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Ill 11IVMI FOTBALISTICE DE MARE ATRACȚIE->
I Duminică, deși „relache" în 
fampionatul mondial de fot
bal, este zi plină pentru ama- 
[oiii de fotbal din București. 
Brei finale pe terenurile din 
Capitală ! Adăugîndu-le celor 
[louă care se vor disputa sîm- 
pătă, pe stadionul Republicii, 
In cadrul «Cupei orașelor re
ședință de regiuni* *, aveți 
imaginea bogatului final de 
sezon din acest an.

Astăzi și mîine, în Capita
lă și în alte șapte localități, 
se desfășoară întrecerile eta
pei a Il-a a campionatului re
publican de atletism pe echi
pe. Sint programate următoa
rele meciuri: BUCUREȘTI : 
Steaua — Dinamo — Argeș; 
CLUJ: Cluj — ICF Buc. — 
Progresul Buc.; BRAȘOV: 
Brașov — Rapid Buc. — Ba
nat (categoria A); LAȘI : Iași 
— Hunedoara — Crișana; 
CRAIOVA: Oltenia — Dobro- 
gea — Bacău; TG. MUREȘ: 
Mureș-A. M. — Ploiești — 
Metalul Buc. (categoria B, se

cerea atletică, incit astăzi sini 
răgușită...

(Sanda Ora gomir-Bucure ști)
• La foc de tabără, o dată 

cu răsăritul argintiu al lunii, 
1 200 de inimi bat in același ritm, 
șî-un glas în semn de mulțumire 
fierbinte străbate distantele.,, 
„Inima curată și ușoară, 
Darurile acestea minunate
Le adun în caldă primăvară 
Și PARTIDULUI i le închin pe 

toate* 
(Otilia Cazimir)

• Ora 23, Liniște, liniște ! 
Tabăra doarme. Visul dimineții,

B. LIVIU

I Așadar, duminică trei fina
le de mare atracție în care 
La putea fi văzut la lucru 
prezentul și viitorul fotbalului 
nostru Pentiu că, făcînd o 
socoteală, reiese că în Giu
lești și pe .Republicii*  vor e-

Anul trecut, în prima etapă a campionatului, U.T.A. a întrecut pe Steaua cu 2—1, chiar în 
Capitală, realizind una dintre marile surprize ale categoriei A. Care va fi rezultatul de data 
asta, (intnd seama de faptul că Steaua pate să fie o specialistă a jocurilor de Cupă ?...

Foto : V. Bage ac
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0 MARE SURPRIZĂ

LA LIVERPOOL:

CAMPIONII MONDIALI
I ÎNVINȘI!

UNGARIA - BRAZILIA 
, 3-1

I
Alte rezultate din turul I! 

ai optimilor de finală 
ale C M. de fotbal:

; SPANIA - ELVEȚIA 2-1 
I URUGUAY - FRANȚA

2-1
CHILE - R.P.D. CO

REEANA 1-1
(Cititi In pag, « 4t»

cronicile și comentariile 
trimișilor noștri speciali, 

C. MACOVEI și GH. h'I- 
COLAESCU ).

, PROGRAMUL DE 
ASTĂZI:

s GRUPA A, la Londra : 
i MEXIC - ANGLIA (ora 
| 20,30)

GRUPA B, la Birmin
gham : ARGENTINA - 
R. F. GERMANA (se 
transmite la radio, pro
gramul I) ora 16

GRUPA C, la Manche
ster : PORTUGALIA - 
BULGARIA (se transmite 
la televiziune) ora 16

GRUPA D, la Sunder
land : ITALIA - U.R S.S. 
(oro 16) 

volua mai mult de jumătate 
din componenții echipei na
ționale de seniori și destul de 
mulți dintre cei mai talentați 
juniori ai noștri. De fapt, 
dacă vorbim de finala cam
pionatului republican de ju
niori se poate spune că tinerii 
jucători de la RAPID BUCU
REȘTI și UNIVERSITATEA 
CLUJ, încearcă să-i... răzbune 
pe seniori care anul acesta 
n-au reușit să cîștige nici 
campionatul și nici Cupa. Să 
notăm că juniorii de la Ra
pid au cîștigat de două ori 
trofeul (în 1951 și în 1959— 
I960), în timp ce Universitatea 
Cluj și l-a adjudecat de trei 
ori (1955, 1956 și 1964—1965).

ÎNSEMNĂRI:

COPILĂRIA

• La Năvodari, tabăra „puștî- 
mii**  apare în portocaliul roșia
tic al dimineții ca un orășel din 
basmele copilăriei. Un basm ade
vărat, în care aproape 1200 de 
prichindei își arămesc corpul pe 
nisipul poleit cu aur de soarele 
de iulie.

• Sportul le este tovarăș pe 
plajă, sau in albastru-topaz al 
mării. Goana vijelioasă prin apă 
provoacă milioane de stropi, în
dreptați spre Soare, într-o coroa
nă multicoloră.

• Spicuiri din 1000 de scri
sori ! (Continuare în pag. a 2-a)

• ROMÂNIA
• CEHOSLOVACIA
• POLONiA
• BULGARIA

Probele regatei infernațio-» 
nale Snagov se desfășoară 
după următorul programu

SÎMBATA - dimineața de la 
ora 9,30 și după-amiaza de la 
ora 16,00

DUMINICA - dimineața d*. 
la ora 9 ți după-amiaza do Io 
ora 17,00.

Azi șimîine sînt programate 
întrecerile din cadrul tradițio

nalei regate Snagov la caiac 
-canoe, o importantă repetiție 
pentru „mondialele" de la Grii ' 
iau. Participă sportivi din patra 
țări :

U. T. ARAD și STEAUA 
BUCUREȘTI își vor disputa 
„Cupa României". Cele două 
echipe se întîlnesc pentru a 
treia oară în finala acestei 
competiții și rezultatul gene
ral este pînă acum 1—î: în 
1949—1950 C.C.A. a întrecut 
pe Flamura roșie U.T.A. cu 
3—1, în timp ce în 1953 ară- 
danii au cîștigat, pe ,23 Au
gust", cu 1—0. Care va fi re
zultatul de mîine ? în actuala 
ediție a campionatului U.T.A. 
a întrecut pe Steaua la Bucu
rești cu 2—1 și a terminat la 
egalitate, 1—1, la Arad.

în sfîrșit — deși ea deschi
de programul celor trei finale,

PE LITORAL
„Dragii mei părinți, astăzi am 

învățat să înot...*
(Gelu Stătescu-București)

„în tabără totul este minunat. 
Ieri am cîștigat partida de volei 
cu detașamentul din Tîrgu-Mu- 
reș...*

( Maria Dumitrescu-Ploiești)
„Dacă ai ști, tăticule, ce gol 

a înscris Sandu — prietenul 
meu cel mai bun — în jocul cu 
echipa celor dintr-a VIII-a! Știți 
i-am bătut, iar eu am apărut și 
un 11 m...

( Adrian Weber-Sibiu )
„Mîine instructorul mă pune să 

dau raportul și nu știu ce să 
fac î Ieri după-amiază atît i-am 
încurajat pe bucureșteni în între- 

disputîndu-se dimineața — fi
nala «Cupei Balcanice*  ediția 
1965—1966 : RAPID BUCU

REȘTI — FARUL CONSTAN
ȚA. O finală românească 1 
Deși Ia proporții mai reduse, 
ne bucură faptul că și în fi
nala „Cupei Balcanice*  la fot
bal, ca și în finala .Cupei 
campionilor europeni*  la vo
lei, se întîlnesc două echipe 
românești. Calculul hîrtiei in
dică favoriți pe fotbaliștii din 
Giulești care au cîștigat am
bele partide disputate în cam
pionat cu Farul : 2—0 la Con
stanța și 3—0 Ia București. 
Dar balonul este rotund...

Nu ne rămîne decit să urăm 
succes celor șase finaliste 1

Astăzi și miine, pe „23 August" (de la ora 17,30)
MECIUL STEAUA—DINAMO—ARGEȘ
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Viorica V iscopoleanu dorește să obfină astăzi un rezultat 
de valoare internațională

Campionatul de atletism pe echipe

ria I); GALAȚI: Galați — 
reg. București; SUCEAVA: 
Suceava — Maramureș (cate
goria B, seria a II-a).

Meciurile din Capitală, în
tre care derbiul campionatului 
STEAUA — DINAMO, au 
loc pe Stadionul .23 August*  
(în ambele zile de la ora 
17,30). Vor lua parte o 6erie 
dintre cei mai buni atleți ai 
noștri în frunte cu campioa
nele olimpice Iolanda Balaș 
și Mihaela Peneș.

înaintea acestei etape iată 
clasamentul categoriei B.

Seria I

GENERAL

1. Iași
2. Bacău
X Ploiești
4. Hunedoara
5. Dobrogea
6. Metalul Buc.
7. Crișana
8. Mureș-A. M.
9. Oltenia

„Regata Snagov 
la caiac-canoe

Campionatul republicai 
de călărie

TIMIȘOARA, 15 (prin tele
fon). In cea de a treia zi a 
etapei a doua a campionatu
lui republican de călărie-ob- 
stacole s-a disputat proba re
zervată juniorilor — 18 ani. 
lata rezultatele (după al doi
lea baraj) : 1. A. Bozan (C.S.M, 
Sibiu.) cu Catana 0 p, 23.5 sec; 
2. S. Teodorescu (Știința 
București) cu Padina 4 p, 26,5 
sec ; 3. A. Bozan cu Electra 
4 p, 35,5 sec.

BAKBATI

1. Hunedoara 2 2 fi fi 219—145 4
2. Dobrogea 2 2 0 0 204—144 4
3. Metalul 2 2 0 0 207—1.65 4
4. Ploiești 2 1 0 1 199—150 2
5. Bacău 2 10 1 199—184 2
6. Iași 2 10 1 166—170 2
7. Mureș-A. M. 2 0 0 2 137—193 0
8. Crișana 2 0 0 2 155—212 0
9. Oltenia 2 0 0 2 116—229 0

FEMEI
1. Iași 2 2 0 0 141— 65 4
2. Bacău 2 2 0 0 130— 92 4
3. Ploiești 2 2 0 0 119— 84 4
4. Hunedoara 2 10 1 115— 90 2
5. Crișana 2 1 0 1 104—126 2
6. Dobrogea 2 10 1 96—110 2
7. Oltenia 2 0 0 2 86—116 0
8. Metalul Buc. 2 0 0 2 94—120 01
9. Mureș-A. M. 2 0 0 2 67—129 0

SERIA A II-a

+ 6 176)

+ 13 321)

+ 9 414)

folosit

I — 1. Maramureș
26 326 (B. 15 761 + F. 10 565) 

2. Suceava
17 775 (11 599 

n — 1. Galați
35 415 (22 094

2. Reg. București
27 486 (18 Q72

Notă : pentru că au .. ___
atleți fără drept de concurs echi
pelor regiunilor Galați și Bucu
rești li s-au scăzut 1 203 și, res
pectiv, 2 792 puncte r



Campioni și medaliați...
In același splendid decor estival al Sna

govului* reporterul încearcă să răspundă 
P.S.-uIui de miercuri făcind cititorilor — așa 
cum făgăduise — cunoștință cu „clasa Nava
sart» și cu strălucirea altor medalii. Așadar, 
din nou popas la școala românească a mari
lor campioni de caiac și canoe. Din nou, cîte- 
va rînduri de prețuire pentru alți maeștri ai 
padelei și pagaei și — de data aceasta — pen
tru un alt antrenor a cărui muncă entuziastă 
se oglindește, cu limpezimea apelor Snagovu* 
lui, intr-un strălucitor șirag de succese. Este 
vorba de cel care la „catedră** se numește pro 
fesorul NICOLAE NAVASART, de cel căruia 
prietenii îi spun, simplu, „Nae**. Mulți dintre 
ei il cunosc din anii cînd „naviga** pe apele 
Snagovului și ale... Mării Negre. Dar, am in
trat astfel la capitolul „debuturi** așa că...

Primele pasiuni : volei, baschet, rugbi, schi, 
natație. Cea mai puternică — sporturile nau
tice. Străbate apa cu caiacul, dar și cu schi
tul, înfruntă valurile în star sau în snipe. Și 
îmbracă de 26 de ori tricoul de campion al 
țării ! Etape : 1948 — antrenor de iahting ; 
1949, absolvent I.C.F. (cu specializarea... volei); 
tot de-aiunci „sufletul4* mai multor secții de 
sporturi nautice din București. De mai mulți 
ani — antrenor la clubul Steaua, împreună cu 
fosta campioană, Maria... Navasart. Un „du
blu4* care — ajutat de antrenorul St. Vișevan 
și medicul Octavian Popescu a pornit curajos 
lupta cu mediocritatea performanțelor. Drumul 
spre titlurile europene și mondiale a început 
cu „asaltul» zecimilor de secundă. Pentru ca 
munca antrenorului și a sportivilor să învingă 
cronometrul cu 30 de secunde, la caiac dublu 
1000 m, a trebuit să treacă... 10 ani !

Au fost, desigur, multe momente de cumpă
nă în acești ani. Poate și tentative nereușite, 
poate și decepții. Și nu o dată munca a fost 
luată de la început. Cu mai multă îndîrjire, 
cu aceeași încredere. Și...

• Primele medalii — argint și bronz. La 
^mondialele** de la Praga, fondiștii lui Nicolae 
Navasart urcă pe podiumul laureaților în pro
bele de canoe. încă nu pe prima treaptă...

• Pe apele lacului Wedau, în 1959, aceeași 
secvență. Dar, băieții merg tot mai bine și 
parcă nu mai e așa de lung drumul pină la 
medaliile învingătorilor. Să mai așteptăm, deci. 
Peste doi ani, la Poznan vor avea loc cam
pionatele Europei.

• Victorie ! în sfîrșit. După ani de muncă, 
de speranțe. învingători în proba de caiac 
dublu 500 m, Artimov și Conțolenco — „blon
zii**, cum îi numesc colegii, primesc medalia 
de aur. Un alt elev al antrenorului N. Nava
sart își anunță intrarea pe „scena** marilor 
performeri : Vasile Nicoară. Deocamdată me
dalia de argint Ia simplu 1000 m și „bronz44 la 
simplu 500 m. Caiacul românesc a pornit vi
jelios in cursa consacrării.

• Cred că niciodată antrenorul N. Navasart 
și colegii lui n-au trăit un sentiment de bucu
rie mai puternic decît cel pe care l-au încer
cat in zilele campionatelor mondiale de la 
Jajce. Vasile Nicoară și tînărul Haralamb 
Ivanov (descoperit, cu un an in urmă, la un 
concurs de selecție a tinerilor pescari din Del
tă) au stabilit un adevărat record, colecțio- 

nind trei titluri de campioni europeni, și trei 
titluri de campioni ai lumii (la simplu, dublu 
și ștafetă).

• Pe scurt despre „argintul** și „bronzul* 
de la Tokio. Locul II Hilde Tătaru și canoistul 
A. Igorov (locul 4 la „europene» în 1961, locul 
II Ia „mondiale** în 1963). Pe locul III: Corne
lia Sideri și Hilde Tătaru Ia caiac dublu. In 
proba băieților, doar locul IV. Dacă nu s-ar 
fi îmbolnăvit Haralamb Ivanov...

$ Recordul Iui Nicoară și Ivanov — stabilit 
Ia Jajce — cade la Snagov, la „europenele” de 
anul trecut. Imbatabil, echipajul pe care N. 
Navasart l-a „sudat” excelent cucerește victo
ria în 4 probe ! încă 4 titluri de campioni eu
ropeni. Ba, nu ! Sînt... 5 ! Pentru că, la Sna
gov, A. Igorov trece primul linia de sosire 
in proba celor 10 kilometri.

• Sezonul 1966 ! Noi concursuri, noi vic
torii. în Suedia, in Austria, în R.F. Germană, 
în Cehoslovacia. Și două nume noi : C. Coș- 
niță și I. Terente.

• Evidențieri. Băieți : V. Nicoară, H. Iva
nov, N. Artimov, A. Conțolenco, St. Pocora, 
N. Terente, S. Cuciuc, A. Șcurca, C. Coșniță. 
Fete : Hilde Tătaru, Cornelia Sideri, Ema Dră- 
gan, Sofica Conțolenco, Fănica Ditcov, Vic
toria Cichi, Ana Arvay, Dumitrița Artimov.

