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15 aprilie, în întreaga țară se va da startul în 
vară a Spartachiadei, competiție menită să cu- 
activitatea sportivă mase largi de oameni ^ai 
la orașe și sate. Pentru reușita ei deplină iși 
contribuția toate organele și organizațiile spor-

Sîmbătă 
ediția de 
prindă în 
muncii de 
vor aduce 
tive, întregul activ al mișcării noastre sportive.

Spartachiadele au o puternică tradiție. Ele prilejuiesc în 
fiecare an desfășurarea unor interesante și atractive între
ceri, la care participă cu entuziasm atît tineretul cît și oa
menii vîrstnici. La fiecare ediție, numărul celor ce îndră
gesc sportul se mărește necontenit. Centrele de învățarea 
sportului, competițiile organizate în etapa pe asociații 

/sportive (un prim examen al cunoștințelor căpătate), sfatu- 
' rile primite de la antrenori, instructori sau sportivi cu 
experiență — atrag spre terenurile de sport mase largi. 
Ie creează obișnuința practicării exercițiului fizic. Partici
parea bogată a tineretului la întrecerile Spartachiadei dă 
prilej tehnicienilor să descopere noi talente sportive pe 
care, apoi, le șlefufesc ca pe adevărate diamante în sec
țiile de performanță ale cluburilor și asociațiilor sportive. 
Aceste competiții de masă contribuie, în același timp, la 
continua consolidare a mișcării noastre sportive, prin mă-' 
rirea numărului de secții pe ramură de sport, prin dezvol
tarea bazeLjnateriale și prin îmbogățirea calendarului com- 
petiționaL

Anul acesta deschiderea Sparta chiadei 
tuie însăși inaugurarea activității sportive 
liber. Iată de ce organele și organizațiile 
tii și sportivii au datoria să depună toate 
tru ca încă din prima zi întrecerile să se bucure de cele 
mai favorabile condiții. Amenajarea ți reamenajarca tere
nurilor de sport, este tma «finire sarcinile importante ale 
organizatorilor. Acțiunile rare se desfășoară din plin în 
regiunile Suceava (150 de terenuri simple silit în lucru) 
Ploiești (351) și în orașul București (144) constituie un 
exemplu demn dc urmat în regiunea Banat sfaturile 
populare raionale au alocat peste 1 300 000 lei pentru ame
najarea de terenuri sportive și, împreună ca mgf Ir 
UCFS, au stabilit locurile cele mai propice pcniru ampla
sarea lor. Este un exemplu de colaborare rodnică, ce tre
buie extins în toate regiunile țării Dcudodenea ceatedor 
de învățarea sportului și asigurarea lor ew cadre calificate 
și terenuri pentru pregătire, acpaizaBea Mtrc-x —■ ' 
începerea înscrierilor, programarea ccmțirmu s-r la ovele cric

de vară consti- 
dc masă in aer 
sportive, activiș- 
străduințele pen-

(Continuare fn e 2 -c)

TURNEUL INTERNATIONAL

CUPA OLIMPIA" LA TIR
• poUgaeal Tunari va găzdui ediția 

Otrwțâj* la tir. Vor participa circa 
IOC ce suer.v! jcu» cate to® trăgătorii fruntași din 
CapitaS. precum S <£a alte orașe ale țării.

Maestru/ international
D. Drimer

Mine, ta aula Institutului de 
petrol si gaze, cu Începere de 
la era 16,30, are Ioc prima run
dă a tu mental internațional 
de șah. Reține atenția partici
parea marelui maestru sov.enc 
I. Vasiukov, unul dintre prin
cipalii pretendent! la pnmuj. 
IOC. Dintre ceilalți jucăjori 
Străini, interes deosebit suscită 
evoluția maestrului vest-ger- 
man H. Pfleger, un jucător 
ttnăr. foarte inventiv, fost eu 
eițiva ani în urma campion al 
R.F. a Germaniei, clnd de-abia 
devenise maestru. Puțin a lip
sit ca să nu se califice la viito
rul turneu interzonal (a jucat 
la „zonalul" din Olanda, la 
sfîrșitul anului trecut). Ceilalți 
maeștri străini stat jucători 
experimentați, capabili de rezultate remarcabile.

Sarcina reprezentanților noș
tri este destul de dificilă. Pri
mele turnee internaționale la 
care au luat parte la începutul 
acestui an nv ne-au dat prea 
multe satisfacții. Așteptăm 
acum o comportare valoroasă, 
demnă de prestigiu) șahultH 
nostru și. poate, în sfîrșit, o 
victorie românească.

CICLISM : Șoseaua Bucu
rești - Urziceni (km. ll^K 
ora 15 : start în prima eta
pă a competiției internațio
nale „Cupa FjsLC.'.

VOLEI : Sala Dinamo, ora 
18 : Dinamo - Petrolul Plo- 1 
iești (rfi), în cadrul catego
riei A.

SPARTACHIADA DE 
VARĂ : Stadionul Progresul, 
ora 16 : Deschiderea fes- : 
tivâ-_______________ I

Anul XXIII
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Trimisul nostru special
COMARNISCHI, 
din Stockholm:

Primele zile n-au 
adus surprize

în întrecerile 
campionatelor mondiale
• SPORTIVII NOȘTRI AU ÎNCHEIAT ÎNVINGĂTORI 
MECIURILE DIN ZIUA A ll-A • DESPRE „AVANTAJUL 

TERENULUI"

rerea 
șanse, 
mai

mea, băieții noștri au 
ei formînd o echipă 

omogenă ca valoare. 
Rămîne să vedem cum se 
vor... descurca. La fete, si
tuația este ceva mai simplă. 
Echipa Suediei nu poate e- 
mite pretenții în fața euplu-

(Continuare in pag. a 4-a)

antrenamente 
pentru viitoa- 
tari, ultimele 
dovedească cît 
progresat față 

anterioare ale

C. Grigore — una din speranțele ciclis
mului nostru — de la care așteptăm 

coniitmarea in .Cupa F.R.C.*

Elita tenisului de masă se 
află reunită aici, la Stock
holm, pentru a-i stabili pe 
laureații celei de a 29-a edi
ții a campionatelor mondia
le. Cum era și normal, pri
mele două zile nu s-au sol
dat cu surprize, favoriții cîș- 
tigind pe toată linia. Tn a- 
ceste zile s-au întîlnit, în ge
neral, cele mai bune for
mații cu cele mai slabe, pri
mele făcînd 
„controlate” 
rele meciuri 
încercînd să 
de cît că au 
de edițiile 
campionatelor mondiale.

La fel a fost situația și cu 
reprezentativele României — 
masculină și feminină. 
Adversarele noastre, fie că 
a fort vorba de Izrael, El
veția, Irlanda sau Portuga
lia — la băieți, Cambodgia 
sau Scoția — Ia fete nu au 
ridicat probleme. Așadar, 
lupta abia începe. Bunăoară, 
selecționata noastră masculi
nă va întîln, joi. într-o par
tidă decisivă, echipa R. F. 
a Germaniei. Ueriul se a- 
aacțâ eciufiWas. După pâ-

HERÂSTRĂUL, LA ÎNCEPUT DE SEZON
Parcul Herăstrău An Capitali. Lrud se pregătesc de oaspeți. Dar să nu uităm LA ALEGERE
■ere iMwii» pUarvytf, irrMfiii. aia că aici mai sini și alta scena. pe care . .
X—» zur» aprw» mă un kucu- am dori « ie eedem rit mri heevem- P-J-n al admzmstratț
<t«r. — sa l ri.-Ueee, xi «« taie. cibrind de tinerețe, de viată. Este °

soo.-ia.-W căldare c. In aceste zile de vorba de stresul bazelor sportive care cmenșjănior sportive de la n
anexa mmi verde cunoaște rvmpleteozi util eect îmbietor loc de “ r°*^ T*'

imv.irea rare ii dă - /«mec in pios. aerememt. I» ev xdi. de preferiră se «
face mm etruțătoare. mai asaltată de afli sie? Ce initiaăee s-au lam pentru ™ de terns, doua arene <
Mic. finit st peiuzele primesc uiți- ca un număr cit mai mare de tineri si TOMA R.ĂBȘA
, . , , ... - . - - - NEAGOE MARDA«e rexuswi. m&'iu copulor. biblio- nrstmci sa aiba prilejul de a practica

ălc și scmcle tenutlcr in ncr liber sportW dorit in orele libere?

DE MÎINE, LA PROGRESUL
r

Tinerii tenismani români și sovietici
încep întrecerea

De ieri dimineața, terenu
rile de tenis din parcul Pro
gresul cunosc animația obiș
nuită dinaintea începerii 
competițiilor de anvergură. 
Din primele ore ale zilei au 
apărut în fața fileului alb 
componențiî loturilor de 
tineret ale României și
U. R.S.S., făcînd o utilă „în
călzire” pentru apropiatele 
lor meciuri oficiale.

Mîine după-amiază se dă 
startul ! In prima întîlnire, 
cele două reprezentative se 
vor întrece după sistemul 
„Cupei Galea” (patru me
ciuri de simplu în 3 seturi 
și un dublu în 5 seturi) în 
decurs de două zile, vineri 
și sîmbătă.

Oaspeții dispun de trei ju
cători, nume cunoscute în a- 
rena internațională a tenisu
lui ■: V. Kakulea, A. Egorov, 
T. Volkov. în reprezentativa 
română vor apare I. Sântei,
V. Marca și S. Mureșan. De 
notat că acești trei jucători 
s-au remarcat cu prilejul re
centelor întreceri pentru 
„Cupa speranțelor*.

