este obligat să se 
arunce dintr-o bară în- 
tr-alta pentru a împiedica 
înscrierea golului...

Unde au avut loc fazele 
acestea ? Desigur, amato- 

«rii de fotbal știu cine este 
Abbadie, Sacia sau Mazur- 
kievlez. Dar cine este Be
neș ’ Dar Oveza ? Dar An-

•-au apucat de... fotbal 
pe apă ?

★
Fotbaliștii Metalului 

Tîrgoviște au retrogradat 
din B. în fond, dacă nu 
de mult băieții au văzut 
categoria A, de ce să nu 
vadă acum și „C“-ul ?

Cele 98 de 
(19-21, 12-10. 
9-7) care au 
cesare pentru 
chea Pilic-Scott (Iugo
slavia - S.U.A.) să învin
gă dublul Richey - Ulrich 
(S.U.A. - Danemarca) în 
cadrul turneului de tenis 
de Ia Wimbledon, repre
zintă un nou record al 
acestei competiții. Pînă 
acum, pe lista meciurilor 
de lungă durată, pe prim 
plan fiqura partida Pat
ty, Trabert — Mc Gregor, 
SegdmaD, în care primii 
au cîștigat după 94 de 
«ghemuri*! 31 — 29(1), 
6—4, 7—9, 6—2.

Mărșăluitorul indian 
Haban Singh a încercat 
să bată recordul de re
zistență deținut — din 
1961 — de francezul B. 
Labbd, cu 149 de ore de 
marș. După 110 ore, însă,

O imagine inoportună în aceste zile de vară ? 
Să recunoașteți, oricum, că privind-o v-ați mai... 
răcorit.

Fotografia înfățișează pe patinatorii juniori 
Beatrice Huștiu (9 ani) și Gheorghe Fazekas 
(10 ani) care după succesele obținute pe gheață, 
ca o pereche adevărată, au aplicat... sincroni
zarea și la învățătură. Amîndoi au terminat clasa 
— Beatrice Huștiu la Școala generală nr. 79 și 
Gheorghe Fazekas la Școala generală nr. 9 — 
cu media 101

după 
Uru-

tonescu ? Să încercăm să 
răspundem noi la aceste 
întrebări.

Iată-ne a doua zl 
meciul România -
guay (1—0) de la 19 iunie, 
pe stadionul Republicii 
din Capitală. Toți cei 26 
de jucători ai fostei cam
pioane mondiale și olimpi
ce împreună cu întreg 
„statul major**! de condu
cători și antrenori sînt 
prezenți pe teren. Antre
norul Ondino Viera face 
apelul și apoi îi numește 
pe cei 11 care vor da re
plica formației A.S.A. 
București, din campiona
tul orășenesc. Ați înțeles, 
desigur, că este vorba de 
un meci de antrenament 
la care au luat parte fot
baliștii uruguayeni care

s-a 
u-

nu jucaseră cu o zi îna
inte în partida cu selec
ționata țării noastre.

Rezultatul ? A.S.A. 
„ținut** bine : 1—3 cu 
ruguay !

Dar, cum se obișnuiește, 
să publicăm și formațiile , 

URUGUAY:
viez, Carlos 
Diaz, Ubinas, Eliseo 
varez, 
Cortez (Douksas).
Ramos, 
(Esparrago). Antrenori : O. 
Viera și O. Borras.

A.S.A. BUCUREȘTI I 
Pendli, Birsan, Marinescu, 
Rațiu, Grancea (Covaci), 
Gheghe, Iancu, Kelemen, 
Beneș, Antonescu, Oveza. 
Antrenor : C. Dumitrescu.

Mazurkie- 
Martinez, 

AI- 
Mujica, Abbadie, 
- • .. Sacia,

Domingo Perez

complet epuizat, Haban 
Singh s-a prăbușit pe 
șoseaua care duce spre

a 
în

orașul 
trebuit 
spital.

Kathmandu și 
să fie internat

★
Manchester United 

renunțat la Denis Law I 
Și nu sînt decît 4 ani de 
cînd Manchester îșl go
lea vlsteria, plătind 
pentru aducerea lui 
la Torino suma 
350 000 de dolari.

Law a susținut 136 
meciuri de campionat 
sub culorile lui Man
chester, 
goluri.

de 
de

★
Edu — noul 
fotbalului bra
va juca în e-

Dacă
,Pele" al 
zilian — 
chipa țării sale în tur
neul final al campiona
tului mondial de fotbal, 
el va fi cel mai tînăr 
participant din istoria 
acestei competiții, avînd 
numai 16 ani și cîteva 
luni. în 1958, cînd a ju
cat în echipa Braziliei

In patru
în actualul campio

nat, Voinea de la 
Steaua a înscris un 
gol în prima etapă și 
altul în etapa a 23-a.

La fotbal — lucru 
negreșit — 

Un gol se cere pregătit 
De-aceea, dînsul, 

năzdrăvan,
L-a pregătit... circa 

un an !