Și acum, pregătiri — tot mal intense — 
pentru campionatele mondiale de la Griinau. 
Nicolae Navasart este — ca și la concursuri — 
cu „sufletul la gură4* la fiecare pistă de con
trol, la fiecare antrenament. Zeci de kilometri

pe apele Snagovului in continua luptă cu 
cimile de secundă. Zeci de kilometri de cros 
în fiecare săptămină, prin potecile pădurii sau 
pe malurile străjuite de sălcii. In „clasa44 an
trenorului emerit Nicolae Navasart campionii 
se pregătesc să-șl apere titlurile și medaliile. 
Ceilalți, să le cucerească...

DAN GÎRLEȘTEANU

P.S. Cu o lună de zile înaintea campionate
lor mondiale, dorim celor două „clase" de 
aur — Huțan și Navasart — și elevilor lor o 
colaborare rodnică și mult succes în pregă
tirea pentru marele examen pe care-1 vor sus
ține în august pe apele lacului Griinau...

La Bucșoaia,
în tabără... '

7 abăra dc la Bucșoaia est* un ade
vărat paradis al copiilor. 9(H) de elevi 
veni fi din regiunile Iași, Bacău, Ma
ramureș și — firește — din Suceava 
au poposit aici pe meleagurile Gurii 
Humorului pentru a-și petrece o parte 
din vacanța mare. Ei au la dispoziție 
tot ce le este necesar pentru ca zilele 
de tabără să însemne un prilej de 
nesfirșite bucurii.

Firește, in programul taberei un loc 
de frunte îl ocupă activitatea spor
tivă, Elevii veni fi la Bucșoaia fac gim
nastică, aleargă, joacă fotbal, handbal 
și volei. Imaginile surprinse de fotore
porterul nostru Aurel Neagu vă in- 
fățișează două aspecte de la un meci 
de handbal. In timp ce echipele se... 
înfruntă, galeria alcătuită din colegii 
care și ei vor deveni peste citeva mi
nute „eroii** unei întreceri sportive a- 
plaudă și încurajează evoluția handba- 
liștilor. Așadar, la Bucșoaia, fn tabăra 
elevilor domnește în permanență voia 
bună !

PE LITORAL
(Urmare din pag. 1)

al soarelui și jocului este continuat în 
albul imaculat al paturilor. • Somn 
ușor!!

TINEREȚE...

• Străbatem un drum de cîteva zed 
de km, în partea opusă Năvodarului, 
la Costinești. Aici ne dăm întîlnire cu... 
tinerețea. Stațiunea și-a primit anul a- 
cesta oaspeții cu 6 noi blocuri, cu trei 
terenuri de volei și baschet în plus. 
Directorul taberei — Ilie Eftimie — ne 
prezintă programul cult ural-sportiv al 
lunii iulie, atrăgîndu-ne atenția că la 
Costinești toată lumea face sport!

• Dialog... în 3!
VANGHELE NICOLAE (Anul II, In

stitutul Politehnic Timișoara — cîștigă- 
tarul recentului concurs de înot) : „Vin 
ps- :ru prima dată la Costinești, stațiu- 
•r*: soarelui și a veseliei, cum o nu- 

_ . După un an de intens efort, 
15 ute de odihnă la mare slut mi

nunate. Stațiunea are în ansamblul ei 
ceva din neastîmpărul celor 22 de ani 
ai mei...

NICOLAE SPIRESCU (Anul V Ro- 
mănă-București) : „Anul acesta am re
găsit stațiunea mai frumoasă. Iubesc 
sportul. îmi place să înot, să simt ră
coarea mării și legănarea valurilor. De 
fapt, la Costinești, în fiecare zi sportul 
își are orele lui. Astăzi „selecționata 
provinciei** întîlnește „Capitala* la trei 
discipline sportive: baschet — volei — 
handbal.

CONSTANTIN COSTE A (Anul VI Me- 
dicină-Timișoarn). „Ultimul an de stu
denție, apoi diploma și primul contact 
cu spitalul în calitate de medic. Vreau 
să-mi pun în practică toate cunoștințele 
teoretice din anii facultății. Medicul are 
o datorie morală de importanță excep
țională. Doresc să merit acet titlu...

• Discuția ar mai putea continua 
încă cu cel puțin 900 de studenți, dar 
ne oprim aici, anticipînd dragostea pen
tru învățătură și sport a celor tineri...

ȘCOLARUL -0 PROBLEMĂ ÎN
Dezvoltarea normală a unui copil, 

cu deosebire in perioada primilor 
ani de școală, cere multă atenție. 
Șederea in bănci poate determina 
poziții incorecte, vicioase care-i de
formează coloana vertebrală. O oră 
petrecută de elev intr-o semi-imobi- 
litate, dublată de încordarea aten
ției, reprezintă un efort care, compa
rativ cu vîrsta, este destul de mare. 
Obosindu-i musculatura care-i sus
ține coloana vertebrală, elevul este 
tentat să ia o poziție cit mai .co

Sport și sănătate

modă", fapt care duce Ia sprijinirea 
coatetor pe pupitru sau ia o poziție 
răsucită. Este normal ca un copil 
care pină atunci a avut libertatea 
nestingherită a mișcărilor să dorească 
pauza dintre ore.

în primii patru ani de școală co
pilul crește mult in înălțime. Apoi 
creșterea încetinește un an, doi, pen
tru ca în perioada de prepubertate 
să se declanșeze, din nou, viguros. 
Ceea ce trebuie să reținem este că 
această creștere nu se face în mod 
egal, ci alternativ. O alternație există 
și între creșterea staturală și cea a 
greutății. Toate aceste momente se 
pot utiliza pentru ca prin dirijarea 
lor să putem asigura copilului o ar
monie fizică, un bun de care se va 
folosi toată viața.

De obicei părinții consideră că un 
copil trebuie să fie rotunjor, plinuț, 
și caută să-i dea o alimentație care, 
în multe cazuri, depășește cu mult 
necesitățile vîrstei.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIILOR SPORTIVE
• Asociația sportivă Victoria din 

orașul Urlați, raionul Ploiești se nu
mără printre asociațiile fruntașe ale 
raionului. Cei aproape 500 de membri 
UCFS au posibilitatea să practice 
sporturile preferate, să se întreacă în 
diferite competiții. în prezent, con
siliul asociației se preocupă de or
ganizarea șl buna desfășurare a cam
pionatului asociației la șah, tenis de 
masă, tir, trîntă și volei (băieți). In 
cadrul întrecerilor desfășurate pînă 
acum s-au evidențiat I. Grama (tenis 
de masă), Gh. Zamfirescu (șah), D. 
Hristudor (tir), Ion Cuculeanu și V. 
Necula (trîntă).

A. VLĂSCEANU -coresp.

• tn orașul Lugoj se acordă o deo
sebită atenjie campionatului asociației 
sportive.

Zilele trecute, a avut Ioc deschi
derea festivă a întrecerilor la asocia

într-o zi, o mamă mi-a adus la 
tratament un băiețaș ca un... bulgăre 
de grăsime. Din cauza excesului de 
greutate și a unei musculaturi du
blată de un strat adipos (gras), co
pilului i s-au deformat genunchii și 
i s-au aplatizat tălpile picioarelor. Se 
mișca cu... multă economie.

— Cit timp stă în aer liber ? — 
am întrebat.

•— Circa o oră, cît merge sau vine 
de la școală — a fost răspunsul.

— Gimnastică face ?
— Nu. E scutit, mitite

lul. E greoi și nu poate 
ține pasul cu ceilalți.

— De cite ori mănîncă 
pe zi ?

■— Numai de cinci ori. 
îi dau fiindcă cere. Simte nevoia să 
mănînce aproape continuu. L-am adus 
la dumneavoastră să-1 ajutați să slă
bească. Așa mi-a recomandat pedia
trul.

I-am prescris copilului un regim 
alimentar bazat pe legume, fructe, 
ouă, carne fiartă sau friptă. Paralel 
a început tratamentul prin gimnas
tică medicală. Transpira, muncea din 
greu. La control, greutatea în toc să 
scadă... creștea mereu.

Contrariată, i-am controlat regimul. 
Mama afirma că-I respectă cu stric
tețe.

— Cită ciocolată îi dați pe zi ?
— Numai 100 de grame.
— Bine, dar v-am interzis să-i dați 

orice în afară de cele prescrise...
— Tovarășă doctor, vreți să-mi 

anemiați copilul ?
...Această exagerată dragoste de 

mamă este doar un exemplu dintr-o 
mie. Sînt cazuri cînd un copil per
fect normal ca greutate este silit șă 

țiile sportive A.S.M.T.L., Victoria, 
Știința, Liceul nr. 2, Elevul și Vo
ința. Membrii asociațiilor sportive a- 
mintite se vor întrece la fotbal, at
letism, tenis de masă și volei.

C. OLARU-coresp.

• Consiliul asociației sportive Fi
rul roșu din comuna Tălmaciu, orga
nizează diferite competiții în care 
sînt angrenați sute de membri UCFS. 
In această perioadă, în atenția consi
liului se află campionatul asociației. 
S-au organizat întreceri la șah, hand
bal, volei, fotbal, tenis de masă și 
orientare turistică. Pe listele de con
curs s-au înscris aproape 600 de 
membri UCFS. Terenurile au fost 
pregătite din timp, au fost cumpărate 
mingi de fotbal și handbal. Cîștigăto- 
rii întrecerilor vor primi cupe, pla
chete, diplome șl insigne.

GH. TOPÎRCEANU - coresp.

ACTUALITATE
manince mai mult decit îi trebuii 
Este considerat de părinți firav, r.„, 
tiv pentru care este supraaiimenta 
Mulți părinți nu-și dau seama că îi 
perioadele de creștere intensă est 
normal ca copilul să scadă în greu 
tate, pentru ca apoi să intervină i 
recuperare treptată.

în reglementarea creșterii statural 
și evitarea depozitelor de grăsimi n 
ajută foarte mult ACTIVITATE 
FIZICA A COPILULUI. Școlarul ar 
deja o osatură bine formată, rezis 
tentă la efort, dar încă suficient d 
flexibilă la căderi. Ligamentele car 
unesc oasele și musculatura, în sp« 
cial în perioadele de creștere stătu 
rală, sînt slabe. Putem insă să I 
întărim prin sport. Pînă la terminare 
creșterii, înotul ajută atît Ia o dez 
voltare armonioasă și Ia o t°liificar 
a musculaturii în general, cît și la ■ 
stimulare a reflexului de ținută co 
rectă, eliminînd pozițiile vicioasi 
care deformează corpul. Gimnastic; 
dacă este adaptată vîrstei, amelio 
rează coordonarea, mărește vitez; 
rezistența si forța. Anumite exerciți 
de suspensie și extensie, au un efec 
de stimulare pentru cei cu o staler 
mică. Gimnastica și sportul, consu 
mind prin mișcare excesul de calori 
aduse prin alimentație împiedică ten 
dința spre obezitate, corectează aba 
terile de la normal ale curburilor co 
Ioanei vertebrale, ameliorează echi 
librul. Patinajul sau patinajul artiști 
dau grație și ușurință mișcării, obiș 
nuiesc școlarul cu aerul rece, îi co 
ordonează circulația sîngelui, i 
adaptează la efort. Foarte recoman 
dabile sînt excursiile, un mijloc p 
cit de instructiv, pe atît de util 
Aerul curat, plimbarea sau ascensiu 
nea moderată, schimbarea de altitu 
dine stimulează formarea de globul 
roșii, elemente care vehiculează oxi 
genul din plămîni în tot organismul

Pînă la începutul perioadei de pu 
bertate (la fete în jurul vîrstei di 
11—42 ani, iar la băieți între 13—1 
ani) aceste îndeletniciri fizice si 
aplică atît la băieți cît și la fetițe 
De la aceste vîrste trebuie să facen 
însă o diferențiere între sexe. Și înci 
o recomandare: orice școlar can 
practică o formă de sport trebuie si 
fie controlat și îndrumat de medic 
Cei care prezintă afecțiuni acute sai 
cronice vor fi scutiți de sport pentn 
o perioadă de timp, pînă la vinde 
care, după care pot să reia activita 
tea fizică. Scutirile la gimnastică 
făcute fără justificare, sau la insis 
tența părinților, care dintr-un exce 
de prudență vor să-și... menajeze o 
draslele sînt mai mult decît dăuna 
toare sănătății și dezvoltării armo 
nioase a copilului de vîrstă școlară

dr. EDIT PETRUȚ 
directoarea Dispensarului central 

pentru sportivi



CUM VA PREGĂTIT! ______ ___
|®PENTRU JOCURILE OLIMPICE?

Cinci luni și jumătate din 1966, alte 12 din 1967 
și gata, 1968 - anul olimpic I Am socotit zilele 
rămase pînă ce flacăra olimpică va fi aprinsă 
pe stadionul de gheață din Grenoble și pe cel 
Aztec din Ciudad de Mexico : 569 și, respectiv, 
818... Nici mai mult, nici mai puțin I In fond, dacă 
stăm să judecăm bine, a mai rămas doar puțin 
timp pînă la deschiderea celor două mari com
petiții sportive ale tineretului lumii.

„Căutările” întreprinse încă înainte de Tokio și 
continuate în 1965 de către forurile și organiza
țiile sportive de pe toate meridianele au fost 
concretizate în acest an și pregătirea olimpică a 
căpătat pretutindeni un conținut calitativ nou, un 
ritm deosebit. Rezultatul acestor preocupări gene
rale a și ieșit în evidență cu prilejul atîtor și atî- 
tor competiții de amploare. Sportivii consacrați 
și-au strîns rîndurile și au pornit ofensiva recor
durilor mondiale, alții, tineri bat cu insistență fa 
porțile deplinei consacrări și obțin performanțe 
prestigioase ; antrenorii și alți specialiști defini
tivează proiecte privind pregătirea și forma spor
tivă etc. Zilele, cîte au mai rămas pînă la Jocu
rile Olisnpice, nu sînt prea multe față de cîfe mai 
sînt de făcut, în așa fel ca la marile competiții 

; din 1968 totul să fie în ordine.
Atît de mult controversata problemă a altitudi

nii mexicane a încetat să mai fie chestiunea la 
ordinea zilei. Ea rămîne totuși o problemă doar 
pentru acei sportivi care nu vor ști să se pregă- 

; tească la înălțimea cerințelor actuale și care vor 
concura slab !

în lumina sarcinilor reieșite din plenara din 
ianuarie 1965 a Consiliului General al UCFS, spor- 

j tivii din țara noastră au început la rîndu-le o 
pregătire minuțioasă în vederea participării la 

cele două Olimpiade. în răgazul de timp care a trecut de la amintita 
plenară organele și organizațiile UCFS, sportivii și specialiștii mișcării noa
stre sportive au realizat o seamă de succese în domeniul sportului de_per- 
formanță. în general, în secțiile din cluburi se muncește mai bine decît în 
trecut, cu mai mult spirit de răspundere și rezultatele acestei activități au 
și fost concretizate în unele performanțe de valoare ale sportivilor noștri. 
Trebuie să arătăm însă că nu în toate organele și organizațiile UCFS pro
blemele sportului de performanță au fost abordate cu seriozitatea cuve
nită, că ritmul de creștere a rezultatelor unor sportivi este încă departe 
de a putea fi considerat ca satisfăcător, că nu se muncește pretutindeni 
la nivelul cerințelor anului 1966, avîndu-se însă în vedere... nivelul anului 
olimpic.

Pentru ca la Grenoble și la Ciudad de Mexico delegația olimpică a 
țării noastre să fie cît mai mare și cît mai valoroasă, trebuie ca fiecare zi 
de muncă să fie folosită cu o eficiență maximă, cu convingerea fermă că 
trebuie ca și pe linie sportivă să ne aducem contribuția la întărirea con
tinuă a prestigiului internațional al patriei noastre socialiste. Și să nu 
.uităm că, de acum, fiecare minut pierdut cu greu de va mai putea fi recu
perat, mai ales că foarte multi sportivi, din toate colțurile lumii, nu „pierd” 
asemenea minute !...

