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Start in Spartachiada de vară
■" — nw

Din nou în întreceri...
începe o nouă ediție a 

Spartachiadei de vară. în 
nenumărate asociații din 
întreaga țară se inaugurea
ză azi etapa I a acestei 
tradiționale competiții, me
nite să atragă pe terenu
rile de sport oameni de 
toate vîrstele într-o rod
nică activitate competițio- 
nală de masă. Unele aso
ciații sportive mai vredni
ce au devansat data star-

Adriana Ionescu, flnlsoare 
Ia .Victoria" cauciuc, sudo
rul Mihai Ordoc (S.P.O.B.), 
lăcătușul Ion Samson 
(I.M.M.), Gherghina Radu, 
Ioana Ene, Nicolae Nico- 
lae, Vasile Frusina, Ion 
Turlă, Victoria Tănase 
(Școala profesională elec
tromagnetica).
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tului. Astfel, sute de spor
tivi din raionul V. I. Le
nin din Capitală s-au în- 
tîlnit joi după-amiază pe 
stadionul Progresul. La fes
tivitatea de deschidere au 
luat parte peste 600 de ti
neri și tinere din asocia
țiile Vulcan, Electromagne
tica, Tinăra Gardă, I.T.B., 
Oțelul, Tricotajul roșu etc. 
Apoi s-au desfășurat con
cursuri de atletism, hand
bal și fotbal. Iată cîțiva 
dintre primii învingători ai 
diferitelor probe atletice:

SPRE PERFECȚIUNE...
Sub îndrumarea profesorului 

Mircea Olaru elevii de la 
„Viitorul1,1 din Capitală își per
fecționează în cadrul antrena
mentelor de la bazinul Flo- 
reasca tehnica luării startului.

Foto: T. Roibu

Trimisul nostru special la Stockholm,
C. COMARNISCHI. ne relatează telefonic:

PROBELE PE ECHIPE DE LA' 
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Anul turistic international

Noutăți despre tainul bucureșlean

• EXPLICAȚIA UNEI IN- 
FRlNGERI • REZULTA

TELE DE ASTAZI

Obiectivele turistice din 
apropierea Capitalei — pă
durile Pustnicul, Băneasa 
lunca Argeșului — Ia 

MihăiTeștt șl Copăcent — 
parcul Mogoșoaia, Snago- 
vul, Căldărășanii — au pi
torescul și farmecul lor.

Ce rezervă aceste locuri 
— în noul sezon turistic 
- amatorilor de drumeție?
Dintr-o discuție avută cu 

ing. N. IOSUB, șeful ad. 
junct al secției gospodărie 
comunală din Sfatul popular 
al orașului București, am 
aflat că în toate punctele 
turistice din preajma ora
șului se fac obișnuitele a- 
menajări de primăvară se 
curăță aleile, se plantează 
flori șt arbuști, se comple
tează parcul cu bănci, se 
revizuiesc Instalațiile sa
nitare, se dă un ultim re
tuș cabanelor, iar acolo 
unde există o „oglindă* 
de apă, bărcile sint gata 
de... plimbare. De aseme
nea, în centrul atenției stă 
punerea la punct a drumu
rilor de acces. Astfel, la 
Snagov se asfaltează dru
mul de Ia camping ; la fel, 
drumul de la șoseaua na
țională din Brănești spre 
Pustnicul. La îmbunătățirile 
ce se aduc celor două 
ștranduri naturale de pe

Argeș se adaugă și repara
ția capitală a șoselei care 
duce de la podul Mihăileștl 
pînă la plaja de pe ma
lul apei.

Tot în cadrul acțiunilor 
ce se întreprind în vede
rea Înfrumusețării Capita
lei, fn acest an turistic in
ternațional, trebuie să amin
tim amenajarea în cele mal 
bune condiții a ștranduri
lor orașului, crearea de noi 
spații verzi, plantarea a 
60 000 de arbori în parcuri, 
pe străzi etc.

Tovarășul AL. SÎRBU. 
vicepreședintele comisiei o- 
rășenești de turism, ne-a 
furnizat o serie da date

N. TOMA
(Continuare in pag. a 3-a)

MSigiiiHiniB»
in CAPITALA

Citiți în pagina a 4-a 
programul complet al între
cerilor sportive de sîmbătâ 
și duminică din Capitală.

Așa cum începuse în- 
tîlnirea masculină Româ
nia — R. F. a Germa
niei, desfășurată joi 
seară și avînd caracter 
decisiv pentru califi
carea în grupa semi
finală, întrezărea clar o

victorie confortabilă a sportivilor noștri. Din 
primele 3 meciuri, jucătorii români învinse
seră în două, au cîștigat, apoi, încă o partidă,

«■■lllllllllillllaia....

(Continuare in pag. a 8-a)

Punct final în cea de a il-a etapă a 
„Cupei F.R.C.", desfășurată ieri : ciclistul 
bulgar D. Kolev cîștigâ primul loc. El este 
urmat de Ion Cosma.

Foto : A. Neagu

Citiți in pag. a 4-a cronica întrecerii

Republicii

Concursul republican de primăvară la atletism i

Juniorii mici la start, pe stadionul

Astăzi și mîine, 
dionul Republicii 
pitală aproape 500 de ju
niori mici se vor întrece în 
cadrul concursului atletic 
republican de primăvară. 
Antrenorul federal de ju
niori, Lixandru Pândele, 
ne-a declarat: .Competiția 
va constitui o trecere în 
revistă a rezervelor atle
tismului nostru, o posibili
tate de remarcare a ele
mentelor nou apărute în

pe sta- 
din Ca-

acest sezon. Printre cei mai 
Îndreptățiți să aspire la cu
cerirea primelor locuri sint: 
L. Nițuiescu (Cimpina) și 
V. Majdik (Cluj) Ia 80 m. 
Gh. Cincă (Buc.) la 110 mg. 
D Vigu (Cluj) și A. Cos- 
mănescu (Buc.) la înălțime, 
D. Tihărău (Buc.) la lun
gime, D. Moșoiu (Arad) la 
greutate, Alina Popescu 
(Buc.) la 60 m și lungime, 
Doina Prăzaru (Craiova) și 
Zoe Moldovan (Tg. Mureș)

și Miliana Micula înălțime
(Buc.) Ia greutate*.

Cu prilejul concursului 
vor fi stabilite și primele 
recorduri republicane de ju
niori mici la greutate (6 
kg), disc (1,5 kg), 
(0,800 kg), ciocan (6 
la băieți și greutate 
— la fete.

Astăzi, întrecerile 
de la ora 9,30 și 16, iar 
mîine, de la ora 9.

s uliță 
kg) — 
(4 kg)

încep
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Alina Popescu, învingătoare în toate competițiile de sală, 
este favorita probelor de 60 m și lungime ale concursului 

republican de juniori mici
Foto : V. Bageao

Stingă: Datcu și Popa, Ionescu și Dumitriu II. 
Dreapta.- Mateianu și Haidu 

(Văzuți de Neagu Rădulescu)

HULIGANILOR - PEDEAPSA 
PREVĂZUTĂ DE CODUL PENAL!
Pe marginea gravului epilog al unui meci de volei disputat la Timișoara

Cu profundă indignare am aflat și 
vă relatăm amănuntele de față, privind 
reprobabilele fapte săvîrșite cu prile
jui meciului feminin de volei desîășurat 
în ziua de duminică 9 aprilie la Timi
șoara între echipa Universitatea din 
localitate și Medicina București, frunta
șele seriei secunde ale categoriei B. 
Partida, al cărei rezultat era decisiv 
pentru poziția de lider și, respectiv, 
promovarea cîștigătoarei în categoria A, 
s-a încheiat cu victoria formației bucu- 
reștene la scorul de 3—2 (15—6, 9—15, 
15—9, 7—15, 16—14). .Gazdele au con

dus în setul cinci cu 14—10, dar ci- 
teva erori comise de arbitrul Radu Save 
(Brașov), depășit de importanta jocului, 
au făcut să le cedeze nervii*, sună ex
plicația dată de corespondentul nostru 
voluntar din Timișoara Aurel Arnăutu, 
care a urmărit meciul și ne-a transmis 
rezultatul, dar 
nu ne-a spus 
organizatorice

care — din păcate — 
nimic despre condițiile 

improprii ale meciului,

CONSTANTIN FAUR

(Continuare în pag. a 4-a)
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Handbalul a cunoscut o largă râspîndire în rindurile școlarilor noștri. Mulți dintre aceștia sînt îndreptați 
șporlive. cluburilor etc. lată-i in imagine, la un antrenament, pe jucătorii Școlii sportive nr. 1 din Capitală.