In grupele preliminare 
s-a jucat sistem tur-retur, 
contînd numai punctele nu 
și golaverajul. Să trecem 
sumar în revistă rezulta
tele din grupe :

In grupa I s-a califi
cat Anglia, fără să cu
noască înfringerea. urmată 
de Irlanda și de Danemar
ca.

In grupa a Il-a Franța 
a ocupat primul loc, îna
intea Belgiei și Irlandei.

In grupa a Ill-a Unga
ria a trecut de Bulgaria și 
de Norvegia.

In grupa a IV-a s-a ca
lificat Cehoslovacia, înain
tea Țării Galilor și Repu
blicii Democrate Germane.

în 
gat 
cut

grupa a Vl-a U.R.S.S. 
și Polonia au înregistrat 
un număr egal de puncte 
și au susținut un al trei
lea joc, pe teren neutru. 
A învins U.R.S.S. cu 2—0. 

în grupa a VII-a a cîș
tigat Iugoslavia. în aceas
tă grupă au jucat și echi
pa țării noastre și Gre
cia. Iugoslavii au cîștigat 
cu ambii parteneri pe te
ren propriu și au făcut 
jocuri egale în deplasare, 
în timp ce noi am învins 
Grecia în ambele jocuri, 
dar am pierdut in depla
sare cu Iugoslavia. Echipa 
noastră s-ar fi calificat, 
dacă în meciul de la Bucu
rești cu Iugoslavia (1—1) 
arbitrul austriac Grill nu 
ne-ar fi anulat un gol.

în grupa a VIII-a s-a 
înregistrat o surpriză. Ita
lia deși a învins Portuga
lia, mi a reușit să se ca
lifice, cedînd primul ’ - 
Irlandei de Nord.

în grupa a IX-a a 
surpriză : Spania a 
eliminată de Scoția, i 
ce trecuse de Elveția.

Grupa a X-a a fost îm-

la C.M. din Suedia, Pele 
avea 17 ani și jumătate.

★
Meciul Franța — Uru

guay nu se va disputa 
pe stadionul Wembley 
din Londra, așa cum fu
sese prevăzut initial, ci 
pe un alt stadion, mai 
modest, din capitala An
gliei — White City. Nu 
încercați să găsiți moti
vul, fiindcă tot n-o
reușiți. E mai bine să 
vi-1 spunem noi :

GRIGORE RUSU și MIR
CEA DRAGOMIRESCU, 
PLOPENI. — Ați citit în 
ziarul nostru că A.E.K. a 
cîștigat campionatul de 
fotbal Greciei totali-

în lume, 
care nu 
bilete
— Și

la 
se

vor mai
„ Wem- 

pare că 
fi destulva

vor încerca

în 
ziua aceea, pe stadionul i 
Wembley este progra- ( 
mată o cursă de... ogari, 
la care englezii n-au 
vrut să renunțe pentru 
nimic

Cei 
găsi 
bley"
numărul lor 
de mare — 
să se consoleze, urmă
rind pe stadionul White 
City jocul dintre Uru
guay și Franța, din ca
drul campionatului mon
dial. ..

rânduri
Pînă acum echipa de 

fotbal 
cinci

Crișul a folosit... 
portari.

serioasa :Situația-l
Stau pe-un loc care 

nu iartă,
De știau ce o să iasă
Ii puneau pe toți. . .

in poartă /

V. D. POPA

zînd 
care 
miră ! Totuși, nu e o gre
șeală de tipar cum ați pre
supus dv. In Grecia — ca 
la noi, la rugbi — se acor
dă 3 puncte pentru victo
rie, 2 puncte pentru joc 
egal și 1 punct la meci 
pierdut. Dacă s-ar fi adop
tat și la noi ultima din a- 
ceste trei prevederi — 1 
punct la meci pierdut — 
Siderurgistul n-ar fi avut 
nici o grijă. Poate că ar fi 
luat chiar campionatul 1

M. G., BUCUREȘTI.
La Balcaniada din 1933, în 
primele două meciuri (7—0 
cu Bulgaria și 1—0 cu Gre
cia), noi am aliniat urmă
toarea linie de atac : Bin- 
dea, 
Bodola, 
joc, cu 
în locul 
în linia 
(„Kopek”).

FLORIAN 
TILA. CU 
întîlnit de 
rezultatele 
rele : 1—1, i 
marcabil este acel 1—1 ob
ținut de fotbaliștii noștri 
în 1957, la Moscova. For
mația României a fost ur
mătoarea : Toma — Zavoda 
II. Neacșu I — Călinoiu, 
Apolzan, Bone — Anghel 
Vasile, Constantin, Ene i,

Ozon, Tătaru. Noi am con
dus cu 1—0 prin golul în
scris de Ene. Gazdele au 
egalat prin Strelțov cu 12 
minute înainte de fluierul 
final.

