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la C.M. de parașutism
Duminică, pe aerodromul 

Mockau din Leipzig, încep 
întrecerile din cadrul celei 
de a VIII-a ediții a campio
natelor mondiale de parașu
tism. Sportul nostru aviație 
va fi reprezentat de un lot 
compus din 7 parașutiștl : 
Gheorghe Ian cu, Ion Negro- 
iu, Ion Roșu, Angela Năstase, 
Elena Băcăoanu, EHsabeta 
Popescu-Călin și Maria Ior- 
dănescu.

Propaganda sporii vă
Ia nivelai cerințelor actuale

f
Prin telefon, de la trimișii noștri C. Macovei și Gh. Nicolaescu

u 24 de ore înainte de „sferturi"

Factor important în îndepli
nirea complexelor sarcini ce 
rervin mișcării de cultură fi
zică și sport, munca de pro
pagandă se află — mai ales 
in ultima vreme — în cen
trul preocupărilor organelor și 
organizațiilor UCFS. Cu un 
conținut mai bogat, cu o mai 
mare varietate de forme șt 
mijloace, propaganda sportivă 
își aduce o contribuție cres- 
cîndă Ia popularizarea exerci- 
țiilor fizice și sportului, la 
atragerea oamenilor muncii — 
și în primul rind a tineretului 
— pe stadioane, in săli sau 
Ia bazine, la răspîndirea ini
țiativelor din sportul de masă 
și din activitatea de perfor
manță.

îmbunătățirea calitativă 
muncii din acest domeniu 
subliniată, de altfel, și Ia 
centa consfătuire cu șefii 
r^îkir de propagandă de 
consiliile regionale UCFS
reflectă o cunoaștere mai pro
fundă a problemelor, o cola
borare mai bună între orga
nele și organizațiile UCFS 
celelalte organizații de 
sau departamente, un 
susținut în orientarea 
gandei spre realizarea 
nilor mișcării sportive, 
mina documentelor 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

în ultima perioadă, în ma
joritatea regiunilor, interesul 
pentru creșterea conținutului 
și eficientei propagandei spor
tive s-a făcut simțit prin folo
sirea unor mijloace mai va
riate, mai mult legate de spe
cificul și de nevoile locale, 
printr-o serie de initiative
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Lev Iaștn — mereu tînăr ! 
td-l într-o intervenție aeria- 

k în meciul U.R.S.S. — Ita- 
k din optimile de finală ale 
r m.

DUniNICA dimineața,
ÎN CAPITALA

nala campionatului
publican desemifond
ciclism

care au dat rezultate bune. 
Astfel, 
mureș, 
ceava 
o serie 
prilejul cărora 
tivi fruntași, 
medici au 
tului despre

în regiunile Mara-
Galați, București, Șu
ete. s-au organizat 

de simpozioane cu 
numeroși spor- 
antrenori 

vorbit 
frumusețea 

efectele pozitive ale 
ticării sportului, despre 
rile satisfacții pe care 
trăit pe stadioane. în dorința 
de a mări eficienta 
acțiuni, unele consilii 
au organizat, o dată 
pozioanele. variate și 
sânte demonstrații 
Inițiativa activiștilor 
care au extins desfășurarea 
acestor acțiuni în diferite ra
ioane și orașe ale regiunii, 
asigură continuitate acestei 
forme propagandistice.

Pe aceeași linie — a popu
larizării sportului, a sublinierii 
influenței sale asupra întăririi 
sănătății, a calităților morale 
pe care această activitate 
dezvoltă în rîndul maselor 
practicanti — se înscriu 
alte acțiuni desfășurate 
succes în unele regiuni. Prin
tre acestea — galele și festiva
lurile de filme sportive orga
nizate în regiunile Argeș, Ba
nat, Maramureș, Ploiești ș.a. 
Este, desigur, îmbucurător că 
astfel de gale de filme au fost 
organizate și în diferite raioa
ne și chiar în unele asociații 
sportive. De un frumos suc
ces s-au bucurat, de asemenea, 
expozițiile pe teme sportive, 
serbările cultural-sportive or
ganizate la sfîrșitul anului
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LONDRA, 22. — Zile de re
paus după primul act al acestui 
dramatic campionat mondial de 
fotbal! Mai defilează parcă prin 
fața ochilor noștri imaginile în- 
tllnile in orașele care nu găzduit 
optimile de finală: peste tot a- 
celeași case, cu cărămida înnegrită 
de fum, aceleași cocarde prinse 
în pieptul suporterilor, aceleași 
stadioane vechi, dar pline de pi
toresc, înțesate de lume, aceeași 
ploaie și același frig.

Următorul act al lui , 
Cup“, sferturile de finală, 
desfășura S'mbălă la 
Sheffield, Liverpool și 
land.

Dintre, cele trei mari 
(Brazilia, Anglia, Italia) numai 
formația insulară a mai rămas în 
întrecere. De două zile crainicii 
BBC-ului, tele și radio anunță 
că biletele pentru meciul Anglia—- 
Argentina au fost epuizate și ti 
sfătuiesc pe cei care n-au intrat 
în posesia biletului... salvator să 
renunțe la lunga deplasare pînă 
la Wembley. Intr-adevăr, lungă! 
De la hotelul nostru și pînă la 
Wembley, principala bază pe care 
se desfășoară partidele din acest

„World 
, se vor 
Londra, 
Sunder-

campionat mondial, sînt nu mai 
puțin de 32 de km 
1600 de ziariști îi 
trenul!

O dată calificată 
echipele (fără nici 
tind să ajungă mai departe și se 
pregătesc în consecință. Astfel, în 
cele, două zile rămase dinaintea 
meciului cu Argentina, fotbaliștii 
englezi trag concluziile reieșite la 
sfîrșitul partidei cu Franța, iar 
în murea sală de recepție de la 
Hendon Hotel (bineînțeles, cu 
ușile închise) au fost vizionate 
două pelicule cu aspecte din me
ciurile susținute de viitorii lor 
adversari. Dar Ramsey nu s-a 
mulțumit cu atît. El a studiat ra
poartele amănunțit întocmite de 
observatori englezi delegați să 
urmărească toate partidele dis
putate în grupa B din care a 
făcut parte și Argentina. Vineri 
dimineața, cu prilejul unei con
ferințe de presă, Ramsey a anun
țat că nu intenționează să aducă 
modificări rllu-lui folosit în 
partida cu Franța, declarîndu-se 
satisfăcut de revenirea în formă 
a lui Jimmy Greaves. Unele 
probleme se ridică în folosirea lui

pe care cei 
parcurg cu

în sferturi, 
o excepție) (Continuare în pag. a 3-a)

Prima întîlnire de atletism dintre echipele
de juniori și junioare ale României și Ucrainei

rile, iar juniorii au pierdut doar 
unul singur (eu Ungaria in 1965).

Sperăm ca. la sfirșitul celei de

Pitorescul stadion de la Poiana 
Brașov va găzdui duminică și 
luni întrecerea internațională de 
atletism dintre echipele de ju
niori și junioare ale țării noastre 
și Ucrainei. Incepînd din anul 
1949, de cînd s-au întîlnit h 
Ploiești cu tinerii atleți maghiari, 
juniorii noștri au susținut 42 de 
confruntări, iar junioarele 45, ad
versari fiindu-le juniorii și ju
nioarele din Bulgaria, Cehoslova
cia, Polonia, Iugoslavia, Ungaria 
și U.R.S.S. In ultimii ani bilan
țul meciurilor a fost favorabil 
echipelor noastre. Din 1963 ju
nioarele au cîștigat toate mcciu-(Continuare în pag. a 3-a)

Din nou, pe Snagov...
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|Abia s-a încheiat ^Cursa 
Munților” și iată că cicliștii 
funtași, spre satisfacția lu- 
Itorilor sportului cu pedale 
In țara noastră, sînt chemați 
K ia parte la o altă întrecere. 
Iste vorba de finala campio- 
latului republican de semi- 
bnd pentrtf seniori și juniori 
I și concursul republican pen- 
Lu juniori II.
I întrecerile se vor desfășura 
luminică, 24 iulie, de la ora 
L pe traseul din strada Cîm- 
[inei (situată întră Piața 7 
■ oiembrie și str. Mănăstirea 
lașin) din Capitală. Cicliștii 
or avea de parcurs 80 km — 
bniori, 50 km — juniori I, și 30 
cm — juniori II, pe un traseu 
[are măsoară 1,2 km. Cu a- 
est prilej spectatorii vor pu- 
ea urmări pe cei mai buni 
kitieri ai noștri printre care 
Gr. Moiceanu, W. Ziegler, Gh.

I. Cosma, C. Ciocan 
■inamo), C. Dumitrescu, I. 
ÎTrdeleanu, Fr. Gera, Gh. Mol- 
ioveanu (Steaua), Șt. Suciu 
Dezrobirea Brașov), C. Gri- 
»ore (Voința București) șl 
iltii.

După „mica uvertură" de joi seară, cînd a fost stabilită ierar
hia pe 1966 a vîslașilor specialiști în simplu, iată că astăzi dimi
neață vom putea aprecia restul „concertului" constituit de fina
lele campionatului republican de canotaj pentru seniori. își vor 
da concursul 150 de canotori, reprczentînd 14 asociații și cluburi 
sportive din cîteva centre nautice ale țării. Ca „primi soliști" 
se anunță vîslașii și ramerii clubului bucureștean Dinamo (cre
ditați cu cele mai bune rezultate în etapa de zonă), cei ai clu
bului Steaua (redutabili adversari în întrecerile de pînă acum) 
și o serie de schifiști timișoreni, mai puțin experimentați dar 
dornici să se afirme în cea mai importantă competiție internă.

Primul start din cele 6 curse decisive pentru desemnarea titlu
rilor de campioni republicani va fi dat la ora 9 dimineața, iar 
următoarele — din 20 în 20 de minute, în ordinea finalelor : 
schif 4 + 1, 2 fără cîrmaci, 2+1, 4 fără cîrmaci, 2 vîsle și 
8+1. Sosirile au loc în dreptul complexului sportiv al Minis
terului învățămîntului (Snagov — sat).

Dorim tuturor participanților succes în realizarea unor rezul
tate superioare și a unui spectacol sportiv de calitate.

Campionatele mondiale de tir
WIESBADEN 22 (prin tele

fon). La campionatele mondia
le de tir, vineri s-a tras cea 
de a doua manșă (75 t.) la 
proba de skeet. După prima 
serie de 25 de talere (vineri) 
la care s-au adăugat și cele 
75 de talere (joi), s-a alcătuit 
clasamentul general pe echipe 
(100 t.) 1. S.U.A. 383 t.— 
campioană mondială, 2. URSS 
381 t., 3. R.F.G. 380 t., 4. 
Franța 379 t., 5. Japonia 374 
t., 6. Polonia 374 t., 7. Belgia 
370 t., 8. România 369 t. (Al
bescu 95 t., Sencovici 94 L,

Marinescu 91 t., Danciu 89 t.). 
în continuare, participanții au 
concurat pentru clasamentul 
individual. După 150 de ta
lere, situația este următoarea : 
locurile 1—2. Suppli (R.F.G.) 
și Jotar (Chile) cu cîte 148 t. 
fiecare. Sportivii români au 
obținut următoarele rezultate : 
Sencovici 143 t., Albescu 142 
t., Marinescu 138 t., Danciu 
131 t. Sîmbătă se dispută ul
tima manșă de 50 de talere 
pentru stabilirea clasamentu
lui individual.

Sprinterul nr. 1 al echipei 
noastre de juniori, Petre 

Ciobanu
a 43-a întîlniri de juniori și a
46-a de junioare, să putem anunța 
o victorie a culorilor noastre,

Atleții ucraineni sosesc astăzi 
în Capitală, continuîndu-șl apoi 
drumul cu autobuzele spre Poiana



Reportaj din taberele de elevi și studenți
Vara — cu bucuriile ei — este in plină desfășu

rare... La munte și la mare zeci de mii de oameni 
tfi petrec concediul, drumețind pe poteci de granit, 
^sorbind" cu lăcomie soarele litoralului. In toate 
aceste locuri intilnești și cete zgomotoase de tineri și 
tinere. Sint elevi și studenți care — după un an 
rodnic de învățătură — se bucură din plin de va
canța mare. Pentru ei au fost amenajate zeci ți zeci 
de tabere in cele mai pitorești localități ale țării. 
„Schimbul de ștafetă" se oțetește în aerul curat al

N-am asistat la finală...
Trecînd dincolo de Cimpina am în

ceput să simțim adierea răcoroasă 
ce venea dinspre munte. Scăpasem 
de zăpușeala Capitalei. Și cu cit 
înaintam spre Sinaia lumea căpăta 
parcă alte... contururi. „Tabăra 
schiorilor" — așa cum este denumit 
complexul de la Sinaia — găzduiește 
650 de copii, eievi și eleve, veniți 
din regiunile Dobrogea (la mare a- 
veam să găsim oaspeți de la Bra
șov...), Mureș-A. M., București, 
Brașov și Ploiești. Am simțit că ne 
apropiem de prima țintă a călăto
riei noastre încă cu mult înainte. 
Larma, care răzbatea prin pădurea 
de brazi, ne-a condus ca un adevărat 
ghid spre platoul taberei. I-am sur
prins pe elevi in timpul unui pasio
nant meci de volei între echipele 
detașamentelor calificate în finala pe 
tabără. Firește, nu voleibaliștii fă
ceau gălăgie. Efectele... sonore erau 

Start spre o nouă excursie ! Însoțiți de profesori, elevii din „tabăra 
schiorilor" pleacă spre V ir ful cu Dor.

asigurate de cele două „galerii". 
Pină la urmă a ciștigat echipa deta
șamentului 26, alcătuită din elevi 
ai regiunii Dobrogea. Bucureștenii 
— îndeosebi— au fost mîhniți. Iși 
puseseră mari speranțe în echipa lor. 
Dar, la munte, supărarea trece re
pede. Mai ales că in finala de tenis 
de masă se află doi elevi din Capi
tală.

Cum își petrec copiii vremea în 
tabără ? Este greu de răspuns. Ar 
trebui să refacem programul celor 
12 zile, pentru că fiecare dintre ele 
euprinde lucruri noi, bucurii noi. 
Doar gimnastica de înviorare (in fie
care dimineață Ia ora 7) și... mesele 
s-au repetat matematic, tn rest nici 
o asemănare I Iert, de pildă, băieții 
și tetele au fost în excursie la Vîr-
iul cu Dor și Piatra Arsă, astăzi au 
jucat volei și tenis de masă, mîine 
vor participa cu toti la tocul de tabă
ră, iar cu citeva zile în urmă au lost 
„eroii" carnavalului. Directorul ta
berei, Iov. prol. Florian Biolănescu, 
ne-a mai amintit citeva puncte „tor
te" din programul zilnic al taberei: 
concursul de dansuri naționale, con
cursul de recitări, întrecerea pentru 
stabilirea celui mai îndemînatic, ies- re. Elevi și eleve din București, cîteva 
tivalul ansamblurilor de gimnastică... 
Prof. Cornelia Chirață a întregit în
șiruirea cu excursiile: în împre ju
nimile stațiunii Sinaia, Poiana Stînii,
Mioare. Coin 1 dOU

Am reținut — In mod special — o 
inițiativă : instituirea... „premiului 
ciocolatei". Cînd ești copil, o cio
colată le atrage la orice oră din zi 
și din... noapte. Acesta este secre
tul marii popularități a concursurilor 
de alergare și orientare turistică or
ganizate tn tabără : premiul I și... 
următoarele au fost pachete de cio
colată, mai mari sau mai mici. Puțini 
dintre copii au scăpat prilejul de a 
obține invidiatul trofeu 1

tn seara vizitei noastre era pro
gramată finala la tenis de masă. Pro
tagoniști : Gabriel Bunea din Băicoi, 
Bogdan Ionescu și Viorel Carapcea 
din București. Toată lumea comenta 
evenimentul. Se alcătuiseră „gale
riile” și bucureștenii sperau intr-o 
revanșă. Eram tentați să rămînem. 
Afară însă erau evidente semne de 
ploaie. Drumul nostru era abia la 
început și n-am ii vrut să fim imobi
lizați Ia „tabăra schiorilor". Am re
gretat că nu vom fi martori la finală. 
Dar i-am rugat pe profesorii de edu

cație fizică Ștefan Petrea și Ion Me
zel să ne scrie pentru a afla amă
nunte de la întrecere. Le așteptăm 1

P.S. înainte de a pleca, prof. Flo
rian Biolănescu ne-a rugat să facem 
o propunere folositoare pentru se
riile următoare (aică își vor petrece 
o parte din vacanță aproape 3 000 de 
elevi): consiliul regional UCFS Plo
iești și consiliul orășenesc UCFS Si
naia să sprijine mai intens activita
tea sportivă din tabără. Se simte 
acut nevoia unei colaborări. în con
trol au fost tovarășii de la UCFS, dar 
nu de aceasta duc lipsă cei din ta
bără. ..