Paralel cu întîlnirea mas
culină este programată și o 
întrecere a fetelor. Formației 
oaspe, compusă din Tatiana 
Ceai k o și Roza Islanova, îi 
va fi opusă o selecționată 
a Bucurețtiului, care va fi 
formată dintr-un lot cuprin- 
zînd pe Iudit Dibar, Ecate- 
rina Horșa, Julieta Namian 
Boboc. Eleonora Dumitrescu 
și Mariana Ciogolea.

Jocurile încep mi ine, la 
ora 15, pe terenurile de la 
ProgresuL

I. Sântei va fi umil dintre 
echipierii reprezentativei de 

tineret a tării noastre 
Foto: V. Bageac

Cicliști români și bulgari la startul

CUPE! F.R. C"
Astăzi, la ora 15, se dă startul în cea 

de-a X-a ediție, jubiliară, a „Cupei F.R.C.*. 
Cicliștii vor parcurge prima etapă pe șo
seaua Urziceni (100 km, start și sosire la 
km 11,5), urmînd ca mîine, sîmbătă și du
minică să participe la celelalte trei etape 
programate de competiție

Cursa — care are numai caracter indi
vidual — promite a fi deosebit de inte
resantă. Din țara noastră au fost invitați 
toți rutierii care în sezonul trecut și în 
acest an au dovedit un nivel bun de pre
gătire. în fruntea lor se situează alergă
torii din lotul republican. Pentru ei, aceasta 
este ultima întrecere de selecție înaintea 
formării lotului de 10 rutieri care în ziua 
de 20 aprilie va pleca în Italia și, apoi, 
în R. D. Germană la competiții internațio
nale de amploare. Dintre acești 10 cicliști 
antrenorii vor selecționa echipa pentru 
.Cursa Păcii*. Verificarea de care vorbeam 
va fi și mai interesantă prin participarea 
la întrecere a lotului de 10 cicliști din R. P. 
Bulgaria, Iot care se pregătește, sub supra
vegherea foștilor internaționali Bcian Koțev 
și Nendo Hristov, pentru .Cursa Păcii*.

1 Lotul este format din ci
cliștii Anghel Kirilov, Ata- 

| nas Nikolov, Atanas Pet- 
kov, Atanas Savcev, Dimi- 
teț, Kolev, Vesko Kutuiev, 
Hfisto Bocev, Hristo Savov. 
Kiril Cialniev și Ivan Ior- 
danov.



CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARĂ 

PENTRU JUNIORII MICI
în fiecare an ne obișnuisem să 

asistăm — în mijlocul lui aprilie — 
la întrecerile concursului republican 
de primăvară pentru juniori (mari' 
și mici). Anul acesta, în desfășura
rea tradiționalei competiții a inter
venit o modificare: juniorii mici vor 
evolua separat, cu o săptămînă 
Înaintea celor mari. Concursul lor va 
aduce la start, chiar Ia sfîrșitul a- 
cestri săptămînî, pe tinerii atleți 
năsenfi în 1951 și mai mici. Com
petiția va constitui, desigur, o utilă 
verificare a muncii depuse de atleți 
și antrenori în întreaga perioadă pre
gătitoare, dar în special ta cele 11 
săptămîni care au urmat concursului 
republican de sală al juniorilor micL

O ala modificare se observă și 
ta programul concursului i spre deo
sebire de anii trecuți, etnd juniorii 
mici concurau la probe combinate 
(triatloane și tetratlcrane), acnm ei 
ae vor întrece numai ta probe sim
ple, fiecare atlet ptrtînd fi Înscria 
la maximum două.

In «copul ridicării nivelului cali
tativ al întrecerilor, dreptul de par
ticipare a fost conditional de înde
plinirea anumitor performanțe stan
dard, care trebuiau realizate în 1966 
sau în oompetițiile de sală și ta aer 
liber din 1967. Iată aceste standar- 
duri: BĂIEȚI» 80 m — 9,5 (sau 
7,7 la 60 m, sau 6,5 la 50 m) ; 
800 m — 39,3 ; 1000 m — 2:52,0 ; 
110 mg (91,4 cm) — 17,0 (sau 
14,0 la 90 mg, sau 9,2 la 55 mg) ; 
înălțime — 1,60; prăjini — 2,40; 
lungime — 5,80 ; greutate 6 kg
— 11,00 (sau 11,70 cu 5 kg) ț disc 
1,5 kg — 35,00 (sau 39,00 eu 
1 kg); tulită 0,800 kg — 40,00 
(sau 42,00 eu 0,600 kg) ; ciocan 
6 kg — 35,00 (sau 38,00 cu 5 kg) ; 
8 km marș și 4X100 m — fără 
standard; FETE: 60 m — 8,1 (sau 
7,1 Ia 50 m) ; 500 m — 1:27,0 
(sau 46,5 la 300 m) ; 60 mg —- 
10,0 (sau 8,5 la 50 mg) ; înălțime 
1,40 ; lungime — 4,80 ; greutate 
4 kg — 9,50 (sau 10,50 eu 3 kg) ; 
disc — 25,00; suliță — 24,00.

întrecerile concursului republican 
de primăvară pentru juniorii Iniei vor 
șvoa loc pe Stadionul Republicii din 
Ăapitală și vor începe sîmbătă de Ia 
ora 9,30 și 16, iar duminică de 1* 
•ra 9,30 și 15,30.

Herăstrău!, la început
(Urmare din pag. 1) 

popice, un poligon de tir, terenuri de 
velei, baschet, fotbal etc. După cum 
se vede, este loc pentru multi spor
tivi și multe preferințe. La alegere...

Dacă am acorda deținătorilor aces
tor base note în materie de gospo
dărire, cele mai mari le-ar merita 
acei care se ocupă de întreținerea 
ambarcațiunilor. Din ecluza Floreasca 
— unde este situată secția nautică 
9‘Voințți — și pînă la capătul celă
lalt al lacului, la Metalul, hanga
rele adăpostesc sute de caiace fi ca
noe, schifuri și veliere bine între
ținute, care sub mîinile harnice ale 
marangozilor au fost puse la punct, 
așteptînd startul concursurilor. Acum 
■so lucrează la repararea pontoanelor, 
iar la clubul sportiv I.S.E. se află în 
finisare primul ponton de beton de 
pe lac, lung de 22 m. Antrenamen
tele canotorilor mai întîmpină încă 
dificultăți din cauza nivelului scăzut 
al apei (în urma lucrărilor efectuate 
la ecluza Băneasa-IIerăstrău), dar 
ta cel mult o săptămînă lacul își va 
face plinul.

Bazele sportive d» uscat, tn 
Schimb, nu sînt „la unison** în ma
terie de pregătire. In funcțiune am 
găsit doar terenurile de tenis, pe 
care amatorii sportului alb le pot 
folosi din plin.

UNII AȘTEAPTĂ VARA...

...ea să-și gospodărească, aim tre
buie, spațiile destinate sportului ? 
Se pare că da! Altfel nu ne putem 
explica de ce foate ‘terenurile de vo- 

*4 baschet hibernează încă, a/-

Spartachiada de vara
(Urmare din pag. 1)

mai potrivite și desemnarea arbitrilor — iată numai 
riteva dintre acțiunile ce trebuie întreprinse încă 
înainte de start.

Spartachiada de vară este numai unul dintre 
mijloacele de cuprindere și menținere a maselor 
într-o activitate competițională continuă în sezo
nul sportiv în aer liber. Eă trebuie armonios 
îmbinată cu campionatul asociației sportive, cu 
concursurile pentru trecerea normelor Insignei de 
polisportiv' cu întrecerile sportive pe ramuri de 
producție și cu concursurile speciale pe ramuri 
de sport, cu „duminicile cultural-sportive" și co 
celelalte întreceri care-și dovedesc eficacitatea îr. 
angrenarea oamenilor muncii în practicarea 
sportului. O largă și eficientă propagandă pen
tru practicarea exercițiilor fizice la domiciliu, 
pentru un contact permanent cu sportul preferat, 
pentru crearea obișnuinței tuturor cetățenilor de 
a face sport — sînt sarcini permanente ale orga 
nelor și organizațiilor sportive. Noul sezon spor
tiv în aer liber prilejuiește îndeplinirea integrală, 
în această etapă, a sarcinilor importante pe care 
le are mișcarea noastră sportivă în domeniul 
sportului dc masă.

—ani an—■■■■ii m— n——i^——■■

DATELE DE DESFĂȘURARE A SPARTA- 
CHIADE1 DE VARĂ

ORAȘE : etapa I (pe asociații sportive) 15 apri
lie — 18 iunie ; etapa a Il-a (pe grupe de aso
ciații sportive) 19 iunie — 16 iulie ; etapa a 
III-a (raională, orășenească) 17 iulie — 30 iulie ; 
etapa a IV-a (pe grupe de raioane, orașe) 31 
iulie — 13 august ; etapa a V-a (regională) 19— 
31 august .

SATE („Cupa agriculturii”) •_ etapa I (pe aso
ciații sportive) 15 aprilie — 9-iulie; etapa a Il-a 
(pe grupe de asociații sportive) 10 iulie — 13
august; etapa a III-a. (raională) 14 august — 3 
septembrie ; etapa a IV-a (pe grupe de raioane' 
4 septembrie — 24 septembrie ; etapa a V-a
(regională) 30 septembrie — 1 octombrie

• în cadru] Spartachiadei de vară sînt pro 
gramate întreceri la următoarele ramuri sportive 
atletism, gimnastică. înot, handbal în 7, tir, volei, 
triată fotbal baschet ciclism orientare turistică 
haltere. motociclism popice (pentru orașe) și 
atletism, gimnastică volei handbal în 7. popice, 
ciclism, trîntă.. oină fotbal handbal >n 11. tir, 
înot, orientare turistică și haltera (pentru sate), 
în prima etapă, consiliile asociațiilor sportive pot 
organiza întreceri și la alte ramuri sportive, în 
funcție de preferințele iubitorilor «portului și de 
condițiile materiale și .organizatorice existente.