GRECU D. MARIN. CO
MUNA COCORĂȘTI. — Ne 
spuneți că Ion Ionescu 
este... idolul dv. Este bine 
să nu vă faceți idoli. Mai 

' ' ’ ‘ îi puteți
scrie pe adresa : clubul Ra
pid, București, șoseaua 
Ciulești nr. 10, raionul Gri- 
vița Roșie.

VLADIMIR HIRSCH,
BUCUREȘTI. — Cu Anglia 
ne-am întîlnit o singură 
dată la fotbal : la 24 mai 
1939. Englezii au cîștigat cu 
2—0. Noi am jucat însă 
majoritatea timpului în 10 
oameni, Burger accidentîn- 
du-se și nefiind permisă, 
pe atunci. înlocuirea jucă
torilor chiar și într-un meci 
amical, 
tru” 
lovici - 
Vintilă, 
viei — 
Bodola,

E. TURTUREANU. CTM- 
PULUNG MOLDOVENESC. 
N-am citit celor de la Pe
trolul poezia dv. intitula
tă „Pentru voi‘*. Față de 
calitatea ei, cu siguranță 
ar fi vrut să fie pentru... 
alții !

I. C. COSTIN. REȘIȚA 
și VICTOR VASILIU, DE- 
LENI. Am ales două din
tre „filmele* dv :

Crișul : DE DOI BANI 
SPERANȚA !

Rapid : NU PLÎNGE PE
TER (că poate vine Cupa!) 

iosiF bilcan, văle
ni. 1) Sugar Robinson a 
fost de mai multe ori cam
pion mondial de box la 
categoria mijlocie (a pier
dut și și-a recîștigat titlui). 
2) Nu ne-am gîndit pînă 
acum să facem un clasa
ment ' *

ales la fotbal !

„Unsprezecele nos- 
a fost următorul: Pav- 

Burger, Sfera — 
Iuhasz, Demetro- 
Orza, Ploieșteanu, 
Reuter, Dobai.

al fotbaliștilor du- 
înălțime. Probabil 

primul loc

Petea Vîlcov, Ciolac, 
Dobal. In ultimul 
Iugoslavia (5—0), 

lui Vîlcov a intrat 
de atac N. Covaci

IONESCU, CHI- 
U.R.S.S. ne-am 
3 ori la fotbal, 
fiind urmâtoa- 

0—2 și 0—0. Re-
ocupa (din acest punct de 
vedere !) portarul echipei 
Steaua, Haidu, care mă
soară 1,90 m.

ION POSTAȘU
Ilustrații : N. CLAUDIU

părțită în două subgrupe: 
prima — America Centra
lă — a fost cîștigată de 
Costa Rica, și a doua — 
America de Nord — de 
Mexic. Jocul dintre câști
gătorii din subgrupe a 
lificat pentru turneul 
nai echipa Mexicului.

Grupa a Xl-a, prin 
tragerea Venezuelei, 
redus la un baraj 
cîștigat de Brazilia 
dauna Perului.

în grupa a XH-a Argen
tina a trecut de Bolivia și 
de Chile.

In grupa a XIII-a s-a

înregistrat o mare surpri
ză : Uruguavul a fost e- 
liminat de Paraguay, după 
ce trecuse de Columbia.

în grupa a XlV-a echi
pele au fost împărțite în 
patru subgrupe : in prima 
subgrupă, după retragerea 
Taivanului, Indonezia 
învins după trei 
echipa Republicii 
lare Chineze, în a doua 
subgrupă Izraelul a cîști
gat prin neprezentarea 
Turciei ; în a treia sub
grupă Egiptul s-a califi
cat prin retragerea Cipru
lui ; în a patra subgrupă 
Sudanul a eliminat Siria.

Indonezia nu s-a pre
zentat la jocul cu Sudan. 
Nici finala Izrael — Sudan 
nu a avut Ioc, prin nepre
zentarea Sudanului.

Calificîndu-se fără să fi 
disputat nici un joc în 
grupa preliminară, Izrae
lul nu a fost acceptat in 
turneul final, de către co
misia de organizare a 
campionatului mondial, ci 
a fost obligat să joace un

baraj cu una din echipele 
clasate pe locul doi în 
seriile europene. Sorții au 
desemnat echipa Țării Ga
lilor. care a și cîștigat ba
rajul cu Izrael.

De remarcat
obținut de fotbalul 
glez, care a reușit să 
lifice in turneul final 
te cele patru echipe 
sale.

Cei 16 „finaliști- au 
impărțiți in patru : 
precum urmează :

Seria I : R. F. Germa
nă, Cehoslovacia, Irlanda 
de Nord și Argentina.

Seria a Il-a : Franța, Iu
goslavia, Scoția și Para
guay.

Seria a IlI-a : Suedia,
Ungaria, Țara Galilor și 
Mexic.

Seria a IV-a : U.R.S.S.,
Anglia, Austria și Brazi
lia.