Pe malurile Snagovului
Am pornit din nou Ia drum. Mer- 

gînd spre mare am făcut un popas și 
pe malurile Snagovului. în faptul di
mineții am fost impresionați de mul
țimea corturilor și cabanelor — viu 
colorate — răsărite pe malurile lacu
lui. Printre brazii din pădure am ză
rit copii destinzîndu-se, 
nesaț aerul curat al dimineții, execu- 
tînd cu plăcere exercițiile de înviora-

munților, se bronzează pe nisipul de aur de la Costi- 
nești și Năvodari. Se scriu aici file de neuitat. In 
scrisorile expediate din munți sau de la mare, scri
sori adresate celor dragi, acasă, intilnești la fiecare 
rind superlative: este minunat aici, priveliștile sint 
fncîntătoare, nopțile sînt feerice...

N-am putut rezista tentației și, într-una din zilele 
trecute, „înarmați" cu aparatul de fotografiat, cu car
netele de însemnări și creioane... bine ascuțite am 
pornit in vizită la tabere.

formi din 10 încercări ? 
La aceste întrebări și la 
multe altele se răspunde 
zilnic la bazin, pe tere
nurile de baschet și vo
lei, pe cele de handbal și 
fotbal, pe pistele de aler
gări și — uneori — 
chiar pe potecile pădurii. 
Cei 6 profesori de edu
cație fizică nu mai pri
didesc : antrenori și ar
bitri în același timp, ei 
trebuie să facă față și în 
calitate de organizatori 
răspunzînd asaltului de 
propuneri și... sugestii. 
Cum treaba este aproape 
imposibil de făcut în a- 
ceastă „formație" au 
apelat și la profesori de 
alte specialități. Și „ma
tematica", „geografia", 
„fizica" și „chimia" au 
dat mina cu sportul ! 
Desigur, așteptați acum 
să dăm citire listei în
vingătorilor. Imposibil ! 
în fiecare zi ea este co
rectată. Mulțimea con
cursurilor mută cu repe
ziciune cununa învingă
torului de pe o frunte pe 
alta. Totuși, cîteva evi
dențieri. Sînt nume ale 
celor care au apărut de 
mai multe ori pe tabloul 
cîștigătorilor : natație — 
Constantin Pleșu, Florin 

Aurel Mărcuș ; 
— Gh. Constan

tin (să fie oare rudă cu 
„profesorul" de la Stea
ua ?), Vasile Mihăilă și 
Constantin Petrache ; volei — Ion 
Marin, Costel David, Marin Ursuianu.

Să nu cumva să credeți însă că ac
tivitatea în tabere este unilaterală. Nu 
numai sportul este prezent printre pre
ocupările elevilor deși, sinceri să fim, 
el deține, totuși, primul loc. Recita
torii, povestitorii, cîntăreții de muzică 
populară și dansatorii se întrec și ei 
pe scenele improvizate în mijlocul pă
durii. Și aici există un „palmares" : 
poezii — Lucian Gheorghe și Viorica 
Ioniță ; muzică populară — Marian 
Marcel, Maura Popa, Doru Cîmpeanu. 
Ne facem datoria de a-i anunța pe 
cititori că aceste liste sînt valwbile 
pînă... astăzi. Mîine, alții vor lua 
locul actualilor lideri !

Mezei, 
alergări

Pe însoritul litoral
După aproape 270 km — distanța 

de la București Ia Constanța — am 
zărit, în sfirșit, marea. O arșiță cum
plită. Am lăsat carnetele de însem
nări, aparatul de fotografiat și majo
ritatea. . . hainelor pe mal și, cerîn- 
du-ne (în gînd) scuze cititorilor, ne-am 
aruncat în apă. Profitam și de faptul 
că, oricum, secretarul de redacție n-a- 
vea cum să ne vadă. A aflat abia a- 
cum ! După ce ne-am răcorit, am por
nit mai departe, spre Costinești. I-am 
găsit Pe elevi și studenți, firește, pe 
plajă. Costineștiul are acum aspectul 
unui adevărat oraș al tinereții. Peste 
tot întîlnești tineri și tinere, bronzați, 
veseli, exuberanți. Este într-adevăr 
minunat aici. Vile cochete, o cantină- 
restaurant splendidă (și menu-uri ispi-

sorbind cu titoare), o plajă cît vezi cu ochii te 
îmbie să-ți petreci zilele de concediu 
sau vacanță. Numai că noi n-avem 
timp de admirat. Eram in. .. misiune. 
Și-atunci i-am lăsat pe studenți să ne 
împărtășească impresiile.

Am făcut cunoștință cu handbalis
tele de la Timișoara, cu handbaliștii

București, cu fotbaliștii de la Politeh
nica București, voleibaliștii de la 
I.C.F., rugbiștii timișoreni, cu o... 
sumedenie de alți sportivi din diferite 
colțuri ale țării. Erau, firește, și stu- 
denți care iubesc sportul cu... inter
mitențe : numai în vacanțe. Alături de 
studenți, elevii. Tabăra internațională 
cuprinde elevi din Bulgaria, Cehoslova
cia, Franța, R.D. Germană, Italia, O- 
landa, Polonia, Ungaria. Uniunea So
vietică și România. Toți bronzați. 
Atunci cînd se încingeau discuțiile 
aveai impresia să ești într-un adevă
rat Babilon. Predominau însă, în tim
pul discuțiilor semnele. Dar, oricum, 
fiecare dintre cei prezenți a învățat 
cîteva cuvinte românești și mai ales pe 
acestea : minunat, îneîntător, splendid. 

Admirația fetelor pare să fie consolarea fotba
listului Ojoc de la Politehnica București pentru 
examenul de „A“ pierdut în disputa cu Pro
gresul... Dar nu și pentru suporterii echipei.

De ce tocmai pe acestea ? Cei care au 
vizitat Costineștiul îi vor înțelege.

Pe plajă l-am găsit și pe prof. Vasile 
Popescu. Roșu Ca racul (în două zile 
a vrut să se bronzeze cît în zece.. .), 
cunoscutul antrenor ne-a ajutaj să 
aflăm activitățile taberelor. Dimineața, 
plaja polarizează atenția tuturor, de 
la mic la mare. După masa de prînz, 
unii se odihnesc, alții se întorc pe ma
lul mării. Spre seară, cînd luminile 
de neon dau stațiunii un aspect feeric, 
pașii celor mari (studenții și profeso
rii) se îndreaptă spre sala de dans, 
spre aleile luminate de lună, spre res
taurante (berea este aȘa de rece...). 
Cei mici și amatorii de fotbal dau 
fuga la televizor. Un meci din Anglia, 
un film etc. Apoi, la culcare. Se or
ganizează cu regularitate seri cultu
rale, vizionări de filme. în program

Partidă inedită : teren — Marea Neagră, protagoniști — handbalistele 
din Timișoara și handbaliștii din Iași, câștigător — tinerețea 1

Reportaj de HRISTACHE NAUM 
și PAUL IOVAN

sportul își are „partea leului". Al 
ta cu toate că gospodarii de la Ci 
nești n-au ținut seamă de marea I 
ență a amatorilor de sport: n| 
două terenuri (unul de volei și 
de baschet) stau la dispoziția I 
care doresc să-și dispute întîiet 
Dar amatorii de sport au găsit, adl 
soluția. Disputele sportive au 
pe... plajă. Uneori, mingea îi 
stingherește pe cei ce-și fac bail 
soare în tihnă. O scuză, un zîmbi 
totul intră în ordine. Totuși, nu j 
o soluție...

Cîteva impresii
PI.ORICA CIOSESCU — anul 

facultatea de educație fizică a ■ 
Timișoara (handbalistă în eclB 
campioană — Universitatea): „/)■ 
un an de învățătură și un campitl 
plin de emoții, dar și de buci 
vacanța aici la Costinești esfel 
adevărat un vis. Totul depășește! 
chipuirea. Camera este elegantă 1 
odihnitoare, mîncarea peste pre/el 
tn afara băilor de soare, ascu/tl 
fiecare zi muzică ușoară, dansez, I 
plimb, joc baschet, fac gimnasfl 
Un singur regret: zilele trec prea! 
pede..yl

VASILE TABĂCARU — anul I 
facultatea de medicină veterinară I 
Iași (handbalist in formația Agrol 
mia) : „Bucuriei de a ii încheiat al 
universitar cu medii de 0 și 10 îl 
adaugă aceea de a fi aici, in spîe/l 
da tabără a Costineștiului. Nu ne I 
sește nimic. Nici teatrul, nici muzl 
ușoară, nici jocurile amuzante I 
aceasta ca să vorbesc numai de I 
crurile care-mi Iac mie plăcere. îl 
am stat de vorbă cu un turist slrrl 
Ne invidia. Avea de ce!“ I

DALIA STOICA — studentă la 1 
Timișoara, jucătoare de handba 
„Pe lingă toate cele care le-ați mJ 
de fa colegii mei eu am de adăud 
un singur lucru : îmi îndeplinesc I 
cum una dintre dorințele cofa rl 
mari, aceea de a face excursii I 
mare. Am vizitat aproape toate pl 
lele din șiragul litoralului. Meigfd 
aceasta oglindește exact realitatl 
Zilele petrecute aici îmi vor da I 
mie și colegilor mei — posibilități 
de a căpăta mai multă poltă de iud 
pentru noul an universilar, pent] 
noul sezon sportiv".

Am putea nota și alte impresii ad 
mănătoare. Elevii și studenții sa 
— în unanimitate — mulțumiți, d 
putea spune fericiți. La munte și 
mare, peste tot unde i-am vizitat, 
singură concluzie : vacanța mare ed 
minunată. Ce-am putea adăuga ? 
singur lucru: 
aceste zile se 
mare să ie 
FRUMOASĂ I

tuturor celor care 
ailă la munte și 

spunem PETRECEi

sute la număr, se află aici — față-n 
față cu apa și soarele — într-o per
manentă dispută: care este cel mai 
bun înotător ? Dar cel mai iute la 
..l. ..o ci»» ____ ________ .____



Vîrstă (așa-zisd) ingrată...
Vârsta ingrată" este o denumire cit se poate de potrivită 
tru caracterizarea perioadei de prepubertate și puber- 
!. Evoluția fizică și psihică a copilului ajunge ia o răs- 
ce. Ia care dacă nu este ajutat, sprijinit, ocrotit și înțe- 
în manifestările sale, poate lua o cale de unde întoar

sa este deosebit de grea.
n această perioadă a vieții, adică între 11—13 ani la fete 
ouțin mai tîrziu, la 13—15 ani la băieți (la unii mai de
me, la alții mai tîrziu), începe diferențierea între sexe, 
e va duce la adolescență, la maturizarea sexuală, inte- 
tuală și fizică.
le se întîmplă, de fapt ? Glandele cu secreție internă, 
e pînă atunci aveau o activitate pusă în slujba asigură- 
creșterii în înălțime și greutate, încep să desfășoare o 

ivitate mai intensă. In același timp, alte glande care 
lă la pubertate nu au dat semn de existență încep să 
dezvolte, determinînd apariția caracterelor sexuale se- 
idare. Acest lucru are o deosebită influență asupra psi- 
itîlui copilului, care nu poate încă să înțeleagă ce se în- 
iplă cu el, simte că ceva esențial se transformă în toate 
inifestările sale fizice și psihice, dîndu-i o jenă, un sen- 
lent de înstrăinare de ceea ce pînă atunci constituia în- 
£U1 său univers în miniatură.
Mițele încep să arate un interes deosebit pentru coche- 
■ie, fiind în același timp timide, retrase. Joaca copilă- 
iscă nu le mai interesează, sînt deosebit de sensibile la 
nii. Caracterul lor are de asemenea de suferit. Fetițe 
"e pînă atunci erau liniștite, devin dintr-o dată nervoase, 
resive dacă sînt certate (chiar pentru motive întemeiate), 
it neatente. învățătura merge mai greu, nu se pot con- 
ntra, obosesc repede. încep să apara sentimentele, devin 
mantice și trăiesc un timp, undeva în afara realității.
D dată cu aceste manifestări psihice și organismul lor 
î de suferit. Inima este supusă dezechilibrului nervos la 
erciții fizice care cer un efort susținut. Se instalează o 
Lre de oboseală, intervin amețeli la o schimbare bruscă 

poziție, apare tahicardia la mișcări pe care pînă atunci 
făceai) ctl multă ușurință. Respirația li se accelerează la 
ice 'emoție. Ele acuză dureri de cap, insomnii sau som- 
lentă

Băieți au alte „necazuri" care pentru ei sînt cel puțin tot 
atît de importanțe ca și cele menționate în cazul fetelor. 
Marile funcțiuni se manifestă printr-o distonie sau dezechi
libru, la care se adaugă și o creștere accentuată a mîini- 
lor și picioarelor. Băieții la această vîrstă transpiră la 
orice emoțe, oricît de mică. Forța musculaturii nu este pe 
măsura voinței lor de a părea „bărbați". în general ei caută 
să demonstreze cît de puternici sînt, supunindu-și organis
mul la eforturi care depășesc de departe posibilitățile lor 
reale. Intervin totodată transformări și din punct de vedere 
psihic. încep să devină... cavaleri, puțin stîngaci și foarte 
sensibili. Cel mai neplăcut lucru Ia ei este modificarea 
vocii, deoarece au sentimentul că devin ridicoli... Atenția 
trebuie îndreptată în această perioadă asupra întregului

comportament și dirijată fără bruschețe, penfa-u a se păs
tra într-Un perfect echilibru relațiile dintre părinți și 
copii.

Este momentul în care un copil poate fi „scăpat- din 
mînă“. Și dacă acest lucru se întîmplă, în marea majoritate 
a cazurilor vîria aparține adulțîlor, care nu manifestă su
ficient tact, fermitate și înțelegere.

Vă puneți în mod îndreptățit întrebarea : ce se poate face 
într-o asemenea situație și cum trebuie procedat ? Aici nu 
se poate generaliza. Fiecare individ are o dezvoltare pro
prie și este necesar să ne adaptăm de la caz la caz. Sînt 
însă și reguli generale absolut valabile pentru toți copiii.

în primul rînd tinerii trebuie tratați cu înțelegere dar 
și cu fermitate. Nu trebuie bruscați, pentru a nu le pierde 
încrederea. Mamele se vor apropia de fetițe iar tații de 
băieți, cunoscînd mai bine, toate fenomenele prin care au 
trecut și ei la timpul respectiv. Trebuie menajat sentimen
tul născînd de pudoare, de timiditate.

Activitatea fizică este un ajutor foarte util, care poate 

rezolva o serie de probleme, dar numai dacă este făcută In 
așa fel încît să respecte caracteristicile vîrstei. Sportul, in 
special cel practicat în aer liber, se recomandă tuturor. Ale
gerea ramurei de sport ce o va practica puberul trebuie 
făcută însă cu mult discernămînt pentru ca să ajute real
mente, să ducă organismul spre o împlinire, o dezvoltare 
fizică și psihică armonioasă. Ramura sportivă o putem alege 
după mai multe criterii. în primul rînd, după gradul de 
dezvoltare, posibilitățile marilor funcțiuni, atracția fața de 
un sport favorit. în toate aceste cazuri este neaparată ne
voie de consultarea unui medic de specialitate. El poate da 
indicații prețioase cu privire la ceea ce este util sau 
dăunător.

La fete, se recomandă sporturile care dezvoltă grația 
mișcărilor (cum este gimnastica artistică), armonia între
gului organism (ca de pildă înotul), echilibrul (ca patina
jul artistic), antrenarea inimii, a respirației (ca jocurile 
cu mingea).

La băieți, alegerea este mai dificilă, pentru că aceștia sînt 
atrași în general de practicarea sporturilor care cer un 
efort mare, un anumit grad de duritate și care, cum con
sideră ei, le poate da o confirmare cît mai rapidă a băr
băției. Dacă- nu există o contraindicație medicală, le putem 
permite inițierga in marea majoritate a sporturilor, exclu- 
zînd pe acelea care le-ar suprasolicita organismul, încă 
insuficient format.

Un aport „pozitiv pe care îl are la această vîrstă practi
carea sportului este acela că impune o disciplină liber con
simțită, Echilibrează sistelhul nervos, dă o oboseală fizio
logică, asigură un somn adine, liniștit și poftă de mâncare, 
împiedică egocentrismul, dezvoltă spiritul de echipă, voința, 
atenția, spiritul de observație, sentimentele morale (sim-‘ 
țul răspunderii, încrederea în sine, cinstea, modestia).

Este bine ca părinții să învingă adinamia, adică inerția 
acelor copii care au o aversiune pentru activitatea fizică. 
Prin aceasta copiii nu au decît de cîștigat.