LUPTE

„GRECO-ROMANE"
SERIA SUD

ETAPA I, 1» APRILIE
Grupa 1, la Sinaia : (C.S.O. Pitești, 

Petrolul Ploiești, Carpați Sinaia); 
Grupa a Il-a, la Iași : (Tractorul Ră
dăuți, C.S.M.S. lași, C.S.M. Reșița). 
Grupa a III-a, Ia Cîmpuluug Mus
cel : (Progresul București, Flamura 
roșie Tulcea, Muscelul Cîmpulung),

ETAPA A II-A, 18 IUNIE
Grupa I, la București : (C.S.O. Pi

tești, Tractorul Rădăuți, Progresul 
Bilcureștl). Grupa a Il-a, Ia Tulcea: 
(Petrolul Ploiești, C.S.M.S. Iași, Fla
mura roșie Tulcea). Grupa a III-a, 
la Reșița: (Carpați Sinaia. C.S.M. 
Reșița, Muscelul Cîmpulung).
ETAPA A III-A, Z4 SEPTEMBRIE
Grupa I, la cîmpulung Muscel : 

(C.S.O. Pitești, C.S.M.S. Iași, Mus
celul Cîmpulung). Grupa a Il-a, la 
Rădăuți: (Tractorul Rădăuți, Flamura 
roșie Tulcea, Carpați Sinaia). Grupa 
a III-a, la Ploiești : (Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Reșița, Progresul București).

ETAPA a IV-A, 22 OCTOMBRIE
Grupa I, la Pitești : (C.S.O. Pitești, 

C.S.M. Reșița, Flamura roșie Tulcea). 
Grupa a Il-a, la Ploiești: (Petrolul 
Ploiești, Muscelul Cîmpulung, Trac- 
toriil Rădăuți). Grupa a III-a, la 
Sinaia: (Carpați Sinaia, C.S.M.S. 
Iași, Progresul București).

SERIA NORD
ETAPA I, 16 APRILIE

Grupa 1, la Marghita : (Chimistul 
Baia Mare, C.S.M. Cluj, Metalul 
Marghita). Grupa a Il-a, la Hune
doara : (Mureșul Tg. Mureș, Con
structorul Hunedoara, I.G.O. Baia 
Mare). Grupa a III-a, la Oradea : 
(Crișul Oradea. A.S.A. Oradea, Va
gonul Arad).

teptind straturi noi do zgură, sau 
completarea anexelor. Cit vor sta, de 
pildă, nereparate băncile de la tere
nurile de volei și baschet ale clu
bului Metalul, făcind o notă discor
dantă In ansamblul general al pre
gătirilor? Nu ar fi cazul ca și ad- 
ministrația parcului să dea o mină 
de ajutor? '

Un alt aspect neplăcut îl oferă 
vastul teren deținut de A.S. Proiec
tantul. Aproape 3 000 de metri pă
țeați, ce păstrează urmele a două 
terenuri de volei, a unei piste și a 
unei gropi de sărituri, cu un spațiu 
de rezervă tocmai bun pentru un te
ren de handbal redus, se găsesc în 
paragină, așteptînd parcă să-și re
capete destinația inițială. Oare nu e 
păcat de banii aruncați pe chiria „te
renurilor de sport*, de fapt inexis
tente? Dacă și acest colț al parcu
lui ar fi bine amenajat, cîți iubitori 
ai sportului n-ar zăbovi cu plăcere 
aici pentru o partidă de volei sau 
alte îndeletniciri sportive, iptr-un 
cadru plăcut, la un nas de malul 
apei.

O altă „umbră11 pe strălucirea pri
măvara! ică a Herăstrăului ne-a ieșit 
în cale la baza asociației sportive 
S.P.O.B. Un gard nou-nour împrej- 
muiește un adevărat complex sportiv 
(terenuri de volei, tenis, fotbal, po
ligon, vestiare etc.). S-au învestii 
ceva fonduri aici! Păcat însă că te
renul de fotbal este denivelat și 
„împodobit* cu smocuri de iarbă, 
care îi dau. un aspect de pășune de
gradată de secetă. La fel de neas- 
pectuos se prezintă și poligonul de 
tir: pe timpul dintre linte și stan
dul de tragere ririt depozitate divers»

Programul campionatului pe echipe
«TAPA A II-A. 18 IUNIE

Grupa I, la Baia Mare : (Chimistul 
Baia Mare. Mureșul Tg. Mureș, Cri
șul Oradea). Grupa a U-a, (a Cluj : 
(C.S.M. Cluj. Constructorul Hune
doara, A.S.A. Oradea). Grupa a III-a, 
la Marghita ; (Metalul Marghita, 
I.G.O. Baia Mare, Vagonul Arad).
ETAPA A OI-A, 24 SEPTEMBRIE
Grupa I, la Arad : (Chimistul Baia 

Mare, Constructorul Hunedoara, Va
gonul Arad). Grupa a U-a, l», Ora
dea : (Mureșul Tg. Mureș, A.S.A. 
Oradea, Metalul Marghita). Grupa a 
III-a, la Baia Mare: (C.S.M. Cluj, 
LG.O. Baia Mare, Crișul Oradea).

ETAPA A IV-A, 21 OCTOMBRIE
Grupa I, la Baia Mare : (Chimistul 

Baia Mare. I.G.O. Baia Mare, A.S.A. 
Oradea). Grupa a III-a, ta Oradea : 
(Metalul Marghita, Constructorul Hu
nedoara, Crișul Oradea). întrecerile 
din grupa a ll-a au loc în «lua de 
22 octombrie la Tg. Mureș: (C.S.M. 
Cluj, Vagonul Arad. Mureșul Tg. 
Mureș).

„LIBERE"
SERIA SUD

ETAPA I, 16 APRILIE
Grupa I, la București : (’Progresul 

Brăila, Rapid București, Electro pu
tere Craiova); Grupa a Il-a, la Re
șița : (Tractorul Călugărenl, C.S.M. 
Reșița, I.M.U. Medgidia). Grupa a 
III-a, la Tîrgoviște: (Metalul Bucu
rești, Metalul Tîrgoviște. Energia 
Constanța).

ETAPA A n-A. 17 IUNIE
Grupa a H-a, la Reșița ; (Rapid 

București, C.S.M. Reșița, Metalul 
Tîrgoviște). 18 IUNIE : Grupa I, la 
Călugăreni : (Progresul Brăila, Trac
torul Căiugăreni, Metalul București). 
Grupa a III-a, Ia Medgidia : (Etectro- 
putere Craiova, I.M.U. Medgidia. 
Energia Constanța).

de sezon
materiale, resturi de bănci și alte 
obiecte străine de acest sport. De 
altfel, nestingheriți de nimeni, cîți- 
va păuni încearcă să măture cu min- 
drele lor cozi... dezordinea de aici, 
înțelegem jena gazdelor, care au fixat 
pe poarta de intrare a bazei sportive 
S.P.O.B. o tăbliță cu inscripția: „In
trarea străinilor strict interzisă!*...

LA 1NDEMÎNA ORICUI

.Peste cite va zile, la baza sportivă 
Metalul de la Herăstrău își va re- ' 
deschide porțile „Centrul de învățarea i 
sportului și recreare pentru copii, ! 
tineret și adulți*, inaugurat în loam- j 
na trecută. Acest centru este accesi
bil, deopotrivă, membrilor asociațiilor ' 
sportive aparținind de clubul Metalul | 
5» altor amatori care, contra cost, i 
au posibilitatea să practice diverse 
sporturi și jocuri distractive. Se pot 
închiria, la prețuri convenabile, echi
pamentul și materialele sportive do
rite. La dispoziția amatorilor stau ■ 
o serie de amenajări sportive, cum 
sînt, de exemplu, arena de popico 
cu două piste de bitum și sistem 
electric de semnalizare a popicelor 
doborîte, mesele de șah, de ping- 
pong. cele patru terenuri de tenis, 
alte două de volei și unul de baschet 
La acestea se mai adaugă și cîteva 
jocuri distractive, printre care și 
biliardul. Totul este pus la punct, 
se simte mina de gospodar. Nu ne 
îndoim că inițiativa va fi apreciată 
de miile de vizitatori ai Herăstrău
lui, că — dînd roade — ea va sti
mula înființarea unor asemenea cen
tre-și'in alte orașe (de țării.

ETAPA A <11-A, 24 SEPTEMBRIE
Grupa I, la Constanta : (Progresul 

Urăila, C.S.M. Reșița, Energia Coiv- 
itanța). Grupa t Il-a, (a Tîrgoviște: 
{Tractorul Călugăreni, Metalul Tîrgo
viște, Electroputere Craiova), Grupa 
a III-a, la București: (Rapid Bucu
rești, LM.U. Medgidia. Metalul Bucu
rești).

ETAPA A YV-A, 22 OCTOMBRIE
Grupa I, la Brăila : ’Progresul

Brăila, I.M.U. Uedgidia, Metalul 
tîrgoviște). Grupa a Il-a, la Călu
găreni : 'Rapid București, Energia 
Constanța, Tractorul Călugăreni). 
Grupa a III-a, la Craiova : (Electro- 
putere Craiova, C.S.M. Reșița, Me
talul București).