în seria I pentru sfer
turile de finală s-au califi
cat R.F. Germană (care 
s-a clasat prima în serie 
totalizînd 4 puncte : victo
rie contra Argentinei cu 
3—1 și jocuri nedecise cu 
Cehoslovacia și Irlanda de 
Nord, ambele încheiate cu 
scorul de 2—2) și Irlanda 
de Nord, care a susținut 
un meci de baraj cu Ce
hoslovacia, pe care l-a 
cîștigat cu 2—1. Argentina 
s-a clasat ultima cu 2 
puncte. în seria a Il-a s-au 
calificat Franța (două vic
torii : Paraguay “ “ 
Scoția 2—lj și 
via (o victorie :
3—2 și două jocuri nede
cise : cu Scoția 1—1 și cu 
Paraguay 3—3).

In seria a IlI-a 
cu două victorii 
3—0, Ungaria 2—1) 
joc nedecis (Țara 
3—3) s-a clasat pe 
loc, pentru locul al doilea 
Țara Galilor și Ungaria 
au disputat un joc supli
mentar, 
tigat Țara

In seria 
s-a clasat 
prin două 
tria 3—0 și 
un meci i 
Anglia, 
doilea U.R.S.S. și 
au 
un 
care 1 
l—o.

Seriile 
surpriză 
din cele 
gleze calificate în 
turile de finală și elimina
rea Angliei, care era cotată 
ca cea mai puternică din
tre ele. Sferturile de fi
nală au înregistrat victo
riile la limită (1—0) 
R.F. Germane contra 
goslaviei și Braziliei 
tra Țării Galilor, victoria 
ușoară a Franței (4—0) 
contra Irlandei de Nord 
și calificarea Suediei: 2—0 
cu U.R.S.S.

In echipa Braziliei a de
butat celebrul Pele.

Semifinalele au prilejuit 
victoria comodă (5—2) a 
Braziliei contra Franței și 
victoria muncită (3—1) a 
Suediei — care a marcat 
ultimele două goluri în 
minutele 82 și 86, cind e- 
chipa R.F. Germane juca 
in zece oameni, in urma 
eliminării fundașului Jus- 
koviak de către arbitru.

In finală. Brazilia, fă- 
cînd o partidă memorabi
lă, a învins ușor Suedia 
cu 5—2 (2—1).

Franța, învingătoare
6—3 in meciul cu
Germană, s-a clasat 
locul trei.

Suedia 
(Mexic 
și un 

Galilor 
primul

pe care l-a cîș- 
Galilor cu 2—1, 
a IV-a Brazilia 
pe primul loc 

victorii : Aus- 
i U.R.S.S. 2—0 și 
nedecis 0—0 cu 

Pentru locul al 
Anglia 

fost nevoite să joace 
joc suplimentar, pe 

cîștigat U.R.S.S. cu



La Izmir, două frumoase victorii 
ale voleibaliștilor noștri

'O

/ IZMIR 1 (prin telefon). — Echi
pele reprezentative de volei (tineret) 
ale țării noastre au repurtat în cea 
de a doua zi a turneului internațio
nal de la Izmir (Turcia) alte două 
victorii.

Formația masculină a învins re
prezentativa Turciei cu scorul de 
3—1 (15-8, 8-15, 15-4, 15-3). La scorul

Ciochină l-a învins din nou 
pe Kalocsay!

După concursul de la Siena, atle- 
ții participanți s-au deplasat la Gro- 
setto, unde a avut loc o nouă com
pel ilie. S-a concurat în condiții gre
le. pista fiind complet necorespunză
toare.

Cu această ocazie, ȘERBAN CIO
CHINĂ a cîștigat proba de triplu 
salt cu 15,78, întrecîndu-1 pe maghia
rul Kalocsay, care a obținut 15,46 m. 
IOLANDA BALAȘ a cîștigat săritura 
în înălțime cu 1,75 m. Alte rezultate : 
200 m : Ottolina (Italia) 21,3; 110 mg : 
Cistiakov (U.R.S.S.) 14,2; prăjină:
Dionisi (Italia) 4,80 ,• greutate : Varju 
(Ungaria) 19,26, Iotovicj

„Memorialul Cigorin"
SOCI. După 7 runde în turrieul in

ternațional de șah „Memorialul Cigo- 
rin", ce se desfășoară la Soci, con
duc Polugaevski, Krogius (U.R.S.S.) 
și Matulovici (Iugoslavia) cu cîte 
5 puncte, urmați de Spasski, Zaharov 
și Korcinoi (U.R.S.S.) Cu cîte 4,5 
puncte.