...Vă place, desigur statuia Discobolului aparținând lui 
Miron ? .Este la îndemîna oricui sc devină un nou... disco
bol, să treacă ușor de perioada tulbure a pubertății și să 
devină un, adolescent frumos și echilibrat !

dr. EDIT PETRUȚ
directorul Dispensarului central, pentru sportivi

ropaganda sportivă —la 

grințelor actuale

nivelul C. Iordache: 20 de ani in slujba 
sculpturii cu temă sportivă

(Urmare din pag. l-a)
Jar, consfătuirile cu participarea 
iniilor și a medicilor, care au de- 
nstrat practic, cu exemple con- 
gătoare, influenta binefăcătoare a 
>rtului asupra dezvoltării organis- 
lui. Cu sprijinul organizațiilor 
'.C., sindicale și a instituțiilor 
turale, au fost expuse în regiuni 
erite conferințe care popularizau 
ivitatea sportivă și efectele prac- 
ării ei. O preocupare mai atentă 
această direcție au manifestat or- 

nele UCFS din regiunile Bacău, 
ireș Autonomă-Maghiară, Hune- 
ara. Argeș, Iași, Banat și ora- 
1 București. Unele rezultate 
ne au fost obținute și pe 
ia agitației vizuale. Există mai 
iltăx preocupare pentru folosirea 
iterialelor editate pe plan central, 
ntru confecționarea -— pe plan 
:al — de afișe sau panouri care 
polarizează diferite competiții, ac
ini sportive de masă, succesele 
ortivilor fruntași etc.
Firește, enumerarea acțiunilor pro- 
gandistice poate fi continuată, 
at încă multe exemple care arată 
. s-a făcut un important pas spre 
ibunătătirea propagandei sportive, 
ir, există încă unele rămîneri în 
mă și asupra cîtorva dintre aces- 
a ne vom opri în rîndurile urmă- 
are.
Este vorba, în primul rînd, de fap- 
1 că propaganda sportivă nu înre- 
strează aceiași indici de calitate in 
tivitatea tuturor organelor și or- 
nizațiiior UCFS. în unele locuri, 
opaganda sportivă este încă înțe- 
36ă — total greșit — ca o activi- 
te .anexă”. Oare nu din această 
mză într-o serie de raioane (Dră- 
ănești, Titu, Zimnîcea, Tg. Ocna 
c.), propaganda sportivă este lip- 
tă de continui și de eficientă ? E- 
st.ă încă o slabă preocupare pen
ii pregătirea temeinică a activului 
i-re lucrează în acest domeniu; se 
ce prea puțin pentru atragerea an- 
enorilor, profesorilor de educație 
zică, medicilor etc. în rezolvarea 
roblemelor complexe ale propagan- 
ai sportive. Sînt și neajunsuri care 
•flectă stilul de muncă al unor or- 
ane și organizații UCFS. Problemele 
e propagandă sînt slab cuprinse în 
lanurile de muncă ale unor consi- 
i regionale (Bacău, Hunedoara, 
ucurești, Galați, Suceava); măsurile 
otărîte nu sînt întotdeauna urma
te eu consecventă (Mureș Autono- 
lă-Maghiară, Galați, oraș București). 
>e asemenea, se constată că nu pes- 
i tot s-a realizat colaborarea cu or- 
iaffizatiile sindicale, U.T.C., comite
re de cultură și artă etc. și din a-

ceastă cauză munca de propagandă 
— lăsată în sarcina unui singur ac
tivist — păstrează un caracter su
perficial și nu contribuie în măsură 
corespunzătoare la dezvoltarea ge
nerală a activității sportive în orașe
le sau raioanele respective. Serioase 
rămîneri în urmă 6e constată mai 
ales în ceea ce privește propaganda 
și agitația pentru atragerea maselor 
la practicarea sistematică a exerci- 
țiilor fizice și sportului. în unele 
cluburi și asociații din regiunile 
București, Galați, Suceava, Dobrogea, 
Hunedoara și altele propaganda spor
tivă este încă slabă, neconvingătoa
re, lipsește inițiativa.

Sînt, desigur, și alte aspecte ne
gative care, pe lîngă cele arătate, 
subliniază necesitatea îmbunătățirii 
continue a propagandei sportive, ri
dicării acestei importante activități, 
în toate regiunile și raioanele, la ni
velul cerințelor actuale. Există pen
tru aceasta toate posibilitățile. Se 
cere însă, organelor și organizațiilor 
UCFS, o mai mare preocupare pen
tru organizarea acestei activități, 
pentru pregătirea cît mai ridicată a 
activiștilor sportivi, asigurarea unei 
continuități și urmărirea cu consec
vență a îndeplinirii obiectivelor mun
cii de propagandă.

Fără îndoială, propaganda nu este 
un scop în sine. Ea contribuie și tre
buie să contribuie în tot mai mare 
măsură la îndeplinirea principalelor 
sarcini trasate de partid mișcării 
noastre sportive. De aici, necesitatea 
ca ea să răspundă integral acestor 
sarcini.

Planul de măsuri cu privire la îm
bunătățirea propagandei sportive 
subliniază că trebuie continuată, cu 
mijloace cît mai variate, acțiunea de 
popularizare a foloaselor de ordin 
fizic, moral și estetic ale practicării 
exercițiilor fizice și sportului. Expe
riența de pînă acum reprezintă un 
mare ajutor și în îmbunătățirea 
muncii de popularizare a diferitelor 
competiții — republicane sau cu ca
racter local. Cu cît vom munci mai 
bine în această direcție, cu atît vom 
vedea mai multi tineri pe stadioane, 
în mod deosebit se cere un plus de 
preocupare și inițiativă pentru popu
larizarea competițiilor și ale altor 
acțiuni de masă — concursul pen
tru cucerirea Insignei de polisportiv, 
campionatul asociației, spartachiade, 
activitate turistică, duminici cultu
ral-sportive, centre de inițiere în 
diferite ramuri sportive etc. Ceea ce 
trebuie asigurat, în primul rînd, a- 
cestei munci este caracterul concret, 
de viață, legat direct de specificul 
întreprindeiii, școlii sau comunei 
respective.

Un loc important în propaganda

sportivă îl ocupă și popularizarea 
echipelor și sportivilor fruntași din 
fiecare club sau asociație, a recor
durilor locale și republicane — mij
loc de atragere a tineretului în prac
ticarea sportului și pentru o mai 
bună pregătire în vederea îmbunătă
țirii performanțelor.

în general, se face simțită nevoia 
unei popularizări mai eficiente a ce
lor mai bune inițiative din sportul 
de masă, a celor mai valoroase me
tode folosite în procesul instructiv- 
educativ. Și, sînt astăzi în mișcarea 
noastră sportivă numeroase aseme
nea initiative, forme și mijloace de 
atragere și pregătire a tineretului în 
sport — unele amintite și în aceste 
rînduri — care pot și trebuie să fie 
extinse, generalizate. Propaganda 
sportivă este chemată să-și aducă o 
contribuție substanțială Ia realizarea 
acestui continuu schimb de experien
ță, factor deosebit de important în 
obținerea unor noi succese în înde
plinirea sarcinilor de răspundere tra
sate de partid mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră. GIMNASTA...

Artist deosebit de fe
cund, C. lordache ne 
prezintă, în cadrul ex
poziției sale, deschisă 
recent la „Dinamo", i'n 
număr impresionant de 
lucrări-compoziții, por
trete și reliefuri inspi
rate din activitatea 
sportivă, din viața tu
multuoasă a stadioane
lor. Vizitatorii au astfel 
prilejul să admire un 
impresionant ghips in
titulat „Boxerul" (1.80 m) 
in care sportivul, pugi- 
listul, este surprins in 
plină acțiune, gata să 
dea lovitura decisivă. 
„Gimnastă" (ghips 1,60 
m) și „Alergători de 
fond" (ghips, 1,20 m) 
rețin pe vizitatori prin 
autenticitatea mișcării, 
prin frumusețea liniilor, 
prin mesajul pe care îl 
conține, în esență, exer
cițiul fizic. Mulți vizi
tatori se opresc cu ace
lași interes și în fața 
bronzurilor intitulate
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SPORT
Din cuprins :

FOTBAL 
Anglia.

— Finala

— Primele imagini de la campionatul mondial din

„Cupei României"

9)'o

6)

— Comentariu

— Prezentarea

NATAȚIE —
Tineri sportivi

după terminarea campionatului

echipei

Drumul 
români

JIUL, promovată în categ. A

către record al lui Angel Șoptereanu
± în actualitate : baschetbalistul Mihai Albu,

atletul Petre Astafei, tenismanul Ilie Năstase, luptătorul Florin Cior- 
cilă, floretista Ecaterina Iencic

RUGBI — Jucătorii de la Farul în vacanță... pe litoral

ANCHETA NOASTRĂ: PRACTICAȚI SPORTUL ÎN TIMPUL 
LIBER ?

SPORT MAGAZIN — Varietăți din țară și de peste hotare

Cereți acest interesant număr ia orice chioșc al difuzării presei 
din Capitală și din țară.

„Fotbalistul" și „Atle
tul" (ambele de aceleași dimen
siuni — 0,40 m) ca. și asupra 
altor reușite creații: „Aruncătorul 
cu sulița", „Luptătorul", „Portarul"■ 
„Scrimerul", „Portret de sportiv" 
etc., ceramice, ghipsuri și bronzuri.

Un amănunt necesar, C. Iordache 
nu are in sfera sa de activitate 
preocuparea exclusivă de a redQ 
momente din viața sportivă. In 
aceeași expoziție, vom întilni cite va 
dintre cele mai cunoscute figuri 
din lumea științei și artei de la noi 
— „Traian Vuia" și „Aurel Vlaicu", 
„Acad. C. Moisil" (arheolog numis
mat de reputație mondială), „Scrii
torul Victor Ion Popa", „Compozi
torul Gh. Dumitrescu" ș.a. Așadar^ 
un multilateral.

Alături de operele altor artiști 
care au avut ca tema de inspirație 
și sportul — Boris Caragea, Eugen 
Ciucă, C. Covalschi — lucrările 
sculptorului C. Iordache, de o a- 
preciabilă valoare artistică, au o 
vibrare emoțională care se trans
mite discret vizitatorilor.

Expoziția ramine deschisă pînă 
la data de 15 august.
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Din problemele Ediția 1965/1966 a campionatului feminin de volei, categoria

MUNCĂ PUTINĂ - VALOARE... DUPĂ MUNCĂsportului de performanță Despre rămîncrca în urină a voleiului nostru icminin și cauzele sa

Cili sportivi de la Prahova
vor li în loturile olimpice?

Cu un an și ceva în urmă a 
luat ființă, la Ploiești, clubul spor
tiv „Prahova" al uzinelor „1 Mai", 
în această perioadă de timp au 
fost obținute succese în special 
în direcția asigurării unei baze 
materiale corespunzătoare. Unele 
realizări au fost înregistrate și in 
ceea ce privește activitatea spor
tivă de performantă, „Prahova" 
avînd nominalizate secțiile sale 
de atletism (2 antrenori cu cile 
1/2 normă), box (2 antrenori), 
lupte greco-romane și libere (2 
antrenori), haltere (1 antrenor). 
De asemenea, clubul mai are an
gajați încă 2 antrenori pentru 
echipa de fotbal care activează 
în campionatul regional.

Dintre cei 221 sportivi legiti
mați s-au remarcat o serie de 
tineri: atleții Lucian Bădescu 
(100 m — 10,8), Florica Poliacov 
(400 m — 61,5), luptătorii Marian 
Turcu (campion republican de ju
niori în 1965), Anghel Vlad, Șan- 
dru Vasile, Gheorqhe " 
etc.

Față de condițiile 
existente (Prahova are un buget 
anual de circa 400 000 lei), față 
de sprijinul primit, trebuie să 
arătăm insă că rezultatele obți
nute pînă în prezent sînt departe 
de cerințe și de posibilități. O 
analiză la care am participat re
cent. în cadrul biroului consiliu
lui regional Ploiești al UCFS, a 
evidențiat o serie de lipsuri exis
tente in munca activiștilor clu
bului și a antrenorilor săi.

Din capul locului trebuie să 
subliniem faptul că doar 221 de 
sportivi legitimați reprezintă prea 
puțin țață de nevoile sportului de 
performanță. Dintre aceștia, la 
atletism, de exemplu, figurează 
12 seniori. 14 juniori și 11 copii, 
la lupte libere 14 seniori și 6 ju
niori, la haltere doai 4 seniori 
și 10 juniorii... ceea ce este 
extrem de puțin. Nu este lipsit de 
interes să arătăm că din totalul 
celor 221 de sportivi ai clubului 
Prahova, doar 22 sînt salariat! ol 
uzinei si alți 12 elevi ai școlii 
profesionale I în această situație, 
comentariile devin de prisos I.. .

Producția de performanță a clu
bului este departe de nevoile miș
cării noastre sportive și aceasta, 
dintr-o serie de motive. Să enu
merăm cîteva: 1. Se muncește 
perficial în cadrul secțiilor, fn 
special a celor nominalizate. în 
perioada 4—10 iulie cri, secția 
atletism a avut planificate doar 
4 antrenamente a cite... 2 ore. 
Djn efectivul secției doar 3 atlețl 
au participat la toate antrenamen
tele și pe toată durata lor. In felul 
acesta cum se poate ajunge la 
performanță ? 2. Selecția nu con 
stituie o problemă importantă, că
reia să 1 se acorde toată atenția. 
Deși numai la școa'a protesta 
naia a uzinei învață o mulțime de 
tineri, antrenorii secțiilor nu 
.calcă" pe la școală iar proiesorii 
respectivi nu au arătat, cel puțin 
pînă acum, nici un lei df atașa
ment țață de clubul Prahova. Nu 
se poate vorbi deci despre o cola
borare antrenor-profesor in aceas
tă privință și activitatea suferă I 
3. Consiliul clubului, preocupat 
mai mult de probleme gospodă
rești, a neglijat aproape complet 
munca de control și îndrumare a 
secțiilor.. Antrenorii nu sînt con- 
tro'ați de nimeni și, în unele ca
zuri, fiecare face ce vrea. în ie- 
Iul acesta a fost posibil, de pildă, 
ca antrenorul Rădulescu în pre
ziua începeri) iazei regionale a 
campionatului de caliiicare la 
box, să anunțe că elevii săi nu 
pot lua parte la competiție fiind... 
nepregătiți De altfel, tov. Rădu
lescu vine la antrenamente cind 
poate (dînsul nici nu locuiește în 
Ploiești 1) și nu are documente 
de plani licăre a muncii. Tov. Tă- 
taru (antrenor la lupte) a lipsit 
o săptămină de la antrenamente. 
Nimeni nu le spune nimic; lu
crurile merg prost, dar sa
lariul merge bine. 4. Antrenorii

Constantin

materiale

su.

de

cucitesc puțin; nu sînt la curent 
toate „noutățile" in profesiunea 
aleasă, nu participă activ la ședin
țele colegiilot regionale, la schim
buri de experiență cu alti spe
cialiști din oraș.

Multe din aceste lipsuri iși au 
rădăcina în stilul de muncă defec
tuos al celor doi secretari al clu
bului, tov. Jianu și Mănescu. 
Primul s-a „specializat" in pro
blemele activității sportive de 
masă, celălalt in chestiuni orga
nizatorice. De performanță nu se 
ocupă nici unui, și de aceea nu 
controlează munca antrenorilor, 
nu intervin cu hotărire atunci cind 
se constată nereguli în desfășura
rea procesului de antienament. De 
altiel, cei doi secretari ai clubu
lui muncesc după programa uzi
nei (7—15) cînd, evident, nimeni 
nu face sport. După amiaza însă 
cind, activitatea este sau ar trebui 
să fie în toi, dînșii sînt... iiberi I? 
Atunci, cine să-i controleze, să-i 
ajute Si să-i îndrume Pe antre
nori ?