SERIA NORD
ETAPA I. U APRILIE

Grupa l, la Timișoara ; (Tierna 
Orșova, Mureșul Ueva, C.F.R. rimlr 
roara). Grupa a ll-a, la Baia Mare: 
(Chimistul Baia Mare, Unio Sa tu 
Mare. Crișul Oradea). Intilnirile din 
aceste grupe au fost aminate pentru 
<iua de 33 aprilie. Grupa a III-a,

INITIATIVE
Este tot mai evidentă -- și mai eficientă — preocuparea pe care 

organele și organizațiile. UCFS o manifestă în ultima vreme pentru , 
desfășurarea unei bogate activități sportive de masă, pentru inițierea j 
unor noi și variate acțiuni de cuprindere a oamenilor muncii în ( 
practicarea exercițiilor fizice și sportului. Pentru astăzi, la rubrica 
noastră „Inițiative..." am rezervat spațiu unor interesante competiții j 
locale organizate tn regiunea Galați.

„CUPA ȘCOLARULUI-

Retine atenția, în mod deose
bit, pasiunea cu care activiștii 
sportivi brâileni, împreună cu 
profesorii de educație fizică, mun
cesc pentru organizarea cit mai 
multor concursuri rezervate elevi
lor. în afara competițiilor ofi
ciale, calendarul sportiv orășe
nesc prevede în acest an nume
roase întreceri pe plan local. 
S-a desfășurat, cu frumos succes 
de participare (167 cbncurenli), 
o competiție atletică de sală, cu 
prilejul ■ căreia au fost descope
rite o serie de elemente talentate 
care au și fost promovate în 
secțiile școlii sportive și ale cen
trului de atletism.

Cu mult interes a fost primită 
în toate școlile brăilene organiza
rea „Cupei școlarului". S-au des
fășurat intieceri la gimnastică 
(90 de participant^, handbal (7 
echipe feminine și 8 formați! 
masculine), atletism, și urmează 
să aibă loc întrecerile de fotbal 
la care se așteaptă o participare 
record.

Este, desigur, lăudabil că a- 
ceasta frumoasă acțiune realiza
tă de Consiliul orășenesc UCFS 
Brăila, in colaborare cu Secțiu
nea de învătăminl a Sfatului 
popular (șef de secție Vasiic 
PătrînOiu), s-a bucurat de spriji
nul eficient al conducerilor de 
școli și al comisiilor orășenești 
de handbal, gimnastică și atle
tism.

O dată cu t venirea primăverii, 
elevii școlilor brăilene vor fi — 
de asemenea — prezent! la star
tul unor competiții, cărora le do
rim succesul înregistrat de „Cupa 
școlarului".

„CUPA MECANIZATORULUI

Acum cîteva zile, ia Galați 
(tir), Brăila (popice) și la Școala 
profesională S.M.T. Șendreni (hai

— categoria B
la Petrila : (Lemnarul Odornei. Va
gonul Arad, Jitii Petrila).

ETAPA A II-A, 18 IUNIE
-Strupa I, la Odorhei : (Tierna Or* 

$ova. Chimistul Baia Mare. Lemna
rul Odorhei). Grupa a Il-a, la Arad : 

‘Mureșul Deva, Unic Satu Mare, Va
gonul Arad). Grupa a III-a, la Ti
mișoara : (C.F.R. Timișoara, Crișul
Oradea. Jiul Petrila).

ETAPA A HI-A. ?3 SEPTEMBRIE
Grupa a ll-a, ia Arad : (Chimistul 

Baia Mare, Vagonul Arad, C.F.R. 
Timișoara). 24 SEPTEMBRIE; Grupa 
L la Orșova ; (Tierna Orșova, (Jnio 
6atu Mare, Jiul Petrila). Grupa a 
III-a, la Deva : (Mureșul Deva, Crișul 
Oradea, Lemnarul Odorhei).

ETAPA A IV-A. 22 OCTOMBRIE
Grupa I, la Oradea ; (Tierna Or

șova, Crișul Oradea. Vagonul Arad). 
Grupa a Il-a, Ia Baia Mare : (Mure
șul Deva, Jiul Petrila. Chimistul 
Baia Mare). Grupa a III-a, la Satu 
Mare : (C.F.R. Timișoara, Unio Satu 
Mare, Lemnarul Odorhei).

e ♦ •

i 

fere, trîntă, tenis de masă, șah) 
s-a desfășurat etapa regionaid a 
„Cupei mecanizatorului".

Inițiativa de a asigura — ne 
tot timpul iernii — tinerilor din 
cele 48 de G.A.S.-uri și 24 de 
S.M.T.-uri din regiune posibili
tatea de a se întrece intr-a conv 
petifie atractivă, care să răspundă 
cît mai bine preferințelor aces
tora, s-a dovedit excelentă Inte
resul pe care l-au stîrnii aceste 
întreceri este ilustrat de marele 
număr de participant! 'a prima 
etapă — peste 4 400 — ca si de 
buna pregătire a echipeloi și 
sportivilor calificați pentru etapa 
raională și pentru linala pe re
giune.

După aproape patru funi de în
treceri la șah, tenis de masă, po
pice, tir, haltere și triată, „Cupas 
mecanizatorului" a revenit repre
zentanților raionului Gala/i (43 p), 
urmați de sportivii din Focșani 
(42 p) și de cei din Bujoru 
138 p).

Desfășurarea competiției, care 
a contribuit la înviorarea acti
vității sportive sătești din regiu- 
ae, a prilejuit totodată eviden
țierea unor tineri de ia S.M.T. 
Năuești, S.MT. Vameș, S.M.T. 
Șendreni, bine inzestrafi, îndeo
sebi gentru lupte, haltere și po
pice.

Eficienta acestei initiative i-a... 
încurajai pe activiștii sportivi din 
Galati tn planul competițiilor 
iocale au apărut noi concursuri 
interesante, cum ar fi „Cupa fo
restierului", care urmează a fi or
ganizată, la 8 lamuri de sport, 
pentru tinerii din raioanele Foc
șani și Panciu, „Cupa C.A.P.", 
„Cupa sprinterului", „Cupa arun
cătorului*' și, bineînțeles, edifia a 
doua a „Cupei mecanizatorului" 
— toate cu etapă regională

Rubrica noastră rămirie des
chisă în așteptarea rezultatelor^

d. a



CICLISM

Mai meritați încredere?
Lăro îndoială că Tu

dor Vasile și Alex. So- 
fronic sini doi cicliști 
talentați. în unele com
petiții^ ci au dovedit 
chiar că se a flă în „plu
tonul fruntaș" al tinerei 
generații și, firește, an
trenorii, federația și iu
bitorii sportului cu pe
dale si-au pus multi 
speranțe în ei. Pentru a- 
ceasta au și fost selec
ționați în ultimii doi 
ani, în lotul de tinere* 
al țării, li s-au dat ma
teriale 'de cea maU-bună 
calitate, au (ost trimiși 
peste hotare, să ne re
prezinte țara în diferite 
competiții Internationale 
de amploare.

Marți după amiază ei 
au compărut însă în fața 
biroului federal pentri 
o du seamă de faptei* 
nesportive comise în ul
timo vreme. Despre ce 
este vorba ? Anul trecut, 
îr „Turul I (o mâniei'’, 
toată Inmec privea cu 
admirație la tînnra ge- 
aerație care se impunea 
evident în disputa cu 
nonsacrații. Printre ti
neri se aflau și Tudor 
Pasile și Alex. So fra
me. La prima dificulta
te (Tudor Pasile a spart 
într-c> «tapă rapidă, 

^irad — Deva). v.mîndoi

an comis un gest total 
nesportiv : s-au agățat 
de o mașină pentru a 
prind* plutonul Fapta 
la-’ o fost aspru criti
cată și juriu./ i-a pe 
naliza? cu multe minu 
te. Am crezut că le ve 
fi învățătură de minte. 
Dar, în următoarele 
competiții din tară și de 
peste hotare ei au con
tinuat sâ se comporți 
neloial și, în plus, afi
șează din ce în ce mai 
mult aere de vedete, dc 
oameni pentru care ci
clismul nu mai prezintâ 
secrete. Unele atitudini 
lipsite de bun simț 
dovedind o slabă edu
cație cetățenească, com
pletează imaginea aces
tor doi sportivi tineri in 
care mișcarea sportivă o 
investit importante sume 
de bani Ultima Im 
„isprave" este ubando 
nul în cursa de lo Bor 
de.aux. Chiar in primo zi 
de concurs ei s-au. urcai 
în mașină, fără sâ Ic 
fie rușine de antrenor 
și colegii de echipa, d^ 
organizatori și de spec
tatori. Au uita: — f.au 
n-au vrui sâ se gif ideas 
că la așa ceva — cu 
deplasarea lor in Eran-

' ța a costat multe mii

de lei. că acești bani 
n-au fost investiți pen
tru ca ei să se plimbe, 
ci pentru ca prin pre
gătirea lor 
performant? 
creditului ce 
eordat. Un

să obțină 
la nivelul 
li s-a a- 

cifitor ne 
intre.be dacă n-ar fi ca
zul ca ei să-șj suporte 
cheltuielile de deplasare 
si această întrebare o 
idrcsărv și noi federa
ției de specialitate.

Birou? federal a ho- 
tărît să anuleze pleca
rea lor Ia „Turul Aus
triei" și la alte între
ceri internaționale. Li 
s-a cerut lui T. Fa sile 
și Alex. Sofronie să do
vedească în competițiile 
interne care vor urme 
că mai merită încrede
rea de a îmbrăca tricou! 
naționalei Este o sanc
țiune justă. Pentru că, 
deocamdată. Tudor Va- 
sile și Alex. Sofronie nu 
merita încredere. Clubul 
sportiv Petrolul Ploiești 
lin care face parte T. 
Fasile și Școala spor
tivă nr. / București 
(Alex. Sofronie) au da
toria să contribuie di
rect la educarea acestor 
sportivi.