GRENOBLE 1968

Principalul obiectiv—munca de calitate!
i Ca toți ceilalți spor
tivi, am început pre
gătirile pentru Ciudad 
de Mexico chiar după 
întrecerile din 1964, 
de la Sagami. Și tot 
de atunci ne-am pro
pus să aplicăm în 
munca și pregătirea 
noastră cele învățate 
din desfășurarea pro
belor olimpice de ca- 
iac-canoe. Una din 
principalele concluzii 
se referea 
valorică a 
muri ale sporturilor 
nautice pe 
dial și de aici necesi
tatea de a fi întot
deauna cu un pas 
înainte. Dacă vrem să

la creșterea 
acestor ra-

plan mon-

ne menținem suprema
ția. Și — oare mai 
trebuie să spun? — 
fiecare dintre noi 
dorește din toată ini
ma acest lucru. Pen
tru realizarea o- 
biectivelor propuse, 
pentru o comportare 
cît mai bună la vi
itoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice, pen
tru a aduce o contri
buție cît mai mare 
la afirmarea sportu
lui românesc, ne pre
gătim cu toată sîr- 
guința, cu toată con
vingerea. în actualul 
sezon competițional, 
caiaciștii și canoiștii 
români au obținut o

serie de succese fru
moase în regatele in
ternaționale din Sue
dia, R.F. Germană, 
Austria, Cehoslovacia. 
Este pentru noi un 
puternic stimulent în 
munca de pregătire 
pentru campionatele 
mondiale din august 
și un indiciu că, dacă 
ne vom spori efortu
rile, dacă vom con
solida aceste succese, 
vom putea spera la 
medaliile olimpice din 
Mexic.

AUREL VERNESCU 
maestru emerit al 

sportului

Microscop 
olimpic

★

Deschidem azi rubrica „CUM VĂ PREGĂTIȚI PENTRU JOCURILE 
OLIMPICE ?' în care ne vom ocupa de munca organelor și organizațiilor 
UCFS, a sportivilor, antrenorilor și celorlalți specialiști, în vederea unei 
pregătiri exemplare și așteptăm spre publicare părerile și sfaturile tuturor 
celor ce răspund de această sarcină de cinste.

'r A*
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Stadionul olimpic din Ciudad de Mexico, spre care se Îndreaptă, Încă de 
pe acum, gindurile iubitorilor de sport din Întreaga lume (reproducerea 

machetei)

in pregătirea pentru Olimpiadă!
Rezultatele pe care le vor obține 

sportivii români la Grenoble și la 
Ciudad de Mexico vor depinde, în

Europenele" și „mondialele"
să nuunde muncește el, care 

simtă mobilizat și răspunzător, in 
celași timp, să asigure sportivilor

etape importante în drumul spre... Mexic
Cum este și firesc marile competiții 

europene și mondiale rețin atenția 
amatorilor de sport. Se împart titluri 
de campioni și medalii, se stabilesc 
recorduri. Dar, se spune — și așa 
este — că fiecare ediție a campiona
telor europene sau mondiale constituie 
totodată, o importantă etapă de veri
ficare a forțelor, de pregătire pentru 
ediția următoare a Jocurilor Olimpi
ce, pentru competiția „supremă” a ti
neretului lumii. Privite, așadar, prin 
această prismă, „capetele de afiș” ale 
calendarului competițional internațio
nal din acest an reprezintă pentru 
sportivii noștri nu numai prilejul unor 
comportări cît mai bune și — dorim 
acest lucru — de obținere a unor vic
torii de prestigiu, ci și de apreciere 
realistă, exigentă a progreselor făcute 
pe drumul pregătirilor pentru Mexic.

De fapt, „stagiunea* campionatelor 
europene și mondiale a fost deschisă 
și încă de pe acum s-au putut trage 
o serie de concluzii prețioase privind 
valoarea unor loturi de sportivi. Dar, 
după campionatele mondiale de lupte 
și de scrimă, iată-ne acum în plină 
desfășurare a întrecerilor mondiale ale 
trăgătorilor și în fața unei adevărate

de campionate europene și„avalanșe 
mondiale, fiecare dintre ele așteptate 
cu deosebit interes.

Din calendarul lunii august : cam
pionatele mondiale de caiac-canoe de 
la Grunau ; campionatele europene 
— masculine și feminine— de natație 
de la Utrecht; campionatele mondiale 
de ciciism din R.F. Germană ; campio
natele europene — masculine și femi
nine — de atletism de la Budapesta. 
Și, în continuare, campionatele mon
diale de volei, gimnastică, canotaj 
masculin și multe alte mari competiții 
programate în perioada care urmează.

După cum se vede, un sezon extrem 
de bogat care sperăm să fie cît mai 
rodnic pentru sportivii români. Și, în 
același timp, să ofere specialiștilor 
noștri cît mai frumoase perspective.., 
olimpice. Pentru că, să nu uităm, la 
aceste campionate nu se luptă numai 
pentru succesele de astăzi ci și pentru 
cele de MÎINE. ȘI MÎINE ÎNSEAM
NĂ MARILE ÎNTRECERI OLIM
PICE DIN MEXIG Fiecare lot 
de sportivi are ocazia, la cam
pionatele europene și mondiale, să 
„cîntărească” șansele pentru 1968. 
Spunem aceasta deoarece în astfel de 
întreceri se poate face o excelentă

verificare datorită faptului că sportivii 
întîlnesc adversari redutabili, direct 
angajați în cursa medaliilor și a locu
rilor fruntașe. Dar, la aceste compe
tiții participă și elemente tinere încă 
neconsacrate pe plan european sau 
mondial. Evoluția lor este însă tot 
atît de importantă pentru că dacă în 
acest sezon performanțele lor ou ame
nință supremația fruntașilor, la viitoa
rea ediție a „europenelor* sau „mon
dialelor* ei pot face acest lucru. Și, 
mai ales, la Jocurile Olimpice de la 
Mexic unde, ca și la Tokio, se așteap
tă o. viguroasă replică a tinereții și 
multe surprize.

Iată dar, că examenele europene și 
mondiale — în curs de desfășurare — 
ca și cele viitoare trebuie privite cu 
toată importanța de sportivii și an
trenorii noștri. Este de datoria lor să 
considere aceste mari competiții ca 
etape de bază în aprecierea stadiului 
de pregătire actuală a diferitelor lo
turi, în stabilirea direcțiilor princi
pale ale muncii viitoare. Mai ales da
torită faptului că 1966 este pentru 
toți sportivii lumii un an de conturare 
precisă a obiectivelor și perspectivelor 
olimpice.

mare măsură și de activitatea pe 
care o vom desfășura noi, antrenorii. 
De aceea, socotesc că nu trebuie să 
existe nici un antrenor, indiferent 

se 
a- 
o

pregătire la nivelul cel mai ridicat.
Pentru a putea face față cu succes 

sarcinilor de mare răspundere care 
ne revin, este de datoria noastră a 
tuturora să învățăm necontenit, să 
fim la curent cu cele mai noi cuce
riri ale științei in acest domeniu, să 
aplicăm cu consecvență metodele 
moderne de pregătire, să lucrăm în 
colectiv și să fim exigenți față de 
activitatea sportivilor noștri și, mai 
ales, față de propria noastră activi
tate.

De pregătirea olimpică nu se ocu
pă numai antrenorii lotului republi
can, ci absolut toți specialiștii noștri! 
Pentru a putea da o producție de 
calitate, să ne strîngem rîndurile! 
Să lăsăm la o parte comoditatea și 
să luptăm cu toată hotărîrea împo
triva rutinei, pentru introducerea și 
generalizarea noului, a calității!

prof. ION CORNEANU 
antrenor emerit

• Ziarul „Sport Beobachter’ din 
Essen (R.F. Germană) publică în nu
mărul său din 10/11 iulie un amplu 
material intitulat „ROMÂNIA NU 
POATE FI ÎNVINSĂ". Articolul se 
referă la reprezentativa noastră de 
caiac-canoe învingătoare în 8 din
tre probele programate de „Regata 
Essen". Această concluzie poate fi 
extinsă asupra întregii comportări a 
echipei masculine de caiac-canoe a 
României care, în actualul sezon in
ternațional, a obținut nu mai puțin 
de 21 de victorii pe pistele de apă 
din Suedia, R.F. Germană și Austria I 
Sportivilor și antrenorilor lor un în
demn : cît mai multe victorii încunu
nate cu aurul de la Xochimiîco-Me- 
xic I

Așteptăm însă evoluții mai convin
gătoare din partea caiacistelor care, 
în acest an, au înscris în palmares 
o singură victorie prin Valentina 
Serghei și Hilde Tătaru („Regata 
Praga")...

• Floretista Ecaterina Iencic o 
confirmat la Moscova (medalie de 
bronz) succesele de la Rotterdam șt 
Paris, tn schimb, iloretistul Tănase 
Mureșanu a iost eliminat, la campio
natele mondiale de Ia Moscova, chiar 
din preliminarii, iar echipa de flo
retă băiefi a coborit un loc fată de 
edifia precedentă a C.M.

• Unele secții nominalizate (Mu
reșul Tg. Mureș — lupte, CSMS lași 
— volei fete ș.a.) stabilesc în cadru) 
ședințelor de antrenament adevărate 
„recorduri* de repetări în executarea 
elementelor tehnice. Ce părere aveți, 
tovarăși antrenori : Ie urmați exem
plul ?

• Nu s-ar putea spune că gimnas
tele noastre nu progresează. Pașii lor 
slnt Insă prea timizi pentru cunoscuta 
exigenfă a marilor întreceri interna
ționale. Așadar...
• Luptătorii brașoveni (mai avem 

și alte exemple), folosesc în pregă
tire prea puțin aparatele ajutătoare. 
De ce ?

• Ciclistul Ștefan Suciu de la Dez
robirea Brașov a ocupat locui H ?i 
a iost la un pas de victorie tn „Turul 
Serbiei", competiție internaliona a pe 
etape la care au participat alergători 
de valoare deosebită din Cehoslova
cia (Jan Smolik), Polonia (Marian 
Kegel), Iugoslavia (Boltezar, Ukmar, 
Zivkovici), Italia (Giancarlo Toschl) 
și Franța. O notă bună și pentru co
legii săi (Tudor Vasile, C. Grigore, 
Alex. Sofronie, Șt. Rusen) care — 
împreună cu Șt. Suciu — au adus 
tării un merituos loc III în clasamen
tul pe echipe.

Performanta „juniorilor" trebuie să 
însemne un stimulent și pentru „se
niori", de la 
multă vreme

• în mod 
acest sezon 
mare număr 
reale posibilități de progres într-o 
ramură sportivă sau alta. Este cazul 
ca aceste talente ale sportului nos
tru să fie îndrumate către secțiile de 
performanță și să înceapă — neîntâr
ziat — o pregătire sistematică, con
tinuă. Poate că unii dintre aceștia 
vor putea evolua în 1968 și pe marea 
scenă a Mexicului.

• lolanda Balaș și Mihaela Peneș 
se situează și in 
loc în lume. Pe 
dioanele pe care 
vele noastre au 
rieil Se pare că 
ecou: Zoltan Vamoș, Șerban 
chină, Viorica Viscopoleanu, Andrei 
Barabaș și Nicolae Mustață s-au im
pus și ei pe plan international. De
sigur, de aici și pînă la o opțiune 
pentru un ioc în finala probei respec
tive la Ciudad de Mexico mai este 
drum. Un drum — am spune noi 
care se croiește prin muncă, toarte 
multă muncă.

Să nu uităm însă că pînă la cam
pionatele europene de atletism de la 
Budapesta au mai rămas doar 45 de 
zile. Ce tac ceilalți atleți nominali
zați ? La această întrebare, ca și la 
celelalte, așteptăm răspuns în lapte 
(a se citi: în performanțe I)...

care așteptăm cam de 
un salt spre calitate. 
firesc, competițiile din 
au scos la iveală un 
de tineri și tinere cu

acest an pe primul 
oricare dintre sta- 
au concurat, sporti- 
cucerit laurii vlcto- 
exemplul lor a avut 

Cio-

Pagină realizate de:
ROMEO VILARA, DAN GÎRLEȘTEANU și HRISTACHE NAUM



VUIA
EDIȚIE

FOTBAL

a pierdut echipa Spaniei meciul cu Argentina • Vigurosul atacant argentinian Artime, unul dintre cei 
mai buni jucători de pe teren, a înscris golul victoriei. Priviți-l în dreapta fotografiei, după ce șutul său a 
făcut „șah mat“ apărarea spaniolă, in frunte cu portarul Betancourt.

Telefoto U.P.I. Agerpres

Trimișii noștri speciali, C. Macovei și Gh. Nicolaescu, transmit:

Să nu uităm Argentina!
Miercuri seara, ne număram prin

tre cei 55.000 de spectatori prezenți 
pe terenul Aston Villa din Birmin
gham pentru a urmări meciul Ar
gentina — Spania, acel „derbi latin” 
cum îl și porecliseră o serie de con
frați. Poreclă confirmată din plin în 
cele 90 de minute de joc pasionant, 
presărate cu faze de fotbal tempera
mental, dirz, dar și de înaltă teh
nică.

Desigur, nu ne vom mai opri asu
pra desfășurării acestei partide, atît 
de comentată și acum. Alte confrun
tări, poate tot atît de aprige, i-au 
luat locul. Dar este suficient să men
ționăm că în urma victoriei cu 2—1 
asupra Spaniei, fotbaliștii argenti- 
rieni au urcat rapid la „bursa“ pă
durilor, ajungînd acum pe locul 
rinei în ordinea favoritilor, după 
Brazilia, Anglia, R. F. Germană și 
talia

Așadar, Argentina revine în aten- 
ia spectatorilor campionatului mon- 
lial, dispuși acum să uite toate eșe
curile sale anterioare la edițiile 
competiției fotbalistice supreme. Și 
ii se pare perfect justificată o ase- 
nenea opinie, acum cînd am văzut 
a lucru tehnicieni de valoare ca Ra
ce- Onega, Artime, Gonzales.

In te a constat superioritatea ar- 
(eatinienclor in meciul de la Birmin- 

de învinșii lor la limi-
— reprezentanții fotba- 
•merican — au arătat
- -- Uei sectoare;

Senzație la Liverpool! Brazilia învinsă!
GRUPA A, LA LONDRA

Uruguay—Franța 2-1 (2-1)
începutul a fost lent. Jocul s-a în

viorat abia după ce, la un fault co
mis în careu asupra unui jucător 
francez, arbitrul Galba acordă pe- 
nalti și De Bourgoing transformă : 
1—0 pentru Franța în min. 15. Din 
acest moment echipa uruguayană re
nunță la apărare și trece la ofen
sivă cu trei vîrfuri de atac : Rocha, 
Cortez și Perez. în min. 26, Perez 
face o cursă pe extremă, centrează 
și Rocha înscrie. Șase minute mai 
tîrziu, o fază identică pe partea stîn-

ORUPA D, LA MIDDLESBROUGH

Chîle-R.P.D. Coreeană 1-1(10)
Meciul „autsaiderilor” celei de a 

patra grupe, desfășurat în prezența a 
10.000 spectatori, a avut o desfășurare 
dramatică. Chilienii, dorind neapărat 
o reabilitare pe măsura rezultatului 
înregistrat la precedenta ediție a C. M.,

—- stil mai ofensiv; într-o con
fruntare a „betoanelor" argentinienii 
au știut totuși să-și mobilizeze mai 
activ atașul, la care au participat 
adesea și fundașii laterali Perfumo 
și Fereiro.

— elasticitate; o mișcare armoni
că a jucătorilor pe teren, regrupări 
rapide, care aduceau imediat în zona 
de lupță cîte 5—6 jucători.

— tehnică desăvîrșită, superioară 
chiar unor maeștri recunoscuți ca 
Suarez, Del Sol, Peiro.

într-un cuvînt, oamenii lui Carlos 
Lorenzo, antrenorul care. în timp 
scurt a avut misiunea de a pune pe 
picioare o „națională*  argentiniană 
— în condiții recunoscut vitrege — 
sînt foarte aproape de limita supe
rioară a măiestriei fotbalistice. A- 
ceasta era admis și pînă acum. Dar 
așa cum i-am văzut jucînd miercuri, 
cu un fotbal foarte bine orientat și 
în sens colectiv, el par să formeze 
la ora actuală în sfîrșit acea „echi
pă” capabilă să reabiliteze total Ar
gentina, adueînd-o la nivelul valo
ric real și în cadrul C. M.

Oricum, victoria asupra Spaniei 
dă Argentinei o șansă importantă în 
lupta pentru calificare, în această 
grupă B a turneului final, în care 
pînă acum echipa R.F. Germane de
ține rolul de protagonistă. Conside- 
rînd că Elveția pierde toate meciu
rile, iar formația vest-germană re
zolvă favorabil confruntările sale cu 
spaniolii și argentinienii, atunci din 

gă și Cortes marchează al doilea gol 
pentru Uruguay.