Iată cîteva dintre cele mai impor
tante rezultate înregistrate în ulti
ma rundă: Polugaevski — Korcinoi 
1—0; Spasski — Ortega 1—0; Vla
dimirov — Matulovici remiză,

înaintea turneului final 
al CM. de fotbal

Cîteva concluzii Ia ancheta internațională 
a ziarului „SPORTUL POPULAR"

Trei întrebări, din cele multe care pasionează In acest moment pe toți iubi» 
forii de fotbal, au făcut obiectul anchetei internaționale inițiate de ziarul nostru, 
în oreajma turneului final al celui de al VIII-lea C.M. de fotbal, am invitat o 
serie de personalități din lumea sportului cu balonul rotund să aprecieze șansele 
principalelor echipe competitoare} să... prevadă o eventuală surpriză posibilă și, în 
sfîrșit, să facă un pronostic asupra facturii tehnice și tactice a întrecerilor care 
încep la 11 iulie, în Anglia.

Trebuie precizat de la început că ancheta noastră a avut un frumos răsunet. 
Specialiști, antrenori, mari jucători și apreciați gazetari sportivi ne-au transmis 
— prin intermediul corespondenților noștri de peste hotare — părerile și pronos» 
ticurile lor, comentând pe larg temele propuse. Am primit astfel un total de 
34 de răspunsuri, din 14 țări. Cele mai multe dintre ele — pe care le-am apre
ciat ca fiind deosebit de interesante — au văzut lumina tiparului.

Menționăm că o serie din răspunsurile publicate în cadrul anchetei noastre 
au fost reluate in presa sportivă din străinătate. Ziarul budapestan „Nepsport", 
de pildă, a reprodus integral interviurile noastre eu Lovrici, Herrera, Netto, 
Garrincha și Wright.

Și acum, să luăm din nou pe rînd cele trei întrebări ale anchetei, Intr-o
ultimă trecere în revistă.

VA REUȘI BRAZILIA SA CÎȘTIGE 
PENTRU A TREIA OARA „CUPA 

JULES RIMET"?

Evident, este problema care suscită 
interesul tuturor celor ce urmăresc ul
timele pregătiri în vederea marelui 
start. După ce și-au trimis cu anticipa
ție trofeul Ia locul disputei, campionii 
mondiali iau acum primele contacte cu 
gazonul englezesc, pe care vor trebui 
să-și apere șansele. Cu cele două victo
rii din edițiile anterioare ale C.M., e- 
chipa Braziliei s-a apropiat simțitor de 
țelul ei : cucerirea definitivă a „Cupei 
Jules Rimet*.

Dar va reuși echipa lui Pel6 acest 
ultim pas ? Părerile sînt foarte diferite 
— arată ancheta noastră. Din cele 34 de 
răspunsuri primite, 17 au fost negative, 
16 pozitive și... o abținere. Deci, scor 
strins !... Să precizăm că mul ți dintre 
cei intervievați au evitat să dea un răs
puns direct, rezumîndu-se la argumen
tări explicative în privința șanselor pe 
care le au principalele candidate la 
primul loc. Alții au eludat orice risc, 
ca Vittorio Pozzo — fostul selecționer 
unic al „Squadrei Azzura" — care a re
fuzat să răspundă la prima întrebare... 
In fine, 11 dintre cei care au răspuns 
negativ indică, în același timp, și echipa 
căreia Brazilia va trebui să-i cedeze în
tâietatea • Anglia.

într-adevăr, gazdele par să ia Ioc, ca 
favoriți ai întrecerii, alături de actualii 
deținători ai trofeului. Este o concluzie 
care concordă în bună parte și cu cea 
a... nespecialiștilor. In momentul de 
față, agențiile de pronosticuri din Ma
rea Britanie au stabilit drept 2:1 cota 
pentru cine pariază pe Brazilia și 5:1 
pentru cei care preferă Anglia. Cele
lalte echipe participante se află la dis
tanțe mari de cele două favorite princi
pale.

D'ntre argumentele care justifică a- 
ceste pronosticuri, ancheta noastră a 

de 1—1, tinerii noștri voleibaliști au 
început să joace cu mai multă hotă- 
rire adjudecindu-și de o manieră 
categorică ultimele două seturi, după 
un joc tehnic și spectaculos. Un 
aport deosebit în realizarea victoriei 
echipei noastre l-au adus tinerii ju
cători Tănăsescu, Rotaru și Stamate.

în aceeași zi, tinerele noastre vo
leibaliste din echipa reprezentativă 
au jucat primul lor meci din turneu, 
întîlnind echipa Bulgariei. Sportivele 
bulgare au intrat pe teren decise să 
învingă și au cîștigat primul set 
Combinînd excelent și executînd un 
blocaj foarte bun, reprezentantele 
noastre au reușit însă să cîștige trei 
seturi la rînd. Scor final: 3—1 (9-15, 
15-9, 17-15, 15-13). Evoluția scorului 
indică lupta strînsă care s-a dus 
pentru victorie. S-au remarcat: Flo
rentina Demetriu, Marta Szekely, 
Emilia Vamoșiu și Marcela Pripiș 
din echipa noastră și Svetlana Ve
rova și Reva Petrova din echipa 
Bulgariei.