HRISTACHE NAUM

na
INTRE CULOARE...

reșițeni 
in mod 

republican 
Giurasa și

la

Mijlocul terenului—garanția succesului?
De la începuturile practicării fot

balului pînă astăzi s-a constatat o 
continuă evoluție. Numai în ultimii 

ani. acest sport a fost supu« 
transformări atît ca concepție 

ca structură. De la jocul cu 
la jocul cu patru fun- 

reslrinsc de

Doi dintre înotătorii 
care ne-au impresionat 
deosebit la concursul 
de primăvară sînt Zeno
AL Bâin, încă în limitele ju
nioratului. Amîndoi au realizat »n 
ultimele luni un frumos salt cali
tativ : Băin s-a apropiat de gra
nița celor 2:20,Q Ia 200 rn delfin 
(2:20,4). dovedind încă multe re
surse jde a-și îmbunătăți ,crono- 
♦netrele", iar colegul său Giurasa 
<1:03,0 și 2:19,9), pe linia ascenden
tă manifestată de la o lună la 
nlta, a apropiat recordurile Larii în 
□robele de spate de nivelul ner- 
tormantelor bune pe plan euro
pean. Avînd aceste valori, ie sur
prinde lipsa de orientare 
c^£ei de specialitate, ?are 
terat să 
național 
Moraru 
formă), 
unuia dintre oei doi 'Tor ti vi cesi
uni.

• Marian Flavjc a /enit de 
?loieșt<i în decembrie ’966, intrînd 
în grupa înotătorilor de la Steaua 
(antrenor Gh. Dimeca), cu rezul
tate de peste 62,0 la 100 m liber 
si 2:20,0 la 200 m liber. După trei* 
!uni de antrenament serios a a- 
juns la 57,6 sec. și respectiv, 
2:08,4 ! Rețineți acest nume, veți 
mai auzi cu siguranță de el

h îede- 
a ^re

trimită la concursul Inter- 
de la Leningrad Pe VI 

Jneaflat în cea mai nună 
în loc să acorde cr*^dit

<B După premierea probei de 200 
m bras, unde Petre Teodorescu a 
urcat pe podium în 'ocui colegului 
•său de club A. Soos, descalificat 
onntru motive mai mult sau mai pu
țin obiective, am asistat la un gest 
care grăiește de la sine. Mulțumind 
centru premiu, Teodorescu a oferit 
lui Soos obiectele primite, recunos- 
rînd astfel injusta hotărâre a juriu
lui de arbitri.. -

zece i
unor 
cit și 
•tre» fundaș» la jocul cu 
dași. de la zone relativ 
acțiune la zone mult mai mari de la 
jocul cu posturi absolut fixe la jocul 
fără posturi fixe în anumite momen
te etc.

Dezvoltarea actuală a fotbalului 
impune după părerea mea. revizuirea 
concepțiilor privind conținutul JO- 
CULUi IN ATAC LA MIJLOCIU 
TERENULUI. în această ordine de 
idei, opinia multor antrenori de la 
noi, care se bazează pe tSoria „do
minarea mijlocului terenului este cheia 
succesului", mi se pare «le-acum de. 
pășită.

Dintre factorii care au determi
nai această afirmație enumerăm trei : 
a) mijlocul terenului cădjea 
cina unor 
nemijlocit 
pregătirea* 
se efectua 
oarece în 
număr mai mic de jucători adverși 
în comparație cu cel de astăzi ; c). 
mijlocul terenului era asigurat de 
jucători cu mare putere de muncă, 
foarte buni tehnicieni care, de re
gulă, se ridicau peste valoarea ce
lorlalți coechipieri.

în jo^iiJ actual al unor echipe alîî 
de la noi. cît și de peste hotare, 
această-încorsetare în gîndire, care 
pleacă de la asigurarea mijlocului 
terenului prin circulația îndelungată 
a mingii ca fiind temelia succesului 
dăunează progresului fotbalului.

Trebuie arătat că preocuparea, da» 
mai ales pregătirea și construirea 
atacurilor numai din această zonă, 
nu corespund întocmai cu realitatea. 
Tendința dc foc exagerat la mijlocul 
terenului, prin pase scurte și tinerea 
inutilă a mingii, se repercutează a- 
supra calității celei mai eficiente a 
fotbalului modern și anume, JOCUL 
ÎN VITEZA. De 
tea scăzută este 
pestei tendințe.

Trebuie arătat 
conținutul antrenamentelor își va axa 
ponderea pe 
la realizarea 
Din vizionări

în sar- 
jucători care răspundeau 
de acoperirea lu» ; b) 

și construirea atacurilor 
la mijlocul terenului dc- 

acesi spațiu acționau un

asemenea, eficacită
ți ea un efect al a-

că în acest caz și

mijloace care fă ducă 
unui astfel de joc. 
de antrenamente dec

• Ne-a surprins în mod neplă
cut Ja acest concurs evoluția mo
destă a celor mai multi dintre 
sportivii clujeni. Z. Oprițescu. 
E, Hegedus, V. Horvat, G. 
raru sau Gabriela 
neglijentă în ceea 
regimul alimentar) 
văzut în întreceri.
anticipînd tntr-un fel forma ele
vilor săi. antrenorul Ad. îordachi 
a preferat să absenteze total de 
la concurs, plecînd în concediu (!). 
Să recunoaștem, un ciudat și con
damnabil mod de a privi funcția 
și îndatoririle unui antrenor intr-o 
secții de performanță Poate că 
și conducerea clubului C.S.M. 
Cluj va avea un cuvint de spus 
în această problemă..-

multi
Z- 1

Horvat, G. Mo- 
Gonos (foarte 
ce privește 

nu s-au prea . 
De altfel.

9 „Există o mare diferență intre 
felul de a întoarce al brasistelor 
noastre față de cel a! performerelor 
oe plan mondial — ne-a declarat 
antrenorul Remus Drăgușanu, care 
a avut ocazia de a urmări la Bre
men disputa dintre Catie Ball și 
Galina Prozumenscicova. Inotătoa- 
relfe noastre, lipsite de o forță co
respunzătoare, se desprind prea 
lent din peretele bazinului fără o 
explozie absolut necesară in mo
mentul întoarcerii"

Depistare de talente
Ieri după amiază pe stadionul 

„Republicii* a avut loc un trial 
la care au participat 30 de jucă
tori din categoriile B, C și cam
pionatul orașului București. ~Cu 
acest prilej antrenorul C. ~ 
gușin a urmărit evoluția 
fotbaliști susceptibili de a Ci 
movați în lotul de tineret

O bună comportare au 
portarul Ciobotaru. fundașii: Re
mus Vlad, Timpănaru. Chițu, mij
locașii : Dutan, Bungău. Angeles* 
cu. înaintașii : Dragomir. Sece- 
leanu, Dembrovschi și Moldovan.

Dră- 
unor 
pro-

avut

• Mircea Hoboiu și Eugen Aimer, 
(din Reșița), Zita Erdeli (Cluj), Ml- 
haela Dobocan (Turda) sau Mariana 
Bîrsan (Galați) sînt cîteva din tine
rele noastre speranțe in continuu 
progres, care la concursul de la Re
șița au luat o primă opțiune pentru 
„europenele" juniorilor, ce vor avea 
loc in luna august a acestui an. (a.v.)

MINERUL LUPENI - C.S.M. SIBIU 
2-0 (0-0)

UUPESt, 12 (prin telelon, — 
tn meci restantă. Minerul Lupeni 
— C.SJM. Sibiu 2-0 (0-0). Au
marcat Soptereanu (min. 47) și 
Cărare (min. 75). A arbitrat corect 
și autoritar Florian Dumitriu — 
Craiova.

ION COTESCL1
și ST. BALOI, coresp.

— J
tuate de subsemnatul la unele echipe 
de divizia A și B. precum și din ex- 

. 'periența personală ca antrenor la 
chips Politehnica București 
afirm că in antrenamentele 
introducem foartr multe 
uitînd, in fond, de ritmul 
trebuie să se lucreze, dur 
de repetările în viteză ale 
clor, elementelor si acțiunilor de joc. 
S-a ajuns într-adevăr la varietate 
— una dintre cerințele antrenamen
tului modern — dar exersările se e- 
fecluează fără intensitatea cerută de 
joc. Antrenorii care au sesizat a- 
coastă lacună și au executat la an
trenamente exerciții mai simple, dar 
în viteză, au reușit nu numai rezul
tate bune, ci și imprimarea unui joc 
modern la echipele lor — Farul, 
Universitatea Craiova. Jiul. Dinamo 
Bacău. A.S.A. Tg. M ureș. ele.

Nu sînt rare cazurile cînd jucă
torii dc categoria A și B frînează 
acțiunile la mijlocul terenului în 
proapc toate situațiile de joc. utili- 
zîndr de regulă pasa scurtă fără nici 
un conținut tactic, fugind în felul a- 
cesta de răspundere. este oare

e- 
pot să 

noastre 
exerciții. 
cu care 

mai ales 
procede-

a-

aceasta o urmare, fireasca o unei in
struiri determinată de exagerările jo
cului in atac la mijlocul terenului ?