Anul trecut. Ministerul 
Invățomînlului și Consiliul 
General al UCFS au luat 
o serie de măsuri in ve
derea dezvoltării educației 
fizice și a sportului in 
școli, a sporirii contribu
ției acestora la întărirea 
sănătății și la educarea ti
neretului studios, la folosi
rea utilă și recreativă a 
timpului fiber.

Tn această direcție, po
sibilitățile de organizare a 
activității sportive într-o 
școală generală din me
diu! sătesc sînt multiple, 
iar formele care pot duce 
la atragerea elevilor în 
practicarea exercitiilor fi
zice și a sportului sînt ex
trem de variate.

Valorificarea acestor po
sibilități depinde însă în 
mare măsură de spiritul de 
inițiativă și de perseveren
ța învățătorilor si profeso
rilor, de căutările lor în 
a ieși din munca șablon 
(pe care încă mulți con
tinuă să o desfășoare), de 
modul cum ei reușesc să-și 
atraqă sprijinul larg al 
conducerii școlii, al tuturor 
cadrelor didactice și al or
ganelor locale

Pentru a explica aceste 
aspecte, ne vom ocupa în 
rîndurile de față de o 
școală din mediul sătesc, 
unde faptele sînt deosebit 
de grăitoare

Cine merge azi la Școala gene
rală din comuna Micfalău, raio
nul Sf. Gheorghe, rămine plăcut 
impresionat de modul în care 
conducerea acestei școli șl în 
special învățătorul Fejer Acațiu 
au rezolvat problemele educației 
fizice și ale sportului.

CE ERA TN TRECUT? în urmă 
cu 7 ani, în această școală nici 
nn se pomenea de activitate 
sportivă. Nu exista nici un fel 
de teren sportiv, iar ca Inven
tar sportiv erau doar cîteva 
mingi primite de la Secția ra
ională de invățămînt. Despre 
activități sportive, deci, nu se 
putea discuta. Predomina, în 
schimb, mentalitatea că nu se 
poate face prea mult. „E sat de 
munte, mult timp vremea este ră
coroasă — se spunea adesea — 
copiii se pot Îmbolnăvi dacă lu
crează afară etc.'. De altfel, nici 
elevii, prin lecțiile ce le făceau 
mai mult în clasă, nn se simțeau 
atrași pentru activitățile sportive.

CUM SE PREZINTĂ LUCRU
RILE ASTAZI ? Prin munca plină 
de entuziasm si pasiune a în
vățătorului Fejer Acațiu, multe 
c-au schimbat în ultimii ani la 
Școala generală din Micfalău.

Om cu inițiativă, spirit practic, 
bun organizator, și gospodar, el 
a sesizat posibilitățile existente șl, 
lntrînd în cadența cerințelor ac
tuale, a început lupta cu greută
țile și mentalitatea greșită a unora. 
Perseverent, învățătorul și-a atras 
ctima, prețuirea și sprijinul con
ducerii școlii, al cadrelor didac
tice, al comitetului de părinți, al 
organelor locale și al elevilor, în 
vederea asigurării unor condiții 
materiale pentru practicarea e- 
xercițiilor fizice și crearea unui 
climat sportiv favorahil în 
școală.

AZI, Ia școala din Micfalăn în
vață 314 elevi. Aceștia dispun 
de un teren de handbal. unul de 
volei, sectoare pentru atletism, 

portic cu inele și prăjini, frin- 
ghii, bară fixă, paralele, iar re
cent a fost dată în folosință și o 
sală pentru practicarea tenisului 
de masă și a șahului. Proiecte 
de viitor: amenajarea în această 
primăvară a nnui teren de bas
chet. a unei trambuline pentru 
sărituri ia schi și sprijinirea a- 
sociației sportive din comună 
pentru amenajarea laTerenol de 
fotbal a nnei piste pentru atle
tism și a nnei popicării acope
rite.

Cu sprijinnl secției raionale de 
învățămint, dar mai ales prin 
posibilități proprii, școala a a- 
juns să fie destul de bine dotată 
și cu inventar sportiv. Echipele 
reprezentative ale școlii au e- 
chipament de antrenament, de 
prezentare la competițiile ofi
ciale, peste 40 mingi, diferite 

CLIMATUL 
SPORTIV 
AL ȘCOLII

materiale pentru atletism, gim
nastică, schi, box, turism, iar 
fondurile asociației au crescut 
cu 2 000 lei încasați de la cele 
două serbări sportive organizate 
recent la căminul cultural. La 
toate acestea se adaugă și echi
pamentul personal al fiecărui e- 
lev (chiloți și maieu).

O dată cu asigurarea condiții
lor materiale, la școala din Mic
falău s-au lărgit posibilitățile de 
cuprindere a unui număr cit mai 
mare de elevi la diferite activi
tăți sportive și s-a instaurat o 
atmosferă favorabilă desfășurării 
acestei activități.

Lecțiile de educație fizică, în 
majoritatea lor, de la clasele 
V—VIII se desfășoară și iarna în 
aer liber, fiind axate pe învăța
rea schiului. Majoritatea elevi
lor și-au procurat schiuri și au 
învățat să schieze destul de bi
ne. Orele de activități sportive 
sînt așteptate cu nerăbdare. La 
ele participă, de regulă, un nu
măr de 60-100 elevi. Plăcut im
presionați de cele aflate, am 
asistat la o oră de activități 
sportive. într-o disciplină de ad
mirat, 92 de elevi și eleve au 

„PE MINE CINE MĂ PLĂTEȘTE?"
Scena se petrece la sediul Consiliului raional 

UCFS Alba Iulia, Decor obișnuit. Personaje: două. 
Vicepreședintele consiliului raional — tovarășul Vio
rel Berta — și numita Floare Stanciu. Cel de-al 
treilea personaj — Miron Bădulescu, secretarul 
asociației sportive „Refractara* — lipsește. Regi
zorul nu l-a anunțat, dar și dacă l-ar fi anunțat, 
respectivul tot ar fi dat bir cu fugiții.

Tov. Berta : Iar ai venit, nană Floare ?
Tov. Floare : Iară, dară... Că or trecut cinci luni 

de cînd aștept, mă rog frumos, da* nime* nu mă 
ajută. Sini cinci luni de cînd tât spăl și iar spăl 
țoalele fotbaliștilor de la „Unirea*, care le mîzgă- 
lesc de tri ori pe săptămînă — și ăi tineri, și ăi 
mai bălrini.

Tov. Berța : Juniori și seniori, nană Floare,

Tov. Floare: Așe, așe. Cum spui dumneata / 
Ziceam că spăl și iar spăl țoalele și încălțările lor, 
iar de plată, nici vorbă ! Cînd am făcut contract 
cu tovarășul Miron Bădulescu, de la „Refractara*...

Tov. Berța : Secretarul asociației, nană Floare.
Tov. Floare : Așe, așe. Cum spui dumneata. Zi

ceam că în contract o scris că-mi dă 400 lei pe 
lună pentru muncă, sopon, zodă, mă rog frumos. 
Da* vremea trece, iar eu, că stau lingă stadion, 
spăl mereu pe degeaba.

Tov. Berța : Am vorbit cu aînșii. N~qu bani...
Tov. Floare: Am aflat și eu că-s datorați pînă 

în git. N-or plutit nici pă ăl care-i muștruluiește 
pe jucători.

Tov. Berța : antrenor, nană Floare.
Tov. Floare : Așe, ușe. Cum aici dumneata.

D-apoi, eu-s femeie săracă, mâ rug fnum&s. și am 
muncit. C. si fac ? l‘e mia. cina bm plătește ?

Pauză. Tovarășul Berța si-a arias capul ia mii.ii, 
studiind bugetul asociației. I rmeazi si virez, 
acesteia subvenția pentru ecUpa do aahi, dar știe 
că in acest caz at va fi ingbițUi de datorul* 
existente, iar voleiul nu sa are. fonduri.

Cînd își ridică privirea, constată ea mm Flaora 
Slcuciu a dispărut : discretă, liniștită, eu mult fia 
simț si răbdătoare — nai ales ribdil-.r.! — 
cum iul femeile de prin părțile .fiuia iirr.