Repriza a doua începe sub sem
nul unui puternic presing al france
zilor, care se destramă însă după mai 
puțin de 10 minute. Jocul se echili
brează pentru ca în ultimele 15 mi
nute uruguayenii să supună poarta 
lui Aubour la un adevărat asediu.

La fluierul arbitrului cehoslovac 
Galba, s-au aliniat următoarele 
echipe :

FRANȚA : Aubour — Djorkaeff, 
Artelesa, Budzinski, Bosquier, Bonnel, 
Simon, Herbet, De Bourgoing, Con
dei, Hausser.

URUGUAY ; Mazurkiewicz — 
Troche, Manicera, Ubinas, Goncal- 
vez, Caetano, Cortes, Viera, Sacia, 
Rocha, Perez.

au început jocul în tempo rapid. Ei 
au luat avans prin golul înscris de 
Marcos (min. 16) conducînd cu 1—0 
Ia pauză. Jucătorii reprezentativei 
R. P. D. Coreene au continuat să se 
apere cu îndîrjire, trecînd la contra
atacuri periculoase pe parcursul celei 
de a doua reprize. Cu cinci minute 
înainte de sfirșit, rapidul extrem Pak 
Sin Din reușește să aducă egalarea. 
Scor final : 1—1.

această grupă urmează să se califice 
echipele R.F. Germane și Argenti
nei. Dar preciziuni în această pri
vință vom avea chiar sîmbătă (nr. 
azi) cînd este programat al doilea 
„derbi“ al grupei: R.F. Germană — 
Argentina.

Nu ne permitem un pronostic, «d 
doar un semnal de atenție pe sema
forul campionatului: să nu uităm 
Argentina I

Cinci minute (fanteziste) cu Pete
Hyde Park. Vineri dimi

neața. Sînt uluit. Stau cu 
Pele pe o bancă, de vreo 
30 de secunde, și nu se 
apropie nimeni. Copiii se 
joacă pe alei și trec indi
ferenți pe lingă noi. Nu 
mai Știu ce să cred. Să 
fi scăzut attt de mult ac
țiunile lui Pele ț Sau or
goliul și distanța britanică 
nu așteaptă numărul ani
lor 7.. . In sfîrșit... La 
urma urmei, cu atît mai 
bine. Am liniște.

— Spune-mi, te rog, se
nar Edson Arantes do 
Nașei.. .

i— Prefer Pele.
■— Iartă-mă... Spune-mi 

s. .Cum te simți ti» cam. 
pionatul mondial 7.

GRUPA C, LA LIVERPOOL

Ungaria-Brazilia 3-1 (1-1)!
învinsă cu 3—1 în partida cu Portu

galia, formației Ungariei nu i se 
dădeau prea multe șanse în partida cu 
campionii mondiali. Părerea a fos în
tărită și de fazele foarte periculoase 
petrecute la poarta lui Gelei în pri
mele minute. Astfel, în min. 1 Gerson 
șutează puternic, dar înlocuitorul lui 
Szentmihaly se dovedește la post. în 
continuare — contraatac al Ungariei 
și Bene deschide scorul pe neașteptate, 
după ce și-a făcut loc printre P. 
Enrique și Altair, semnînd unul dintre 
cele mai frumoase goluri de pînă acum 
ale C.M. Brazilienii sînt dominați — 
uneori — categoric. La poarta lui Gil
mar cornerele se succed unul după al
tul. Totuși, brazilienii sînt pe cale să 
egaleze în min. 13 dar Alcindo șutează 
alături de poartă. în minutul următor

GRUPA ». LA SHEFFIELD

Spania—Elveția 2-1 (0-1)
O întâlnire pasionantă în care elve

țienii au vrut să se reabiliteze cu orice 
preț. In prima repriză, elvețienii (care 
au schimbat simțitor formația aliniată 
in meciul cu R.F.G.) au jucat excelent. 
Primul gol l-au marcat în min. 29 prin 
Quentin. Spaniolii, cu o echipă alcătuită 
din 7 atacanți nu s-au putut descurca 
în fața unei apărări bine organizate.

După pauză spaniolii aruncă toate 
forțele. în joc, domină și egalează. In

CLASAMENTE

GRUPA A:
1. Uruguay 2 1 1 0 2:1 3
2. Anglia 1 0 1 0 0:0 1
3. Mexic 1 0 1 0 1:1 1
4. Franța 2 0 1 1 2:3 1

GRUPA B:
1. R. F. Germană 1 1 0 0 5:0 2
2. Argentina 1 1 0 0 2:1 2
3. Spania 2 1 0 1 3:3 2
4. Elveția 2 0 0 2 1:7 0

GRUPA C:
1. Portugalia 110 0 3:1 2
2. Ungaria 2 10 1 4:4 2
3. Brazilia 2 10 1 3:3 2
4. Bulgaria 10 0 1 0:2 0

GRUPA D:
1. U.R.S.S. 110 0 3:0 2
2. Italia 110 0 2.0 2
3. Chile 2 0 11 1:3 1
4. R.P.D. Coreeană 2 0 11 1:4 1

DIN BLOC-NOTESUL LU! WILLIE
ÎN MECIURILE de pînă acum au 

fost înregistrate numeroase acciden
tări. Atacantul chilian Tobar, rănit 
la genunchi în cursul meciului cu Ita
lia, nu va mai putea participa la nici 
un joc din campionatul mondial. O 
altă victimă a jocului dur este ma
ghiarul Nagy, indisponibil pe o bună 
perioadă de timp.

CINE a marcat al doilea gol al 
italienilor în meciul cu Chile: Mazzola 
sau Rivera ? Multă vreme nu s-a știut 
exact, datorită învălmășelii din fața 
porții existente la înscrierea punctu
lui. Pe stadion s-a anunțat că Rive
ra a fost autorul golului, ulterior, a 
fost stabilit însă adevăratul jucător 
care marcase : Mazzola.

UN AVION Caravelle al compa
niei „Air France*  a transportat la 
Londra 30 000 de garoafe pentru a 
fi oferite spectatorilor înaintea me
ciului Franța-Uruguay. Florile au 
fost donate de horticultorii de pe 
Coasta de Azur.

ADMINISTRAȚIA stadionului 
Wembley folosește pentru campionat 
2 000 de salariați dintre care 1 110 
controlori de bilete, 150 polițiști, 200 

— Ca in fața baricade
lor.

— N-aveți decît sa te 
spargeți.

— Ușor de spus. Dar, tn 
timp ce apărătorul risca 
o lovitură liberă, eu tmi 
risc piciorul.

— Și totuși, drumul spre 
„baricadă" a început cu 
4—2—4, creația voastră, a 
brazilienilor.

— De acord, dar noi am 
retras un om numai pen
tru că nu știm și nu vrem 
să „rupem". In schimb voi, 
europenii, cînd ați auzit 
de întărirea apărării, par
că l-ați prins pe dumne
zeu de picior.

— Ești attt de supărat 
pe apărători 7

— Nu. li compătimesc. 
Noi, înaintașii, jucăm fot
bal. Ei, în schimb, nu-l 
mai joacă de mult. Sînt 
hingheri. Asta-i tot.

— Și care-i soluția 7
— O sa se găsească. Fii 

pe pace. îmi pare rău că 
bunul meu prieten Cou
tinho s-a îngrășat. Ne-am 
fi distrat un pic pe „bari
cadă" cu „un-doi“.urile. 
Așa, însă...

— Ce zici de englezi 7
— Ii admir. Eu joc 365 

de zile pe soare. Ei se Chi
nuiesc 300 de zile pe 
ploaie. N-aș putea. O min
ge cu noroi e o pisică 
moartă.

— Care e diferența din
tre fotbalul european și 
cei sud-american 7

— O diferență de calorii. 
Soarele.

— Bine, dar Italia 7
— Italia nu știe ce are. 

De aceea se uită mereu în

tabela de marcaj va arăta 1—1 în 
urma golului înscris de Tostao, înlo
cuitorul lui Pele, lăsat liber de apăra
rea Ungariei.

Repriza a doua a fost la discreția 
Ungariei care a jucat incomparabil 
mai bine decît Brazilia. în min. 63 
Farkas fructifică, șutînd cu sete la o 
centrare de pe dreapta, a Iui Bene. 
11 minute mai tîrziu P. Enrique îl 
faultează în careu pe același Bene ; 
Albert șutează în dreapta lui Gilmar, 
în plasă : 3—1 pentru Ungaria !

în min. 77 Farkas a mai înscris un 
gol, după părerea noastră valabil, dar 
arbitrul Dagnal l-a anulat

Arbitrul englez Dagnaf a condus 
formațiile :

BRAZILIA: Gilmar — D. Santos, 
Bellini, Altair, P. Enrique, Lima, 
Gerson, Garrincha, Alcindo, Tostao, 
Jairzinho.

UNGARIA : Gelei — Kaposzta, 
Matrai, Szepesi, Mezoly, Sipos, Ma- 
tesz. Bene, Albert, Farkas, Rakosi.

min. 58, fundașul Sanchis face o cursă 
spectaculoasă pe tușă și trage din colțul 
careului de 16 m. In continuare, Gento 
ratează o mare ocazie, apoi Suarez ni
merește bara. In min, 76 spaniolii mar
chează din nou, un gol de toată frurnu-
setea prin Araancio (2—1) spulberind 
iluziile unei surprize elvețiene.

Arbitrul Bakhramov (U.R.S.S.) a 
condus formațiile :

ELVEȚIA : Elsener — Leimgru- 
ber. Stîerli, Brodman, Schneiter, Arm
bruster, Bani, Quentin, Hosp, Kuhn, 
Kiinzli.

SPANIA : Iribar — Sanchis, Re:- 
ja, Gallego, Pirri. Del Sol. ZoA 
Amancio, Peiro, Suarez, Gento.

ROCII A (Uruguay) 
văzut de Neagu Radulescu

de casieri, 50 de vînzători de progra
me etc. S-a calculat că 10 tone de 
hîrtie și diverse obiecte sînt evacuate 
după fiecare meci.

curtea noastră. Simplul 
fapt că își permite sâ re
nunțe la Corso, spune to
tul. Cineva spunea că Ita
lia fără Corso e ca pictura 
fără Rafael.

— Senor Pele, cine cîști- 
gă campionatul mondial 7

— Se Știe. A spus-o as
trologul nostru.

— Crezi în asta 7
— Nu. Dar e un băiat 

tare simpatic. Dacă nu ba
tem, îl concediază,
... Și Pele dispare ca 

prin farmec. Vrăjitorie T 
Copiii rid...

— De ce rîdeți, mă 7
— Hal Hal N.a fost 

Pele !
— Ceeee 7!
— A fost Fantdmas.
— Nu se poate I
— Ba da. Spunea că e 

cel mai frumos rol din 
viața lui.

IOAN CHIRILĂ



C.C.A. București (A) — Flacăra Mediaș (B)

1952 :Ripensia Timi-

Fl. roșie U. T. Arad (A) — C.G.A. Bucu-Unirea Tr.

(A)București Ripensia Timl- — Dinamo București (A)

București (A) - (A) Progresul Ora-

București (A) Sp. studențesc

(A)

Unirea Tr. Bucu- Dinamo București (A) — Minerul Baia

Universitatea (A) Progresul București (A) — Dinamo Obor

G.F.R Tr. Severin (A) — Sp. studențesc Arieșul Turda (B) — Rapid București (A) ISteaua București (A) Rapid Bucu-

Petrolul Ploiești (A) — Siderurgistul Ga-
G.S.C.A. București (A) — Știința Cluj (A)

C.C.A. București (A) — FI. roșie U. T.
Steaua București — U. T. Arad

Cele 18 finale Miine la Pitești
ale campionatului de Etapa a IV-a

a campionatului republican

Cluj Energia

Va juca
Fioruț?

o fi bun

intere-

VALENTIN PAUNESCU

NDE MERGEM?

1949/50 : Metalul Oradea 
Iacobeni 6—0

1951 : Locomotiva C.F.R. Bucu-
— Metalul Cluj 1—0

s-a disputat
I. T. Arad (A) — C.F.R. Timișoara (A)

1—0 
Cluj

atunci cînd a trebuit 
a intervenit un

și în- 
jocuri, 
cincea

însemnări

de Naghi, 
PITEȘTI, 
Vasile —

1953:
(A) 1-0

este învățată să se 
atît de puțin, băieții 

își pun mari speranțe

Venus Bucu-

lată o imagine din meciul disputat anul trecut in finala campionatului 
republican de juniori, între Progresul București și Știința Cluj (0—2)

Foto: V. Bageac

înființată în anul 1961, cînd a 
cepul desfășurarea primelor 
„Cupa Balcanică" a ajuns la a 
ediție.

Scurta ei istorie oferă lucruri
sanie, printre care — spre satisfacția 
iubitorilor de fotbal de la noi — și 
acela că pe lista câștigătorilor și-au în-

(seniori) —Turcia;
16,30): România
România (juni-

C.C.A. București (A) — Flacăra Ploiești (A)

CÎTEVA RINDURI DESPRE „CUPA BALCANICĂ"

Dinamo Buc. (A) — Steaua Buc. (A) 5—3 
Știința Cluj (A) — Dinamo Pitești

București 
2—2, 2—1

G.A.M.T. Timi-

ntre
CI

în minutul 61 al jocului Ra- 
Steaua (Cupă), Dumitru Po- 

, vrînd parcă să onoreze mă- 
area apreciere a Iui Tibi Bone, 
tunat" un gol ce nu va fi uitat 
vreme. Tică (D. Popescu), exe-

d un „slalom special" prin în- 
a apărare giuleșteană, a înscris 
ce scosese din poartă și pe Ră
ii. A fost frumos, faza fiind o 

de tehnică și intuiție tactică
că se poate spune așa. Un prie- 
incer al fotbalului nostru re- 

a, oarecum trist: „Dacă același 
•xact in aceeași fază, era înscris 
'ele, Eusebio sau Garrincha 
dintre dv. (cronicarii) și mulți 
ori de tribună", două săplămini, 
tai epuizau superlativele; „ge- 

„lovitură de maestru", „teri- 
‘ etc. etc. Dar, pentru că-l chea- 
'opescu și-l vedem aproape du- 
ă de duminică, „vina" fazei cade 
merii lui Dan, Grearu, Motroc 
liăducanu. Se spune: nu D. Po- 
i a realizat ceva valoros, ci ad- 
rii săi au greșit. E nedrept 1" 
Și un comentariu tehnic al an- 
rului federal GIL Ol.A, în legă- 
cu aceeași fază: „Una dintre 

cutiile posibilității de-a înscrie 
sernnea gol este următoarea: și 

parare se acționează pe cupluri 
ucători. îndeosebi în ce privește 
ajul. Qk multe ori, cînd atacan- 
dribled^' atît pe omul care-l a- 
primul cit și pe apărătorul ce-l 

fază pe acesta, restul apărării 
prinsă pe picior greșit, deoa- 
in prima fază, fiecare apărător 

cu ochii pe omul său".
Numele lui NAGHI (Dinamo 

ști) este însoțit — în ultimul 
— aproape întotdeauna de a- 

ieri pozitive. Pentru întreaga 
carieră de fotbalist au fost de- 

e cîteva minute pe care le-am 
t în selecționata de tineret îm- 
iru reprezentativei similare a 

Polone. Am fost introdus in e- 
ă în repriza a doua. Cîteva mi

mai tîrziu am fost înlocuit 
ru că făceam greșeli după gre- 

Ori de cite ori „mă furi peisa- 
la antrenament, îmi revin in 

hi fluierăturile publicului bucu- 
ean, cure m-au însoțit la ieșirea 
pe teren. Și, alunei, reveria dis- 
• ca prin farmec lăsind loc mun- 
pe care o duc pentru 
ten ni mingea".

Și. fimdcă este vorba 
pa lui — DINAMO 
enor principal Ștefan 
, fără nici un dubiu, purtătoarea 
ni de REVELAȚIA CAMPIO- 

TULU1 1965—1966. Felicitări!