Astăzi, această zonă este acope
rită dc Ia sine prin însăși dinamica 
jocului actual. Fundașii laterali, ex
tremele. înaintașii centrali și bine
înțeles mijlocașii asigură, prin sar
cinile lor generale, acoperirea mijlo
cului terenului mult mai eficient dc- 
eît în trecut. Din acest punct de ve
dere pregătirea și construirea atacu
lui se poale efectua relativ simplu. 
Dar, de cele mai multe ori. echipele 
adverse au timp să-și organizeze mai 
bine apărarea, care, după cum se 
știe, și-a perfecționat foarte mult 
variantele sale. Echipe ca Internatio
nale, Liverpool, Dinamo București, 
Petrolul Ploiești, își organizează te
meinic apărarea, fiind, în felul a- 
cesta, în siguranță cînd adversarul 
„plimbă" mingea, inutil, la mijlocul 
terenului. Prin aceasta nu trebuie să 
se înțeleagă defensiva exagerată, ci 
antidotul cel mai eficient împotriva 
echipelor care atacă după un ase
menea calapod. Echipele enumerate 
mai sus, aplică din ce în ce mai 
mult tocmai contrariul: la mijlocul 
terenului mingea circulă cît mai pu
țin dar cît mai mult pe direcția por
ții pentru a surprinde astfel apăra
rea adversă. Pregătirea și con
struirea atacului, atît din mij
locul terenului, cit și din celelalte 
xnne se efectuează în proporție a- 
pro lima tiv egală, co aceeași preocu
pare determinată de scopul jocului: 
drumul ceT mai scurt către poartă. 
Orice intrare în posesia mingii, in-

diferent de porțiunea de teren, con
stituie o posibilitate de atac și tre
buie rezolvată ca atare.

Ultima ediție a 
diale a demonstrat că acele 
care ău aplicat cu striutete 
piui stăpînirii și dominării 
lui nu au obținut rezultatele 
tatc (Brazilia. Argentina, 
Dimpotrivă, echipele Angliei 
a Germaniei, aplicând unele 
noi 
lui,

Ținînd seama de 
âlă în fotbalul mondial 
la antrenamente, să acordăm o 
ție și mai mare p 
ziei paselor lungi, a 
a demarcărilor scurte 
bazate pe o preocupare 
pentru lucru in viteză și

Pentru a 
ținem să precizăm că prin acest ar
ticol nu vrem să diminuăm cu ni
mic ihiportanța tactică a mijlocului 
terenului. Vrem numai să punem în 
discuție exagerările legate de jocul în 
această zonă, precum și modificarea 
unor componente ale jocului în atac, 
la mijlocul terenului. Aceasta, de
oarece pe parcursul a 90, de minute 
sînt situații de joc (obiective) -cînd 
la mijlocul terenului circulația înce
tinită a balonului se efectuează în 
funcție de anumite scopuri : tempe
rarea adversarului, menținerea unui 
rezultat, liniștirea organismului după 
eforturi susținute etc.

Necesitatea/ de a ține păsul cu 
tot ceea ce apare nou în fotbal ne 
obligă să revenim asupra exagerări
lor legate de jocul în atac, în ge
neral, și asupra jocului în atac la 
mijlocul terenului. în special.

ION VOICA
asistent la catedra de fotbal 

I.C.F.

campionatelor mon-
3 demonstrat că acele echipe 

au aplicat cu strictele princi- 
te ren ii- 

scon- 
Urugua v ). 

și R.F. 
cuceriri 

ale jocului la mijlocul terenu- 
s-au ridicat în vîrful piramidei, 

orientarea aetu- 
I va trebui ca, 

a tea
ma re perfecționării preci- 

contra a tacului, 
și explozive, 

perna nuntă 
anticipare, 

nu crea uricle confuzii

PROGRAMUL MECIURILOR
DIN CAPITALA

DUMINICA 16 APRILIE

Stadionul „23 August", ora 14,30 : 
Steaua — Progresul ; ora 16,30 : 
Dinamo București — Rapid ;

Stadionul Dinamo, ora 10 : Di
namo Victoria — Dinamo Bacău 
(categoria B) ; ora 12 : Dinamo 
Victoria — Progresul Corabia (ju
niori);

Terenul Timpuri noi, 
Flacăra roșie București 
București 
ra roșie 
Constanța

Terenul
gistul București — Portul 
ța (juniori);

Terenul Voința 1, ora 9,30 : Șc. sp. 
nr- 2 — Dinamo București (ju
niori) ;

Terenul Steaua (Ghencea), ora 
9,30: Steaua București — Progre
sul București (juniori).

ora 9 : 
Rapid 

(juniori); ora 11: Flacă- 
București — 

(categoria C.);
Gloria, ora 12:

Electrica

Metalur- 
Constan-

PRONOSPORT
DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID ȘI STEAUA — PROGRESUL 
ÎN PROGRAMUL CONCURSU
LUI PRONOSPORT DE DUMI

NICĂ

AUTOTURISM „RE- 
16* IN CADRUL PRE-

EXCEPȚIONAL, ÎN

'3 « « i i- 1 1

Antrenorul Nicolae Gurăti explică eleveloi sale, atlete la clubul Progresul, momentul Împingerii iinale 
la aruncarea greutății

' '•• • ...... -u. -fi Foto : Th. Roibu

— UN 
NAULT 
MIULUI 
AFARA PREMIILOR OBIȘNUITE 
ÎN BANI

Cu deosebită nerăbdare este aș
teptat de participant concursul 
Pronosport de duminică 16 aprilie 
1967, care cuprinde la loc de 
frunte întâlnirile celui de al doilea 
cuplaj interbucureștean al anului.

Dinamo, Rapid, Steaua și Pro
gresul sînt echipe care întotdeau
na au furnizat meciuri de calitate 
indiferent de situația lor în cla
sament. Programul acestui intere
sant concurs este următorul : I. 
Dinamo București — Rapid ; II. 
Steaua — Progresul ; III. Jiul — 
Dinama Pitești ; IV. Petrolul — 
Steagul roșu ; V. Farul — U.T.A. ; 
VI. Universitatea Cluj — Politeh
nica Timișoara ; VII. C.S.M.Ș.- 
Iași — Universitatea Craiova ; 
VIII. Siderurgistul Galați — Po
litehnica București ; IX. A.S. Cu- 
gir — Minerul Baia Mare ; X. 
Bologna — Juventus ; XI. Lecco — 
Fiorentina ; XII. Torino — Ca
gliari ; XIII. Venezia — Inter- 
naz ionale. *'

1967
31 34 44
lei din care

I.

• Astăzi este ultima zi pentru 
tragerea LOTO de mîine, vineri 14 
aprilie, 1967.

Nu uitați să vă cumpărați bi
letele din vreme pentru a nu ră- 
tnîne în afara acestei trageri.

• Cinci zile au mai rămas pînă 
Ia închiderea vînzării biletelor pen
tru tragerea autoturismelor LOTO 
din 18 aprilie 1967, la care se a- 
plică o nouă formulă tehnică.

Cu 40 lei puteți participa la toate 
cele 20 extrageri = 80 numere.

PRONOEXPRES Nr, 15 
DIN 12 APRILIE

Extragerea I : ÎS 33 4 
28 26

Fond de premii : 672.028
report la categoria I : 49.370 lei.

Extragerea a Il-a : 40 32 30 23 47 
10 39 5

Fond de premii : 373.094 lei din care 
report la categoria I : 26.786 lei.

Tragerea următoare va avea loc la 
București.

Premiile de 25.000 lei de la con
cursul anterior au fost cîștigate de : 
Tibera Constantin din București la 
extragerea I și Sandor Ianoș din Ba- 
raolt, regiunea Brașov, la extragerea 
a Il-a .
PREMIILE _

LA TRAGEREA LOTO
7 APRILIE 1967

Categoria I : 2 variante a 
categoria a Il-a : 4 a 38.440 
9.610 lei ; ' —

ÎNTREGI ȘI SFERTURI ---------- --------- DIN

54.457 lei; 
lei șl 1 a 

___ , categoria a III-a : 129 a 
1.279 lei și 165 a 319 lei ; categoria a 
IV-a : 407 a 499 lei și 552 a 124 lei ; 
categoria a V-a : 879 a 273 lei și 1.260 
a 68 lei.

Premiile de categoria I au revenit 
partieipanților Voinea Gheorghe și 
Dragoș Maria din Ploiești.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-l'ronosport.

intre.be


Bomânia i Primele zile n-au adus surprize în întrecerile campionatelor mondiale
Bulgaria I (Urmare din pag. 1)

I
va 
de

La sfîrșitul acestei săptămîni 
avea loc concursul internațional 
gimnastică dintre reprezentativele 
feminine și masculine ale României 
ș; Bulgariei. Băieții se vor întrece 
simbâtă, la Sofia, iar fetele vor e- 
volua duminică, la Bacău.. Progra
mai competiției cuprinde numai e- 
xerciții liber alese.

Loturile noastre, care au fost sta
bilite pe baza unui concurs de veri
ficare desfășurat zilele trecute, cu
prind pe următorii sportivi : Elena 
Ceampelea, Rozalia Filipescu. Rodi- 
ca Apăteanu, Cristina loniță. Maria 
Andrioaie, lrina Sărăcuț. Alina Go- 
reac ; Gh. Tobăneanu. A. Cadar, 
Al. Silaghi, C. Băîan. M Simion, 
L. Buh, A. Gririn.