Nana Floare a plecat. Ilar inlrabana miram S 
„Pe mine cine mâ plSH-sle ?* jmar anei fi • infra . 
bare :chiar așa de cuconași mal fotbaliștii ^rspea 
tivi, din campionatul rereuual. ră m ti mm smăda 
turnuri m'Jtipaiaeulul ?

SEVER KORAN

lucrat fără întrerupere pe zece 
alegere, sub conducerea unor 
instructori recrutați din cei mai 
buni elevi sportivi.

A intrat in tradiția școlii ca 
de două ori pe an elevii să dea 
în fața locuitorilor satului ser
bări sportive. Recent, de exem
plu, a avut loc serbarea spor
tivă de la sfirșilul trimestrului 
IL Programul a cuprins exerci
ții sportive, demonstrații de gim
nastică, box, trintă, după care 
au fost premiați elevii fruntași 
pe școală la spart

Pentru serbarea sportivă care 
va avea loc la sfîrșitul lunii mai, 
pe terenul sportiv, încă din luna 
martie an început pregătirile ce
lor 8. ansambluri de gimnastică, 
s-au stcbiiit grupele de elevi 
care se vor întrece la jocurile 
marinărești, la ștafete, la pro

bele de atletism. la ciclism.
In timpul liber, elevii din 

Micfalău desfășoară activități 
sportive cu o sferă largă de cu
prindere și în forme mult prefe
rate de ei. în acest an, la etapa 
pe clase a campionatului școlilor 
generale a participat întregul e- 
fectlv al claselor V-VIII, Iar la e- 
tapa pe școală s-au întrecut la 
handbal și volei cîte 5 echipe de 
băieți și 5 echipe de fete, la oină 
4 echipe, la atletism 26 băieți și 25 
de fete. Cu regularitate, vara și 
iarna, se organizează concursuri 
în cadrul spartachiadelor. Pri
măvara, competiția. cea mai 
mult așteptată de către elevi este 
„Cupa agriculturii”.

De altfel, zilnic, locurile de 
joacă ale multor elevi sînt te
renurile sportive ale școlii. Nu
meroși elevi își petrec în mod 
util șj recreativ timpul liber pe 
aceste terenuri, antrenîndu-se în 
grupuri sau individual. Iar stră
daniile lor, buna pregătire spor
tivă le-au oferit multe satisfacții. 
Anul trecut, la gimnastică, în ca
drul „Cupei agriculturii" au cîști- 
gat locul I pe regiune la băieți 
și la fete și locul I pe țară în

spre secțiile de performanță ale școlilor
Foto: T. Roibu I

I
I
I

de 
la 
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1965. La atletism, locul I La șta
feta 4x50 m din cadrul concursu
lui republican de copii. Locuri 
fruntașe pe raion au ocupat și la 
fotbal, handbal și volei.

în vacanțele de iarnă și 
ră, mulți elevi participă 
cursii dintre cele mai 
sânte. Sub conducerea învățăto
rului Fejer Acațiu, care și el 
este un pasionat turist, elevii fac 
diferite excursii pe jos, în ju
rul comunei. De mult interes se | 
bucură și excursiile cu biciclete
le. în cadrul raionului și regiu- | 
nii. Din rindul zecilor de elevi 
care au devenit pasionați pentru 
excursiile pe bicicletă, 20 dintre 
ei, împreună cu învățătorul Fejer. 
au făcut 
de zile, 
acest an 
excursie pe biciclete în Bulgaria. |

■A

I
Ianul trecut, timp de 30 

turul României, iar în 
se pregătesc pentru o I

atmosfere 
activită- 

Mic- 
mă- 
Cli-

I
i
I

în realizarea unei 
favorabile desfășurării 
ții sportive la școala din 
falău a contribuit în mare 
sură și conducerea școlii, 
malul favorabil creat de condu
cerea acestei școli, de cadrele 
didactice, pentru activitatea spor
tivă este reflectat de însuși pla
nul de muncă al școlii. care 
printre altele prevede : profeso
rul de educație fizică va organiza 
trimestrial discuții cu cadrele de 
la clasele I-IV și le va aduce 
la cunoștință exercițiile și com
petițiile sportive pentru clasele 
respective ; profesorul de edu
cație fizică va ține un instructaj 
cu toți elevii școlii, pentru fo
losirea corectă a 
instalațiilor 
la orele de 
tivitatea va 
gimnastică, 
demonstrații de masă ;
jarea unui teren de baschet în 
curtea școlii și a clubului șco
lar, cu masă de tenis; obliga
tivitatea celorlalte cadre didactice 
de a asista cel puțin 10 ore de 
educație fizică.

Cunoscînd pasiunea și dragos
tea pentru sport a celor din Mic
falău, sîntern încredințați că și 
pe viitor despre activitatea spor
tivă de aici se vor scrie numai 
lucruri frumoase, că Ia succesele 
de pînă 
tele. Iar 
școli va

I
I
I
I
I
I
I

aparatelor și 
sportive din școală ; 
ansamblu sportiv ac- 
fi axată pe atletism, 

jocuri sportive și 
amena-

I
I
I
I
I
I
I
I
Iacum se vor adăuga al- 

exemplul bun al acestei 
fi urmat și de altele. I

prof. GH. VLĂDICĂ p

cu cititorii
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• Andrei Nicolae, din Tohanul 
Vechi, ne scrie că e un entuziast 
suporter al echipei de fotbal Ra
pid București. N-avem nimic de 
obiectat. Fiecare iubitor al fot
balului are. desigur, una sau mai 
multe formații preferate. Citito
rul nostru dorește ca sfaturile pe 
care le adresează jucătorilor de 
la Rapid să vadă lumina tiparu
lui. îi satisfacem această do
rință : „1. C. Dan să-și revină la 
forma de altădată, să fie din nou 
un adevărat „stîlp* al apărării, 
așa cum a fost, de pildă, în me
ciul de la București, cu echipa 
Portugaliei. 2. Ion Ionescu să-și 
arate din nou măiestria în mar
earea golurilor. 3. Dumitrîu să 
renunțe la unele „jonglerii*, să 
joace mai mult pentru echipă-.

Tn ce ne privește, sîntem de 
acord cu observațiile dv, Dar, să 
vedem și... replica favoriților dv.. 
eventual chiar în partîda-cheie de 
duminică.

S Vasile Ciobotaru din Foc
șani, un aprig susținător al e- 
ehîpei de fotbal Unirea din lo
calitate (expresia îi aparține), 
transmite felicitări pentru modul 
în care a fost arbitrat meciul din 
categoria C dintre această forma
ție și Flamura roșie, desfășurat 
la Tecuci (1—1).

Cititorul nostru își exprimă însă 
regretul că nu a reținut numele 
arbitrului. Vi-1 amintim noi: R. 
Buzdun. din București.

Nu de alta, dar și arbitrii buni 
trebuie popularizați.

• Un grun de profesori ai li
ceelor „Frații Buzești* și „N. Băl- 
cescn- din Craiova mulțumesc pe 
această cale c.hibulni Steaua pen
tru vizita făcută la aceste licee 
de către maeștrii ©meriți ai spor
tului Ton Voinescu, Gheorghe 
Fiat. Gh. Vtrim și de maestrul 
«sportului Gh. Gruia. Discuțiile 
lor cn elevii — ne scriu profesorii 
eraioveni — an avut un efect 
deosebit pentru popularizarea fot
balului. boxului. tenisului și 
handbalului din aceste școli.

Tntr-adevlr initiative este dem
nă de toată lauda «î ea trebuie 
mnlinuată nn numaî de sportrvS 
fruntași de la Sir a—, ci șâ de 
sportivi apartinînd altor dubori.

• Cîțiva suporteri ■ echipei 
de fotbal C.F.R. din Caransebeș 
ne-an scris că afi urmărit la 
Anina meciul din cat. C dintre 
echipa lor si Mineral Anina. Ei 
contestă valabilitatea golului vic
toriei (marcat de localnici) «î a- 
firmă că arbitrul N. Ștef—Craiova 
a prelungit nejustificat meciuL 
Contestația echipei dv. nu a fost 
încă analizată de federația de fot
bal. Citind însă raportul arbi
trului. am retinut că golul s-a 
înscris în condiții perfect regu
lamentare și că meciul a fost 
prelungit cu două minute pentru 
..repetatele trageri de timp-.

Nu putem fi de acord cu code 
aluzii ironice la adresa — ta 
general — a arbitrilor. Intr-ade
văr, nu este un lucru prea ușor 
să fii un suporter obiectiv. Există 
însă și suporteri imparțiali. V-ați 
convins, probabil, citind răspun
surile primite de cititorii Andrei 
Nicolae și Vasile Ciobotaru.