în privința slabei activități a 
clubului Prahova o mare răspun
dere revine și consiliului regional 
al UCFS Ploiești. Deș'., de mai 
multă vreme, 
multe 
buie, 
cește 
dința 
n-a fost prezent, din tot biroul, 
decît tov. secretar Mănescu!), că 
unii antrenori nu-și justifică în
cadrarea prin muncă și preocu
pări etc., totuși biroul consiliului 
regional s-a mulțumit doar să 
constate aceste lipsuri și incă al
tele și nu a luat cu hotărire mă
surile cuvenite. Acestea nu mai 
pot întîrzia I „Prahova" trebuie 
ajutat să devină un club puternic, 
care să dea mișcării noastre spor
tive tineri bine pregătiți, capabili 
să realizeze performanțe de valoa
re. Și posibilități există 1

s-a constatat că 
lucruri nu merg cum fre

că biroul clubului nu mun- 
in colectiv (de altiel ta șe- 
respeclivă, de la „Prahova"n-

R. VILARA

Trecînd în revistă ceea ce 
a reliefat ediția 1965/1966 a 
campionatului republican fe
minin de categorie A, poți 
nota un număr destul de 
mare de partide echilibrate, 
nu puține victorii înregistrate 
în deplasare, multe meciuri 
care prin evoluția scorului au 
fost interesante. Pe plan in
ternațional, sînt de asemenea, 
de amintit unele reușite ale 
echipelor noastre feminiW ca, 
spre exemplu, locul II obți
nut la Universiada de la 
Budapesta și viețoria reali
zată în deplasare, împotriva 
reprezentativei Poloniei. Pro
grese s-au făcut și se fac, 
totuși ritmul lor este prea 
lent comparativ cu activita
tea din alte țări. Și cînd a- 
jungi să te referi Ia nivelul 
tehnico-tactic al meciurilor 
din campionatul feminin în
cheiat, ești nevoit să închei 
capitolul aprecierilor pozitive, 
și să faci o constatare neîm
bucurătoare. Și anume că, in 
comparație cu voleiul nostru 
masculin, cel feminin s-a do
vedit mult rămas în urmă, 
de o valoare necorespunză
toare.

Cauza principală, s-o spu
nem, din capul locului, o 
constituie concepția greșită 
despre muncă, despre pregă
tire a celor mai multe dintre 
echipele noastre feminine, a 
antrenorilor lor, concepție 
aflată în gravă contradicție

care jucătoare, decît maxi
mum 120 de minute. Cu ase
menea cantitate de lucru și 
dat fiind și faptul că antre
norii folosesc în majoritatea 
timpului partea cea mai... 
plăcută din antrenament, adi
că jocul, negiijînd repetările, 
corectarea greșelilor și indi
vidualizarea pregătirii, este 
normal ca mai toate echipele 
divizionare să se prezinte ne
satisfăcător. Prea puține sint 
echipele care depășesc, dar 
și ele numai în anumite pe
rioade, sus-amintitul 
de antrenamente : 
București (antrenor-GIi. 
stantinescu), Penicilina 
(N. Roibescu), C.S.M.
(Gh. Bodescu), Rapid 
rești (N. Meadu) și, în 
care măsură, Farul Constanța 
(în tur-P. Ionescu, în retur-I. 
Takacs). în genere însă și la 
acestea se lucrează puțin, 
antrenamentele au o intensi
tate scăzută, multe dintre 
jucătoare vădind doar atîta 
interes cît le e necesar pen
tru a se menține în lotul e- 
chipei.

în ultimul campionat, Uni
versitatea Cluj (antrenor-I. 
Scurtu), Știința Craiova (R. 
Zamfirescu), Metalul Bucu
rești (Eug. Scarlat în tur, Ro
dica Șiclovan în retur), Par
tizanul roșu Brașov (I. Rusu), 
ultimele două retrogradînd, 
s-au comportat inadmisibil 
de slab, iar C. P. București

număr 
Dinamo 

Con- 
Iași 

Sibiu 
Bucu- 
oare-

Blocajul este unul din elementele dovedite deseori 
nepuse la punct in jocul echipelor noastre. O mostră 
de cum nu se blochează ne oferă imaginea din 

fotografie
cu actualele cerințe ale vo
leiului de performanță. Do
rim desigur ca voleiul nostru 
feminin să ajungă pe o po
ziție fruntașă în lume. Dar 
acest lucru nu-1 vom putea 
obține atîta vreme cît jucă
toarele noastre vor efectua, 
ca în decursul trecutului cam
pionat, doar două, trei antre
namente pe săptămină și care 
de fapt nu durează, ca parte 
de lucru efectiv pentru fie-

(antrenor Eug. Scarlat) s-a 
prezentat la un nivel inferior 
celui atins în campionatul 
precedent. La Metalul Bucu
rești s-a produs în retur un 
eveniment pe care l-am dori 
imitat la mai multe echipe : 
lotul a fost primenit, fiind 
introduse cîteva elemente de 
perspectivă, măsură care a- 
preciem însă că trebuia luată 
mai devreme.

O importantă cauză a nive-

lului scăzut al voleiului fe
minin este aceea că, pentru 
echipele divizionare, jucătoa
rele nu sînt selecționate în 
mod corespunzător, antreno
rii arătîndu-se adesea indife
renți dacă voleibalistele înde
plinesc sau nu normele de 
vîrstă și de gabarit stabilite 
de federație. Să amintim 
doar, din numeroasele exem
ple care pot fi date, mediile 
mici de înălțime ale echipe
lor Știința Craiova (1,66 m) și 
Penicilina Iași (1,67 m). Dar 
în fiecare echipă divizionară 
există jucătoare lipsite de 
perspective, plafonate valo
ric, elemente care, barînd 
drumul de afirmare al unor 
tinere cu cert orizont, consi
derăm anormal chiar să mai 
activeze în prima categorie a 
voleiului nostru : Niculina
Gabor (C.P. București), Flo
rina Popovici, Fevronia Va
sile, Maria Pintea, Paula Cos- 
tea (Farul Constanța), Nata
lia Todorovschi (Rapid Bucu
rești), Rodica Hălmăgeanu 
(Dinamo București), Elena 
Coveanu (Știința Craiova) și 
altele, care nu justifică efor
turile făcute cu pregătirea și 
menținerea lor în prima cate
gorie.

Vorbind 
echipelor 
unde în 
au apărut mai multe jucă
toare cu posibilități de pro
gres decît la seria I, felicitări 
i se cuvin înainte de toate 
echipei Țesătura Piatra 
Neamț. în primul an de ac
tivitate în seria a Il-a, a- 
ceasta a promovat în seria I. 
Jucătoarele au 
lecționate de 
chipei, Maria ! 
a muncit cu s 
tru pregătirea 
comportat și 
București (antrenor-Șt. 
prima în clasamentul 
și promovată în seria 
tuși, ea nu se ridică la nive
lul posibilităților Institutului 
de Cultură Fizică din Bucu
rești. în seria a Il-a, mai 
slab s-au prezentat echipele 
Progresul București (antre- 
noare-Mariana Bunescu), Pro
gresul Tîrgoviște (Eug. Stră- 
jescu) și mai ales, C.S.M. 
Cluj (L. Rusu), care n-a cîș- 
tigat nici un set în prima 
parte a campionatului.

Nivelul scăzut al voleiului 
feminin este determinat și de 
faptul că la majoritatea echi
pelor se neglijează pregătirea 
fizică a jucătoarelor pe tot 
parcursul campionatului.
Unele echipe efectuează îna
inte de campionat scurte pe
rioade de pregătire fizică 
apoi nu mai fac nimic 
acest sens. Pregătirea fizică 
este deci considerată de unii 
antrenori ca un „stoc” din 
care, o dată realizat, pot 
lua... cîte puțin, la nevoie. 
Totodată, unele jucătoare, 
actuale sau foste componente 
ale lotului republican, ca, de 
pildă, Alexandrina Chezan, 
Daniela Iancu (Rapid Bucu
rești), Lia Vanea (Dinamo 
București) și multe altele 
manifestă pur și simplu re
pulsie față de antrenamentele

despre activitatea 
din seria a 
genere anul 

mai

Il-a, 
acesta

i fost bine se- 
antrenoarea e- 
Săvinescu, care 
seriozitate pen- 
lor. Bine 
echipa

s-a
I.C.F. 

Stroe), 
serici 

I. To-

Și 
în

pentru pregătirea fizicăB 
această cauză, de cxeB 
detenta voleibalistelor ncB 
este îndeobște nesatiB 
toare. Mai cu seamă B 
trebuie să joace cinci sB 
ele dau serioase semne B 
oboseală, după cum diB 
ceeași pricină, forța de B 
a majorității jucătoarelorB 
și ea necorespunzătoare. B 
gătirea tehnică ? Drept ■ 
mare a numărului mic B 
repetări la antrenarrB 
cele mai multe jucătoarB 
sedă un bagaj redus deH 
ccdee, imperfect însușite® 
care cauză jocurile au H 
sea o desfășurare șaB 
ceea ce face ca și atractB 
tea lor să fie scăzută. ■ 
atari condiții, exprinB 
tactice sînt de asemenea■ 
dește, acțiunile la întîmB 
abundînd, ca și situații® 
care ai impresia că jucH 
rele nu fac altceva decîtH 
îndeplinească o formali® 
numeroase puncte în» 
direct din serviciu sau B 
atacuri ușoare, uneori mi® 
căzînd între trei-patru H 
toare fără ca vreuna siiH 
tervină. Iar dacă, am fi B 
mărat plonjoanele exccH 
în campionatul feminin, H 
parativ cu cel masculinH 
siguranță că n-am fi t<H 
zat nici măcar un procenH 
15 la sută. Toate aceste® 
un loc demonstrează cîtH 
puțin se muncește în aH 
namentele echipelor no] 
divizionare. J

Ce e de făcut ? Măs® 
care trebuie luate decurj 
fapt din cele de mai fl 
efectuarea în secțiile ciuli 
lor și asociațiilor sportivi 
unei selecții corespunzătl 
de jucătoare pentru echil 
divizionare, sporirea numi 
lui de antrenamente șl al 
tensității lor. Iar din pal 
noastră, a F.R. Volei, a cl 
giului central de antreil 
— o mai activă și n^i sl 
matică muncă de îndrurl 
și control decît în nul 
ani. Măsurile concrete"n| 

eficiente pentru îmbunăl 
rea activității voleiului fi 
nin de la noi, vor reieși I 
discutarea acestor probi] 
în Colegiul central de ani 
nori, în biroul federal, I 
secțiile de volei. în orice I 
antrenorilor, care trell 
să-și justifice salariile | 
mite, va fi nevoie să lil 
traseze cu mai multă prl 
ziune sarcini concrete, la I 
de frunte stînd cele cu I 
vire la depistarea și forma 
unor jucătoare de valcl 
care să poată fi selecțidq 
în loturile republicane. Ml 
cind temeinic, atît cu jJ 
oarele cît și cu senioarl 
nivelul echipelor noastre, I 
campionatului republican, 
voleiului nostru feminin 
crește. Vom putea avea J 
fel și echipe naționale vd 
roase, puternice, care să 1 
reprezinte cu cinste țara 
întîlnirile internaționale 
anii viitori.

prof. A. DOBINCA 
secretar general 
al F. R. Voie?

Despre tehnică, tactică și alte probleme
ale baschetului nostru

In ultimii ani, baschetul nu s-a numărat printre 
sporturile care ne-au adus satisfacții pe plan 
internațional. In acest articol, care nu are drept 
scop să dea sentințe sau rețete, voi discuta unele 
probleme de concepție a căror rezolvare poate 
contribui la progresul baschetului nostru.

în anii la care mă refer, baschetul nostru mas
culin a trecut și prin perioada de mari promi
siuni, în care se părea că acum-acum vom urca 
pe podiumul „europenelor" sau ne vom califica 
pentru turneul final al Jocurilor Olimpice. Și, 
totuși, pasul nu numai că nu a fost făcut, dar la 
ultima ediție a „europenelor" am ajuns pe locul 
13. De ce oare ?

Pentru a afla de ce, trebuie să ne înapoiem cu 
cîțiva ani în urmă, adică în perioada în care se 
profilase un „stil românesc", aș putea spune o 
școală românească de baschet, care își atrăsese 
aprecieri unanime printre specialiștii de peste 
hotare și ne adusese un onorabil loc V în ierar
hia europeană. Caracteristicile reprezentativei 
noastre erau : joc în viteză, cu gamă variată de 
procedee tehnice, în condițiile unei îndemînări 
deosebite, atac cu combinații de 2 și de 3 jucă
tori, prezența unor baschetbaliști care, fără să fi 
avut un gabarit deosebit, aveau calități fizice 
remarcabile.

Dar ascensiunea s-a întrerupt și a urmat re
gresul. O explicație ar fi faptul că elementele 
nou promovate în lot, cu un gabarit superior ve
chilor jucători, aveau o pregătire tehnică și tac
tică individuală evident mai scăzută. In plus, 
jucătorilor promovați nu li s-a impus volumul 
de muncă necesar pentru a ajunge la măiestrie. 
Specializarea îngustă pe un anumit post în teren 
și limitarea obiectivelor sportivilor respectivi la 
înscrierea de puncte a dus la un joc lipsit de 
continuitate, de subtilitate, de legătură între ju
cătorii de „afară" și cei de sub coș.

Diferența de valoare tehnică dintre vechea ge
nerație și cea următoare nu constituie singura

explicație. Cred cu tărie că și tendința de imitare 
a ailor școli, pe simpla motivare că reprezenta
tivele acestora obțineau permanent succese a 
fost o greșeală de bază. Nu s-a ținut seama de 
un factor pe care l-aș numi... demografic, adică 
de trăsăturile noastre psiho-fizice. Desigur, unele 
din caracteristicile școlilor respective ne-au fost 
și ne vor fi utile, deoarece există elemente uni
versal valabile, fie că e vorba de principii de joc, 
fie de pregătire. De aici pînă la imitația fără dis- 
cernămînt e însă o cale 
cate, ne-am angajat.

Principalul factor vizat de mine este cel tactic

COLȚUL SPECIALISTULUI

(să nu uităm că dacă ideea tactică este greșită, 
toți factorii antrenamentului orientați în acest 
sens vor fi și ei greșit dirijați). Incepînd cu se
lecția pentru loturi și terminînd cu ideea tactică 
pentru o competiție, s-a făcut permanent greșeala 
de a se adapta jucătorii Ia sistem și nu sistemul 
la jucători ! Nu s-a ținut seama de posibilitățile 
reale ale sportivilor care, de fapt, trebuiau să 
dea viață sistemului. Mai adaug că s-a făcut 
greșeala de a se aștepta găsirea unui pivot de 
valoare, în general a elementelor cu talie foarte 
mare. Iar în așteptarea acestora (și așteptarea 
continuă), alții au progresat, iar noi am rămas în 
mediocritate.

Dar nu numai ideea tactică a reprezentat o 
greșeală de orientare. însăși ponderea acordată 
tacticii în procesul de antrenament a depășit 
limita admisibilă în raport cu valoarea tehnică a 
jucătorilor de care dispuneam. Acest lucru s-a

făcut în dauna pregătirii individuale de ataci 
apărare, deși evoluția celor mai bune echipe <1 
lume ne-au arătat clar că baza o constituie tq 
nica individuală, în condițiile unor calități tizii 
bine dezvoltate. Virtuozitatea reală este aceea] 
tacticii individuale, cea colectivă avînd drq 
scop să pună în valoare personalitatea jucăloJ 
lui.