Pregătiri pentru ( 1T. de fotbal
BRAZILIA - SUEDIA 3-2

G0TEBORG 1 (Agerpres). Echipa 
de fotbal a Braziliei, campioană mon
dială, a susținut un joc de verificare 
în vederea turneului final din Anglia. 
Fotbaliștii brazilieni au întîlnit la 
GOteborg reprezentativa Suediei, pe 
care au învins-o cu scorul de 3—2 
(1-0).

Și selecționata Franței a susținut 
o partidă de verificare în vederea 
campionatului mondial. Întîlnind la 
Galshiels (Scoția) echipa Gala Fairy - 
dane, jucătorii francezi au cîștigat 
cu scorul de 8—1 (4—0).

MADRID. Cele două cluburi spa
niole de fotbal Espanol Barcelona și 
Real Saragossa au căzut de acord

scos în evidență cîteva. Astfel, specia
liștii consideră că principalii adversari 
ai brazilienilor în Anglia nu vor fi atît 
fotbaliștii celorlalte echipe — cărora 
sud-americanii le-ar fi și de data aceas
ta superiori — ci elemente în afara 
jocului propriu-zis. In primul rînd : 
clima. Se presupune că brazilienii nu 
se vor acomoda cu condițiile climaterice 
de pe insula britanică, care vor consti
tui un serios handicap pentru fotbaliștii 
„carioca”. Este părerea unor asemenea 
autorități în materie ca Jacques Fer- 
ran, Planicka, Fritz Walter și Sepp Her
berger. Să-1 cităm aici pe „Onkel Sepp”, 
fostul antrenor al reprezentativei vest- 
germane : „Mă îndoiesc că brazilienii 
se vor simți în apele lor pe terenurile 
englezești. în Chile, ei au avut de fapt 
avantajul terenului de partea lor...*.

Avantajul terenului pare să fie, pe de 
altă parte, doar unul din atuu-rile gaz
delor. Englezii s-au pregătit cu deose
bită ambiție pentru acest prim cam
pionat mondial „al lor". Ei au jucători 
de clasă incontestabilă și un antrenor 
de primă mină, Alf Ramsey, care este 
inițiatorul unor scheme tactice complet 
noi, alcătuite special pentru acest tur
neu final.

Este posibil însă ca adepții unui pro
nostic în favoarea Angliei să fi negli
jat totuși un amănunt : gazdele au și 
ele în față un handicap serios, acela 
de a juca în afara sezonului britanic. 
Fotbaliștii englezi vin după aproape zece 
luni de campionat greu și nu sînt obiș- 
nuiți să joace după tradiționala „lăsare 
a cortinei", în luna mai. Nu este acesta 
un argument în favoarea brazilienilor?

Ultimele pronosticuri exprimate în 
cadru] anchetei noastre au fost Influ
ențate probabil și de comportarea des
tul de echivocă a echipei campioane 
mondiale în recentele sale meciuri de 
verificare. Jocurile strînse în compania 
Cehoslovaciei pe teren propriu, dar mai 
ales acel 1—1 cu Scoția, la Glasgow, au 
produs o adevărată alarmă chiar în rin-

Turneele internaționale de handbal 
din Iugoslavia

ZAGREB 1 (prin telefon). în cea 
de a doua zi a turneului internațional 
de handbal, selecționata masculină 
de handbal a țării noastre a obținut 
o nouă și frumoasă victorie întrecînd 
în mod categoric reprezentativa Elve
ției. Scor final s 23—12 (12—3). Cu 
excepția primelor 5 minute, cînd re
zultatul s-a menținut echilibrat (min. 
6 : 2—1 pentru Elveția), handbaliștii 
români au dominat categoric, reali- 
zînd un joc spectaculos și eficace. Ei 
s-au impus prin rapiditatea și prin 
varietatea acțiunilor. Echipa noastră 
a prezentat următoarea formație : 
Dincă (RedI) — Moser (4), Lieu (2), 
Nica. Gruia (7)» Costache II (6). Oțe- 

asupra datelor de disputare a fina
lei „Cupei orașelor tîrguri*.  Jocul 
tur va avea loc la 14 septembrie la 
Barcelona, iar returul la 21 septem
brie la Saragossa.

WILLY : „ÎNDRĂZNIȚI, VA ROG 1*
De la stînga la dreapta (rîndul de sus): Pele (Brazilia), Haller (R.F. Germană), Albert (Ungaria), 

(Mexic), Banișevski (U.R.S.S.), Mas (Argentina), Asparuhov (Bulgaria), Marcos (Chile) și Schneitter (Elveție 
în rîndul de jos: Hang Bong Jin (R.P.D. Coreeană),Gento (Spania), Salvadore (Italia), Eusebio (Portugalia 

Gondet (Franța) și Rocha (Uruguay).

dul celor mai fervenți suporteri ai bra
zilienilor. Probabil că in următoarele 
zile cota de pariuri acordată campioni
lor mondiali va suferi modificări...