ION OCHSENFELD



NOUTĂȚI DESPRE TURISMUL BUCUREȘTEAN

Unde fac sport 
copiii dumneavoastrâ? (II)

Așa cum am anunțat, astăzi vom 
lua în obiectivul cercului nostru spa
tiile de ioacă și sport din parcurile 
și grădinile Capitalei. Adică, locu
rile preferate „unde fac sport copiii 
dumneavoastră11.

Sigur, prima dată vom începe cu 
„Stadionul piticilor* din Parcul de 
cultură și odihnă Herăstrău. E cel 
mai mare, cel mai căutat, cel mai 
utilat. Deci, nu-l ocoliți! Mihăiță 
Sau Nineta se vor simți minunat 
acolo! Au „veZodrom*, tobogan 
(două și mari!), discuri rotative, 
balansoare, scări pentru că târât, inele, 
9valul mării* — mă rog, aparate 
pentru copii de orice vîrstă, pentru 
toate aptitudinile.

Ce ar mai trebui să aibă ? Un în
drumător sportiv! Și să vă spunem 
de ce: așa cum am observat, majori
tatea copiilor vin aici însoțiți de pă
rinți. Aceștia fac ce pot ca să-și dis
treze puștii, dar, cum se zice, indi
vidual — fără a da jocurilor am
prenta unor pasionante întreceri spor
tive. Ochiul experimentat al specia
listului ar putea îndruma copilul (în 
funcție de aptitudine) spre un sport 
sau altul. Adică, s-ar putea face cu 
această ocazie și o „mini-selecție*. 
Și ce mîndră ar păși bunicuța cind, în 
drum spre casă, și-ar aduce aminte 
Ci îndrumătorul sportiv a lăudat-o 
pe Lucica spunînd că are „stofă* de 
gimnastă! „Dezinteresat*, recoman- 
dîndu-i in același timp și cel mai 
apropiat centru de inițiere in acest 
sport.

Așteptăm. în această pritință, pă
rerea clubului sportiv raional 30 De
cembrie. Mai exact: orele și zilele in 
care îndrumătorul sportiv ta sta la 
dispoziția zecilor de puști dornici să 
facă mișcare, sport. Vi le vom co- 
răunica (sperăm) și dv. Ar fi un 
lucru bun, folositor, prezența unui 
astfel de îndrumător sportiv, care ar 
face ca jocurile eopiilor să devină 
o poartă de intrare în arena spor
tiva I

Deci, puteți merge cu puștii dv. 
tn această „poiană a soarelui*, cum 
i se mai spune, din parcul Herăs
trău (este în imediata apropiere de 
„roata mare*). De asemenea, vă mai 
puteți duce în parcul Tonola de 
lîngă Circ (are un spațiu de joacă 
și sport pentru copii foarte frumos), 
în parcul Floreasca (cel de lingă 
patinoar) — „complexul* dispune și 
do rcnumitu| motodrom electric 
(cîțiva lei intrarea), in grădina Ciș- 
migiu (dacă „impuritățile* de pe pe
rimetrul spațiului de joacă și sport 
au fost... măturate) și in ante. alte 
locuri din apropierea locuinței dv., 
unde mina harnică a go^ codărilor 
vă va face să petrecețî împreună cu 
cei mici eîteva ore frtnm ?-- recrea
tive.

Nu vă recomandăm, ia schimb, 
spațiul de joacă și aport ăa gră
dina Icoanei. Are tobogan:.! „Spar. * 
(îi e ruptă tabla de alunecare) și 
deci copiii nn-1 pot Moși. Dia rite 
știm, „problema* este pe cale de 
rezolvare și nădăjduim ca in cei nalt 
d lună, două, să vină un meșter 
Spre a da eîteva ciocane colțului s- 
cela obraznic de tablă care s-a des
făcut, spre disperarea copiilor ăia 
cartier I

Desigur, știind aceste lucruri veți 
fi tentați să mergeți vizavi, în gră
dina loanid. Nu este cazul încă. Vă 
vom comunica noi cînd secția „spații 
verzi* a respectivului sfat popular 
raional va lua măsuri pentru reame- 
najarea acestui loc de joacă și sport! 
Frumos eîndva, dar în prezent lip
sit și de „tradiționalul* tobogan, 
care stă inert și descompletat în ma
gazia cu gard de sîrmă a acestei 
frumoase grădini bucureștene I

Am vorbit de parcuri, de grădini. 
Cîteva cuvinte despre „solare*. Sint 
sute în Capitală, majoritatea lor a- 
vînd și un coif de joacă pentru cei 
mici. Cu vîrlelnițele și balansoarele 
respective (unele), cu patrulaterele 
de nisip pentru cei de vîrsta gălctu- 
șei și a lopățelei (ce vreți: fiecare 
se distrează în felul său I). Cîteva, 
însă, lasă impresia unor oaze din
tre cele mai sărace! Un pom piper
nicit (l-au tot zgîlțîit copiii neavînd 
altceva cu ce se juca) în mijlocul 
unor nisipuri cu dune de... hîrtii și 
coji I Asta, vorba aceea, în mijlocul 
tîrgului! Ar fi chiar atît de greu să 
se amenajeze în aceste locuri „col
țuri de joacă și sport* pentru copii ? 
(Vezi solarele din jurul pieții „Mi
hail Eminescu*).

Amintind toate aceste lucruri, a- 
vem convingerea că, in cel mai scurt 
timp, locurile de joacă și sport pen
tru copii vor deveni — spre bucuria 
lor — mai numeroase, mai bine între
ținute, Ia înălțimea dragostei pe care 
le-o purtăm 1

VASILE TOFAN

N.R. Miercuri, vom continua an
cheta noastră „Unde fac sport copiii 
dv.?*. De data aceasta, In discu
ție va fi luată : STRADA 1

Palmele și urechiala sînt metode
PE TEME EDUCATIVE 

pedagogice?
In dupâ-amiaza zilei de 11 aprilie, la bazinul Floreasca... Printre grupele 

de copii care lucrează aici se află și aceea a antrenoarei Marta Negrea de ia 
Dinamo. Grupa acestei antrenoare ne-a atras atenția in mod deosebit prin 
modul „originar* de desfășurare a lecției. Iată cum au stat lucrurile.

La început, un fel de exerciții pregătitoare. Mai exact, fiecare elev a 
făcut cam ce a vrut; exerciții la Liberă alegere, după propria-i fantezie. Și 
aceasta sub privirile liniștite ale antrenoarei, care n-a mișcat nici un deget. 
Este adevărat că antrenoarea a avut și ea o activitate : verbal, iși apostrofa 
elevii care, chipurile, nu executau corect exercițiile.

Urmărind-o pe antrenoare ne gindean la acele principii pedagogice, ar- 
hicususcute de altfel, care se află La baza lecției de an;renamenu De pildă, 
la acela care presupune că antrenorul țpe'ouie să goiosească perrr.aneâx me- 
:oda demonstrai iei. mai ales in cazul capiilor. Și este normal să fie așa. 
Doar la această virstă a copilăriei spiri.dl de imitație este cel mai dezvoltat. 
Din păcate, copiii din grupa amrencarel Marta Negrea n-au avut pe cine

Marta Negrea tsu »-a deranjat de *** sâ-f: ajute devii la e?. minarea greșeli- 
ioc. eoGuesuird să-i dfci;exe de pe uacă. Ia aceeași cară s-au ccsfâș-ra: și

Me aprapmm de fiaăîal Lrvue să aihl loc probe de control coo-
tracr — ~>rrcra In această sinrație, sn'ir—irea n-a mai avut ce face : a fost 
■ rra*U «ă «e ridice de pe bască șt să se depiaseze toțava pașa) pin* U mar

ginea bazinului. Elevii, unul după altul, au luat startul parcurgînd distanța 
indicată. A venit și riadul elevului Valentin Gavrilă, din clasa a Ill-a a Școlii 
generale nr. 123. Valentin a luat corect startul și a parcurs distanța respectivă. 
Dar, iată că la sosire antrenoarea constată cu uimire că elevul ei depășise cu 
O SECUNDA timpul stabilit. Pentrim. stimulare, Valentin Gavrilă a primit 
patru palme și o urechială zdravănă. Ca să știe șj altf elevi că nu-l de glu
mit cu antrenoarea Marta Negrea !