Cit privește apărarea, este clar că ea capii 
forme din ce în ce mai active, căutind să oblii 
adversarul aflat în atac să greșească. Este I 
fenomen natural: dezvoltarea tehnicii pînă la v 
tuozitate (fundamentată pe calități fizice din 
în ce mai bune) a obligat apărarea să găseas 
soluții. Și le-a găsit. Aici ajungem la o altă ici 
și anume că apărarea constituie în momentul 
față 
Pare 
este 
față 
vedit-o comportarea echipei 
penele" de la Belgrad (1961) 
în pregătire pe apărare. Un 
oferit echipa Steaua care, într-o perioadă cînd el 
lipsită de aportul pivotului Novacek, a cîștigl 
titlul de campioană datorită aplicării apară] 
agresive pe tot terenul. 1

Personal cred că, în general, antrenorii se las 
convinși de sportivi și renunță să pună accei 
pe pregătirea apărării care solicită exerciții d 
mare intensitate. Consider că acceptarea de căli 
antrenori a concepției celor ce sînt adepții micu 
Iui efort duce la regres. Astăzi jocul de baschJ 
solicită fiziologic (la antrenament și în meciur 
un efort comparabil cu cel de la hochei n 
gheață. De aceea, pînă cînd toți antrenorii I 
toți jucătorii, tineri sau consacrați, nu vor fi 
țelege aceasta, nu vom avea performanțe f 
baschet. După părerea mea, baschetul românes 
poate ieși din impasul in care se află numai dac 
toți factorii, 
cație fizică, 
vor orienta 
lui național, 
modelați de 
conștient și creator la desăvîrșirea lor ca sportiv

factorul motor în dezvoltarea baschetuh 
paradoxală contrazicerea dictonului „atac 

cea mai bună apărare", dar în momentul < 
pentru noi aceasta este realitatea. Ne-a d 

naționale la „eur 
cînd s-a pus accej 
alt exemplu ni 1

adică antrenorii, profesorii de edu 
colegiile si comisiile federației, i; 
activitatea pe dezvoltarea specificii 
iar sportivii vor înțelege să se las 
cei ce conduc instruirea, participîn

n-o* MIHAI NFDEF 
maestru emerit ai sportului



CICLISM

Emil Rusu și Dinamo II -

Pasiune: doua decenii de fotbal la Bacâu
învingători

Ultima etapă a „Cursei 
Munților", programată 
ieri pe ruta Predeal — 
București, a avut un fi
nal dramatic. începută 
sub cele mai bune aus
picii — vreme bună, cer 
senin — cursa s-a desfă
șurat pe primii kilometri 
în condiții normale. Ru
tierii au coborît cu 60- 
70 km pe oră spre Co
marnic, s-au bătut la 
sprintul de cățărare și, 
apoi, s-au îndreptat... 
liniștiți spre București. 
Dar cerul a început să 
se întunece și la ora 17 
mașinile circulau pe șo
sea cu farurile aprinse! 
O noapte... prematură, 
prevestitoare de ploaie 
și furtună. Și, într-ade- 
văr, așa a fost. După 
puțină vreme a început 
să plouă și să bată pu
ternic vîntul. Viteza 
vîntului s-a mărit mi
nut de minut pînă cînd 
s-a transformat într-o vi
jelie de nedescris. Cu 
40 km înainte de Bucu
rești, plutonul a fost pur
și simplu măturat de pe șosea și a- 
runcat într-o tarla de porumb 1 Ion 
Cosma ajunsese la vreo 30 de metri 
de șosea, în timp ce ceilalți rutieri 
„înotau" prin noroi. Temerarii ci
cliști au vrut să reia cursa (lucru 

^mposibil după părerea noastră), dar 
v juriul s-a orientat foarte bine și i-a 

oprit. Mașinile din caravană — pen
tru prima oară în cursele noastre 
cicliste — au trebuit să găzduiască 
întregul lot de participant. Și ast
fel, caravana celei de a V-a ediții a 
„Cursei Munților" a intrat în Bucu
rești (peste care se revărsa din bel
șug ploaia) ca o coloană obișnuită 
de mașini. Această etapă poate fi 
comparată doar cu aceea din „Turul 
României", desfășurată în anul 1954 
pe ruta Piatra Neamț — Tg. Mureș 
(225 km) cînd arbitrii au fost obli
gați din cauza zăpezii să-i oprească 
pe concurenți la Toplița.

In aceste condiții etapa a IVa- a 
fost suspendată, rămînînd valabil 
clasamentul întocmit după etapa a 
IlI-a. Cîștigătorul cursei este ciclis
tul dinamovist EMIL RUSU (învin
gător anul acesta și în circuitul re
giunii Ploiești). Laurii victoriei îi 
revin lui, dar merite egale au și ci
cliștii G. Moiceanu, W. Ziegler, St. HRISTACHE NAUM

Unde mergem?

• Canotaj. Lacul Snagov, de la 
ora 9 : finalele campionatelor repu
blicane pentru seniori.

• Natație. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 și de la ora 16 : finalele 
campionatelor republicane de sărituri 
pentru juniori (trambulină).

«Fj , ■r111 iniiLIUm inii-u.
• Fotbal. Stadionul Republicii ,ora

18 : Flacăra roșie București — Di

• Săptămînă de săptămînă con
cursurile Pronosport oferă, la pre
miul excepțional, un autoturism si 
diferența în bani, pînă la concurența 
sumei de 75.000 lei.

Astfel, și concursul de mîine, 24 
iulie, beneficiază de un autoturism 
„Fiat 850“ plus suma de 31.000 Iei, 
diferența pînă la 75.000 lei, valoarea 
premiului excepțional.

Pentru a putea participa la con
cursul Pronosport de mîine depune- 
ți-vă neîntîrziaț buletinele — astăzi 
fiind ultima zi.

în „Cursa munților44

EMIL RUSU

Suciu, C. Grigore și Gh. Suciu care 
au contribuit hotărîtor la dinamiza
rea cursei, la crearea puținelor faze 
de luptă din această competiție. Pe 
echipe, victoria a revenit — fără 
drept de apel — formației Dinamo II 
(G. Moiceanu, C. Ciocan, N. Ciu- 
meti, E. Rusu — antrenor Nicolae 
Voicu). Clasamente :

Individual: 1. EMIL RUSU (DI
NAMO) 12h 19:30 — învingător în 
cea de a V-a ediție a „Cursei Mun
ților"; 2. G. Moiceanu (Dinamo) la 
0.32; 3. C. Grigore (Voința) la 1:10; 
4. Gh. Suciu (Dinamo) la 2:51; 5.
W. Ziegler (Dinamo) la 2:57; 6. Șt. 
Suciu (Dezrobirea Brașov) la 3:15; 7. 
L. Zanoni (Dinamo) la 3:23; 8. C. 
Ciocan (Dinamo) la 3:56; 9. Ion Cos
ma (Dinamo) la 5:14; 10. N. Ciumeti 
(Dinamo) ia 8:31; 11. S. Mihălțeanu 
(Olimpia) Ia 8:55; 12. Andrei Suciu 
(Dezrobirea Brașov) la 10:08; 13. P. 
Neacșu (Voința) la 12:47; 14. W. 
Egyed (Steaua) la 14:15; 15. Ion Con- 
stantinescu (Voința) la 17:07.

Echipe: 1. DINAMO II 37h 03:58; 
2. Dinamo I 37h 08:41; 3. Voința II 
37h 25:42; 4. Olimpia 37h 33:52; 5. 
Steaua I 37h 38:07, 6. Steaua II 38h 
43:20; 7 Voința II 38h 55:27.

namo Victoria București ; ora 20 : 
Metalurgistul București — Tehnome- 
tal București (meciuri în cadrul „Cu
pei de vară").

• Natație. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 și de la ora 16 : finalele 
campionatelor republicane de sărituri 
pentru juniori (platformă).

• Ciclism. Traseul din str. Cîm- 
pinei (situată între piața 7 Noiem
brie și str. Mănăstirea Cașin), ora 8 : 
finala campionatului republican de 
semifond (seniori și juniori I) și con
cursul republican pentru juniori II.

• Datorită volumului mare al lucră
rilor de omologare, premiile Con
cursului PRONOSPORT nr. 29 din 
17 iulie 1966 vor fi publicate în numă
rul următor.

• MARI CÎȘTIGATORI LOTO !

Tragerea premiilor mari LOTO din 
12 iulie a adăugat noi cîștigători pe 
lista premiaților Loto.

Aceștia sînt : Avrigeanu Gheorghe 
și Niculescu N. Gheorghe din Bucu
rești ; Rusu Dumitru din Moinești ; 
Nanea Ștefan din Iași ; Faie Vasile 
din Somctața Mare — fiecare cîte 
un autoturism „Fiat 1300“ plus 11.100

Pe stadionul din Bacău, antrena
mente ale juniorilor și piticilor. O 
parte dintre ei se aflau pe teren, iar 
alții așteaptă rîndul, adăpostindu-se 
de ploaia deasă și măruntă, sub 
streașină unei barăci. Urmăreau jo
cul și îndrumările antrenorului 
Cristea Ghica. Lîngă cei ce se adă
posteau de ploaie au sosit și doi 
spectatori, mai în vîrstă, care se ve
deau cît de colo că nu-s de prin 
partea locului.

Antrenorul, un bărbat voinic, eu 
fața bronzată, era cînd ici cînd colo 
pe teren cuprinzînd cu ochii lui a- 
geri mișcările celor 22 de jucători, 
unii mai ’năltuți, alții mai... pitici.

— N-ai făcut bine, Bădulescu. 
Bine, Cornele, adu mingea pe jos, 
așa. Pasează... Titi trimite-o la Mo
ro șan, schimbă jocul. Fii atent Do
rică.

Ploaia se mai rărise și jocul parcă 
mai tare se-ncingea. Un fluierat și 
mingea s-a oprit sub piciorul unui 
jucător.

— Cu voi am terminat, treceți in 
vestiar. Dezbrăcați-vă tricoul și pu- 
neți-vă treningul. Pină trag și eu 
un fum de țigară, voi, juniorii și 
piticii de la școala nr. IU, fiți gata 
pentru antrenament.

Și tovarășul Ghica s-a îndreptat 
spre cel cu sacoșa, spunîndu-i „bun 
venit".

— Pentru o poză... și să ne spu
neți și cite ceva din cei 20 de ani 
ai dv. aici la Bacău, ca jucător și 
antrenor. Ce echipe pregătiți...

Copiii cunoșteau bine biografia 
antrenorului lor și, cu toate astea, 
deodată se strînseră roată în jurul 
lui. Mai aveau încă multe de auzit 
Ghica mai trase un fum, își ceru 
scuze că nu este pregătit, dar în
cepu vorba :

LA ZI
CONSFĂTUIRE CU ANTRENORII

înaintea reînceperii activității ofi
ciale, anunțată pentru 24 august — 
echipele de categoria A și 28 august 
— cele din B și C, va avea loc obiș
nuita reuniune a antrenorilor echi
pelor. La 7 august ei se vor întruni 
la București pentru a analiza des
fășurarea campionatului pe 1965— 
1966.

lei ; Rossi Hedviga și Lutescu Ștefan 
din Arad ; Bonda loan din Orșova; 
Mareș Tiberiu din Piatra Neamț; 
Andrișanu Romeo din Galați ; Iliescu 
Ioan și Mladenovici Dușan din Bucu
rești — fiecare cite 60.000 lei.

• Plata premiilor la concursul 
Pronosport nr. 29 din 17 iulie:

în Capitală, premiile se vor plăti 
începînd cu data de marți 26 iulie 
1966 la casieriile Loto-Pronosport din 
cadrul fiecărui raion.

în provincie, premiile se vor plăti 
pr -! ■ raionale C.E.C. după 2—4 
zne de ia începerea plăților în Ca

— Intr-adevăr, cu cîtva timp în 
urmă am împlinit 20 de ani de fot
bal la Bacău. Piticii ăștia au cerut 
clubului Dinamo să susțină cu a- 
ceastă ocazie un meci. Li s-a apro
bat. A fost un meci, o frumusețe.

Un „pitic" n-așteptă rîndul la cu- 
vînt și începu să vorbească. Toți cei
lalți îl ascultau.

— Tovarășul antrenor Ghica, după 
cum ne-a spus nouă, are nu 20 ci 
30 de ani de fotbal. A debutat ca 
junior la București, la Unirea Tri
color. Nu s-a dat niciodată bătut. 
Așa ne învață și pe noi. La nevoie 
a făcut și pe portarul, însă in echi
pă a fost mereu half. A fost și că
pitan de echipă.

— Bine, destul, i-a spus Ghica și, 
îndreptîndu-ce către oaspeți, începu 
să-și depene pe scurt cîteva amin
tiri. Am venit aici acum 20 de ani, 
cu dragă inimă, știind că băcăoanii 
voiau să facă din fotbal un sport 
de performanță. Și, acest lucru, s-a 
realizat. Succesele echipei în care 
am jucat și eu au început să se 
arate. In 1946 am cîștigat „Cupa 
Moldovei". Pe atunci mi se încre
dința executarea loviturilor de la 
11 m. în jocul cu Danubiana-Ro- 
man primisem două goluri. S-a acor
dat un penalti in favoarea noastră. 
Am înscris. Băieții noștri parcă au 
prins aripi și pină la urmă am cîș
tigat cu 3—2. în finala pentru cupă, 
eram căpitanul echipei, am întîlnit 
pe C.F.R. Bacău pe care am în
vins-o cu 2—0, cucerind totodată și 
trofeul. Ar mai fi multe de po
vestit...

— Spuneți-ne însă ceva și din 
munca de antrenor.

— Ca antrenor am debutat prin 
1952. Eram încă jucător și, în afara 
antrenamentelor mele, pregăteam și

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
în dorința de a-i pune în temă 

pe antrenorii noștri cu ultimele nou
tăți scoase în evidență de campio
natul mondial, între 8 și 10 august 
va avea loc în Capitală un curs de 
antrenori, la care au fost invitați 
și trei specialiști de peste hotare. 
Este vorba de cunoscuții antrenori 
Lajos Baroti (Ungaria), Georges 
Boulogne (Franța) și Giorgio Ferrari 
(Italia).

pitală timp necesar pentru circuitul 
poștal și bancar al documentelor.

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal începînd cu data 
de marți 26 iulie 1966.

LOTO

La tragerea Loto din 22 iulie 1966 
au fost extrase din umă următoa
rele numere :

26 38 41 48 32 44 56 37 89 5

Premiul special : 56 32 5

Fond de premii : 758.857 lei

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 29 iulie 1966 la Constanța.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport. 

cîteva echipe de juniori și pitici. 
Simțeam o mare simpatie, ca și 
acum, pentru cei care începeau să 
dezlege din tainele jocului de foi- 
bal. între timp am fost 4 ani an
trenorul echipei Steaua roșie Bacau 
care, pe atunci, juca in „B“. Am 
revenit însă la juniorii și piticii 
mei dinamoviști.

— Și altceva din bilanțul anilor 
de antrenor ?

—- 500 de fotbaliști pitici și ju
niori pregătiți, ajunge ? I-am selec
ționat, i-am organizat în echipe, 
i-am antrenat. Mulți dintre ei au 
participat în campionatele regionale, 
alții în C și în B, unii chiar și in A. 
Poate ați auzit de Comănescu, Be- 
jan. Mangalagiu, Relu, Rotaru...? 
Pe Sorin Avram cred că-l cunoaș
teți bine. Aici la noi și-a făcut uce
nicia. Avem rezultate și mai recente 
printre care: juniorii dinamoviști 
au cîștigat seria a Il-a a campiona
tului republican și au participat la 
turneul final; echipa de pitici de la 
școala nr. 5 a cucerit „Cupa 1 
Iunie", iar echipa de la școala nr. 
10 — „Cupa școlarului", calif icin- 
du-se totodată pentru întrecerile zo
nale, disputate la Iași...

Cele cîteva minute au trecut. 
Alte două echipe au pășit pe tere
nul care de-acum se zvîntase (nu 
mai ploua). La început antrenorul 
repetă cu fiecare diferite exerciții, 
între timp fotoreporterul l-a sur
prins pe peliculă de cîteva ori, după 
care ne-am luat rămas bun, urînd 
antrenorului Cristea Ghica noi suc
cese în munca sa.

Text : N. POPESCU 
Foto : ȘT. CIOTLOȘ

„Cupa F. R. F.“ 

pentru juniori 

în plină desfășurare

PITEȘTI 22 (prin telefon). — 
„Cupa E.R. Fotbal" pentru juniori 
care se dispută în orașul nostru de
către 16 reprezentative de regiuni, a 
continuat joi cu meciurile din cadrul 
etapei a Il-a. în general, meciurile 
au fost de un nivel tehnic corespun
zător, evidențiindu-se în mod special 
echipele regiunilor Crișana și Mureș- 
Autonomă Maghiară. Dar iată re
zultatele înregistrate :

Iași — Galați 2—0 (2—0), Olte
nia — Bacău 0—0, București — Ar
geș 1—0 (1-—0), Brașov — Cluj 
3—2 (2—1), Crișana — Hunedoara
1— 0 (0—0), R.M.A.M. — Maramureș
2— I (1—1), Banat — Dobrogea 1—1 
(0—0) și Ploiești — Suceava 2—0 
(1-0).

ION CHILIBAR și 
ION UDRESCU 

corespondenți
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HUGB!

O spectaculoasă săritură in echer, 
formă

Cei mai buni săritori 
juniori ai țării, repre
zentînd Clubul sportiv 
școlar București, S.S.E. 
Sibiu, Progresul București 
și Crișul Oradea, se întrec 
azi și mîine, la ștrandul 
Tineretului. în cadrul 
finalelor campionatelor 
republicane. Programul 
prevede ca azi să se des
fășoare săriturile de la 
trambulină (la ora 10. 
„impusefe".' la ora 16, să
riturile libere), iar mîine 
la aceleași ore și în a- 
ceeași ordine) săriturile 
de la platformă. Printre 
cei mai valoroși săritori, 
dintre care vor fi aleși 
probabil campionii, amin
tim pe C. Nedelcu, Gh. 
Bodea, M. Munteanu, I.
Ilieș, 
Dacia

Anelise Kăstner, 
Schileru, Irinel Po- 

Mariana Voinea,pescu,
Rodica Popescu și Măriu- 
ca Isâcescu.

în perspectivă — un bogat program internațional
e CONSTRUCTORUL PLEACĂ ÎN BULGARIA • DINAMO BUCUREȘTI - F. C. AGEN ÎN „C.C.E." • VA RĂMÎNE 
„TROFEO Dl NAPOLI" ÎN POSESIA STELEI ? • DOUA MECIURI DE MARE... RESPIRAȚIE : ITALIA - ROMANIA 
(ROMA) SI ROMÂNIA - FRANȚA (BUCUREȘTI) • GRÎVITA ROSIE INVITATA LA BEZIERS

în
de

din

Vacanța rugbiștilor se apropie de 
sfîrșit. încă de pe acum a început să 
apară... febra pregătirilor în vederea 
returului campionatului. în plus, pen
tru o serie de echipe fruntașe ca și 
pentru reprezentativa țării, sezonul 
competițional de toamnă coincide cu 
inaugurarea unui bogat program 
ternațional, care cuprinde meciuri 
mare interes.