1. 1933/34: Ripensia Timișoara (A) — Universitatea 
Cluj (A) 5—0

2. 1934/35: C.F.R. București (A) — 
șoara (A) 6—5

3. 1935/36: Ripensia Timișoara (A) 
București (A) 5—1

4. 1936/37: Rapid 
șoara (A) 5—1

5. 1937/38: Rapid 
șoara (B) 3—2

6. 1938/39 : Rapid 
Buc. (A) 2—0

7. 1939/40: Rapid 
rești (A) 2—2, 4—4,

8. 1940/41 t Rapid București (A) — 
rești 4—3

9. 1941/42: Rapid București (A) —
7—1

10. 1942/43:
Buc. (A) 4—0

1943/47 : nu
11. 1947/48 :

3—2
12. 1948/49 :

2—1
13. 1949/50 :

Arad (A) 3—1

Competiția a fost reluată în anul 
1947 și de atunci s-au disputat ur
mătoarele ediții:

1. 1947/48 : Ripensia Timișoara — 
Concordia Ploiești 5—2

2. 1948/49 : Petrolul București
I. T. Arad 2—0

3.
talul

4.
rești

5. 1952: Flacăra București 
comotiva Cluj 3—2

6. 1953 : Metalul Tîrgoviște — Ști
ința Timișoara 1—0

7. 1954: Progresul București 
Metalul C. Turzii

8. 1955 : Știința 
București 1—0

9. 1956 : Știința 
Flacăra Ploiești 2—1

10. 1957/58 : U. T. Arad — Dinamo 
București 1—0

11. 1958/59: U. T. Arad — Farul 
Constanța 5—2

12. 1959/60: Rapid București — 
U. T. Arad 4—0

13. 1960/61 : Dinamo București — 
C.S.M.S. Iași 1—0

14. 1961/62: Farul Constanța — 
Mureșul Tg. Mureș 4—0

14. 1951 :

I 
I 
I 

(A) — Energia G. Tur- |

I 
I
I

Miine începe
i turneul internațional 

de la Brasov>reștl
17. 1954 : Metalul Reșița (B)

2—0
18. 1955 : G.C.A. București 

dea (B) 6—3
19. 1956 ț Progresul Oradea

zii (B) 2—0
20. 1957/58 ț Știința Timișoara (A) — Progresul Bucu

rești (A) 1—0
21. 1958/59:

Mare (B) 4—0
22. 1959/60:

Buc. (B) 2—0
23. 1960/61 :

2—1
24. 1961/62:

rești (A) 5—1
25. 1962/63:

lăți (13) 6—1
26. 1963/64:
27. 1964/65 :
-1
28. 1965/66 :

I 
I

De inline, va începe Ia Brașov, 
pe terenul Voința de sub Tîmpa, 
un interesant turneu internațional 
masculin de baschet la care iau 
parte selecționata de tineret a Tur
ciei, reprezentativele de seniori, ti
neret și juniori ale României și se
lecționata orașului Brașov.

Programul acestor întreceri este 
următorul:, duminică (de Ia or» 
9,30): România (seniori)—Brașov, 
România (tineret)—Turcia; luni (do 
la ora 16,30): România (juniori)—- 
Brașov, România 
mărfi (de la ora 
( seniori)—Bra șov, 
ori)—Turcia.

1

de motocros

Dinamo

AEROMODELISM. — Parcul Copilului, cu începere de la ora 9: 
campionatului republican de aeromodele captive.
CICLISM. — Velodromul Dinamo, cu Începere de la ora 16,30; 

cerile din ziua a doua a campionatului orașului București la ciclism 
Istă.
• ATLETISM. — Stadionul „23 August", cu începere de la ora 17,30 : 
ul Steaua — Dinamo — Argeș, în campionatul republican pe echipe, 
oria A.

CAIAC-CANOE. — Lacul Snagov, cu începere de la orele 9,30 și
regata internațională.
• FOTBAL. — Stadionul „23 August", teren II, cu începere de la ora 
LȘcoala generală nr. 22 Craiova — Școala generală nr. 95 București și 
ul școlar construcții Craiova — Liceul nr. 4 Constanța („Cupa orașe- 
eședințe de regiuni"); stadionul Republicii, cu începere de la ora 18 : 
la generală nr. 27 Galați — Liceul nr. 15 Cluj și Școala profesională 
R. Iași — Școala profesională Electromotor Timișoara (finalele „Cupei 
lor reședințe de regiuni").

luminică
[• AEROMODELISM. — Parcul Copilului, cu începere de la ora 9: 
la campionatului republican de aeromodele captive.
• ATLETISM. — Stadionul „23 August", cu începere de Ia ora 17,30 : 
iul Steaua — Dinamo — Argeș, în campionatul republican pe echipe, 
goria A.
• VOLEI. — Terenul central din parcul sportiv Progresul, cu înce- 

t de Ia ora 17,30 : România — U.R.S.S. (tineret, feminin), România — 
S.S. (tineret, masculin).
• CAIAC-CANOE. — Lacul Snagov, cu începere de la orele 9 și 17: 

sta internațională.
••■FOTBAL. — Stadionul Giulești, ora 9,30: Rapid — Farul (primul 
Tfin finala „Cupei Balcanice"); stadionul Republicii, ora 17,45: Rapid — 
versitatea Cluj (finala campionatului de juniori), ora 19,30: Steaua — 
.A. (tinala „Cupei României").

15. 1962/63 : Farul Constanța — 
Dinamo București 2—1

16. 1963/64 : C.S.M. Cluj — Știința 
Galati 1—0

17. 1964/65 : Știința Cluj — Progre
sul București 2—0

18. 1965,66 : Universitatea Cluj — 
Rapid București ?

scris numele 2 formații românești. 
Steagul roșu Brașov și Rapid București, 
iar acum ne pregătim să înscriem pe 
Cupă numele unei alte echipe de ale 
noastre: Rapid sau Farul.

La prima ediție au participat 5 echi
pe, care au jucat sistem turneu, adică 
fiecare cu fiecare, tur-retur. Ultimele 
două meciuri au decis soarta primului 
loc: Partizan Tirana — Steagul roșu 
0—0 și Levski Sofia -— Steagul roșu 
2—4.

Formația noastră s-a clasat pe primul 
loc.

Ediția următoare a început în 1961 
și s-a încheiat în 1963 cu o triplă fi
nală între Olimpiakos Pireu și Levski 
Sofia (1—0, 0—1 și 1—0), după o în- 
trecre în opt echipe împărțite în două 
serii. In competiția din 1963—64, c’is- 
putată după același sistem (2 grupe a 
4 echipe), Rapid București a cîștigat 
locul 1 în seria a II-a și apoi și finala 
cu Spartak Plovdiv (1—1 și 2—0). Iar 
în ediția 1964—65 satisfacția ne este 
dublă: finală românească Rapid — Fa
rul, Ia care vom asista la 17 și 21 iu
lie, la București și Constanța.

PITEȘTI, 13 iulie ’66. In vestiarul 
arădenilor semifinala cu Farul e aștep
tată cu optimism. „Norii grei" ai re
trogradării au fost risipiți. Dar cum 
U.T.A. nu prea 
mulțumească cu 
lui Dumitrescu 
în Cupă.

Iată însă că
să se facă formația, 
mare semn de întrebare: Floruț — omul 
de la mijlocul terenului, organizatorul, 
nu putea juca. Pe teren a intrat tî- 
nărul Domide.

...Pauza. U.T.A. e condusă cu 2—1. 
Un om pare mai supărat decît toți cei 
11 jucători. E Floruț.

— Ce faci, Emile ?
— Stau și privesc. Sînt spectator a- 

cum cînd echipa avea poate mai mare 
nevoie de mine. Ligamentele picioru
lui stîng, după meciul cu Rapid, m-au 
trimis pe banca spectatorului.

...Minutul 90. U.T.A. s-a calificat 
finală. Un om zîmbește.

— Tare aș vrea să joc 
vedem ce spune medicul, 
mea finală !

în
E Floruț. 
duminică. 
Ar fi prima

Sa

C. ALEXE

VĂII DEPUS IMIIIIMII EA
Astăzi este ultima zi în care vă mai 

puteți depune buletinele pentru concur
sul Pronosport nr. 29 de inline. Amin
tim că meciul I din programul de 
concurs este U.T.A.—Steaua care își 
dispută finala Cupei României.

Pentru a cunoaște din vreme concur
sul Pronosport de duminică 24 iulie 
a.c. publicăm mai jos acest program:

I Metalul Rădăuți — Chimia Su
ceava (pronostic pauză)

II Metalul Rădăuți — Chimia Su
ceava (pronostic final)

III Minobrad Vatra Dornei — Fo- 
resta Fălticeni

IV Metalurgistul București — Teh- 
nometal București

V Flacăra roșie București — Dinamo 
Victoria

VI Metalul Tr. Severin — Electro- 
putere Craiova

Vil Progresul Strehaia — Victoria 
Tg. Jiu

VIII Fructexport Focșani — Oțelul 
Galați

IX Metalosport Galați — Progresul 
Brăila

X Chimica Tîrnăveni — A.S.A. Tg. 
Mureș

XI Soda Ocna Mureș — Progresul 
Reghin

XII Tractorul
Brașov

XIII Rulmentul
Gheorghe

Brașov — Metrom

Brașov — Oltul Sf.

cunoștință partici-• Se aduce la ... 
panților că meciul I din programul 
concursului Pronosport nr. 30 din 
iulie 1966 lăsat liber pe fluturași 
etapă se completează cu meciul :

I Metalul Rădăuți — Chimia 
ceava (pronostic pauză) iar meciul II 
este Metalul Rădăuți — Chimia Su
ceava (pronostic final).

24 
dc

Su-

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I

Duminică dimineață, .de la ora 
10. motocicliștii noștri fruntași se 
vor întrece în cea de a IV-a etapă 
a campionatului republican de mo
tocros. înaintea acestei etape clasa
mentul se prezintă astfel : CL. 250 
CMC — 1. M. Dănescu (Steaua) 
24 puncte, 2. Cr. Doviț (Metalur
gistul) 12 p, 3. Tr. Macirie (Dina
mo) 11 p, 4—5. Șt. Chițu și AL 
Șuier (Steaua) 7 p, 6—8. P. Paxi- 
no (Steaua), C. Coman (Poiana 
Cîmpina) și I. Sas (Steagul roșu 
Brașov) 3 p ; CL. 500 CMC — 1. 
E. Keresteș (Steaua) 18 p, 2. Gh. 
Ion (Steaua) 16 p, 3. O. Stefans 
(St. roșu Brașov) 12 p, 4. O Puiu 
(St. roșu Brașov) 9 p, 5. FI. Ștefr , 
(I.oc. PI.) 5 p, 6. D. lonescu (Dina
mo) 4 p, 7. E. Seiler (Metalurgistul) 
3 p, 8. AL lonescu (Steaua) 2 p.

în „Cupa F.R.M.". rezervată ti
neretului, la cl. 300 cmc clasamen
tul (după trei etape) este următo
rul : l. M. Șanta (Steaua) 22 p, 2. 
C. Goran (Poiana Cîmpina) 16 p,
3. G. Brauer (Voința Sibiu) 12 p,
4. I. Bobîlneanii (St. roșu Brașov) 
6 p, 5. A. Kriszbay (Dinamo) 4 p 
6—8. Al. Paliev (Poiana Cîmpina), 
A. lonescu (Dinamo) și A. Pancrata 
(Voința Sibiu) 3 p.

După cum se vede din cele de 
mai sus, reprezentanții clubulu' 
Steaua conduc în toate clasamen
tele. M. Dănescu (250 cmc) și M. 
Șanta (300 cmc) au un avans sub
stanțial care le dă posibilitatea să 
privească cu încredere ultimete 
două etape. La cl. 500 cmc lupta 
este însă mai strînsă și diferențele 
mai mici între primii clasați 
și O. Ștefani îi tatonează insistent 
pe cei din frunte.

PRONOSPORT?
LOTO

La tragerea Loto din ziua de 15 iulie 
a. c. au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

30 80 71 24 15 52 62 23 43 60 
Premii speciale : 24 62 60 
Fond de premii: 732.661 lei
Tragerea următoare va avea loc vineri 

22 iulie 1966. la Eforie Sud.
PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 23 
din 10 iulie 1966.

Premiul excepțional 1 variantă a 75.000 
lei (un autoturism Fiat 850 și 31.000 lei 
numerar).

Categoria
Categoria 

lei.
Categoria 

lei.
Premiul excepțional a fost obținut pe 

o variantă 5O9/o de participantul Popescu 
V. Gheorghe din comuna Băbeni, raion 
Rm. Vîlcea.

I 1 variantă a 33.427 lei 
a H-a 102,5 variante a 407

a IH-a 1.974,5 variante a 21

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto—Pronosport.



Dupfi finalele eampienatcler republic

Ploieștenii pe primul loc 
în „Cupa regiunilor44

La Cluj a avut loc — în zilele de 
9 și 10 iulie — cea de a IlI-a etapă 
a „CUPEI REGIUNILOR", competiție 
rezervată alergătorilor juniori și celor 
din categoria tineret. La această în
trecere participă reprezentativele re
giunilor Brașov, Cluj, Galați, Mureș- 
A.M. și Ploiești, precum și reprezen
tativa orașului București.

In. prima zi de concurs a avut loc o 
cursă cu startul în bloc, desfășurată 
pe șoseaua Cluj—Dej, de-a lungul a 50 
km. Deși întrecerea s-a desfășurat pe 
vreme nefavorabilă, tinerii alergători au 
făcut o cursă frumoasă și au realizat 
o medie orară de aproape 40 km pe 
oră. La sprintul final a cîștigat aler
gătorul Cil. RĂCEANU {BUCUREȘTI), 
urmat de M. Beșleagă (București) și I. 
Ignat (Ploiești) — toți în același timp: 
1 h.15:53.

în ziua a doua, cicliștii au luat 
startul într-o întrecere care a măsurat 
62 km. Ca și în prima zi, la sprint 
a-au impus cicliștii bucureșteai. Locul I 
a fost ocupat de M. BEȘLEAGĂ (1 h. 
37:30), urmat de Șt. Cernea. Pe echi
pe, etapa a fost cîșligată de reprezen
tativa regiunii PLOIEȘTI cu timpul 
de 8 h.40:09. Pe locurile următoare 
— cu același timp — s-au clasat re-

prezenta ti vele regiunilor Cluj ți Brașov.
Etapa a IlI-a a „Cupei regiunilor" 

a adus substanțiale modificări în cla
samentele generale. Ele sînt și urmarea 
faptului că de la start au lipsit ci
cliștii Șt. Suciu—Brașov și Alex. So- 
fronie—București aflați la acea dată 
în „Turul Serbiei". In clasamentul pe 
echipe primul loc a fost preluat de 
reprezentativa regiunii PLOIEȘTI (an
trenor SIMA ZOSIM) cu timpul de 
19 h.02:39, urmată la 0:52 de Bucu
rești, la 1:36 de Brașov și la 12:33 
de Cluj. Pe primul loc în clasamentul 
individual se află acum ciclistul plo
ieștean A. C1MPEANU cu 6 b.03:42. 
Etapa a IV-a 
rești la 24 și

va avea loc la Bucu-
25 august.

ALEX. BADIN-arbitru

Două noi recorduri republicane
amiază, pe velodromul 
fost stabilite două noi 

republicane dc juniori :

Ieri după 
Dinamo, au 
recorduri 
1 000 m cu start de pe loc — 1:18.1— 
Florian și George Negoescu (vechiul 
record: 11:13,9 — Paul Soare) și
400 m cu start lansat — 25,2 sec. 
— G. Negoescu (vechiul record : P. 
Soare 25,8 sec.).

Un exercițiu de... nota 10: Anton Cadar, intr-o 
frumoasă (și sigură) „aterizare" la sărituri

Dar

■ ■

din 90s. Ștefan 
adevărată biju- 
nostru. Inundat

Parcu] sportiv 
ce! Mare este o 
tenie a sportului 
literalmente cu flori și verdeață 

arcul cu terenurile gata întot
deauna să-și primească oaspeții, 
te îmbie să iaci sport, să-ți aduni 
puterile pentru a obține perfor
manțe.

Cu atît mai inexplicabilă pare 
indiferenta cu care gospodarii 
clubului Dinamo tratează velodro
mul și anexele sale. Cu prilejul 
celei de a Vl-a ediții a „Cupei 
orașului București" tribuna velo
dromului a fost aproape plină. 
Dar mul fi dintre spectatori n-au 
putut să-și ocupe locurile pentru 
iaplul că gradenele erau rupte, 
iar cuiele ieșite din seînduri ar ii 
putut crea condiții optime doar., 
fachirilor. Chiar și pe cele cîteva 
bănci unde lucrurile — din acest 
punct de vedere — erau în regulă

nu se putea sta pentru că vop
seaua lăsa pe hainele spectatorilor 
urme... greu de înlăturat.