„Metoda-, desigur ni s-a părut cu totul ieșită din comun. De aceea, am 
ținut sa purtăm — la sHrșituj antrenamentului — o discuție cu antrenoarea 
Negrea. Ne-am exprimat, bineînțeles, regretul față de scena la care asistasem 
ca și față de .prmeiptfle- ce le folaaește in procesul de instruire, total neco- 
respunră—are normelor pedagogice de astăzi. La aprecierile noastre, antre
noarea s-a considerat vexată și a ripostat prompt, subliniind că în instruirea 
unor cop:- este firesc să fie folosite Și asemenea metode, că din sa are In 
această privință multă experiență !?— Originală poziție autocritică ’

imeresam de eemomlat este fi faptul că alături de antrenoarea Marta 
Negrea țfă oară activitatea, paralel, și grupele de copii conduse de co
legele ei, Olga Coșar. și Eeonora Vîtan, de la Clubul sportiv școlar. Două 
antrenoare care. In cfrapaT lecțiilor de antrenament, au depus mult suflet, au 
lucrat cec ia cot eu elevi*, au folosit un vocabular adecvat, apropiat de înțe
legerea <Tirs«n<itor, au corectat cu atenție, cu multa răbdare, pe fiecare 
copil. Intr-un cuvin t, ele au respectat cu strictețe verigile lecției și princi
piile adevăratei pedagogii, moderne, socialiste. Ce păcat că antrenoarea Ne
grea nu se străduiește să valorifice experiența pozitivă a colegelor ei, că n-a 
ajuns încă să Ir.jeîeagă eă piuăiflfcTițeîe sportive se obțin pe baza partici
pării conștiente a copulor ut nu prin metodb retrograde, inumane, de intimi
dare și bruscare. Poate, totuși. există căi pentru ca antrenoarea Marta Negrea 
să fie determinată să Înțeleagă că principiile după care se ghidează sînt cu 
totul depășite și eă. în c nsectață, ori se adaptează la actualele norme peda
gogice, ori ne scutește de a mai crea asemenea spectacole ca cel descris în 
aceste rinduri.

ROMULUS PAVEN

(Urmare din pag. 1)

interesante privind activitatea tu
ristică. Din capul locului trebuie 
să arătăm că, în anul acesta, iu
bitorii naturii, precum și parti- 
cipanții la competiții turistice 
vor avea numeroase prilejuri de 
a ieși pe teren. Se vor organiza 
excursii de toate genurile. De 
la cele scurte, în perimetrul 
orașului — cu vizitarea muzee
lor, noilor cartiere, monumente
lor istorice — și pînă la taberele 
cu corturi, formă a turismului 
mult apreciată în ultimul timp. 
Tabere cu corturi, pentrn o zl 
sau o zi și jumătate la sîîrșit de 
săptămînă, se vor organiza în 
pădurea Pustnicul, Andronache, 
în lunca Argeșului (la Mihăi- 

Una dintre „bijuteriile'* artei brtncovenești: palatul de la Mogoșoaia, 
un splendid obiectiv turistic din Împrejurimile Capitalei

lești), la Mogoșoala, Snagov ș.a. 
Comisia orășenească va trimite 
în aceste tabere turiști cu expo 
riență, care se vor ocupa de or
ganizare și vor iniția pe partici
pant in tehnica elementară a 
practicării turismului cu înnop
tare in aer liber, ca de exemplu 
în alegerea locului pentru insta
larea cortului (montarea, demon
tarea). Participant! vor fi angre
nați în diferite jocuri sportive 
distractive, iar seara, înainte de 
stingere, va avea Ioc cu regula
ritate tradiționalul foc de tabără.

Una din preocupările de seamă 
ale comisiei de specialitate con
tinuă să fie și alcătuirea unui 
program cît mai bogat pentru 
acei care îndrăgesc orientarea tu
ristică. De altfel, aceste compe

tiții au șt început Duminică d» 
duminică, la Băneasa șl Ia Pustni
cul zeci de turiști sportivi -< 
avansați șl începători — partici
pă Ia întrecerile de orientare or
ganizate de cluburi șt asociații. 
Turiștii sportivi bucureșteni se 
vor întrece în curînd într-o serie 
de competiții erganizate de clu
burile sportive Progresul, Rapid. 
Constructorul, Voința și Flacăra, 
ce vor avea loc la Brănești, Cer- 
nica, Băneasa etc.

O altă acțiune a comisiei oră
șenești pe care o considerăm 
foarte utilă, este aceea a reacti- 
vizării celor peste 200 de arbitri 
de orientare turistică, prin orga
nizarea unui curs de reîmpros
pătare a cunoștințelor, în mod 
practic, adică prin înscrierea lor 
într-un concurs de orientare do
tat cu „Cupa arbitrului". Pentru 
avansați se vor organiza în 1967 
o serie de concursuri de amploa
re, cum sînt „Cupa Ecranului", 
„Cupa munților", „Cupa Progre
sul” și altele. Turiștii sportivi vor 
să fie la înălțime anul acesta 
cînd se aniversează 20 de ani de 
la organizarea primului concurs 
oficial de orientare turistică în 
țara noastră.

în București sînt o serie de 
asociații sportive care au o fru
moasă activitate turistică, care 
mobilizează un număr mare de 
oameni ai muncii în excursiile 
organizate, ca de exemplu Vul
can, Confecția, Politehnica, Cer
cul de turism de Ia Palatul pio
nierilor, Metalul I.O.R., Justiția, 
Dîmbovița, Electromagnetica, Geo
logia, Steagul roșu etc. Dar, din 
păcate, sînt și unele asociații și 
cluburi sportive cu posibilități și 
cu o frumoasă tradiție pe linie 
turistică, care tn ultimul timp nu 
se... văd însă printre organiza
torii excursiilor. Să amintim cî
teva dintre ele: Metalnl „23 Au
gust", Grivița Roșie, Cauciucul Ji
lava, Flacăra roșie și altele.

A venit primăvara, minunatele 
peisaje din jurnl Capitalei vă 
așteaptă.

Iubitori ai drumeției... aveți 
cuv intui !

ACUL BUCLUCAȘ-

IDe cităva vreme, in maga
zinele care desfac materiale 

Iși echipament sportiv au a- 
părut mult așteptatele min
gi de baschet din material 

I plastic. Bucuria iubitorilor 
acestui sport a fost insă de

I scurtă durată. Pentru sim
plul motiv că mingile se 
puteau cumpăra, dar nu se

I puteau... folosi! Lipsea... <- 
■ cui, absolut necesar pentru 
I umflarea lor. Și lipsește in 

continuare 1
După multe investigații, 

I două asemenea „piese rare” 
’ au fost descoperite la secțiile 
Ide baschet ale școlilor spor

tive din Pitești și Rm. Vîl- 
cea. Cine vrea să umfle 

I mingea face un drum pină 
■ acolo și așteaptă rîndul la... 
Iac.

Socotim că tovarășii care 
răspund de buna și completa 

I aprovizionare a magazinelor

eu material sportiv ar nTfriri, 
la riadei iar. iafepafi. Crea 
ce și facem__

FUMATUL
NU ESTE INTERZIS!

Torarăfal NiCOLAE MA- 
NAFU, eieciriciaa la Galați, 
ne sesizează că ia sala de 
sport l.C.O.R. din localitate 
fumatul nu a fost îr.că inter
zis ! tn timpul competițiilor 
se „bea tutun- ca la cafenea, 
aerul este viciat, fumul plu
tește ca o ceață.„

Cind echipa locală „mer
ge”, spectatorii fumează ca 
relaxare, la o „parolă*. Cînd 
echipa nu ,,merge*, aprigii ei 
susținători aprind țigară 
după țigară ca să-și... calme
ze nervii! Respiră ușurați și 
nu-i lasă pe alții să... res
pire.

Vă închipuiți cum arată 
sala in timpul unui meci și, 
mai cu seamă, dună I

„VINE SAU NU VINE 
CHEZAN ?"

N-am fi vrut sd fim m ri- 
tuația antrenorului Jean Po- 
nova cu cite va minute inatn- 
tea începerii meciului de vo
lei Rapid — Politehnica

ori academic), cerindu-și 
candid scuzele de rigoare. 
Pe care antrenorul a fost ne
voit să le accepte, pentru că 
voleiul se joacă în 6, iar Ra
pidul — după cum știm — 
este cu rezervele pe „linie 
moartă*. Dacă Chezan știa

Galați. Ar fi dorit omul să 
dea echipei ultimele indica
ții înaintea acestei partide 
grele, decisive. Dar, nu-i mai 
ardea de așa ceva! Proble
ma principală era : „Vine 
sau nu vine Chezan ?“

Mihai Chezan, jucător de 
bază in formația Rapidului, 
a venit cu o intirziere de... 
marfar (mult peste sfertul de

că are cine să-i ia locul, 
precis că... nu intirzia!