Suita întrecerilor internaționale
apropiatul sezon o va deschide for
mația bucureșteană Constructorul. Ea 
se va deplasa la Sofia în vederea re
vanșei cu F.K. Postenski și a unor 
partide cu încă două echipe sofiote, 
fruntașe în campionatul de rugbi al 
Bulgariei. Data turneului : 24—30 au
gust. . .

în prima decadă a lunii septembrie, 
amatorii de rugbi din Capitală vor 
avea prilejul să revadă cunoscuta 
echipă franceză P.U.C. (Paris Univer- 
site Club). Ea va susține un turneu 
de cîteva meciuri în cadrul căruia va 
avea ca adversară printre altele și for
mația Dinamo București.

Tot în septembrie, către mijlocul 
lunii, Dinamo București va pleca în 
Franța pentru a întîlni pe F.C. Agen 
în primul joc din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni", iar Steaua urmea
ză să facă și e^ o deplasare peste

hotare — în Italia — cu ocazia tur
neului dotat cu „Trofeo di Napoli". 
După cum se știe, anul trecut, rugbiș
tii de la Steaua au fost cîștigătorii 
acestei competiții și ei nu vor putea 
lipsi nici de la ediția din acest an. Se 
așteaptă ca organizatorii, în speță 
rugbiștii napolitani, să comunice data 
exactă a desfășurării turneului.

Un mic... relache în octombrie și 
apoi, în noiembrie, alte „examene" 
internaționale. Este vorba, în primul 
rînd, de jocul restant din „Cupa na- 
țiunilor“ (organizată de F.I.R.A.) 
dintre reprezentativele României șt 
Italiei. Meciul a fost programat la 
data de 6 noiembrie la Roma.

De la 20 noiembrie urmează 
înceapă turneul în țara noastră 
din fruntașele rugbiului din R.D. 
mană, echipa F.K. Henningsdorf.

neul perfectat inițial cu echipa Glo
ria va mai cuprinde și alte jocuri în 
Capitală și în țară (Săcele, Bîrlad).

Punctul forte al programului in
ternațional din noiembrie îl consti
tuie, desigur, tradiționalul meci Ro
mânia—Franța programat la Bucu
rești la 27 noiembrie. Un nou și bine
venit prilej pentru rugbiștii noștri de 
a-și confirma clasa internațională în 
compania uneia dintre formațiile frun
tașe pe glob în sportul cu balonul 
oval.

Turneul echipei Grivița Roșie într-o 
serie de orașe franceze (Beziers și — 
probabil — Toulouse, Bayonne, Tar- 
bes, etc..), care va avea loc începînd 
cu dața de 25 decembrie, încheie acest

sa“?1 bogat program internațional al rug- 
Una biștilor români.

Ger- 
Tur- (- t. >t. -)

turism \

„Cupa Munților" a lost cîștîfiată
de echipele Rulmentul Brașov (băieți)

și Ecranul București (iete)

La încheierea concursului republican al centrelor de copii

Timp de trei zile, la Tg. Mureș, 
60 de tineri reprezentînd 21 de cen
tre din țară, și-au disputat întîietatea 
în cadrul finalei concursului republi
can pentru centrele de copii. Valorile 
au fost apropiate, cîștigătorii fiind 
desemnați la capătul unor meciuri 
foarte dîrze. Mai ales în probele pe 
echipe și simplu băieți, lupta a fost 
deosebit de strînsă. A ieșit învingă
toare formația masculină C.T.S. Iași, 
mai omogenă și cu un dublu bine 
sudat. în finala de simplu băieți, 
Arjoca și Sîngeorgean au demonstrat 
un joc de calitate. Victoria a revenit 
lui Arjoca, mai calm și mai decis.

Proba feminină pe echipe a fost do
minată de C.S.O. Timișoara, prin 
Ecaterina Bugarschi și Eleonora Sa- 
bău, antrenate de instructorii 
tari Gh. Fikl și E. Vlăsccanu.

Clasamente : fete, echipe : 1. 
Timișoara, 2. A.S.A. București

Tg.
Naftali), 3.

voi un-

c.s.o.
(Cor-

nelia Alexandrescu, Mariana Stoian), 
3. Spartac II București (Anca Gheor- 
ghe, Silvia Badea) ; individual : 1.
Marilena Tomescu (Dinamo Craiova), 
2. Ec. Bugarschi, 3. Eva Bereckmeri 
(Comerțul Tg. Mureș), 4, C. Alexan
drescu ; băieți, echipe : 1. C.T.S. Iași 
(Macovei, Apostu), 2. Comerțul 
Mureș (Sîngeorgean,
C.S.M. Cluj (Doboșiu, Bozga) ; indi
vidual : 1. Arjoca (Din. Craiova), 2. 
Sîngeorgean, 8. Doboșiu, 4. Preda 
(A.S.A. București).

Privit în ansamblu, nivelul tehnic al 
comnetiției, deși în progres simțitor 
față de anii trecuți, nu ne poate to
tuși mulțumi. Se joacă încă mult prea 
prudent și defensiv în dauna vitezei 
de execuție, a mobilității și agresivi
tății, caracteristice jocului modern și 
eficace. Copiii dispun, în general, de 
mari resurse de energie pe care an
trenorii trebuie să le capteze în direc-

i.
au arătat evident că la 

un sportiv poate avea un 
bun dacă a fost supus din 
proces de instruire bine

NOTE C RITIC E
UNDE SÎNT GOSPODARII 

SINĂIENI?

ția construirii unor acțiuni mai vigu
roase, bazate și pe un joc de picioare, 
în acest sens, menționăm pînă acum 
„mișcarea" satisfăcătoare a lui Naf
tali, Bobocică, Vucescu, Gh. Doru, 
Drăgănuș, Toader, Bozga, Domnaru, 
Gavriș, Naghi, Livia Căruceru, Eva 
Bereckmeri, Monica Hariga, Cornelia 
Alexandrescu, Anca Ghenghe. Naftali 
și Bobocică 
11—12 ani, 
nivel tehnic 
timp unui
îndrumat. Cei doi copii sînt încă de 
acum jucători de bază în echipele lor, 
alături de colegi mai „vîrstnici" de 
14—15 ani, cu care luptă de la egal. 
Cam atît despre concurenți. în schimb, 
ne vom opri puțin asupra manifes
tărilor nesportive (repetate vociferări 
de pe margine) ale unor antrenori. 
Este vorba mai ales de tînărul antre
nor Gabriel Simionescu (C.T.S. Iași), 
cunoscut ca deosebit de pasionat dar 
și extrem de nervos. La Tg. Mureș el 
a depășit însă limitele impuse de 
disciplină. Altfel de comportări se 
așteaptă din partea unui tehnician, 
pedagog al tineretului.

în 
ca 
la 

din 
mirarea 

care se 
băncile 

multe

la Sinaia, am vizitat, 
alți tovarăși veniți aici 
stadionul „Carpați“ 
Mare ne-a fost 
văzut starea în

Aflîndu-mă — nu de mult — 
concediu 
și mulți 
odihnă, 
stațiune, 
cînd am
afla tribuna acestui stadion: 
și podeaua deteriorate în 
locuri, cu unele seînduri lipsă, bă
lării crescute în spațiile libere etc.

Ne-a surprins cu atît mai mult 
aspectul neplăcut al tribunei, cu 
cit știm că aici sînt organizate me
ciuri oficiale din campionatul re
gional de fotbal și, uneori, jocuri 
amicale cu echipe din și chiar 
din „A“.

Ne punem întrebarea: unde sînt 
gospodarii sinăieni ?

activitate din ultima vreme? Oare 
tinerii localnici nu mai iubesc a- 
cest sport? Dimpotrivă. Mulți sînt 
cei care de-abia așteaptă să deprin
dă tehnica sportului cu mănuși și 
nu putini cei care doresc să-și reia 
activitatea. Din păcate, însă, nici 
conducerea asociației sportive Pro
gresul Măcin, nici consiliul raional 
UCFS nu se preocupă de renaște
rea boxului din această localitate 
dobrogeană. Desigur, un cuvînt ar 
avea de spus și organul regional 
UCFS Dobrogea, care trebuie spus 
că nu și-a onorat pînă acum re
petatele promisiuni privind spriji
nirea 
Păcat !
ționeze 
tic.

prof. ELLA CONSTANTINESCU
antrenor federal

„CUPA GLORIA“

a 
de

__ ,. a _ ...__  .. ..
rău și Giumălău, în organizarea aso
ciației sportive I.T.B. La start s-au 
prezentat 38 de echipe de băieți și 
8 echipe de fete din București, Plo
iești, Tîrgoviște, Craiova, Brașov, Si
biu, Baia Mare, Timișoara și Tg. 
Mureș. Concurenții au parcurs, în 
două etape, un traseu de gradul I> 
lung de 27 km, cu o diferență de 
nivel de 2 100 m. Programul între
cerii — care a pus la grea încercare 
pregătirea echipelor — a prezentat 
cîteva probleme tehnice noi : par
curgerea obligatorie a unei porțiuni 
de traseu construit după un profil 
longitudinal dat ; orientare după me
morie ; orientare după o machetă a 
reliefului de concurs.

Aceasta a fost prima ediție a „Cu
pei Munților" organizată în Rarău — 
Giumălău (celelalte s-au ținut în Bu- 
ccgi, Ciucaș, Piatra Mare), astfel că 
participanții au putut cunoaște un 
peisaj cu caracter inedit ; în timpul 
desfășurării concursului, ei au 
o serie de obiective turistice de 
frumusețe : cabana Rarău, Vîrful 
mălău, Colții Doamnelor, Piatra 
brului, Popii Rarăului, Valea Chirii, 
Schitul Rarău, Piatra Șoimului. De 
asemenea, după încheierea întrecerii, 
turiștii sportivi au vizitat pitorescul 
orășel de munte Cîmpulung Moldove
nesc.

Locul I în cea de a IX-a ediție 
a „Cupei Munților" a 
băieți, echipei Rulmentul 
Weissrottel — O. Lexen) 
Voința București (E. Iosif 
și Electrica Sibiu (V. Grădinaru — 
D. Heintz). în clasamentul feminin, 
primele trei locuri au fost ocupate în

Cea de 
competiții 
Munților"

IX-a ediție a popularei 
orientare turistică „Cupa 
avut loc în masivii Ra-

ordine de echipele bucureștefte Efera- 
nul (G. Liță — M. Abrudan); 'TA^ 
ROM (V. Postelnicii — I. Radu) și 
MIA (M. Banu — S. Bork). De men
ționat că Georgeta Liță a cîștigat 
competiția pentru a patra oară, i?«\ 
Mariana Abrudan pentru a treia' 
oară.

Concursul organizat în Rarău — 
Giumălău s-a încheiat cu tradiționa
lul foc de tabără, la lumina căruia 
participanții au prezentat un program 
artistic. în feericul decor montan au 
răsunat pînă tîrziu după miezul nopții 
cînteceie și poeziile, presărate cu reu
șite momente umoristice. Turiștii spor
tivi s-au despărțit într-o atmosferă 
plăcută de veselie și optimism, din- 
du-și întîlnire la ediția jubiliară a 
„Cupei Munților", care se va orga
niza în anul viitor în Bucegi.

D. LAZĂR

N. SBUCHEA — coresp.

DE CE NU MAI EXISTA BOX 
LA MACIN ?

Iubitorii sportului cu mănuși din 
orașul Măcin n-au mai asistat la 
o gală de box de nu mai știu cînd. 
Unii, cu memoria mai bună, sus
țin că ultimele meciuri au avut loc 
tocmai în vara lui ’61. Și boxul 
din Măcin n-a fost lipsit de va
loare. Despre aceasta vorbesc re
zultatele obținute cu ani în urmă: 
cîștigarca ceferiadci pe țară la di
ferite categorii, participarea la o 
finală a campionatului individual 
republican, numeroase titluri de 
campioni regionali etc. Dar atunci 
Mă cinul aparținea regiunii Galați, 
unde boxul era Ia loc de cinste...

Care este explicația Sipsei de

reînființării secției de box. 
La Măcin ar putea să func- 
un puternic centru pugilis-

I. JIPA — coresp.

CIUDĂȚENII DIN VASLUI...
Asociația sportivă a întreprin

derii economice raionale Vaslui nil 
este mare ; ea cuprinde doar o sută 
si ceva de membri UCFS. Ei sînt 
dornici, cum e și firesc, să prac
tice diferite sporturi. Dar dorința 
lor rămîne (cel puțin deocamdată) 
în stadiul de... dorință. Motivul ? 
Conducerea asociației a cam stat 
cu „mîinile in sin" cînd conduce
rea administrativă a întreprinderii 
a transformat terenul de volei în... 
depozit de materiale, iar pista de 
popice... într-un drum de acces. 
De asemenea, sala — care a găz
duit multe reuniuni șahiste — a 
primit și ea altă destinație.

Mai e necesar să spunem că a- 
ceastă situație trebuie cit mai grab
nic remediată ?

V. VASILIU — coresp.

Miercuri și joi, clubul sportiv 
ria și comisia raională de tenis de 
masă 1 Mai au organizat un reușit 
concurs de tenis de masă dotat cu 
„Cupa Gloria". Au luat parte 62 de 
sportivi 
strucția 
Olimpia 
asociații
1 Mai. în urma 
clasamentul 
re : 1. Gh. 
muților), 2. 
muților), 3.

logia), 4. M. Mihalcea (A.S. Geolo
gia). S-au mai remarcat Gh. Vîlcu și 
F. Oros, ambii de la clubul 16 Fe
bruarie. La 
primii patru 
constînd 
plachete

Glo-

reprezentînd cluburile Gon- 
30 Decembrie, 16 Februarie, 

Tudor 
sportive

Vladimirescu și 11 
din cadrul raionului 
meciurilor disputate 

următoarea înfățișa-are
Grigorovici (A.S. Surdo- 
M. Enescu (A.S. Surdo- 

N. Dumitrescu (A.S. Geo-

terminarea competiției 
clasați au primit premii 
cupe, materiale sportive.din

și diplome.

secretar
CORNEL STANCU 

tehnic al clubului Gloria

atins 
mare 
Giu- 
Zim-

revenit, la 
Brașov (G. 
urmată de 

— I. Sculi)

Boxerii români
aii pictat la Berlin
Mîine se va disputa la Berlin pri

ma reuniune de box din cadrul tur
neului speranțelor olimpice. Finala va 
avea loc în ziua de 28 iulie. Boxerii 
români care vor participa la această 
importantă confruntare au părăsit 
Capitala ieri, pe calea aerului. Au fă
cut deplasarea următorii pugiliști : 
Pometcu, Nedelcea, Gorea, Bădoi, Sil- 
berman, Popa, Covaci, Ivan, Iancu și 
Alexe. Echipa este însoțită de antre
norii L. Popescu, Th. Niculescu, pre
cum și de arbitrul P. Epureanu.

Săptămîna viitoare pe ecrane

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI HOSFIUM
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Gheorghe Zamfirescu 
s-a născut Ia 18 martie 
1942. Are 176 cm înălți
me și 67 kg greutate. A 
început să practice atle
tismul în anul 1960, cele 
mai bune rezultate ale 
sale fiind, în anul Olim
piadei de la Roma, 11,6 
— 100 m și 23,2 — 200 m.

în 1964 a reușit să e- 
galeze, pentru prima 
oară recordul de 10,4 
al lui Ion Moina, pe 
care l-a îmbunătățit re
cent, obținînd 10,3 sec. 
în ultimii ani el a reu
șit pe 100 de metri: o 
dată 10,3, de 4 ori 10,4 

ori 10,5, iar pe 
o dată 20,9 și 
3 ori 21,1 și

A i

Reflecții
9

Stiati că

= și de 11 
200 m:

= 21,0, de
21,2 sec.

Virgil Atanasiu a cu
cerit titlul de campion 
mondial la pistol vite
ză. Omul și-a atins... 
ținta.

campionatului 
de tir. Un băiat 
aur.

mondial
de...