Evident, concluziile în acest sens ar 
fi premature. Să nu uităm un amănunt 
semnalat de F. Walter în răspunsul său: 
s—și înaintea ultimelor două campio
nate mondiale, brazilienii nu se arătau 
în formă ; pentru ca, imediat după 
start, ei să devină angajați direct în 
lupta pentru titlu*.

Și pentru a încheia acest capitol, cel 
mai bine este probabil să fim de acord 
cu declarația celebrului Zamora, care 
spunea : „Există doi favoriți cu șanse 
sensibil egale : Brazilia și Anglia“.

SURPRIZE POSIBILE...

O întrecere sportivă lipsită de sur
prize nu are nici un farmec... Specta
torii turneului final al C.M. Ie doresc 
desigur și — acum, mai ales dacă tac 
parte din tabăra „autsaiderilor*.  Dar 
care sînt, în fond, aceștia ?

Distanța atît de netă la care se situea
ză Brazilia și Anglia în preferințele 
tuturor specialiștilor face ca aproape 
toate celelalte 14 echipe să fie transfor
mate în „autsaideri”, o victorie a uneia 
dintre acestea să fie considerată ca o 
surpriză.

Desigur însă, că șl In rîndul echipelor 
capabile de surprize există diferențe de 
potențial. Statistica răspunsurilor pri
mite la a doua întrebare a anchetei 
noastre indică în mod clar două echipe 
care pot „încurca socotelile” la Londra. 
Acestea sînt : R. F. Germană și Italia. 
Prima a întrunit 12 voturi, iar cea de 
a doua 10. Urmează, în acest clasament 
al „autsaiderilor", U.R.S.S. (7) și — sur
prinzător ! — Bulgaria (5).

Care sînt argumentele în favoarea 
unui pronostic pentru reprezentativa 
vest-germană ? Le rezumă foarte con
vingător, fostul internațional austriac 
Ocwirk : ^Reprezentativa R. F. Germane 
posedă actualmente un lot omogen, de 
bună valoare. care permite folosirea 
mai multor jucători pe parcursul com
petiției. Se repetă situația din 1954, cînd 
Herberger a dus la victorie echipa sa, 
tocmai fiindcă a știut să folosească la 
timp rezervele**.  

lea (3), Cristian (1), Goran, Iacob, 
Marinescu. Partida a fost condusă de 
arbitrul L. Kimanovic (Iugoslavia).

Mîine (n.r. azi), în ultimul și cel 
mai important meci al acestui turneu, 
se întîlnesc reprezentativele României 
și Iugoslaviei.

BELGRAD 1 (prin telefon). Pe 
terenul Tațmajdan s-au disputat ioi 
după-amiază primele partide ale unui 
interesant turneu internațional femi
nin de handbal, la care iau parte re
prezentativele Uniunii Sovietice, Ro
mâniei, Cehoslovaciei și Iugoslaviei. 
Meciul inaugural a opus formațiile 
Uniunii Sovietice și României, în care 
handbalistele sovietice au obținut vic
toria cu 10—5 (4—2), prin punctele 
înscrise de Bobrova (3), Vnnteșmeri 
(3), Turcina (2), Altabaeva, Samanova 
(U.R.S.S.), respectiv de Boțan (3),Do- 
birceanu, Arghfr (România). în cealal
tă întîlnire, Iugoslavia a întrecut net 
Cehoslovacia cu 14—5 (8—3).

LONDRA. — în finala turneului 
de tenis de la Wimbledon la sim
plu bărbați, Santana (Spania) l-a 
învins pe Ralston (S.U.A.); 6—4, 
11—9, 6—4.

Italia se prezintă exact la antipod. Aci 
individualitățile pot decide. Fotbaliști 
mari, dar diverși poate ca stil de joc, 
italienii sînt animați de o mare ambiție 
în obținerea victoriei, pentru a smulge 
Braziliei trofeul pe care și ei l-au cu
cerit pînă acum de două ori (1934 și 
1938).

De reținut și faptul că mulți dintre 
cei solicitați au interpretat cea de a 
doua întrebare a anchetei ca privind 
în general surprizele posibile în turneul 
final, chiar dacă acestea n-ar afecta 
primul loc în competiție. Firește, așa 
trebuie înțelese răspunsurile iui Piola 
și Herrera care au indicat echipa Spa
niei drept un periculos „autsaider", sau 
cel al Iui Di Stefano, acordînd credit 
reprezentativei bulgare. Schnellînger — 
cel care „are trac în fața adversarilor 
necunoscut!*  — spunea că și echipa 
R.P.D. Coreene, campioana zonei asia
tice este capabilă de surprize în a- 
ceastă întrecere.