Velodromul din parcul sportiv 
Dinamo este unicul din (ara noa
stră. In mod firesc, trebuie să i se 
acorde o atenfie deosebită, să fie 
îngrijit cu maximum de exigentă. 
Avem impresia că atît conducerea 
clubului sportiv Dinamo, cit și 
cei care se ocupă de gospodărirea 
parcului l-au uitat. Să fie oare de 
vină faptul că velodromul se află 
la... extremitatea parcului ?

Clubul sportiv Dinamo trebuie 
să verifice starea în care se află 
tribuna velodromului și să ia ur-i 
gente măsuri de reparare a grade- 
nelor. In curînd velodromul va 
găzdui noi competiții. Pînă atunci 
pot fi efectuate lucrările ce se 
impun.

— n. —

Așadar „duelul“ Tohă- 
neanu - Cadar se menține 
în actualitate ! Cei doi 
valoroși sportivi ne-au 
demonstrat că rămîn 
fruntașii gimnasticii noa
stre masculine. „Bătălia" 
lor pe fiecare aparat 
ne-a dezvăluit o perse
verență care le este ca
racteristică. Exemplul a- 
cestor sportivi dinamo- 
viști a fost. . • molipsitor: 
aproape toți aspiranții la 
un loc pe podium, (Si- 
1 aghi. Condo viei, Simion, 
Zamfir, Stanciu, Co șa rin, 
Gruin etc.) au fost mai 
activi ca de obicei (ex- 
ceptînd prima zi, la „im- 
puse“), contribuind^ ast
fel, într-o bună măsură, 
la reușita finalelor. Asu
pra acestui aspect există 
un acord unanim.

Valoric, însă, finalele 
băieților n-au satisfăcut 
în măsura așteptărilor și 
n-au depășit linia de ho
tar cunoscută. Mai sînt. .. 
probleme la capitolul teh
nică, iar rezistența fizică 
a multor gimnaști este _
încă deficitară. Sînt slăbiciuni care Ia diocru iar Ia „individuale" o estom- 
echipe determină un procentaj me- pare a personalității.

EZEHZa
în așteptarea finalelor campionatului republican
Au mai rămas doar cîteva zile 

pută la finalele campionatelor repu
blicane de seniori, competiție aș
teptată cu deosebit interes de iubi
torii natației din tara noastră. In 
majoritatea secțiilor fruntașe, antre
namentele au atins un stadiu ridicat, 
astfel ca majoritatea pretendentelor 

poată 
mai

este capabil să cîștige proba de 100 
m <23 iulie) cu un timp sub 1:11,0(1).

CRISTINA BALABAN: TITLUL 
DE CAMPIOANĂ LA 100 M LIBER...

se
cea

la titluri și medalii să 
afla, la sfîrșitul lunii, în 
bună formă.

Interesul manifestat de 
mai mulți dintre înotătorii 
frunte are o dublă semnificație, 
de o parte, fiecare dorește să mate
rializeze într-o performantă bună 
munca desfășurată într-un an de zile, 
iar pe de altă parte, întrecerile re
publicane vor oferi posibilitatea unui 
ultim test de obținere a biletului 
pentru Utrecht.

„DUELUL" ȘOPTEREANU — COS
TA REVINE ÎN ACTUALITATE

către 
noștri

cei 
de 
Pe

Fără îndoială, întrecerea celor doi 
brasiști continuă să fie cea mai in
teresantă dispută a natatieî 
Șoptereanu (1:11,6 și 2:35,2) s-a do
vedit mai... grăbit în a-și —- 
participarea la „europene".
în schimb, s-a pregătit în mod tacit 
în bazinul de 33 m de la Timișoara 
(1:11,7 și 2:39,0). Astfel, abia dumi
nică seară (după încheierea con
cursului internațional de la Bratis
lava) vom fi în măsură să ne pro
nunțăm asupra perspectivelor aces
tui duel la „naționale". Indiferent 
însă de acest lucru, antrenorul P. 
Lovas ne-a declarat că timișoreanul

noastre.

asigura
Costa,

kestose Culese la campionatele școlare
• Mai mulți specialiști au 

diferite păreri despre concurs.
a prof. V. SIMIONESCU,

formulat 
Iat-o pe 

cea a prof. V. SIMIONESCU, inspec
tor în Ministerul Învăță mint ului: 
„Orgamsaurea a fost la înălțime! Co
misia regională de atletism și secția 
de învățămînt a regiunii Galați s-au 
străduit și au realizat un concurs reu
șit. S-au remarcat, In special, alergă
torii de viteză și săritorii, dar toți 
atleții au fost bine pregătiți și au ob
ținut rezultate bune. Dar de ce o fi 
fost însă frumoasa tribună, complet 
goală ?...**

Purecel din Alexandria (locul II la 
triplusalt), Ștefan Blașco din Baia 
Mare (locul III la înălțime), Cornelia 
Popescu din București (locul I la 
înălțime) și Karin Servatius din Me
diaș (locul II la suliță).

stare pista și să îmbunătățească starea 
gazonului.

• La Galati, profesorii de educație 
fizică din regiune au asigurat un 
bitraj ce nu a ridicat nici un fel 
obiect! uni.

• Teodor Peca și Stelian Giubclan 
au ocupat primele două locuri la su
liță juniori I, loan Sonov locul întîi 
la disc juniori I, Argentina Menis lo
cul întîi la disc junioare I. — 

Poate Oltenia 
mult doriți ?

din... Craiova, 
aruncătorii de

Toți sînt 
ne va da

® Vorbind 
să răspund unui coleg, care, în titlul 
unui articol apărut luna trecută, punea 
întrebarea: „Stadionul Dunărea va de
veni din nou „Fata frumoasă" ? Ei 
bine, răspunsul este: categoric, da! 
I’entru campionatele școlare, la pregăti
rea pistei și-au adus un substanțial 
aport și cîțiva amenajatori de la sta
dionul Tineretului din București, în 

SPORTUL POPULAR frunte cu „Nea Dragi". Ei și-au îm-
Pag. a 6-a Nr 5025 Părtășit din experiență și gălățenilor
------------------- ——______________________ care sînt botărîți să păstreze în bună

despre Galați am ocazia
ar
de

• Campionatele școlare din 1966 
evidențiat cîțiva tineri ai căror nume 
e bine să-l reținem. Este vorba des
pre: Remus Stoleru din Focșani (cîști- 
gfllor ia 300 m și 1500 ni), Victor

»u

• Delegația numeroasă și valoroasă 
a alleților bucurcșteni a dominat, cum 
era de așteptat, întrecerile. Un cla
sament neoficial al regiunilor arată ast
fel: 1. București 248,83 p. 2. Brașov 
105 p, 3. Banat 69 p, 4. Cluj 67,5 
5. Oltenia 62,5 p, 6. Argeș 59,83 p, 
Bacău 57 p, 8. Mureș-A.M. 45 p, 
reg. București 36 p, 10. Galați 34 
11. Ploiești 
13. Crișana 
15. Suceava 
Dobrogea 2 
tarea atleților 
Hunedoara, 
tal nesatisfăcătoare rezultatele obținu
te de atleții regiunilor Suceava și mai 
ales Iași și Dobrogea, clasate ca și la 
campionatele republicane de 
ultimele locuri. Ce părere 
sorii de educație fizică din 
giuni? La juniori nu !; la 
nu Atunci cînd ?

30
18
6
P-

12. Hunedoara 20
14. Maramureș 8
16. Iași 4.33 p, 17. 
nemulțumit coinpor-

p.
p,
p.

A
din regiunile Ploiești, 

Crișana și .Maramureș. To-

juniori, pe 
au profe- 
aceste re- 

,,școlare"

ADRIAN IONESCU

Recordmana și campioana tării 
noastre în probele de spate are de 
mult îndeplinită norma pentru U- 
trecht. fii cum performanta ei de la 
campionatul european va depinde 
foarte mult de dobîndirea unei vite
ze superioare, antrenamentele din 
ultime vreme s-au axat și pe proba 
de 100 m craul. Pentru a putea as
pira la o medalie, Cristinei îi va fi 
necesar un rezultat de 1:09,0—1:09,5. 
Acest lucru însă nu va putea fi rea
lizat decît numai atunci cînd bucu- 
reșteanca va înota proba de 100 m 
liber în jurul a 1:04.0. Or, cu un 
asemenea timp nu ar fi exclus ca 
la 28 iulie, Cristina să adauge colec
ției sale și titlul republican în cea 
mai rapidă probă.

Cînd se spune, de pildă, că 
dețin mai bine bazele acrobat: 
rostește un mare adevăr. Băieții 
muncesc, nimic de zis (altmintt 
tiunea de gimnast nu și-ar ma 
nici un sens), dar acest lucru — 
să pară bizar! — 
tizează. Exigența 
sportivilor înșiși — 
nu este tocmai la 
cut simțite scăderi, 
lele și inele. Faptul că gimnaștiî 
nu posedă o tehnică de nivel ii 
ționa] a determinat semne vizii 
lipsă de acuratețe. Iar întrer 
cursivității exercițiilor a trădat 
ocupare insuficientă pentru pre 
fizică generală și specifică. A 
fost scăpări și de altă natură. I 
dă, cu referire la tinută, un 
elementar : mai bine de 90 1; 
dintre sportivi nu știu să stea.. 
niați 1? Așa cum a fost la inc!

în principal însă semnalul de i 
în gimnastica masculină îl con- 
în continuare, tehnica ți rezistei 

în altă ordine de idei. Mulți 
spectatori, dintre cei care vin cu 
laritate la concursuri, se întreb 
un moment dat. cît de utilă pc 
prezența într-o finală a unor gi 
care au întrerupt activitatea di 
formantă. Ei sînt de fapt am 
(și unii antrenori foarte buni' 
arbitri (și unii,'foarte Joroși 
ca sportivi. .. Spectatorii au p 
dreptate. Nu știm ce poate ari., 
gimnasticii noastre de perfo, 
evoluția prof. Mircea Bădulesc 
luat un exemplu cu totul întîmp 
care n-a reușit să facă nici ma 
nici mai puțin decît o... ex 
la bară fixă. După o penibilă e 
s-a oprit la jumătatea 
Arbitrii, din considerație 
fost acest gimnast, i-au 
peste 7—

Ce rezultă de aici ? Că
(unde este legitimat prof. Bădi 
ca și alți gimnaști care au dep 
anumită vîrstă și implicit o a«' 
valoare) ți la Banatul Timișoara 
Vagonul Arad și chiar la D 
București preocuparea pentru co: 
primenire a loturilor respecți' 
elemente tinere, de perspectiv 
trebuie să se afle pe planul al 
lea__

nu se prea < 
antrenorilor 
precum se v 
înălțime, fi
de pildă, la

exerc: 
pentru 
dat o

și la

T1BERIU STA!

Săptămîna viitoare pe ecrane
scenariul : KONSTANTIN ISAEV
regia : STEPAN KOVERKOV, ERAZM KARAMEAN

cu: GURGHENI TONUNT, BORIS CIRKOV, ELA LLEJDi 
SEMEN SOKOLOVSKI, VLADIMIR DRUJNIKOV



Luptele —un sport cu tradiție în România

Jcan Chirtop și... „nepoții" lui

Ciclistul

de a-

a-

V. D. POPA

H. N. CHIRIACC.
• • •

deTURISM

cu...
unui

BONDA

de
a

la

Siderurgistul 
de slăbuță. Și

șta- 
cuce-

mal

chipei 
destul

illilli

cu, 
Petre

Din 
intași 
parte

pote- 
reco- 

cu 
nu

1,86
1,83 m—9; 1,82 m -2;
1,80

I, după ore de 
ajuns pe vîr- 

performân- 
ești „la 

propriu și

TONY VRONDU, BRĂI
LA. — Poezia dedicată e- 

este 
așa

Aniversarea recordului

V meri s-au împlinit zece ani de cînd, 
pe Stadionul Republicii, Iolanda Ba
laș a reușit să treacă peste ștacheta 
ridicată la J,75 m și să stabilească 
astfel primul ei record mondial. De 
atunci, din 14 iulie 1956, prodi
gioasa noastră atletă a reușit să 
urce mereu valoarea recordului lumii 
și, după o egalare și 12 corectări, 
xă-l fixeze la cifra care figurează 
și astăzi în tabloul de onoare: 1,91 
m. Este interesant să arătam că 
ultimul dintre recordurile ei a fost 
realizat la 16 iulie (deci o nouă 
aniversare!) în anul 1961.

Neîntrecută din 1957 și pinii as
tăzi, în cele peste 100 de concursuri 
Internaționale lu care u luat parte, 
Iolanda Balaș a realizat, astfel încă

record*  al lumii care, bineîn
țeles, n-are cum să fie... omologat, 
ca și faptul că ea a reușit să obțină 
89 de rezultate de peste 1,80 m. 
Statistica acestor sărituri miraculoase 
se prezintă astfel: 1,91 m — o dată, 
1,90 m—4. 1,88 m—3; 1,87 m—4;

m—4; 1.85 m—16; 1.84 m—9;

rn— 33 de ori.
Reamintim, 

landa deține 
neoficiale pe 
pe zgură și 
„recordurile*  
stadioane și 
America de Sud și de Nord.

de asemenea, câ la
și recordurile mondiale 
teren acoperit (1,86 m 
1,83 m pe parchet) și 
a peste 50 de mari 

săli din Europa, Asia,

R. VIL.

Noaptea cuprinsese de 
mult blocurile din Balta 
Albă. Ultimele troleibuze 
veneau spre „cap“. Nu
era o oră de... interviu. 
Și totuși, într-unul din
apartamentele blocului M 
31 mai stăteam încă de 
vorbă cu fostul luptător 
Jean Chirtop. El ne-a po
vestit momente din viața 
sa și a altor precursori 
ai sportului luptelor din 
țara noastră care, în ur
mă cu 4—5 decenii, cuce
reau publicul din întrea
ga lume prin forța și în- 
deminarea lor. Se perin
dă nume de care 
vârstnici își amintesc 
nostalgie : Mamut 
van, fost campion mon
dial la lupte libere, Mitică 
Dona, Petre Sonda, N. 
Șerbănescu, Gh. Preoțes- 

Constantin Popovici, 
Dona, ș.a.
pleiada acestor îna- 
ai luptelor a făcut 
și Jean Chirtop. In

1921, în „România spor
tivă" (Nr. 18) apărea pe 
prima pagină un articol 
intitulat 
soțit 
tuia.
acest 
Jean

,,Chirtop“ și în
de fotografia aces- 
Pr intre altele, în 
articol se arăta că 
Chirtop „deține fără 

campionatul a-

Tojer a ocupat locul V, 
iar la Balcaniada din ace
lași an a cucerit medalia 
de aur. Un alt luptător 
român, Iosif Horvath, s-a 
clasat pc locul III la cam
pionatele europene de la 
Roma (1937).

...Aceștia au fost „stră
bunicii bunicii” lup-

Sub semnul
Willie“

SPORTIVII
ȘI VARA
Pe arșița nesuferită. 
Cer federației pe față 
Ca-n orice cupă oferită 
Să pună... apă de la 

gheață.

Polistul 
Ziua e tot mai toridă 
Și de-aceea, mă-nțelegi, 
Eu regret că o partidă 
Nu durează ore-nlregi.

Umbra o
Că arșița 
Mă face

Boxerul
la plimbare 
tot caut, 
mare 
knockaut.

Șahistul
La concurs e o căldură 
Că mai-mai să mă usuc. 
Și-aș da caii și o tură 
Pentru... un pahar de suc.

Știați că
Edward 

fcarc a devenit 
furînd Cupa ,Jules Ri- 
mct“, a fost judecat zi
lele trecute? El a fost 
icondamnat pentru acest 
.lucru la 2 ani închisoare.

Betchley, 
celebru...

cite 1 000 
fiecăruia 
jucători 

lotul en- 
cînd cîș-

1 ... federația engleză de 
fotbal a promis 
de lire sterline 
din cei 22 de 
care alcătuiesc 
glez, în cazul
tigă campionatul mondial? 
Numai să nu fie nevoie 
să se laude peste 2 săp- 
tămîni cu... economiile 
•făcute!

...la 45 de ani, renumi
tul fondist francez Allain 
Mimoun a realizat 
cursă pe 10 000 de 
un timp mai bun 
în anul... 1949, cînd
cerit primul titlu pe 
ceasta distanță? Iată cele 
două timpuri: 30:16,8 în 
1966; 31:21,0 în 1949.