★
Gheorghe Enache ne-a 

adus medalia de argint 
in proba de talere a

„Transferul* lui Dan Spătaru
de la fotbal la... muzica ușoara

; ci- 20 iulie 1966. Printre 
numeroșii... invita fi la te- 
levizorul meu (meciul Bra- 

EES zilia—Portugalia!) se nu- 
mără și Dan Spătaru. El 

Oz^prmărește cu pasiune fa- 
î zele și, ca suporter al e- 

-3 chipei Braziliei, trece prin 
' : aceleași clipe de tensiune 

H ca și nefericitul Feola, 
2 după ce Eusebio și-a pus 

din nou semnătura... în 
'.3 plasa lui Manga.

z=z ...Iată, acum, brazilienii 
•33 părăsesc terenul cu capul 

~ plecat. Cin tecul lor de 
-3 triumf, vestitul „Celito lin- 
3= do" a rămas undeva, în a- 
3 min tire.
3 Ieșim pe stradă, la aer.

£ Dan Spătaru rupe tăcerea : 
33= — Probabil că acum

brazilienii plîng î:i vestia- 
==s re...

— De unde știi ?
— Din proprie experien- 

fă. De-ai ști de cîte ori 
am udat și eu cu lacrimi 
băncile din vestiare! Fot- 
balului i se potrivește de 

~ minune un cîntec: „Cu 
tine rîd, cu tine... pling**.

— E mult adevăr în ceea 
— ce spui.

— Nu uita c-am fost și 
E£E eu un pasionat practicant 
~ al fotbalului. Am început 
EE „uce/iîcia**

== dia. Prima „dădaca
== fost

(nu... Ionică) Bogdan.
~ — Și ? A... scos ceva
== din dumneata ?
£3 — O... perlă de f.alita-
33 tea lui Eusebio, nu ! Dar 
EE în orice caz un material 
33 destul de bun ca să fie 
EE promovat ia juniori. Am 
33 trecut, deci, la „Cimentul", 
EE sub comanda antrenorului 
3= Rugiubei. Apoi, în 1959 
EE am intrat în lotul Științei 

București, jucînd la aceas- 
33 /â echipă pînă în 1963. 
== Antrenorii mei (Gheorghe 
33 Ola, Roșculet, Cornel Si- 
EE mionescu și Bălănescu) mă 

apreciau pentru rîvna cu 
EE care mă antrenam, pentru

în 1952, ca „pi
la Progresul Mcdgi- 

mi-a 
antrenorul Petrică

dam do-ambiția de care 
vadă.

— Probabil că nu vor 
omite să pomenească acest 
lucru în... letopiseții fotba
lului ! In ce post jucai ?

— Unde... era nevoie.
— Bun la toate. Un fel 

de... Fachetti! (După me
ciul cu R.P.D. Coreeană, 
nu știu dacă-i mai convine 
comparația ).

Am fost, pe rînd, mijlo
caș, inter și apoi fundaș. 
Portar n-am mai ajuns de
oarece o discopatie

bară m-a determinat să 
agăț bocancii de fotbal în 
cui și să devin doar un 
pasionat suporter al echipei 
Steaua.

— Știu că ai terminat 
cu succes I.C.F.-ul.

— Exact. Sînt profesor 
de educație fizică, avînd 
specializarea „fotbal".

— Acum, însă, te-ai spe
cializat în muzică ușoară.

— Intr-adevăr, am 
cut cîteva „examene", 
mă așteaptă altele mai 
le...

— Nu-i nimic. Și
ca și la fotbal, „antrena
mentul" își spune cuvîn- 
tul !

— Exact. Trebuie să fiu 
mereu în „formă". Altfel, 
„retrogradez" în... catego
ria B!

— Te așteaptă un „meci 
mare" la Mamaia. Ce pă
rere ai ?

— Forbești de festiva
lul de muzică ușoară? Ca 
să mă exprim în termeni

tre- 
dar 

gre-

aici

| Spectacolele lui... „Willie“ 
| Brazilia și Italia = CELE DOUĂ ORFELINE 

= Pregătirea echipei braziliene de către Feola = 
| OPERA DE TREI PARALE

Echipele care nu s-au calificat în sferturi de 
0 finală = VACANȚA LA MARE

șȘ Pentru arbitrii de centru =DRAGOSTEA ESTE 
| INTERZISĂ

f IOSEFINA GIOSANU

sportivi va fi o... partidă 
echilibrată. Mă prezint cu 
trei melodii ale compozi
torilor Temistocle Popa, 
Ion Cristinoiu și Camelia 
Dăscălescu și sper să nu... 
ratez ocazia de a le valo
rifica 1

...Ne despărțim. Dan 
Spătaru se culcă devreme. 
Are mîine imprimare la ra
dio. Privindu-l cum se de
părtează, mă gîndesc că 
poate fol bid al a pierdut 
o... rezervă pentru „națio
nală", dar muzica ușoară a 
cîștigat, în schimb, un... 
titular de nădejde.

★
Campionatul republi

can de fotbal la juniori 
a fost cîștigat de echi
pa Rapid. Ce ți-e și cu 
tineretul ăsta I Nu vrea 
să urmeze exemplul ce
lor mai mari !

★
Cel mai bun rezultai 

mondial pe 1966 la să
ritura în lungime femei 
este deținui de 
Viscopoleanu. 
deci e o... floare 
tismului nostru.

RADU

...triplul campion olim
pic de la Cortina d’Am
pezzo, Tony Sailer, a pri
mit de-a lungul anilor 
peste 200 000 de scrisori 
de la admiratori ? Și a- 
cum, el primește în me
die 40—50 de scrisori pe 
zi, atît de la iubitorii de 
sport, cît și de la cei care 
îl apreciază ca actor de 
cinematograf și cîntăreț.

GEORGE MIHALACHE

I

Nu credeți ? Rugați-l pe 
arbitrul Petre Mocianu din 
Sibiu să vă arate... bule
tinul de identitate. Așa am 
făcut și eu. Și m-am con
vins : este născut la Si
biu, la 23 ianuarie 1896, 
deci acum 7(1 de ani și 7 
luni!

Ia o vîrstă cînd cei mai 
mul ți caută liniștea și o- 
dihna, după anii de muncă 
din tinerețe, Petre Mocia
nu continuă să fie prezent 
pe terenurile de sport, ca 
arbitru, ca și cum anii ar 
fi trecut pe lingă el fără 
să-l bage în seamă. El 
conduce și astăzi meciuri 
O FICIA I. E în campioua t ul 
orășenesc si raional și ra
reori se tntîmptă să fie

Viorica 
Viorica 
a atle

POP

...cel mai scurt meci de 
box la televiziune a fost 
cel dintre Mickey John 
și Charles Powell, dispu 
tat la 6 noiembrie 1959 
la New York ? John a 
cîștigat prin K.O. după... 
47 de secunde

Campionul lumii
București 1955. Poligo

nul Tunari găzduiește pri
ma ediție a campionate
lor europene de tir. între 
pasionați! spectatori 
tirului s-a nimerit 
acesta este cuvîntul !) 
liceanul Virgil 
Atent la toate 
trăgătorilor, urmărind cu 
sufletul la gură declanșa
rea focurilor și semnaliza
rea loviturilor, Virgil a 
simțit, dintr-o dată, o deo
sebită atracție pentru a- 
cest sport al preciziei.

Dar trebuia să 
liceul. N-a avut 
să încerce și el satisfac

ai 
(da.

Și
Atanasiu.
mișcările

termine 
răgazul

I

surprins departe de fază. 
Unde-i mingea, acolo e și 
el !

în cei 43 de ani de ar
bitraj, Petre Mocianu a îm
brăcat de 1720 de ori cos
tumul alb-negru al „cava
lerilor fluierului". Marea 
lui dorință este să ajungă 
la o cifră., rotundă : 2 000 
de meciuri arbitrate. A- 
tunci, poate se va retrage...

Dar și atunci, cu sigu
ranță. va continua să mun
cească în cadrul comisiei 
raionale de arbitri. Este o 
muncă obștească pe care 
o face cu plăcere și acum, 
fiind chiar secretarul a- 
cestei comisii.

Pasiunea învinge anii ! 
GH. TOPÎRCEANU-coresp

ția unei ținte lovite și 
nici măcar n-a mărturisit 
nimănui „dragostea" care 
i se înfiripase în suflet, 
în toamna lui 1957, după 
„admiterea” la Arhitec
tură, Virgil Atanasiu și-a 
luat inima în dinți, a ve
nit pe poligon și s-a pre
zentat antrenorului Stelian 
Papură, solicitîndu-i 
turile. Antrenorul 
o armă în mînă 
țat să ochească și 
clanșeze focurile, 
i-a schimbat pușca 
pistolul.

„Gil”, după cum 
risește antrenorul Papură, 
nu mi s-a părut 
talentat. M-au 
nat însă voința 
rea-i putere de 
dorința de a se 
Și am fost convins 
datorită acestor 
într-o bună zi, z 
va ajunge „cineva 
trăgători"...

în 1962 el a realizat pri
mul record republican 
(582 p) la pistol calibru 
mare, pe care l-a îmbună
tățit de mai multe ori, 
ridicîndu-1, în acest an, la 
587 p. Paralel cu „cali
brul mare" 
participat si 
pistol viteză, 
„europenele” 
rești, el și-a 
baraj, titlul de 
continental și a 
parte din formația 
gătoare. în sfîrșit, 
acesta la Wiesbaden, 
gil Atanasiu a 
campion al lumii și, 
596 p, noul 
mondial al probei.

sfa- 
i-a dat 

l-a învă- 
să de- 

Apoi, 
cu...

mărtu-

un tînăr 
impresio- 
sa, ma- 

muncă, 
impune.

că, 
calități, 

Atanasiu 
i" intre

Paralel cu , 
Atanaslu 
la proba de 
In 1965, 
de la Bucu- 
disputat, la 

campion 
făcut 
ciști- 
anul 
Vir- 

devenit 
cu 

recordman

a

la

Din ghiocul lui de aur
Soarele zimbește tandru, 
Colorat in ierbi, un graur
Pare un boboc de leandru.
Pata de gazon și zgură 
Cu tribuna-n jur, masivă 
Iși punctează in natură 
Supralata ei... sportivă
Ziua calm Înaintează 
Promptă, după calendar, 
Insă liniștea spre-amiază 
Spartă e ca un pahar.
C-au pornit din trei comune 
Oameni multi. Vin zeci și zeci
Să susțină din tribune 
Favoritii lor, la meci.
— Hate sigur „Inlră(irea“ 
Că nu-s tractoriști de ieri I
— Ba, ai noștri — ține-ți firea
Că-s fruntași combaineri I
Mingea fuge, zboară lină 
Sau ca fulgerul coboară.
O leliță vag leșină
Cind in loc de gol e... bară.
Ride spre portar o fată 
Cu sprincene lungi și hoațe 
Și geloasă-n gind constată:
— Ce frumos o stringe-n brațe I
Pauză. Arbitrul, iată, 
Fluieră repriza-ntîi. 
baba Rada indignată 
Pe teren se-avintă cui.
Și uitind tonul blindefii.
Face omului netrai:
— Pentru ce-mi fluieri ..băieții"? 
Altă treabă nu mai ai ?

RODICA TOTH

la pistol viteză
i i

■ ...
■ < .. -■'■■'■■■O A O ■ . '
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Virgil Atanasiu are 
de ani, este arhitect 
din 1963 face parte 
clubul Steaua (antrenor 
Gh. Corbescu). Succesele 
sale se datoresc, desigur, 
și îndrumărilor primite de 
Ia antrenorul lotului repu
blican, ing. Petre Cișmi- 
giu.

Și-acum lată cum au 
evoluat rezultatele sale 
sportive :

28
Și 

din

1 2
1960 581
1961 586
1962 589 582
1963 584 580
1964 588 585
1965 593 586
1966 596 587

1-pistol viteză ; 2=pî
calibru mare.

ROMEO VILARA
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BREVU. — Spuneți că, in 
meciul Portugalia—Bulga

ria,, înainte ca mingea să 
fi depășit linia de margi
ne, arbitrul de linie a o- 
prit-o cu piciorul, în in
tenția de a-I scuti pe ju
cătorul care avea să exe
cute lovitura de la margi
ne (Coluna) să facă un 
drum în plus ? Să vă spun 
drept, la televizorul nos
tru nu s-a văzut așa ce
va. Poate însă că televi
zorul dv. este mai bun ! 
Oricum, arbitrul de linie 
nu poate să oprească ba

lonul înainte ca acesta 
să fi depășit linia de mar
gine cu întreaga lui cir-

conferință. Dacă face acest 
lucru primește o... papară 
din partea arbitrului de 
centru, iar jocul se reia 
printr-o „minge de ar
bitru”.

TON DINDAREANU,
BUCUREȘTI. — Jocul de 
fotbal Rapid—Steagul roșu, 
care a făcut vîlvă prin fi
nalul lui — 3—1 pentru 
Rapid în min. 83 ; 4—3
pentru... Steagul roșu scor 
final — s-a disputat la 25 
august 1957 pe stadionul 
„23 August".

ION MAN, SIBIU. — Cu 
cartea în față — „Fotbal 
la poalele Cordilierilor” — 
și prietenul dv. tot n-a 
vrut să se recunoască în
vins ! Dv aveți dreptate : 
finala campionatului mon

dial din 1954, disputată în
tre R.F. Germană și Un
garia, N-A AVUT PRE
LUNGIRI. Sper să n-aibă... 
prelungiri nici această 
discuție în jurul unui fapt 
absolut precis.

CHIGLI CAROL și GH. 
PUNGA. — Marin Marcel 
n-a jucat niciodată la Po
litehnica Timișoara. Iată 
echipele în care a evo

luat : Petrolul, Steaua,
U.T.A., Știința Craiova.

ION STOIENEL, COMU
NA DALBOSET. — 1) „Aș 
vrea să corespondez cu 
frații Nunweiler“. Cu... 
toți ? Aveți bani de tim
bre ? Scrieți-le pe adresa 
clubului Dlnamo : Bucu
rești, șoseaua Ștefan cel 
Mare nr. 43, raionul 1 Mai. 
— 2) Floyd Patterson a 
devenit campion mondial 
de box la toate categori
ile la vîrsta de 21 de ani.

MATEI TUDOREL, SUS
ȚINĂTOR APRIG AL E- 
CHTPEI STEAUA, BUCU
REȘTI. — M-am uitat la 
data scrisorii : 14 iulie.
Ați fost atît de sigur că 
Steaua, echipa dv. favori
tă, va cîștiga Cupa, încît 
ați declarat că... vă radeți 
în cap dacă va surveni 
alt deznodămînt ! Mă 
bucur că v-ați salvat... 
freza ! Să știți însă că, 
din astfel de rămășaguri 
n-are de cîștigat decît... 
„Igiena” I

ANTON GRUNBERG, GA
LAȚI. — Cea mai bună 
performanță a Iolandei 
Balaș — 1,91 : record mon
dial — a fost realizată pe

stadionul „Lewschi" din 
Sofia.

CORNELIU PETRAȘCU, 
PLOIEȘTI. — Nu se poate 
spune exact cîți oameni 
au asistat la dezvelirea 
tăbliței care arăta că o 
stradă a primit numele 
de... Pele. In publicațiile 
străine au apărut diferite 
cifre care, la urma urme
lor, n-au prea mare im
portanță. Mai important 
este dacă strada nu și-a 
reluat vechiul ei nume, 
acum, după ce Brazilia a 
fost eliminată din C. M. ! 
Tot ce se poate !

VASILE HUTU, COMU
NA BĂRĂGANUL. — Am 
ales două dintre epigra
mele dv. și... așteptăm 
altele noi :

UNUI CONCURENT LA 
PROBELE DE TIR

Țeava puștii n-o mai
șterge 

Că-i lipsit de bucurii ; 
Cînd Ia talere nu-i merge, 
Sparge-acasă... farfurii !

ECHIPEI FARUL
A spus unul cu amar : 
Dacă-i vorba despre joc$ 
Pentru ce vă spune far 
Că nu... străluciți de Ioc ?

IIORIA GRIDEANU,
CONSTANȚA. — Ați făcut 
ce ați făcut și ați adus

Rapidul pe primul loc, 
invitîndu-ne să vedem cum 
ar fi arătat clasamentul 
categoriei A dacă... s-ar 
fi jucat numai o singură 
repriză ! Sau măcar dacă 
s-ar fi disputat numai tu
rul ! Să vedem, poate că 
la anul modifică F.I.F.A. 
regulamentul și cîștigă 
Rapid campionatul !

ION POȘTAȘU 
Ilustrații: N. CLAUDIU



Cu 24 de ore înainte de „sferturi*
(Urmare din pag. 1)

Stiles care, pentru jocul dur practicat 
pînă acum — îndeosebi în meciul cu 
Franța — a primit un ultim avertisment 
din partea comisiei de disciplină a 
FJ.F.A. La prima abatere, Ramsey 
riscă să rămînă în 10 oameni, Intrucît 
Stiles va fi eliminat.