I
I
I

lui nostru Maria Alexandru — E- 
leonora Mhalca, chiar dacă echi
pa gazdă beneficiază de jucătoare 
tinere și talentate și dispune de 
avantajul... v terenului. Vorbind 
despre acest așa-zis avantaj, tre
buie să-mi exprim îndoiala că el 
va influența evoluția gazdelor. Pu
blicul suedez se manifestă destul 
de reținut și este zgîrcit în aplau
ze, chiar dacă este vorba de fa-

voriții săi. Pentru prima oară, în 
cei 40 de ani de cînd 
dinte al F.I.T.M., dl. 
tagu absentează de la 
tele mondiale. Se pare 
întîmplăior, deoarece 
anunțat retragerea din 
care o deține. Cine va fi . noul 
conducător al acestui for sportiv 
internațional ? O vom afla pro
babil joi, cînd vor începe lucră- 
rile Congresului F.I.T.M.

întrucît ora tîrzie la

este preșe- 
Ivor Mon- 
campiona- 

că nu este 
d-sa și-a 
funcția pe

Primele dispute in finalele
campionatului de juniori

a României

terminat marți seară meciul mas
culin România — Elveția, încheiat 
cu victoria noastră la scorul de 
5—0, nu mi-a permis să dau re
zultatele parțiale, o fac acum : 
Rethi — Antal 2—0 (15,19), Giur
giucă — Ghatton 2—0 (16,13), 
Cobîrzan — Grimm 2—0 (16,14), 
Giurgiucă — Antal 2—0 (8,11), 
Rethi — Grimm 2—0 (16,14).

Așa cum spuneam, programul 
echipelor noastre a fost ușor și 
miercuri. In primul meci, disputat 
la prînz, echipa masculină a RO
MÂNIEI a întrecut Irlanda cu 
5—0 : Giurgiucă — Langan 2—0 
(10,16), Cobîrzan — Kaffrey 2—0 
(17,11), Negulescu — Thompson 
2—0 (10,18), Giurgiucă — Kaffrey 
2—0 (11,17), Negulescu — Langan 
2—0 (17,19). Superioritate evidentă 
a echipei noastre. La acest meci 
s-a petrecut un fapt amuzant. Se 
pare că jucătorii Langan și Kaffrey 
sînt în... dispută. Așa se face că 
la meciul Giurgiucă ■— Kaffrey cel 
mai înfocat suporter al jucătorului 
Tomân, cel care făcea cea mai pu
ternică „galerie" a fost Langan. 
Mai mult. La pauza dintre seturi

a venit să-1 roage pe Giurgiucă 
să-1 bată cît mai tare pe... colegul 
său de echipă. Giurgiucă s-a stră
duit, dar, pînă la urmă, Kaffrey 

o înfrîngere 
puțin

GALAȚI 12 (prin telefon). — 
.Reuniunea inaugurală a finalelor cam
pionatului republican de juniori, dis
putată astă-seară în sala Construc
torul din localitate, a prilejuit me
ciuri dîrze și, în general, echilibrate. 
Primii au urcat în ring juniorii mici, 
cea mai spectaculoasă; partidă ftirni- 
zînd-o ..ușorii" Marin Ursu (Viito
rul Buc.) și Ion Girdea (CSM Cluj), 
lată cîteva rezultate tehnice: Șt. 
Boboc (Prog. Buc.) b.p. N. Szolosi 
(CSM Cluj), I. Ciocoi (Voința Bră
ila) h.ab. 2 I. Laslo (Constructorul 
Hunedoara), E. Gorea (Voința Re
ghin) b.p. L. Horvath (CS Oradea). 
M. Toni (Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) 

b.p. Gh. Bahoș (Șc. 
C-lung Muscel). A. 
na mo Buc.) b. ah. !
(ÎS

Giurgiucă in tiltipul meciului susținut ieri cu Langan.
Telefoto : Agerpres

I
I«

I
I

a ciștigat cu 8-2 meciul cu echipa Austriei

sp. de elevi 
Mihalcea (Di- 

2 M.
Cîmpia Turzîi). S 

(IGOR Galati) b.p. Fr. 
(Prog. Salonta). V. 
talul Bocșa) b.p. 
Brăila), M.

Surgent 
Iftimie 

Kisvardai 
Ghercea (Me- 

1 Vlad (CFA 
Ursu (Viitorul Buc.) 

b.p. I Gîrdea (CSM Cluj), 
halcea 
Ca tona (Pn»g. 
ianu (Voința ‘ 
Aldea (Metalul Buzău).

De remarcat deciziile excelente — 
pînă acum — dictate de arbitrii V. 
Popescu (București). I. Dulău (Cluj). 
D. Bocîrnea (Brăila). I. Ștefan (Ga
lati). F. Sava (Brașov) și S. Ma- 
tală (Medgidia). Viitoarea reuniune 
are loc joi seară, iar srmbătă se vor 
disputa finalele

T. SIRIOPOL-coresp.

D. Mi-
(Dinamo Buc.) b. ah. 1 I. 

Salonta). AI Coro- 
Satu Mare) b.p. Șt.

Dinamo (f) 1-3
AZI, ÎN CAPITALA, 

DINAMO - PETROLUL (M)

SIBIU, 12 (prin telefon). — £4e- 
rhi] feminin de categoria A la 
volei, restantă din etapa a XTI-a 
a campionatului, jucat miercuri la 
Sibiu între echipa locală C.S.M. 
si formația campioană republica
nă Dinamo București, a luat sfîr- 
■sit cu victoria oaspetelor, la sco
rul de 3—1 (12, —-8, 15, 10). după 
105 minute de joc foarte animat 
Sibiencele 
rezistență 
In ultima 
condus cu 
siderabil surplus de experiență nu 
l-au putut totuși birui, el fiind 
hotăritor peptru rezultat în fina- 
lurile seturilor trei și patru. Din 

■ echipa învingătoarelor s-au evi
dențiat jucătoarele Ivânescu, Va- 
nea, Șteiănescu și Vamoțiu, de la 
C.S.M.
Schuun 
coresp

le-au opus o dîrză 
dinamovistelor. pe care 
parte a meciului le-au 
7—0, dar al căror con-

remareîndu-se Popa, 
și Bittay. flLIE IONESCU 
principal)

★
partide masculine de ca-
A, aminate din 

a campionatului 
can, au loc astăzi, una 
tală, cealaltă la Oradea, 
rești. in sala Dinamo, 
de la ora 18, Dinamo 
echipa ploieșteană Petrolul. Iar 
la Oradea. Alumina ii dă repli
ca garniturii bucureștene, cam
pioană a țării. Rapid.

Două 
teoorie 
XVI-a

etapa a 
republi- 

în Capi
ta Bucu- 
incepînd 

fntilnește

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

VIENA, 12 (Agerpres). întîlni- 
rea de șah dintre echipele femi
nine ale României și Austriei, des
fășurată la Viena în două tururi 
(la 5 mese), s-a încheiat cu scorul 
de 8—2 în favoarea șahistelor ro
mânce. In cea de-a doua rundă ju
cătoarele echipei României au rea
lizat 4'/2 puncte din 5 posibile.

Meciul Clay-Patterson
sub semnul întrebării
NEW YORK. Organizatorii me

ciului pentru titlul mondial de 
box la categoria grea între Cassius 
Clay și Floyd Patterson se află 
în dificultate, deoarece guvernato
rul statului Nevada nu este de 
acord ca această întîlnire să se 
desfășoare în orașul Las Vegas, 
sau în orice altă localitate din 
acest stat.

După cum se știe, meciul era 
programat pentru data de 25 apri
lie în orașul Las Vegas, unde cu 
aproape doi ani în urmă Cassius 
Clay l-a învins prin abandon, în 
repriza a 12-a, pe același Patter
son. Motivînd h-otărirea 
cialitățile din Nevada 
meciul dintre cei doi 
prezintă interes, Floyd 
nefiind un adversa^ valabil pentru 
actualul campion mondial. Antre
norul lui Cassius Clay, Angelo 
Dundee, a dedarat că. deocam
dată, el nu a fost înștiințat pe cale 
oficială de această hotărîre ți a 
început antrenamentele.

luată, ofi- 
susțin că 

boxeri nu 
Patterson

CALE
IN MOMENTUL de 

față englezii studiază și 
experimentează posibili
tatea arbitrajului la fot
bal efectuat de doi arbi
tri (în Jeren). Prima ex
periență a avut loc cu pri
lejul unui meci dintre 
două echipe din Londra. 
Stanley Rous și fostul ar
bitru internațional de fot
bal Ken Aston, care au 
asistat la meci, s-au de
clarat șatisfăcuți de acest 
procedeu de arbitraj.

JUSTIȚIA a intervenit 
recent în fotbalul olan
dez. Deoarece jucătorul 
Theo Lazeroms de la 
Sparta Rotterdam a sem
nat un contract cu un 
club din Statele Unite, 
conducerea clubului l-a 
dat in judecată. Tribuna
lul a hotărît ca, de fie-

rezultatele înregistrate în ziua 
Nicolau — Kattinger

Iată
a doua :
1—0 ; Polihroniade — Sand 1—0 ; 
Perevoznic — Hausner 1—0 ; Teo- 
dorescu — Bauer */2—'/2 ; Makai — 
Bergman 1—0.

Turneul interzonal 
de

TUNIS. între 
20 noiembrie va 
tala Tunisiei turneul interzonal de 
șah, cu participarea a 24 de ju
cători. Printre participanți se nu
mără Tal. Stein. Geller, Korcinoi, 
Gipslis (U.R.S.S.), Fischer, Evans, 
Reshevsky (S.U.A.), Gligorici, Ma- 
tanovici, Ivkov, Matulovici (Iugo
slavia), Portisch (Ungaria), Larsen 
(Danemarca), Jimenez 
alții. în cadrul 
de baraj de la 
internațional A. 
ficat în dauna 
M. Taimanov.