1 000 DE PARTICIPANT!

Faza raională a campio
natelor de gimnastică ale 
școlilor generale a reunit in 
Capitală aproape 200 de e- 
chipe cu peste 1000 de par
ticipant'- A impresionat plă

cut modul in care s-au pre
zentat majoritatea forma
țiilor, in multe dintre ele 
intrevăzindu-se elemente 
de perspectivă, de care gim
nastica noastră are atita 
nevoie.

Râmine doar as profeso
rii de educație fizică și an
trenorii bucureșteni să nu 
le„. piardă !

ȘAH - MAT!
Toyarișul CONSTANTIN 

CARĂUȘU, șahisl de categoria 
a doua, s-a numărat în acest 
an printre sulele de jucători 
care, participind la fazele do 
masa ale campionatului repu
blican, aspira Ia consacrare. 
Lesne de înțeles.

Jucînd în optimile de finală, 
într-un turneu organizat la 
clubul M.T.Tc, G. Cărăușu 
s-a calificat pentru „sferturi*. 
Mare i-a fost bucuria, dar nu 
mică surprinderea cînd, con- 
sultînd arnpcle sferturilor de

finală ale întrecerii na s-a 
văzut printre participanți. 0 
omisiune ? Nu 1 Organizatorii 
l-an exclus în mod DELIBE
RAT din întrecere. Motivul ar 
merita să figureze, la loc de 
cinste. înte-o antologie umo
ristică : „Cărăușu, avînd
DOAR categoria o Il-a, ar 
micșora coeficientul grupei 
sferturilor da finală și i-ar 
ingreuia pe ceilalți concurenți 
să obfină o calificare supe
rioară*.

In schimb, printr-o bizară... 
rocada, au fost incluși în sfer
turile de finală jucători care 
nici nu participaseră la „op
timi*.

Evident, comisia orășenească 
de șah a reușit să-1 faca 
„mat* pe jucătorul Gărăușu. 
„Combinația*, însă, a fost fără 
îndoială incorectă!

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE

și DAN GÂBLEȘTEANU 
după scrisorile corespon

denților noștri
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I 
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I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I
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Reoublîcii,

duminică
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August",
Progresul

Si
de 

Ti- 
tf), 
(O,

București — Portul
Voința I, ora 9,30 :
București — Dinamo

• HANDBAL. — Stadionul Tineretului, 
ora 15,45: Universitatea II — Politehnica
București (f), ora 16,50 : Universitatea — 
Rapid (f>, meciuri in cadrul categoriei A.___ __________ _ 18,30:

Rapid (m), meci în cadrul ca-

• ATLETISM. — stadionul Republicii, 
la orele 9,30 și 16 : concursul republican 
primăvară al juniorilor mici.
• BASCHET. — Sala Floreasca, ora 

Universitatea — politehnica Brașov 
meci în cadrul categoriei B.
• VOLEI. — Sala Floreasca, ora^

Dinamo — ----- 1
t.egoriei A ; sala Dinamo, cu începere de la 
ora 16.30 : Construcții — Medicina Bucu
rești (m), Dinamo — C. P. București (f), 
meciuri în cadrul categoriilor A și B.

$ TENTS. — Teren Progresul, ora 14,30 : 
meciul internațional România — U.R.S.S. 
(tineret).
• LUPTE LIBERE. — Sala Steaua, de la 

ora 17 : etapa de zonă a campionatului re
publican individual de juniori.
• POPICE. — Sala Voința, ora 15 : con

curs de selecție (m-j-f).
• CĂLĂRIE. — Baza hipică din calea 

Plevnei, ora 15,30 : întreceri de călărie, 
probe de dresaj și obstacole.
• RUGBI. — Stadionul Dinamo, ora 

16,30 : Dinamo — Rapid ; teren Vulcan, ora 
16,30 : Vulcan — științe economice ; stadio
nul Tineretului, teren IV, ora 16,30 : I.C.F. 
— Arhitectura, meciuri în cadrul catego
riilor A și B.

• ATLETISM. — Stadionul 
ora 9 : concursul republican de primăvară 
al juniorilor mici.
• FOTBAL. — Stadionul „23

Dra 14,30 : Steana București - 
București (cat. A), ora 16,30: Dinamo Bucu
rești — Rapid București (cat. A) ; stadionul 
Dinamo, ora 10 : Dinamo Victoria Bucu
rești — Dinamo Bacău (cat. B), ora 
12 : Dinamo Victoria București — Pro
gresul Corabia (jr.); teren Timpuri noi, 
ora 9 : FI. roșie București — Rapid Bucu
rești (jr.), ora 11 : FI. roșie București — 
Electrica Constanța (cat. C); teren Gloria, 
ora 12 : Metalurgistul ’
Constanța (jr.); teren 
Școala sportivă nr. 2

București (jr.); stadionul Steaua, ora 9,30: 
Steaua București — Progresul București 
(jr.).
• BASCHET. — Sala Floreasca, începînd 

de la ora 8,30 : Universitatea — Medicina 
lași (f), I.C.F. — Medicina Tg. Mureș (f), 
demonstrație de mini-baschet, Rapid — Po
litehnica București (f)» Voința — A.S.A. 
biu (m); — sala Constructorul, începînd 
la ora 10’ Arhitectura — Universitatea 
mișoara (f), Progresul — A.S.A. Cluj 
Constructorul — Universitatea Iași 
meciuri în cadrul categoriilor A și B.
• VOLEI. — Sala Giulești, cu începere 

de la ora 8 : Științe economice — Universi
tatea Timișoara (f), Progresul — Liceul „N. 
Bălcescu” Cluj (f), I.C.F. — Universitatea 
Cluj (O, Rapid — Penicilina Iași (f), Semă
nătoarea — C.S.M. Cluj (m); sala Dinamo, 
cu începere de la ora 8 : Medicina — Uni
versitatea Iași (f), Viitorul — Voința M. 
Ciuc (f), Universitatea — Politehnica Bra
șov (f); sala Constructorul, cu începere de 
la ora 8 : Universitatea — Universitatea Ti
mișoara (m), Progresul — Ind. sîrmei C. 
Turzii (m), meciuri în cadrul categoriilor 
A si B-

• TENIS. — Teren Progresul, ora 9 : me
ciul internațional București B — U.R.S.S. 
(tineret).
• LUPTE LIBERE. — Sala Steaua, de la 

ora 8 : etapa de zonă a campionatului re
publican individual de juniori.

O POPICE. — Sala Voința, de la ora 8; 
concurs de selecție (m-f-f).

CĂLĂRIE. — Baza hipică din calea Plev
nei, ora 9,30 : întreceri de călărie, probe de 
dresaj și obstacole.
e RUGBI. — Stadionul Tineretului, teren 

n ; ora 10 : Construcții — Olimpia; teren 
Aeronautica, ora 10,30 ; Aeronautica — 
I.P.G.G. ; teren Constructorul, ora 10,45 : 
Constructorul — Politehnica, meciuri în 
cadrul categoriei B ; teren Progresul, de la 
ora 9 : Progresul — Gloria, Grivița Roșie — 
Steaua, meciuri în cadrul categoriei A.
• HANDBAL. — Teren Giulești, ora 10 : 