Argentinienii și-au stabilit cartierul 
general la Saxon Inn Hotel din loca
litatea Essex. Antrenorul Carlos Loren
zo este la fel de optimist ca și la în
ceputul întrecerilor, cînd a declarat ga
zetarilor că Argentina va produce o 
mare surpriză. Pentru meciul cu An
glia, Carlos Lorenzo va pune accentul 
pe întărirea defensivei, preconizînd două 
linii de apărare: una a celor patru 
fundași, iar cealaltă alcătuită din ine
puizabilii mijlocași Solari și Gonzales, 
ajutați de Rattin și minusculul extrem 
stingă Oscar Mas. In atac, pentru stră
pungerea sistemului defensiv al lui 
Ramsey, antrenorul argentinian contează 
în primul rînd pe Artime (golgeter al

campionatului, alături de Eusebio, Hunt 
și Bene) și finul tehnician care este 
Onega.

Un alt meci de mare atracție se dis
pută la Sunderland, între echipele Un
gariei și Uniunii Sovietice. Băieții lui 
Baroti — care au dat lovitura de gra
ție campionilor mondiali — sint încre
zători în forțele lor.

Vor reuși oare cei patru cnmponenți 
ai atacului ungur — Bene, Albert, Far
kas și Rakosi — să perforeze poarta 
lui lașin? Specialiștii afirmă că în con
dițiile jocului „om la om“ practicat de. 
U.R.S.S. sarcinile fotbaliștilor din echipa 
Ungariei vor fi mult mai grele decît 
au fost în jocul susținut cu „idealiștii66 
brazilieni.

In meciul cu Chile, sovieticii și-au 
odihnit o parte din jucători. Totuși, 
selecționerul Morozov s-a arătat îneîntat 
de evoluția unora dintre noii sosiți și 
îndeosebi de jocul debutantului Parko- 
nian.

La Sheffield, R. F. Germană întâl

nește Uruguay-ul, un adversar incomod 
pentru orice formație care, prin cele 
două rezultate de 0—-0 obținute pînă 
acum, a demonstrat cită grijă pune pe 
defensivă. Elevii lui II. Schon au cali
tăți atletice impresionante, o bună or
ganizare a jocului și tenacitate în ac
țiunile ofensive. In ceea ce-i privește 
pe. uruguayeni, tehnicieni desăvîrșiți și 
cu gabarit impresionant, aceștia se pri
cep de minune să scoată adversarul din 
ritmul său.

In sfîrșit, la Liverpool, echipa lui 
Eusebio întîlnește formația R.F.D, Co
reene care a uimit lumea. Jucătorii nord- 
coreeni sSnt capabili să se apere cu șapte 
și opt jucători și peste o clipă, să 
atace cu același număr.

Portughezii, din autsaideri ai campio
natului, au reușit să cîștige în grupa 
cea mai puternică înscriind și cel mai 
mare număr de goluri : 9. Ei așteaptă 
meciul de sîmbătă cu un moral ridi
cat, dar... fotbalul e fotbal.

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I
!
I
I

Programul de aii: j 

sferturile de finală i
La Londra : Jocul 1, ANGLIA I 

— ARGENTINA (se transmite la • 
radio, ora 16). Arbitru : Kreit- I 
lein (R.F.G.).

La Sheffield : Jocul 2, R. F. . 
GERMANA - URUGUAY (ora | 
16). Arbitru : Finney (Anglia).

La Liverpool : Jocul 3, POR- | 
TUGALIA - R.P.D. COREEANĂ ■ 
(ora 16). Arbitru : Ashkenazi I 
(Izrael).

La Sunderland : Jocul 4, I 
U.R.S.S. - UNGARIA (se trans
mite la televiziune, ora 16). Ar- | 
bitru : Gardeazabal (Spania). •

în semifinale se întîlnesc în- g 
vingâtorii jocurilor 1 cu 3 și i 
2 cu 4.

Din

blocnotesul

lui

Willie

ÎNAINTEA MECIULUI R.P.D. Co
reeană — Italia, antrenorul echipei 
nord-corcene, Myung Rye-Hyun, a 
făcut o declarație ziariștilor italieni, 
pe care aceștia nu au luat-o in se
rios. El a spus, printre altele : „Italia 
ne-a deziluzionat foarte mult prin 
jocul ei. care nu mi se pare de prea 
înaltă clasă. Iată de ce sînt sigur că 
îi vom bate Pe italieni. în meciurile 
cu U.R.S.S. și Chile, jucătorii noștri 
nu s-au epuizat. Veți vedea în me
ciul cu Italia adevărata echipă nord- 
coreeană. Credeți-mă, italienii nu vor 
avea timp să răsufle. îi vom sufoca 
prin ritmul nostru".

Această declarație a fost categori
sită de ziariștii italieni drept o afir
mație de... circumstanță, pe care orice 
antrenor este obligat să o facă pen
tru a-și încuraja echipa. Dacă ar fi 
știut ce îi așteaptă, ar fi publicat 
această declarație cu litere man pen
tru a trage semnalul de alarmă.

Transmisie pe 1001 metri lungime de... creion, de NEAGU RĂDULESCU SE PARE CĂ echipamentul jucă
torilor argentinieni nu este întrutotul 
după normele F.I.F.A, Echipa R.F. 
Germane a depus un memoriu prin 
care se plînge că în meciul cu fff- 
gentina au fost cinci jucători ger
mani răniți, din cauza crampoanelor 
de pe bocancii argentinienilor. An
trenorul echipei vest-germanc a cerut 
să se facă o anchetă.

Un naufragiat, Feola : 
— Pe unde să debarc ?

Carbajal (portarul Mexicului)
— Mulțumesc, madona, că 

scăpat teferi din acest campionat !

Pele :
— Așa cupă nu-mi doresc!

Și acum :
To be or not to be!

ARBITRUL ELVEȚIAN Gottfried 
Dienst este unul dintre cei mai mari 
clienți ai chioșcurilor cu cărți poș
tale ilustrate. Pînă acum el a expe
diat peste 200 de ilustrate la toți 
prietenii săi. Pentru ca redactarea 
să nu-i pună nici o problemă, el și-a 
confecționat încă de acasă o ștampilă 
de cauciuc cu următoarele cuvinte: 
„Salutări prietenești din Anglia, cu 
ocazia campionatului mondial de fot
bal 1966“.

Cinci minute (fanteziste) | 
cu... Bernard Shaw \

LONDRA, 22... Muzeul celebrelor 
figuri dc ceară : Tussaud. In sala 
■marilor dramaturgi, Bernard Shaw, 
cu eternul său zîmbet ironic.

— Sînteți bine dispus, mister Shaw
— Sînt, " ’ 

glezii o 
tina.

— De ce „sper4* ?
— Știi bine că nu i-am iubit ni

ciodată \
fericit ca fantezia să învingă ma
șina de tocat gazon și mingi

— S-ar putea totuși să cîștige...
— Ca să piardă apoi cu portu

ghezii.
— Vă place Portugalia ?
— E o echipă de elanuri artistice. 

Torres visează ca Don Quijotte. 
Sancho... Simoes, micul său scutier, 
îi cîntă în strună, repetînd m&rcu 
că „tot ce zboară poate intra în 
gol“. iar Eusebio știe să întoarcă 
un meci cu 1800, așa cum străbu
nicul iui, Negoro, a întors din drum 
corabia lui Dick Sand. /

— Se spune, mister Shaw, că spec
tacolul actualului campionat mondial 
e sub nivelul celorlalte.

— E o exagerare. Ți-o spune un 
om care a văzut finala Tottemham- 
Shefflield United, pe Crystal Pa
lace, în 1901, în fața a 114 000 de 
spectatori De ce să fim largi cu 
pictura abstractă' șt cu muzica con
cretă, iar pe de altă parte să re
ducem. estetica fotbalului la suve
nirurile colorate ale Vienei.

— Ce părere aveți de înfrîngerea 
Italiei ?

— La squadra e mobile...
— Dar de coreeni ?
— Aș vrea să string mina antre

norului lor. E ca doctorul meu din 
„Pygmalion**. A luat cîțiva băieți 
simpli — așa cum era Eliza, mica 
mea florăreasă — și i-a învățat în 
trei ani să urce cu eleganță trepte 
de marmură și să-i uimească pe va- 
finații fotbalului.

— Dar spaniolii 2
— Formulă de impresar teatral de 

modă veche. In fotbal, însă, nu e 
totul să ai „capete de afiș".

— Cine sînt favoriții dumneavoas
tră ?

— Uruguayenii.
— De ce ?
— Cîntă mereu. In vestiar, la ho

tel, în autocar. Un băiat de talent, 
Michei Clare, a explicat bine această 
stare de spirit : „Uruguayenii au un 
trecut fotbalistic bogat, care le 
permite să susțină în continuare că 
fotbalul e doar un joc. Ceea ce 
mulți uită“.

IOAN CHIRILA

î-ntr-adevăr. Sper că en- 
să piardă jocul cu Argen-

pe englezi, șt-apoi, aș ft

ECOUBI © ECOURI ©ECOURI © ECOURI ® ECOURI • ECOURI
„Pele nu va mai juca probabil ni

ciodată într-un campionat mondial", 
a declarat medicul delegației brazi
liene, dr. Gossling. Pe viitor, Pele va 
participa numai la meciuri interna
ționale amicale a adăugat H. Have- 
lange, președintele confederației spor
tive braziliene.

★

Un suporter fanatic al echipei bra
ziliene a încercat de trei ori să se 
sinucidă pentru că o „macuba" (vră
jitoare) din cartierul Copacabana n-a 
reușit să împiedice victoria Portuga
liei în meciul de la Liverpool !!

RIO DE JANEIRO (Agerpres). 
Ziarul „O Estado de Sao Paulo" a 
publicat un articol în care afirmă 
că guvernul brazilian se teme de „im
plicațiile politice" ale recentelor în- 
frîngeri sportive. Deputatul Anisio 
Rocha a anunțat că va colecta pe o 
petiție semnături în favoarea consti
tuirii unui comitet parlamentar, care 
să întreprindă cercetări asupra cau
zelor reale care au dus la infrîngerea 
echipei Braziliei.

ROMA. (Corespondentul Agerpres, 
I. Mărgineanu, transmite) : înfrînge-

rea spferită de echipa națională de 
fotbal a Italiei, care a fost elimi
nată din turneul final al campiona
tului mondial, a provocat o vie reac
ție nu numai în cercurile sportive, 
dar și în rîndurile opiniei publice și 
a personalităților politice. în par
lament au fost prezentate numeroase 
întrepelări din partea deputaților tu
turor partidelor în care se sublinia
ză că o cauză a înfrîngerii o consti
tuie profesionismul dus pînă la limi
ta extremă, precum și lipsa unei po
litici sportive în Italia care să pună 
în valoare sectorul sportului de a- 
matori.

RELIGIA IN PERICOL ? După pă
rerea reverendului Philip Lyndon de 
la Cantenbury, fotbalul începe să cîș
tige mai mulți adepți decît oricare 
religie cunoscută pînă acum. De aceea 
într-un buletin parohial, Lyndon 
atacat vehement fotbalul. Nu ști^rt 
care va fi replica microbiștilor en- *’ 
glezi dar, după părerea unui ziarist 
francez, dacă reverendul era brazilian 
el risca să aibă mari neplăceri.

PRINTR-0 STRANIE coincidență, 
Boby Moore și Jackie Carlton au 
fost aleși pentru a doua oară de către 
medici pentru controlul anti-doping. 
Cei doi jucători au suportat cu greu 
acest control dar nu din cauză că ar 
fi întrebuințat substanțe nepermise 
pentru „ridicarea moralului*, ci fiind
că aveau impresia că juriul le poartă 
pică.

FEZ!

Sportivi români in întreceri internaționale
BASCHETBALISTELE ROMÂNCE ÎNVINSE 

CEHOSLOVACIADE

Reprezentativa 
noastre a debutat 
înfrîngere la un 
comentariu asupra comportării ei: 39-69 (20-27) 
în fața Cehoslovaciei, 
a dispus de Italia cu 
continuă.

feminină de baschet a țării 
în turneul de Ia Siracusa cu o 
scor care face inutil orice

In cealaltă partidă, Franța
35-31 (16-17). întrecerile

LA TG. MURES. 
AZERBAIDJANA, LA POLO

ROMANIA - R. S. S.

Bazinul 
și mîine 
zentativa 
ne. Oaspeții alcătuiesc o formație 
valoroasă și este de așteptat ca ei să solicite la 
maximum echipa română care va fi alcătuită din 
următorul lot : Ștefănescu, Frățilă, Mureșan, 
Csizer, Zahan, Grintescu, Fleșeriu, Mărculescu, 
Kroner, Firoiu, Blajek, Szabo, Culineac, Popa și 
Novac. Antrenor : C. Korcek.

Mureșul din Tg. Mureș găzduiește azi 
dubla întîlnire de polo dintre repre- 
țării noastre și cea a R.S.S. Azerbaidja- 

deosebit de

TURNEUL DE ȘAH DE LA SZOMBATHELY

BUDAPESTA, 22 (Agerpres). — In penultima 
rundă a turneului internațional de șah de la 
Szombathely, maestrul român Victor Ciocîltea a 
remizat cu Dely. In clasament conduc Bronstein

și Uhlmann 
(toți trei au 
8'/2 puncte.

ECHIPA DE

cu 9*/2 p. urmați de Flesch 8'/2 p., 
cîte o partidă întreruptă), Ciocîltea

BASCHET - TINERET A ROMÂNIEI
A ÎNTRECUT BULGARIA : 64-61

KRALEVO (prin telefon). După o partidă extrem 
de echilibrată, în care a condus în permanentă, dar 
numai Ia diferențe minime, echipa masculină de 
baschet-tineret a României a obținut victoria asupra 
reprezentativei Bulgariei cu 64—61 (30—27). Meciul, 
desfășurat în cadrul „Turneului speranțelor olim
pice”, a fost deosebit de spectaculos și a evidențiat 
buna pregătire a tinerilor noștri baschetbaliști. Din 
echipa română s-au evidențiat Ruhring, lecheli, 
Ioneci și Diaconescu.

în a doua întîlnire a serii, Iugoslavia a dispus de 
Ungaria cu 58—47 (27—22). în următorul joc, progra
mat pentru sîmbătă, România întîlnește selecționata 

loc meciurile care vorU.R.S.S. Duminică vor avea 
stabili clasamentul final.

20 DE ECHIPE PARTICIPA 
A „CUPEI

LA ACTUALA EDIȚIE 
GALEA"

PARIS 22 (Agerpres). — Competiția Internațională 
de tenis „Cupa Galea" (rezervată echipelor de tine
ret) reunește in acest an 20 de țări repartizate în 
4 grupe zonale. Ciștigătorii fiețărei grupe se vor 
califica pentru turneul final ce se va desfășura între 
4 și 9 august la Vichy (Franța).

România face parte din grupa a treia, ale cărei 
Jocuri se vor desfășura la Plsen (Cehoslovacia), ală
turi de echipele Cehoslovaciei, Spaniei, R.D. Ger
mane și Olandei. In primul meci. România va întîlni 
Spania.

BALCANIADA DE TENIS
ZAGREB, 22 (prin telefon). — In întîlnirea Ro

mânia — Grecia din ziua a IlI-a a Balcaniadei 
de tenis Kalogheropoulos, l-a învins pe 
Tiriac cu 6-3, 6-3, 6-4, iar Ilie Năstase a cucerit _ 
victoria în fața lui Gavrilidis cu 6-2, 3-6, 4-6, 
7-5, 6-3. Meciul de dublu, Țiriac, Năstase—Kalo- 
gheropoulos, Gavrilidis s-a întrerupt din cauza în
tunericului la scorul de 8-6, 2-3. întîlnirea va fi 
reluată sîmbătă dimineață. După amiază va avea 
loc partida România — Turcia, iar duminică Ro
mânia joacă cu Iugoslavia.

In competiția feminină, România a cîștigat la 
Grecia cu 3-0: Dibar—Asteri 6-0, 6-1, Ciogolea — 
Vasiliadu 6-2, 6-1, Dibar, Ciogolea — Asteri, Va- 
siliadu 6-2, 6-2. Meciul de dublu (întrerupt joi) 
Ciakîrova, Radkova — Dibar, Ciogolea a revenit 
cuplului bulgar cu 6-2, 6-2. Deci Bulgaria — Ro
mânia 2-1.
CAMPIONATUL EUROPEAN DE VOLEI PENTRU 

FORMAȚII DE TINERET
BUDAPESTA, 22 (prin telefon). —. In cadrul 

campionatului european de volei, rezervat echi
pelor de tineret, echipa feminină a țării noastre, 
a întîlnit vineri selecționata Poloniei. Victoria a 
revenit sportivelor poloneze cu 3-1 (9-15, 15-9,
15-5, 15-11). Alte rezultate din competiția femi
nină : Bulgaria — Turcia 3-0, Cehoslovacia — 
Ungaria 3-1.
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