într-o 
metri 
decît 
a cu- 

a-

Un învățător și șapte elevi—
1540 km pe bicicletă

Din Baia Mare a sosit 
ieri o ilustrată. Expe
ditor : învățătorul F. A- 
cațiu din comuna Micfa- 
lău, regiunea Brașov. 
Alături de semnătura e-

în ultimii ani. Ce este 
ieșit din comun în a- 
ceasta acum, cînd mii șl 
mii de oameni fac a- 
celași lucru?

Dacă ne veți mai în-

nergică și experimentată 
a tov. Acațiu se mai 
aflau încă alte șapte 
ceva mai... timide. Nu e 
de mirare. Sînt ale ele
vilor care-1 însoțesc în 
excursie pe învățător. 
Toate bune, veți spune. 
Și-au luat oamenii „bilet 
în circuit" și vizitează 
orașe, locuri istorice, u- 
zine și fabrici ridicate

gădui o clipă dragi citi
tori, vom scoate la i- 
veală și neobișnuitul, 
învățătorul F. Acațiu a 
plecat — ca și anul tre
cut — în excursie cu 
cei mai buni elevi ai săi 
la învățătură. Dar nu cu 
trenul ci cu... bicicle
tele. Așadar, o excursie 
cicloturistică de pro
porții. Pe itinerarul ce-

lor 
se 
locuri interesante 
părtite — prima de ul
tima — de 1 540 km 1 
Este o performantă 
sportivă demnă de sem
nalat și 
S-ar putea 
cei „șapte 
vățătorului 
devină, în 
un „gigant
Cicloturismul este și un 
mijloc, o poartă, am 
spune, de intrare în a- 
rena ciclismului. Și cum 
de la această vîrstă 
fragedă băieții din Mic- 
falău au mii de kilome- 

nimic nu

17 zile de drumeție, 
află o mulțime de 

des-

de... urmat, 
ca unul din 

pitici*  ai în-
Acatiu să 
anii viitori, 

al șoselelor*.

• Turismul e un sport 
admirabil : bucură ochiul, 
îmbogățește sufletul, a- 
duce un plus de sănă
tate și un minus de... 
grăsime.

• E plăcut să privești 
piscul unui munte. Dar 
e și mai plăcut să pri
vești DE PE piscul 
munte.
• Cînd porniți pe 
cile munților, sînt 
mandabili bocanci 
cui (în exterior), 
pantofi cu toc... cui.

• Gospodarul adevărat 
își face iarna car și vara 
sanie. Turistul adevărat 
își face... excursiile și 
vara și iarna...

• N-o luați la goană, 
oricît ar fi de ademeni
tor, la coborîre. Nu în-

totdeauna se găsește un 
copac amabil care să vă 
întindă o... cracă de aju
tor.

• Deși foarte mică, 
floarea de colț este un 
monument al naturii. Dacă 
o întîliuți, ascultați-mi sfa
tul și n-o rupeți. Alt
fel riscați să deveniți și 
dv. un monument... de 
nepăsare.

• Nu-ți încărca ruc
sacul cu o mie de ni
micuri. Nimic nu atîrnă 
în spinare mai greu de- 
cî't... nimicurile.

® Cînd, 
urcuș, ai 
ful muntelui, 
ța e dublă : 
înălțime*  și la 
la figurat...

M.
III111

rezerve 
matorilor de lupte și își

Ialâ unul din procedeele tehnice care i-au adus 
faijnă lui Jean Chirtop

va disputa, sîntem siguri, 
întîietatea categoriei ori 
de cîte ori va fi organi
zată o concurență 
cest fel”.

Și Jean Chirtop 
măsurat forțele cu 
mai buni luptători 
lume, printre care

apar
învățăto-

tri la activ, 
este impasibil.

Astăzi, cînd 
ceste rînduri,
rul F. Acațiu se află cu 
elevii săi la Lugoj. Ei 
mai au de parcurs încă 
489 km. Să le urăm în 
continuare drum bun și 
petrecere frumoasă I

și Aii 
feen Abdu, campion al 
Africii, obținînd victorii 
de răsunet. De numele 
Iui Jean Chirtop își amin
tesc astăzi mulți antre
nori : Ion Corneanu, Vas- 
cul Popovici, V. Cjnstan- 
tinescu, I. Rat etc. Cu 
toții au pătruns tainele 
luptelor urmînd îndrumă
rile lui „nea Jean”.

Pe măsură ce sportul 
luptelor a început să aibă 
forme organizate în țara 
noastră, sportivii români 
s-au afirmat tot mai mult 
în competițiile internațio
nale oficiale. Astfel, la 
Olimpiada din 1936, Iosif

tătorilor de astăzi, mar- 
cînd puternica tradiție pe 
care o are acest sport în 
țara noastră. Iar „nepoții4* 
au purtat și poartă 
feta — 
rind 
mari 
Mai < 
tăm < 
teptat Jean Chirtop de 
la campionatele mondiale 
de la Toledo ? Și n-a ți
nut... pumnii strînși de
geaba : echipa României 
s-a clasat pe un loc frun
taș — locul III — Florian 
Ciorcilă a cucerit meda
lia de argint, iar Nicolae 
Martinescu s-a întors de la 
Toledo cu o medalie de 
bronz...

Va ține pumnii strînși și 
la Balcaniadă...

cu vrednicie, 
lauri la cele ___
competiții mondiale, 

este nevoie să ară- 
cu cită emoție a aș- 
t Jean Chirtop

două săptămînî, de 
au început „ifciondîa- 
spre marea bucurie 

a nevestelor, bărbații au 
devenit niște copii extra
ordinar de cuminți. Au 
dispărut ședințele care se 
prelungeau pînă seara tîr- 
ziu, nu mai există întîlniri 
nocturne cu prieteni — 
„am băut și eu o bere cu 
șeful, ce -vrei, am fost obli
gat'1. Nu mai există nimic 
important care să poată 
reține după-amiaza bărba
ții în oraș. Puțin somn — 
„deh, la meci trebuie să 
fii odihnit*  — apoi ora 
mult așteptată: legătura 
cu Londra, Liverpool sau 
Manchester... Soțiile sînt 
fericite. Una dintre ele îm
părtășește unei prietene 
satisfacția : „Așa fotbal 

mai zic și eu. Moral și e- 
ducativ, că ne ține băr
bații acasă*.

★
Colocatarii Popescu 

Ceorgescu sînt certați de 
mu iți ani. De cinci, de 
șase, de cînd... nici ei nu 
mai țin minte. Totul a por
nit de la pisica lui Popes
cu, care a călcat niște pan- 
seluțe. între timp, pisica 
a decedat, panseluțele au 
fost înlocuite cu gura leu
lui. Dar cearta a rămas. 
Popescu are un „Cosmos*  
nou, tubul televizorului lui 
Georgescu e uzat. Și într-o 
seară, cînd juca Brazilia, 
înebunit că iar va pierde
— ca în meciul cu Anglia
— șutul lui Pele, bătu ti
mid la ușa lui Popescu.

— Nu vă supăra ți, 
mai astă-seară, șt iți... 
levizorul meu

n ti- 
te- 

e cam stri-

nu,

un

cu plă-

îneci în 
pus de 
împăcă-

-— Cum să
cere...

Altfel vezi 
doi! Popeasca a
cafea și minunea 
rii s-a întîmplat. Numai că 
nu s-a prea auzit vocea 
crainicului. Ce vreți, atîtea 
aveau să-și spună Popeas
ca și Ceorgeasca.

★
cîte mai sînt încă.Și

MARIAN SANDU

Recent, s-a deschis tes
tamentul lui Ebbe Sch
wartz, fostul președinte al 
U.E.F.A. Printre moște
nitorii săi figurează și.. 
Federația daneză de fot
bal, căreia Ebbe Schwartz 
i-a lăsat frumoasa suml 
de 80 000 de dolari.

POȘTA MAGAZIN «Poșta Magazin «POȘTAMAGAZIN

sînt amărîți oamenii, 
ce să-i amărîm și 
mult ?

Ml HAI PANȚIRU, BRA
ȘOV. Suporterii nu se dez
mint ! Țin minte și aniver
sările echipei favorite. 
Intr-adevăr, Steagul roșu 
va păși la toamnă în cel 
de al 10-lea campionat în 
categoria A. Iată locurile 
pe care le-a ocupat (mă mir 
că nu știți și asta’) în ce-

le 9 ediții la care a parti
cipat pînă acum, începînd 
din 1957—58: 7, 7, 2, 5, 
4, 4, 6, 4, 5. După cum 
vedeți, cea mai bună com
portare a avut-o în ediția 
1960—61, cîștigată 
Steaua: locul 2.

DAN STANCIU, TIRGO- 
VIȘTE. — Pîrcălab s-a ac
cidentat la ultimul meci de 
„Cupă*  pe care J-a sus
ținut Dinamo București. 
Actualmente este în plină 
refacere, la Techirghiol. 
Dacă plecați și dv. la mare, 
îi puteți cere un auto
graf. Numai să nu vă... 
dribleze •

ION ALE X ANDR U, 
BUCUREȘTI. — Ați cîști
gat pariul: Androvici, 
la C.F.R. Timișoara, 
jucat într-un timp 
Steaua (C.C.A.).

N. STĂNESCU, BUZĂU. 
— Nu putem decît să re
gretăm confuzia făcută de 
corespondentul nostru, a- 
tribuindu-vă dv. o semna
lizare pe care a făcut-o ce
lălalt arbitru de linie, Mo

raru, la meciul de fotbal 
dintre Dinamo Obor și 
A.S.A. Sibiu. Am reținut 
și amănuntul de ordin fizic 
în legătură cu dv: „eu 
port mustață, astfel că 
sînt ușor de identificat". 
Faptul că, de-aciim înain
te, veți putea fi ușor re
cunoscut de cronicari sper 
să constituie un avantaj 
și nu un... dezavantaj pen
tru dv.!

DUMITRU BIȘCA, CON
STANȚA. — Aveți un 
„film*  pentru Jiul Petro- 
șeni: Reîntoarcerea din
adîncuri.

DICA IONESCU, BUCU
REȘTI. — Să vedem și 
„spectacolele*  dv: Siderur
gistul Galați: Privesc îna
poi cu mînie.

Rapid: Iluzia fericirii.
Politehnica Timișoara î 

Ultimul tren din Gun Ilill.
ION BLÎNDU, BACĂU.

— Nu avem o astfel de 
statistică, a scorurilor ne
obișnuite. îmi amintesc în
să că, într-un meci de Cu
pă, echipa Recolta Avîntul 
din Vatra Dornei a învins

— după prelungiri — pe 
Dinamo Dorohoi cu... 9-8 !

EMIL MUREȘAN, TUR
DA. — Echipa de volei 
Rapid a cîștigat de 3 ori 
(în 1961, 1962 și 1965)
„Cupa Campionilor Euro
peni*,  intrînd astfel în po
sesia definitivă a trofeu
lui. Începînd din 1966

fost pusă în joc o nouă 
cupă, care a luat și ea dru
mul Bucureștiului, cu o 
mică schimbare însă: din 
raionul 16 Februarie s-a 
mutat în raionul 1 Mai, la 
Dinamo !

ION POSTAȘU
Ilustrații: N. CLAUDIU
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Cadcții“ voleiului din România și I.R.S.S 

își verified torțele pentru „europene ‘
Mîine, în Capitală — două intere

sante partide internaționale de volei. 
Terenul central al parcului sportiv 
Progresul din str. dr. Staicovici găz
duiește, începînd de la ora 17,30 întîl- 
nirile dintre reprezentativele de tineret 
masculine și feminine ale țării noastre 
și cele ale U.R.S.S. însemnătatea me
ciurilor de mîine și a jocurilor-revanșă

care le vor urma luni stă în faptul că 
ele constituie pentru echipele de spe
ranțe ale voleiului din România și din 
U.R.S.S. ultimele verificări în vederea 
participării la campionatele europene 
de tineret care se vor desfășura de la 
21 iulie la 3 august în Ungaria.

De la tinerele și de la tinerii noștri 
voleibaliști așteptăm să lupte cu toată

atenția, cu maximum de dîrzenie, pen
tru ca verificarea lor să poată fi cît 
mai concludentă. Le urăm succes!

Prima partidă România—U.R.S.S. 
de duminică o vor susține echipele fe
minine de tineret ale celor două țări, 
iar „vedeta" reuniunii — formațiile 
masculine, care, în schimb, vor juca 
în deschidere luni de la ora 17,30.

Campionatele mondiale de ti
Taleriștii români in frunte după prima zi

Programul complet al primului tur 
in „C. C. t “ la

Turneul de baschet de la Messina

Din cauza numărului mare de e- 
chipe înscrise, comisia de organizare 
a liotărit programarea a două par
tide preliminare: 1. Waterforrd (Ir
landa) — Vorwărts Berlin (R. D. Ger
mană) ; 2. Sliema Wanderers (Malta)
— T.S.K.A. Sofia (Bulgaria).

Programul complet al celorlalte 
jocuri din turul I este următorul : 
Vasas Budapesta (Ungaria) — Spor
ting Lisabona (Portugalia); Haika 
Valkeakosken (Finlanda) — Ander- 
lecht (Belgia); 17 Nandori Tirana 
(Albania) — Valerengren Oslo (Nor
vegia); Internazionale Milano (Italia)
— Torpedo Moscova (UJLS.S.); IFK 
Malmo (Suedia) — Atletico Madrid 
(Spania); Gornik Zabrze (Polonia) —

cișligătorul din meciul nr. 1; Aris 
(Luxemburg) — Linfield (Irlanda de 
Nord). Cîștigătorul din meciul nr. 2
— Olimpiakos Pireu (Grecia); Admi
ra Viena (Austria) — Voivodina No- 
visad (Iugoslavia); LIVERPOOL (AN
GLIA) — PETROLUL PLOIEȘTI 
(ROMANIA); Esbjerg (Danemarca) — 
Dukla Praga (Cehoslovacia); F. C. 
Reykjavik (Islanda) — Nantes (Fran
ța); Celtic (Scoția) — F. C. Ziirich 
(Elveția): Ajax Amsterdam (Oianda)
— Besiktas Istanbul (Turcia); 
sia (Cipru) — Miinchen 1860 
Germană).

Real Madrid, cîștigătoarea 
1965—1966, se califică direct 
rul al doilea.

Nico-
(R. F.

ediției 
în tu-

Comentariul nostru

Anquetil abandonează 
dar „Operațiunea Aimar" 

reușește
l

LUCIEN AI MAR

ta
un

Lucien Aimar, fostul pescar din insulele Hyeres, 
plecat din Nancy ca simplu echipier (ca să nu spu
nem... valet) al lui Jacques Anquetil în echipa antre
nată de Raphael Geminiani, a cîștigat Turul Franței 
înscriind una din surprizele de mari proporții din is
toria acestei competiții. Sub privirile încremenite ale 
parizienilor care așteptau un Anquetil 
sau în cel mai rău caz, pe bravul Pou- 
lidor. Aimar a făcut turul de onoare 
lăcrimînd după ce își sărutase emoțio
nal soția și cele două fetițe. Victoria 
a fost obținută in extremis, fără nici o 
lictorie de etapă, cu un subțirel avans 
de 1:07 asupra olandezului Janssen.

De Lucien Aimar am auzit prima 
oară în aprilie 1964 cînd, sub cornișa 
albastră a Carlaginei, lupta cot la cot 
cu Gabriel Moiceana pentru locurile 
fruntașe în Turul Tunisiei. In toamna 
aceluiași an, i-am văzut din nou (îu 
Japonia) pedalind în același pluton, în 
cursele olimpice. Aimar s-a clasat doar 
pe locul 80, spre marea decepție a Iul 
Bobet venit să-l încurajeze la Hachioji.

Cu posibilitățile sale fizice mi jlocii, 
mai mult de cățărător (1,70 m și 67 
kg), ambițiosul Aimar se întreba dacă 
va ajunge vreodată campion, sau 
rumîne mereu un om de pluton,

re tar io**.
Și lată că el, modestul Lucien Aimar, 

a învins in acest al 53-lea „Tour de 
france**  dujm cum se poate vedea din 
următorul scurt-metraj retrospectiv. Mo*  

i notonă în primele nouă etape, înviorată 
doar de focurile de artificii ale sprin
tărilor belgieni o dată ajunsă la poa- 
lale Piruieilor, cursa a împrumutat o a- 
twă nervoasă, amețitoare, de „western*  
cu situații melodramatice, abandonuri 
masive și tactici machiavelice. Tricoul 
galben s-a schimbat cu repeziciune. In 
etapa a 10-a italianul De Pra sosește 
bt vîrful Aubisque cu un avans de 9 
minute insușindu-și tricoul galben de 
care atleticul Altig ținuse cu dinții pînă 
vtunci. Dar italianul cedează „lina de 
nur**  unui alt „gregario*,  lui Lebaube, 
eare o pasează neofitului Kunde. Favo- 
riții continuă să se suspecteze.