15 octombrie și 
avea loc în capi-

(Cuba) și 
recentului turneu 
Tallin, maestrul 
Gipslis s-a cali- 
mareluj maestru

Datele de desfășurare a viitoarelor ediții
ale „C. C. E.“ la fotbal

BERNA, 12 (Agerpres). Comi
tetul executiv al Uniunii europene 
de fotbal (U.E.F.A.), întrunit re
cent, la Berna, a stabilit datele 
de desfășurare a viitoarelor trei 
ediții ale „Cupei campionilor eu
ropeni". Iată aceste date : ediția
1967— 1968 : „16-imile de finală" 
între 20 sentembrie — 4 octom
brie ; „optimile de finală" între 
15 și 29 noiembrie ; ediția
1968— 1969 : „16-imile de finală"

între 18 septembrie 
brie ;
12 și 
1970 :
17 septembrie și 1 
„optimile de finală' 
26 noiembrie.

De asemenea, s-a 
dc-a 21-a ediție 
U.E.F.A.

„optimile de 
27 noiembrie ;
„16-imile de

Ș>

și 2 octom- 
finală" între 
ediția 1969— 
finală" între 

octombrie : 
între 12 si

hotărît ca cea 
a turneului 

rezervat echipelor de 
juniori, să se desfășoare în Franța, 
pe Coasta de Azur, între 13 și 21 
aprilie 1968.

VIAȚA LUI HELENIO HERRERA TRANSPUSĂ PE ECRAN
Helenio Herrera, cel mai cunos

cut antrenor de fotbal din—Eu
ropa, își va face debutul ca actor 
de film. Recent, la Milano, unde 
Herrera se ocupă de pregătirea 
echipei Internazionale. a început 
turnarea filmului „Ditirambo" m 
care celebrul antrenor deține ro
lul principal. Regizorul filmului 
este spaniolul Gonzalo Suarez, iar 
actrița principală este Charo Lo
pez, studentă la Facultatea de fi
lozofie din Salamanca. Acțiunea

filmului, care povestește viața lui 
Herrera, se petrece la Milano. Pa
ris ți în Spania.

Amatorii de fotbal, care au asis
tat la ultimele antrenamente ale 
echipei 
surpriza 
Herrera 
dragoste
pez. Bineînțeles că era vorba de 
o scenă din filmul al cărui erou 
principal este Herrera.

Internazionale. au avut 
de a-1 vedea pe Helenio . 
într-o inedită... scenă de 
cu frumoasa Charo Lo-

I D O S
care dată cînd Sparta va 
juca fără Lazeroms, aces
ta să plătească o amen
dă de 600 000 franci ve
chi. Pe de altă parte, el 
este obligat prin decizia 
tribunalului să ia parte 
la 4 antrenamente ale 
clubului. Altfel va plăti 
o altă amendă. Neplătind, 
riscă închisoarea. Laze
roms se află însă la 
Pittsburgh și singurul lui 
risc este că nu se va mai 
putea intoarce niciodată 
în Olanda.

CELE opt duzine de 
„care cu pinze” care au 
luat startul de la Colomb 
Bechar au ajuns în 14 
zile în capitala Maurita- 
niei, după ce au străbă
tut o distanță de 3 000 
km. Th urma succesului 
expediției, organizatorul

COP
ei, colonelul Bonnet, a 
anunțat : „Anul viitor 
vom traversa întreaga 
Sahară". Se pare că acest 
mijloc de transport — 
carul cu vele — va de
poseda cămila de titlul 
ei de „corabie a deșertu
lui".

ÎNTR-O VECHE loca
litate din apropierea Ode- 
sei, arheologii au desco
perit niște patine din 
oase de cal. Specialiștii 
apreciază că locuitorii de 
pe malul Mării Negre 
practicau patinajul acum 
3 200 de ani !

„CUPA campionilor eu
ropeni" la fotbal este o 
competiție foarte apreciată. 
Actuala ediție a Înregis
trat un număr de aproa-

CAL

a reușit să „obțină" 
cu două puncte mai 
decît Langan...

Alte rezultate din 
amiezii : băieți — Japonia cu E- 
cuador 5—0, cu Ghana 5—O, cu 
Finlanda 5—0 ; R.P.D. Coreeană 
cu Australia 5—0, cu Maroc 5—0 ; 
Suedia cu Scoția 5—0, cu Canada 
5—0 ; U.R.S.S. — Luxemburg 
5—0 ; Iugoslavia cu Noua Zeelan- 
dă 5—0, cu Indonezia 5—1, cu 
Spania 5—0 ; R.D.G. — Indonezia 
5—0 ; Cehoslovacia — Cambodgia 
5—1 ; Anglia — Belgia 5—1 ; Un
garia — Belgia 5—0 ; Irlanda — 
Portugalia 5—3, R.F.G. cu Izrael 
5—3, cu Elveția 5—1 ; Izrael — 
Portugalia 5—3 ; fete : Japonia cu 
Norvegia 3—0, cu Noua Zeelandă 
3—0 ; U.R.S.S. — Elveția 3—0 ; 
Cehoslovacia — Spania 3—0, An
glia — Luxemburg 3—0, Suedia — 
Scoția 3—0. Seara tîrziu s-au în
cheiat și ultimele partide susținute 
de echipele noastre : România — 
Portugalia (b) 5—0, România — 
Scoția (f) 3—0.

severă

cursul după-

PE SCURT
NEW YORK. La St. Petersbourg 

(Florida) a început un turneu in
ternational de tenis la care ia 
parte și campionul român Ion 
Tiriac. Rezultate din primul tur 
(simplu bărbați): Gulyas — Tut- 
vin 6—3, 8—6 : Mandarino — 
Thompson 7—5, 6—2 ; Koch — 
Cramer 6—1, 6—4; Gisbert — 
Contet 4—6, 6—4, 6—4. Simplu 
femei : Carmen 
Betty Stove 6—1, 
Groenman — '
6—0, 6—1.

PALERMO. _ 
fășoară un turneu internațional de 
tenis la care participă sportivi din 
Chile. Franța, Iugoslavia. Repu
blica Sud-Africană, U.R.S.S.. Ita
lia si alte țări. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate la simplu 
bărbați : Nicola Spear (Iugosla
via) — S. Tacchini (Italia) 9—7, 
6—2; 
Corla
Maioli (italia) — Cornevo i Chile) 
fi—1. 6—3.- Metrevelr ‘ (UJLS.S.j 
— Giordano (Italia) 8-—6. 6—

MUNCHEN. Primul meci <5h 
cadrul semifinalelor «Cupei cu
pelor" la fotbal, desfășurat la 
Miinchen între formația vest-ger- 
mană Bayern Munchen și echipa 
belaiană Standard Liege, s-a în
cheiat cu scorul de 2—0 (2—0 
In favoarea gazdelor. Golurile ai 
fost marcate de Muller (min. 2 
și Kupferschmidt (min. 101 Din 
rtndul jucătorilor vest-german 
s-au remarcat Beckenbauer s 
Muller.

ADDIS ABEBA. Comitetul ohm- 
pic etiopian a anunța* că Etiopi; 
nu va lua parte la 
Jocuri Olimpice din 
cazul tn care C.LO. 
partici-area echipei 
Sud-Africane, tară exclusă de I. 
precedenta olimpiadă din ca-zz 
politicii sale de apartheid

Mandarino —
6- -2; Trudy

Elizabeth Cannon

La Palermo se des-

Pinto Bravo (Chile) — 
(Italia) 6—2, 4—6. 6—1 ;

viitoareli 
Mexic ii 

va accent; 
Republici

pe tlouă milioane de 
spectatori. Cele 32 de me
ciuri din . primul tur au 
fost vizionate de 869 Ott) 
spectatori, optimile de 
finală de 619 000. sferturile 
de finală de 440 000 Tn me
die, 34 000 de spectatori la 
un meci. La partidele sus
ținute de Inter au asistat 
468 000 : 163 000 la meciurile 
cu Torpedo, 105 000 la cele 
cu Vasas și 200 000 la cele 
eu Reni.

REMIREZ PACHECO, an
trenorul de fotbal al clu
bului spaniol Bilbao, a de
clarat că renunță la postul 
său și că va deveni... îm- 
blînzitor de lei. După pă
rerea sa, această îndelet
nicire este mai liniștită și 
mai sigură decît cea de 
antrenor de fotbal. Pache
co a ajuns la această con
cluzie după ce un grup de 
suporteri ai echipei sale, 
supărați de o serie de 5 
înfrîngeri consecutive, i-au 
dat foc la casă și au în
cercat. să-1... linșeze.

IUBITORII de atletism 
așteaptă cu deosebit inte- 

E I D O

res pYime TntPntre Ameri
ca—Europa. programat^ 
zilele de 9 și 10 august 
1967 la Montreal fCanadal. 
oraș care anul acesta va 
fi gazda Expoziției mon
diale. Tntîlnirea se va des
fășura pe un stadion spe
cial construit in incinta 
expoziției, eu o capacitate 
de 25 000 locuri și dispu- 
nînd de o pistă din mate
rial plastic.

CONDUCEREA cunoscu
tului club londonez ..Chel
sea" a interzis rînznreo 
alunelor prăjite pe stadio
nul său, Stamford Bridge, 
deoarece se constatase că 
spectatorii, avînd aproape 
mereu gura plină cu alune, 
nu mai... încurajau sufi
cient pe fotbaliștii locali.

Sindicatul vînzătorilcr de 
alune a sugerat însă in
stalarea în tribunele sta
dionului a unor megafoa
ne, la care să se transmi
tă încurajări imprimate pe 
benzi de magnetofon. în 
felul acesta au fost împă
cate și capra si varza.
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