Rapid — Voința Sibiu (m) ; teren Dinamo 
central, cu începere de Ja ora 8,45 : Științe 
economice — Universitatea II Timișoara (f), 
Voința — Știința Lovrin (m), Steaua — Poli
tehnica Timișoara (m), Confecția — Școala 
medie nr. 4 Timișoara (f) ; stadionul Tine
retului, cu începere de la ora 13,30 : I.C.F.
— Pedagogic Tg. Mureș (f), Școala sportivă 
nr. 2 — Școala sportivă Petroșeni (f), I.C.F.
— Medicina Tg. Mureș (m), Universitatea
— C.S.M. Reșița (m), meciuri în cadrul ca
tegoriei A.
• SCRIMA. — Sala de la stadionul Tine

retului, ora 9 : concurs rezervat juniorilor, 
la proba de sabie.••••••••••••

CICLISM

D. Kotev
conduce In „Cupa F.R.C."

Un noian de dificultăți s-a abătut 
Ieri asupra cicliștilor participant! la 
etapa a Il-a a celei de a X-a ediții 
a „Cupei F.R.C.". La ora prinzulul, 
dnd s-au prezentat la start, a început 
să plouă. Aerul era și așa rece, ast
fel că pe fața nici unul alergător 
n-am văzut bună dispoziție. Din cauza 
ploii, șoseaua a devenit alunecoasă 
(un permanent pericol) și cicliștii au 
avut de suportat, uneori, consecin
țele neîndemînării unor colegi mal 
tineri. Puțin timp după plecare a 
început să bată un vînt puternic, In 
raiale. Pe prima parte, cînd a bătut 
mai mult din spate, media orară a 
fost de 49,200 km ! Dar, la înapoiere 
(ieri situația a fost inversă...), efor
turile au fost mai mari și media cu 
aproape 15 km mai mică 1 Nici as
tăzi nu ne-a entuziasmat comportarea 
selecționabililor noștri. Ion Stoica a 
fost foarte slab, C. Ciocan a avut, ca 
și ieri, un „punct mort, la jumă
tatea cursei, Ziegler nu a fost activ, 
Ardeleanu a „căzut” șl el. iar frații 
Suciu după o muncă „ca la galere” în 
plutonul dor (pe prima parte a cursei) 
au cedat și ei pasul. Doar Moiceanu 
este permanent pe prima linie I

Etapa a măsurat 99 km (București 
— Giurgiu — București). Plutonul a-a 
fragmentat de la Început, C Grigore 
a căzut și, împreună cu Kutuiev, a 
rămas printre primii. Apoi, din plu
tonul mare s-au desprins, sufocați; 
Ziegler, Sofronle, Nikolov. Ștefan Su
ciu este prins și el Intr-un moment 
critic șl râmîne, II... urmează fratele 
său G'h. Suciu, Stoica, Egyed. Acele 
kilometrajului stau în dreptul cifrei 
#0 și uneori înaintează i In primul 
grup sint 17 alergători, dintre care * 
din R. P. Bulgaria. In spate, în plu
tonul doi, frații Suciu se aștern serios 
la trenă, dar eforturile lor, nespriji
nite de ceilalți, nu sînt suficiente 
pentru a reprinde primul grup. Jonc
țiunea se va face, dar grație... hazar
dului. La Înapoiere (Glurglul a fost 
atins intr-o oră de rulaj 1), o barieră 
obligă plutonul fruntaș la odihnă... In 
cele 8 minute de așteptare sosește 
plutonul doi, apoi șl cel de al treilea 
In care este și C. Grigore. Această 
regrupare li favorizează pe unii (Zie
gler și Grigore rămln In primul grup) 
ÎH ii dezavantajează pe alții (I. Arde- 
eanu, c. Ciocan) care vor retrograda 

in grupul secund. Aceasta pentru fap
tul că atunci dnd bariera s-a ridicat, 
cicliștii din prima linie au Impus din 
nou o trenă Îndrăcită șl plutonul s-a~ 
scuturat. Numai 15 cicliști rezistă In 
față. Dintre ei, c. Gonțea rămlne pe 
ultima parte. La sprintul final, masi
vul D. Kotev se impune consolidln- 
du-și poziția de lider în clasamentul 
general. Clasamentul etapei : 1. p. 
Kotev (RPB) 2 11.31:1» (medie orară 
41,3 kmj ; 2. I. Cosma (România), *. 
A. Savov (RPB), 4. A. Kirilov (RPB), 
5. L Bobekov (RPB), (. G. Moioeanu 

(Homânla), 7. Gh. Moldoveanu (Ro
mânia), t. c. Dumitrescu (România), 
». N. Ciumeti (România), 1Ș. C. Gri
gore (România) — același timp. în 
clasamentul general conduce D. Ko
tev, urmat — în același timp — .de 
A. Savov, A. Kirilov, L Bobekov, G. 
Moiceanu, Gh. Moldoveanu. C. Gri
gore. Etapa a IH-a are loc azi (ora 
14) pe șoseaua București — Ploiești, 
Iar a IV-a mîine pa circuit pe otr. 
Clmpinel (ora #).

BR1STACHB NAVM 

KZ332ZZ9 
11 meciuri 
în Capitală

întrecerea echipelor fruntașe 
iandbal va continua ati și mîine prin 
disputarea jocurilor din cadrul eta« 
pei a IlI-a a returului. Trebuie ti 
subliniem faptul efi amatorii do 
handbal din Capitală au la diapos* 
ție un bogat program, care cuprinde 
nu mai puțin de 11 jocuri, grupata 
pe stadionul Tineretului și po tere
nul central al parcului sportiv Di
namo.

Atît aceste partide, dt și restul 
jocurilor programate în țară sînt aș
teptate cu mult interes, deoarece pri
mele două etape nu au adus 
prea multe clarificări, atît In 

lupta din fruntea clasamentelor 
cît și In disputa din par
tea lor inferioară. In seria I a în
trecerilor masculine Dinamo București 
și Steaua continuă să conducă, la 
egalitate de puncte, lăsînd impresia 
că numai disputele directe dintre ele 
(vor fi două, pentru că la meciul din 
retur se adaugă și jocul din tur 
amînat pînă la sfîrșitul campionatu
lui) vor decide pe purtătorii tricouri- 
lor de campioni de anul acesta

In disputele echipelor feminine re
zultatele de pînă acum arată o oa
recare apropiere valorică, exprimată 
în mod concret prin înmulțirea echi
pelor cuprinse în „plutonul" fruntaș 
al fiecărui clasament.

EESSSia 
Ultima etapă

Iată-ne, așadar, In pragul ulti
mei etape din categoria A.

în întrecerea baschetbalistelor 
fruntașe ultima etapă cuprinde 
Insă meciuri deosebit de impor
tante. Este vorba, în primul rînd, 
de derbiul traditional al ultimilor 
ani, Rapid — Politehnica Bucu
rești.

Foarte importante sînt însă șl 
meciurile alectînd zona .lanternei 
roșii*.

Iată programul etapei a XXII-a 
din campionatul masculin șl al 
etapei a XVIII-a din campiona
tul feminin de categoria Ai 
MASCULIN: Politehnica Galați — 
Academia Militară București, Stea
gul roșu Brașov — Medicina Tg. 
Mureș (LC.F. București — Di
namo Oradea amînat, iar celelal
te meciuri s-au disputat în ca
drul turneului Interbucureșteanjt 
FEMININ î Rapid București —- 
Politehnica București, Construc
torul București — Universitatea 
Iași, Mureșul Tg. Mureș — Vo
ința București, Crișul Oradea — 
Voința Brașov, Universitatea Cluj 
— Olimpia T.V. București.

Finalele campionatului 
de juniori

GALAȚI, lă (prin telefon). Tur
neul final al campionatului republi
can de juniori se apropie de »fîr- 
șit Iată cîteva amănunte despre 
disputele juniorilor mari, a căror 
principală caracteristică a fost (ca 
și la juniorii mici) ambiția deo
sebită de ■ se califica în finalele 
competiției. Iată și motivul pen
tru care latura spectaculară a par
tidelor a fost lăsată pe planul doi. 
Iubitorii boxului din localitate 
de obicei foarte exigeați, au... înțe
les de data aceasta dorința pu
ternică * tinerilor boxeri, de k 
cuceri tricourile de campioni și, 
tn consecință, le-au adresat repe
tate aplauze pentru modul exem
plar cum și-au apărat șansele.

REZULTATE TEHNICE; D. 
Ghendreșanu (CSM Cluj) b.p. G 
Stoian (Semănătoarea)j G Muscă 
(CSM Reșița) b.p. I. Mșreș (Voin
ța Buzău); S. Moroianu (Prog, 
Brăila) b.p. L Forian (Crișul Ora* 
dea) ; V. Kiss (Voința Cluj) b.k.o. 
1 Fi. Cuculesou (Metalul Bucjj 
Gh. Drugă (Tractorul Brașov) b.p.: 
V. Tamaș (U.M. Timișoara)) t G 
Cuțov (PAL Brăila) b.p. Gh. Ene 
(Dinamo Buc.)'? L Giorfi (1TB) 
b.ab. 8 E. Șen (Tractorul Brașov) ț 
G Cocîrlea (Constructorul Galați) 
b.ab- 1 G Toca (Metalul Ir, £e- 

verin) ; Gh. Călin (Dinamo Buc.) 
b.p. D. Burtic (Crișul Oradea) ; A. 
Năstac (Constructorul Galați) b.ab. 
2 I. Moga (CSM Sibiu) ; I. Albu 
(IS Cîmpia Turzii) b.p. Șt. Caranfil 
(CSMS Iași) ; D. Bucur (Metalul 
Bocșa) b.k.o. 1 P. lonescu (Șc. 
sportivă Giurgiu).