La Vals les Bains, Poulidor îl baie 
pe Anquetil cu șapte secunde în prima 
etapă contracronometru. Dar la sosirea 
în cea mai grea etapă alpestră (peste 
vîrful Galibier) tricoul galben se află 
pe umerii unui obișnuit al șoselelor de 
tub nivelul mării — olandezul Janssen. 
Alpii asistă la agonia sau demistificarea 
unor idoli ai ciclismului profesionist. 
Sosiți după închiderea controlului, slnt 
eliminați Rik Van Looy, Vannitsen, De 
Rosso, Carlesi. Abandonează și foștii 
lideri, Lebaube și De Pra. Văzîndu-și

orice șansă , 
pe PouUdor 
sează „operațiunea Aimar** , înlesnind 
evadarea acestuia in etapa 17-a, Brian' 
țon-l'orino. Cu cele peste 2 minute 
cîștigate aici, Aimar se instalează In 
fruntea clasamentului iar Anquetil se 
consolează cu ideea că după cinci vie 
tocii tn Turul Franței, în sfîrșiț r;M 
contribui și el la afirmarea unui aler
gător tînăr. Pe ultimele contra-forturi 
ale Alpilor, PouUdor atacă disperat In 
Forclaz, dar oamenii lui Geminiani con
trează și-l aduc In roata sa pe Aimar, 
Misiunea era terminată. O bronșită re
belă îl constringe pe Anquetil să aban 
doneze. Fără acest alter-ego sportiv, In 
caravană, cursa nu mai prezenta nici 
un interes pentru PouUdor. Aimar peda
lează îndrăcit spre Paris, cîștigînd al 
53-lea Tur ciclist al Franței, care în 
ciuda enormei publicități și ai celor 
4 329 km. n-a corespuns așteptărilor 
— cel puțin din punctul de vedere al 
disputei sportive.

pierdută și pentru a-l face 
să piardă, Anquetil lan-

I. GOGA

MESSINA 15 (prin telefon), Repre- i 
zenialiva feminină de baschet a Roma- ! 
niei a debutat victorioasă în turneul 
internațional din localitate, învingînd 
formația Franței cu 50—39 (24—26).

Cele 89 de puncte au fost realizate 
de: S. Dumitrescu 11. V. Niculescu 3, 
II. Spiridon 11, E. Ivanovici 1, E. Vo
gel 5, C. Gheorghe 4, A. Racoviță 9, 
D. Suliman 6 de la învingătoare și 
Chevallier 1, Verots 3, Câtor 2, Cha- 
zalon 18. Prugneau 10, Peter 5.

In a doua întâlnire a programului, ! 
selecționata Italiei a întrecut echipa I 
Ungariei cu scorul de 45—37 (27—15). |

WIESBADEN, 15 (prin telefon). Pe 
poligonul „Freudberg4* au continuat 
vineri întrecerile din cadrul campio
natelor mondiale de tir. în proba de 
pistol liber (104 concurenți) a în
vins, conform așteptărilor, trăgăto
rul sovietic Stolîpin care a realizat 
556 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Benev (Bulgaria) 555 p și 
Hromada (Cehoslovacia) 553 p. Re
prezentantul nostru Ginșcă a realizat 
536 p. fiind clasificat al 51-lea. Pe 
echipe victoria a revenit formației 
U.R.S.S. cu 2203 p. care a fost ur
mată de Elveția cu 2186 p. și Polonia 
cu 2183 p.

în proba de talere, la care s-au 
tras primele 50 de bucăți, participă 
123 de concurenți. Reprezentanții 
noștri au avut o comportare bună. 
Cîte 50 de talere au doborît Enache, 
Jones (S.U.A.) și Hauten (Belgia). Cu 
49 de talere au fost notați Florescn 
și Popovici și cu 48 Dumitrescu. Pe 
echipe conduce, cu 196 talere, for
mația României urmată de Italia și 
Anglia cu cite 192.

Sîmbătă se va desfășura proba
masculină de armă liberă poziția

culcat 60 de focuri. Echipa noasti 
este compusă din Rotaru, Sandor, F< 
rccatu și Caban. Tot sîmbătă încef 
și proba de 3 x 40 f și continuă cot 
cursul de talere.

CAMPIONATELE MONDIALE
DE SCRIMA

ÎNTiLNIREA DE BOX DINTRE ECHIPELE DE JUNIORI
ALE ROMÂNIEI SI UNGARIEI

J

I

BUDAPESTA (prin telefon). Aseară 
s-a disputat ia Sportcsarnok întâlnirea 
internațională dintre echipele de juniori 
ale României șî Ungariei. Au cîștigat ju
niorii maghiari, cu scorul de 8—3, dar 
trebuie spus că cel puțin trei dintre bo
xerii români (în special Ene, Kiss și 
Cocîrlea) au fost frustrați vizibil de vic
torie.

Iată rezultatele tehnice : hirtie : Fi
scher (U) b.p. Cojan (R) ; muscă : Ba-

(U) b.p. Nicolau (R) ; cocoș : Gd-
(U) b.p. Kiss (R) ; pană : Cuțov

dary
rdg . _ . . . -
(R) b.p. Fodor (U) ; semiușoară : Kokav
(U) b.p. Ene (R) ; ușoară : Vigh (U) b.p. 
Lazea (R) ; semimijlocie : Binder 
b.p. Cocîrlea (R) ; mijlocie 
BukO (U) b.ab. 2 Călin (R) ;
Papp (U) b.p. Manila (R) ;
Săliște (R) b.p. Vincze (U) ; grea : Ni- 
culescu (R) b.ab. 3 Nagy (U).

(U) 
ușoară : 

mijlocie: 
semigrea :

MOSCOVA 15 
proba de spadă 
șit actuala ediție a campionatelor mor 
diale de scrimă găzduite de sala „Luj 
niki“. întrecerile din cadrul acesk 
probe au început azi dimineață. Printr 
formațiile competitoare s-a aflat și cr 
a României. Ea a evoluat în grupa L 
împreună cu echipele Finlandei și Frâu 
ței. Spadasinii români au debutat prin 
tr-o victorie, la ccf finlandezi, cu sco 
rul de 9—6 (56—68). Formația aii 
niată — Marinescu, Pongraț, Sepeșiu 
Mol dan schi. Apoi, trăgătorii noștri a 
tras cu cei francezi, în fața cărora ai 
pierdut cu 9—4. Din această grup 
s-au calificat mai departe pentru elinii 
nări directe echipele Franței și lîoraâ 
niei. • Datorită rezultatelor obținute 
U.R.S.S., Franța șî R.F. Germană, w 
trage direct în sferturi de*  ă.

In crea ce privește echipa XKomânie 
ea a trebuit să susțină un nou mer
eu reprezentativa Suediei. Trăgător 
noștri au cedat în această partidă 
scorul dr 7—5. Alte rezultate din eli 
minări directe (optimi ce finală) 
Llvetia—Republica Democrată Germaiu 

5, Italia—Austria 8—8 (victorie 
italienilor, Ia tușe).

La ora închiderii ediției, meciurile dii 
eliminări directe se aflau în plină des 
fășurare.

(prin telefon). — C 
pe echipe va lua sfii

PROBLEMA DOPINGULUI
După sancțiunile aplicate de Liga bel

giană de ciclism atît rutierilor care au 
fost găsiți intoxicați cu produse „stimu
latoare**,  cit și acelora care au refuzat 
să se supună controlului anti-doping, 
la sfîrșitul curselor Bastogne — Liege — 
Bastogne și „La Fleche vallonne**,  pro
blema dopingului a atras, în ultima 
vreme, atenția opiniei publice sportive 
din multe țări, cit și a forurilor inter
naționale de specialitate.

După cum se știe, printre cei penali
zați se numără și cîțiva dintre așii 
sportului cu pedale : Anquetil, Dan
celli, Altig și Durante, clasați pe pri
mele locuri in aceste curse. Neașteptata 
lovitură primită de ciclismul francez și 
italian a determinat în aceste țări o pu
ternică reacțiune anti-doping. Astfel, în 
Franța a fost promulgată o lege care 
interzice folosirea drogurilor de către 
sportivi. Au fost puse la index șapte 
grupe de substanțe socotite dăunătoare, 
iar cei care se vor face vinovați de 
drogare, în urma analizelor, vor fi pe
nalizați pe linie sportivă și juridică. 
Cu problema controlului se vor ocupa 
doi medici specialiști : dr. Boncour, 
chemat să conducă centrul de anti-do- 
ping de pe lingă Facultatea de medi
cină și dr. Dumas, medicul șef al Tu
rului Franței. întrebați, de către 
redactor al.....................~ “
legea ce va 
efectul dorit, 
deocamdată, 
actuale oferă
• precizie de 
tre cele șapte

hibite”. Datorită faptului că 
celelalte nu există o garanție 
(mai ales prin metoda pe care 
sit-o belgienii), cîțiva dintre 
acuzați de dopaj au refuzat controlul : 
Anquetil, care invocase probitatea sa 
sportivă de-a lungul unei prodigioase 
cariere, susținea că metodele folosite în 
examinare nu sinf științifice, consti
tuind „ o ofensă adusă bunului simț* 4, 
în schimb, Dancelli afirma că nu s-a 
drogat și că a luat numai niște cardio- 
tonice prescrise pînă și de cei mai 
serupuloși medici.

Se pune de aceea întrebarea : unde se 
află limita dintre substanțele tonice per
mise și „stimulente" ? în această ches-

pentru 
deplină 

au folo- 
cicliștii

Carnet extern

un 
ziarului „FEquipe”, dacă 

intra in vigoare va avea 
aceștia au răspuns că, 
metodele de investigație 

posibilitatea depistării cu 
sută la sută a două din- 
grupe de substanțe „pro-

ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE«
TBILISI. — In cei de a doua zi a 

turneului internațional de volei mascu
lin de la Tbilisi, la care participă echi
pele U.R.S.S., Bulgariei, Iugoslaviei, 
Olandei și selecționata R.S.S. Gruzine, 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Bulgaria — Iugoslavia 3—2 (15—13, 
15—12, 4—15, 8—15, 15—8). R.S.S. 
Gruzină — Olanda 3—2 (10—15, 16— 
14, 15—11, 12—15, 16—14).

tak Praga, care a acumulat 4 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat cam
pioana R.D. Germane, Stahl Hennigs
dorf și V. E. S. Riga. Dintre rezultatele 
Înregistrate remarcăm: Stahl Hennigsdorf 
— V. E. S. Riga 16—9 (5—6); Spar
tak Praga — V. K. S. Riga 16—9 
(6-3).

tlune dr. Dumas afirmă că, în urma 
analizelor, se poate stabili cu exacti
tate dacă un sportiv a folosit stupe
fiante, chiar dacă nu va fi precizată na
tura drogului. întrebat dacă pot inter
veni, totuși, confuzii el a răspuns : „Cu 
siguranță, nu ! Ceea ce susțin unii 
sportivi nu e valabil. Dacă poate exista 
vreun dubiu sau vreo eroare, aceasta 
bu poate fi decît în avantajul sportivu
lui respectiv (în sensul că un atlet in
toxicat ar putea scăpa nedepistat, dar 
niciodată unul onest nu va ieși vinovat 
de dopaj). Regret cele întâmplate în Bel
gia. dar dau dreptate belgienilor**.

Președintele Uniunii Internaționale de 
ciclism, Adriano Rodoni, intr-un inter
viu acordat ziarului „L’Unitâ**,  a decla
rat că, încă din martie trecut, se află 
în studiul F.I.C. o reglementare a con
trolului anti-doping care a și fost tra-

dusă în fapt la ultimele campionat*  
mondiale de ia San Sebastiano.

în orice caz. Belgia a dat semnala 
luptei anti-doping. Ca urmare, în Turu 
ciclist a! Angliei alergătorii au fost d< 
la început avizați că un laborator am 
bulant îi va însoți pe tot traseul, îi 
scopul efectuării de controale.

în Italia, unde problema a r it pus? 
cu seriozitate cu mult timp tu urm; 
(echipa de fotbal Bologna fiind retro 
gradată în clasament acum doi ani pen 
tru motivul că jucătorii ei au utiliza 
stimulente) se fac controale sistematice 
după fiecare meci de campionat. P*  
plan international începutul în fotba 
a fost făcut cu prilejul finalei „Cupe 
campionilor europeni”, dinue echipei» 
Real Madrid și Partizan Belgrad. Ac 
țiunea va fi continuată în Anglia ei 
prilejul turneului final al C.M., fiinc 
încred-n tată medicului iugoslav de re 
putație mondială, dr. Andrejevici, mem 
bru al Comitetului F.I.F.A.

La congresul C.I.O. de Ia Roma t 
fost analizată și această problemă. Dis 
cuțiile au scos în evidență faptul că 
dacă ar fi avut loc un control anti-do 
ping la Olimpiada de la Tokio, mulț. 
dintre cîștigătorii medaliilor olimpici 
de aur ar fi trebuit să le restituie. D< 
aceea, C.I.O. va cere federațiilor inter 
naționale de specialitate ca să nu s< 
opună măsurilor de control la viitoa 
rele ediții ale Olimpiadei. De aseme 
nea, s-a considerat necesară includere*  
acestor măsuri în Carta olimpică.

Personalități ale vieții sportive inter 
naționale, medici și ziariști cer inclu 
derea în regulamentele de desfășurări 
a tuturor competițiilor internaționale a 
unui punct care să prevadă descalifi 
carea sportivului găsit drogat, iar ti 
caz că acesta a fost determinat să w 
dopeze, întreaga delegație a tării p*  
care o reprezintă să fie descalificat: 
(la disciplina respectivă).

A. BREBEANU

Turneul de șah 
de la Szombathely

PEKIN. — Echipa masculină de te
nis de masă a Suediei, campioană eu
ropeană, întreprinde în prezent un tur
neu în R.P. Chineză. Jucînd la Pekin 
cu selecționata R.P. Chineze, sportivii 
suedezi au fost învinși cu scorul 
5—0 șî în cel de-al doilea meci

de

RIGA. — Turneul internațional 
rugbî, disputat la Riga, s-a încheiat 
cu victoria formației cehoslovace Spar

de

MOSCOVA. — In campionatul unio
nal de fotbal s-au disputat noi întîl- 
niri. Iată rezultatele înregistrate: Tor
pedo Moscova — Spartak Moscova 1—1; 
Dinamo Kiev — Dinamo Tbilisi 4—0; 
Neftianik Baku — Lokomotiv Mosco
va 2—0; Șahtior Donețk — Kairat 
Alma Ata 1—0; Zenit Leningrad — 
Dinamo Minsk 1—1; S.K.A. Rostov pe 
Don — Pahtakor Tașkent 0—1; S.K.A. 
Odesa — Dinamo Moscova 0—2.

BUDAPESTA, 13. După opt runde, 
în turneul internațional masculin de 
șah de la Szombathely, conduce marele 
maestru Wolfgang Uhlmann (R.D. Ger
mană) cu 6 puncte. Reprezentantul Ro
mâniei, Victor Ciocîltea, se află pe 
locul doi, la egalitate de puncte (5) 
cu Bilck (Ungaria), Bronstein (URSS) 
și Kavalek (Cehoslovacia). In runda a 
8-a, Ciocîltea a remizat eu Kavalek. 
Cu același rezultat s-au încheiat și par
tidele: h’avarovski—Dely, Szorn-—Len
gyel și Brostein—Bilek. Uhlmann l-a 
învins pe Haag, iar Lilienthal a pier
dut la Pelitov.

RON CLARKE
DIN NOU ÎNVINGĂTOR

VIENA. Cunoscutul atlet australian 
Ron Clarke a obținut o nouă victorie. 
Luînd startul în cursa de 5 000 m la 
concursul internațional de la Viena, 
Clarke s-a clasat pe primul loc, fiind 
cronometrat în 13:41,8. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat La jos Mecser (Un
garia) — 13:50,2, Drago Variei (Iugo
slavia) — 13:59,6, Istvan Kiss (Unga
ria) — 13:59,6 și John Coyle (Aus
tralia) — 14:00,6.