O curiozitate : reprezentativa Portuga
liei, atît de bine cotată pînă foarte re
cent, n-a fost indicată în răspunsurile 
primite decît de două ori. O bună oca
zie pentru valoroșii fotbaliști portu
ghezi, conduși de Eusebio, să arate că 
ei sînt cei mai redutabili „autsaideri” !

SISTEMUL 4-2-4 LA „PROBA 
DE MATURITATE"!

A treia întrebare a anchetei noastre 
cerea celor intervievați să precizeze 
dacă actuala ediție a C.M. va aduce 
ceva nou în tehnica și tactica fotbalu
lui. Aici n-a existat o diversitate prea 
mare de răspunsuri. A predominat opi
nia că turneul final din Anglia nu va 
fi un teren de experiență, ci că aici vor 
fi puse la încercare cunoștințele acu
mulate pînă acum, sistemele consacrate. 
Va fi „proba de maturitate*  a siste
mului 4—2—4, care aspiră către o ade
vărată universalitate.

Deși consacrat, sistemul initiat de bra
zilieni pare să mai ascundă fațete necu
noscute. ..4—2—4 este aplicat de euro
peni numai în sens defensiv, deși în 
concepția sud-americanilor el trebuie să 
fie eminamente ofensiv’? — atrage aten-

i ȘTIRI, REZULTA'
• •
• VIENA. Meciurile din zi
14-a a campionatului mondial 

culin de handbal în 11 s-a;

Icheiat cu rezultate scontate; 
Germană — Olanda 23—9 (17 
R.F. Germană — Elveția 1;

1(11—5); Austria — Polonia 11 
(7—6). în clasament condu

Icîte 8 puncte echipele R.D. 
mane și R.F. Germane fără 
o înfrîngere.

ROMA. în cadrul unui co) 
, Internațional de atletism o 

șurat la Grosetto sportivul i 
I slav Jocovici a stabilit un 
1 record al țării sale la arum 
I greutății: 18,75 m. Vechiul rt 
• era de 18,71 m.

BUDAPESTA. Meciul int. 
țional de hochei pe iarbă l 

Iria — Selecționata de tiner 
R.D. Germane a fost cîșliga 

I oaspeți cu scorul de 2—1.
PARIS. — Etapa a Xl-a a 

I rului Franței*  (Pau-Luchon, 
1 km) a fost cîștigată de Mugi 
I (Italia) în 5 h 54:42 urma

Altig (R.F.G.) și Anquetil (Fra 
. In clasamentul general coi

Lebaube (Franța) și Kunde (R. 
urmați de Mugnaini.

Văzuți de NEAGU RADULESCU 
ția Di Stefano. „Betonul" este de f 
aducerea încă a unui om în apăr: 
ace! „libero» (măturător) menit să s 
hileze în ultimă instanță acțiunile of 
sive ale adversarilor. Această varia 
a sistemului prinde teren în Eurc 
unde primul său teoretician este H 
nio Herrera. „Magul" este de părere 
în Anglia cele două concepții îșî 
disputa întâietatea și s...cine va cîș; 
din această confruntare îșî va impt 
punctul de vedere întregii lumi fot 
listice".

Care va fi rezultatul confruntăr 
Unii, pesimiști, prevăd un joc de uzi 
în care apărările vor avea cîștig 
cauză, victoria intr-un meci fiind dec 
la limită, prin rare contraatacuri, 
alte cuvinte, „betonul» ar fi cîștigă’ 
Nu este însă și părerea unor special 
cu greutate ca Jacques Ferran, Sil 
Piola, Herberger sau Wright, care a 
mă că în Anglia se vor impune nui 
echipele pregătite pentru un joc mu 
lateral, tot atât de bun în apărare 
și în atac, acele formații care ștțn 
facă din 4—2—4 un sistem arino^- 
un fotbal în plină mișcare. Temi 
Garrincha este categoric ; „Betonul 
fi perforat !...*

Să avem încredere în forța de pătn 
dere a rapidului extrem dreapta bra 
lian ! EI, ca și alți jucători de îna 
clasă cum sînt Pelă, Charlton, Greav 
Albert, Seeler, Eusebio, Asparuhov, s 
chiar fundașul Fachetti — cărora li 
pot adăuga „stele” încă necunoscute 
ora actuală — vor ști să găsească dr» 
liber spre poartă.

în fond, nici un sistem de apăr; 
(fie el „beton", „cattenaccio" sau alt 
oricît de ermetic ar fi, nu poate sta 
calea fanteziei creatoare, a măiestriei 
forței intrepide a fotbaliștilor cu ade5 
rat mari. Este una din concluziile a 
chetei noastre și, desigur, cea mai pi 
țioasă. Marea întrecere din Anglia 
trebui să dovedească încă o dată vale 
rea ideilor constructive, a concepții! 
tactice creatoare, ca și a pregătirii sp< 
tive exemplare — deci a acelor e 
mente care fac frumusețea jocului 
fotbal.

RADU VOIA
ION OCHSFNFVr,