T. SIRIOPOL și
GH. ARSENE — coresp.

VOLEI

„Avanpremiera44 
finalei „C. C. E.“
• Meci-„cheie" și la Galați : 
Politehnica - Steaua • Se încheie 
returul în campionatul feminin
Meciurile unei extrem de impor

tante etape se desfășoară astăzi ți 
mîine la volei în campionatele repu
blicane șl în cadrul întrecerilor din 
categoria B. In total, 29 de partide, 
nu mal puțin de 13 fiindu-le oferi
te iubitorilor de volei din Capitală, 
unde are loc unul dintre principa
lele jocuri ale acestui sfirșit de săp- 
tămînă. Este vorba despre întîlnlrea 
masculină de categorie A dintre e- 
chipele fruntașe bucureștene DINA
MO șl RAPID, rivale de ani de 
zile In derbiul voleiului românesc, 
iar din 1966 șl în finala „Cupei cam
pionilor europeni".

Un joc de însemnătate deosebită 
este șl cel masculin de mîine de la 
Galați, POLITEHNICA — STEAUA 
BUCUREȘTI.

Gradul înalt Be atractlvitate al 
programului îl asigură, de aseme
nea, cele 5 meciuri feminine de ca
tegorie A care încheie returul cam
pionatului In această grupă. Le men
ționăm in ordinea însemnătății pe 
oare rezultatele lor le pot avea pen
tru configurația clasamentului: Te
xtura P. Neamț — C.S.M. Sibiu, 
I.C.F. București — Universitatea 
Cluj, Rapid București — Penicilina 
Iași, Dinamo București— C.P. Bucu
rești, Farul Constanța — Universita
tea Craiova.

Rezultatele meciurilor feminine de 
cat. A, jucate ieri: C.S.M. Sibiu — 
Universitatea Cluj 3—e (*, 11, 6),
Țesătură P. Neamț — Universitatea 
Craiova 3—1 (S, 14, —11, 11).

RUGBI

Steaua și Grivița Roșie — 
față în față

întotdeauna, o confruntare directa 
Intre Steaua și Grivița Roșie este 
chemată să dea răspuns la multe „ne
cunoscute". De regulă, cine Învinge 
trece î» fruntea clasamentului; de 
obicei, acel care cîftlgă ia o se
rioasă opțiune asupra titlului de 
campion. Și in acest an întîlnlrea 
dintre cele două fruntașe ale rug- 
Mului bucureștean (stadionul Pro- 
trresul, ora 11) stirnește un interes 
major.

Vor sta fața tn fața primele doua 
clasate din acest an, neînvinse pînă 
acum. Ambele formații au 14 puncte 
și un singur joc egal. Steaua — 
cu Politehnica Iași: 3—3 (în depla
sare); Grivița Roșie — cu Progre
sul: tot 3—3,

ST BAU A : Penclu-Popa, Ghlță, 
Nlca •(Luscai), Ciobănel-Călârașu, 
Mateescu (Răduiescu) - Băltărețu 
Prosi, Durbac-Fodor (Preda), Șerban,' 
lonescu. Mircea, Ciornei.

GRIVIȚA ROȘIE: Marinescu-ȚIbu- 
leac, Wusek, Irimescu, Balcan-Oble- 
menco, Mihai-M, Rusu, Demlan, 
Șerbu-Veluda. V. Rusu-Rădulescu 
Onuțlu, Dinu. Rezerve; Teodoreseu’ 
Catană, Iatan, Moldoveanu.

In deschidere (ora »), o partidă ia 
fel de echilibrata< Progresul — Glo
ria.

In rest, Dinamo nu va avea, pro
babil, probleme în partida cu XV-U 
Bapldului. încă prea fragil.

In țard vor. avea loc meciurilel 
Știința Petroșeni — Rulmentul Blr- 
lad (pronostic; joc egal); Farul 
Constanța —• Precizia Să cele (gaz
dele ar trebui sa cîștige pentru a in
firma. relativ, «laba lor evoluție 
din ultimul timp) și Politehnica Iași 
— Agronomia Cluj (favorita certa; 
golitebnica),

Huliganilor — 
pedeapsa prevăzută 
de Codul penal!
PE MARGINEA GRAVULUI EPILOG AL UNUI MECI DE VOLEI 

DISPUTAT LA TIMIȘOARA
(Urmare din pag. 1)

despre tensiunea în care arbitrul 
a fost nevoit să conducă întîl- 
nirea și urmările acesteia, despre 
faptul că după meci Radu Sava 
a fost bătut cu sălbăticie de un 
grup de spectatori ! Primele amă
nunte în această privință le-am 
aflat două zile mai tirziu, citind 
raportul arbitrului brașovean 
Radu Sava, trimis F. R. Volei nu 
de la Timișoara și nici de Ia Bra
șov, d... din spital de la Arad 
unde, drept consecință a dureri
lor acute, a trebuit să-și întrerupă 
călătoria spre casă șl să fie trans
portat cu .salvarea* la .urgen
ță' !

Iată succesiunea condamna
bilelor fapte pornite din lipsa de 
grijă dovedită în cazul respectiv 
de clubul sportiv Universitatea 
Timișoara pentru asigurarea unor 
condiții normale de desfășurarea 
competiției șl tn primul rînd pen
tru educarea suporterilor săi, pen
tru stîrpirea manifestărilor de su
biectivism. Mai tot timpul meciu
lui, arbitrul principal a fost obiec
tul apostrofărilor, insultelor pro
ferate la adresa lui de către un 
grup de spectatori pătimași. Pro
tejat pentru a putea ajunge, la 
terminarea partidei, în vestiar, 
arbitrul a fost silit să rămînă a- 
colo pînă cînd a fost informat că 
afară .spiritele s-au calmat', că 
spectatorii cue-1 amenințau s-au 
împrăștiat și că poate pleca, li
niștit Dar, la 15—20 de metri de 
Ia ieșirea din sală, grupul de hu
ligani a apărut deodată reconsti
tuit l-a atacat unul dintre ei (în 
persoana căruia arbitrul brașo
vean susține că jucătorul de vo
lei timișorean Mihai Coste l-a 
recunoscut pe rugbistul Vanghelie 
de la Universitatea Timișoara)
l-a  trimis cu un pumn la pămînt, 
unde mîrșava acțiune a continuat, 
un altul din banda de derbedei 
lovindu-1 pe Radu Sava puternic 
cu piciorul în obraz. .Cel veni ți 
în ajutor din sală au reușit să-l 
scoată din pumnii șl picioarele 
huliganilor, care (după cum ne 
spune corespondentul nostru prin
cipal din Timișoara, dr. P. Arcan, 
comunicîndn-ne primele consta
tări ale comisiei de anchetă in
stituite ta frunte cu tov. Eug. 
Budișan, vicepreședinte al Consi
liului regional UCFS Banat) au 
fugit fără ca vreunul dintre ei 
să fi putut fi identificat*. Ceea 
ce contravine declarației făcute 
inițial de jucătorul M. Coste, 
după cum afirmă arbitrul Radu 
Sava- Acesta a lost apoi con

dus la tramvai, cu care a plecat, 
neinsoțit (de ce ?), la gară, iar 
de acolo spre Arad, cu speranța 
că loviturile primite nu vor avea 
urmări serioase. Restul îl cunoaș
teți, insă numai în parte. 11 în
tregește comunicarea făcută nouă 
telefonic de dr. Francisc Halasz. 
șeful secției de chirurgie maxilo- 
facială a spitalului orășenesc de 
adulți din Arad, unde Radu Sava 
se află internat: .Fractură trau
matică totală, completă, a man
dibulei în regiunea gonională 
dreaptă. Va trebui să rămînă în 
tratamentul spitalului cel puțin 
trei săptămîni, aceasta însă nu
mai în cazul în care nu se va» 
ivi complicații I*

Un activist obștesc, un arbitru 
bătut ca în codru de niște huli
gani, pentru niște presupuse gre
șeli care ar fi privat de victorie 
echipa locală! De bună seamă,' 
condamnabile șl demne de țin
tuit Ia stilpul infamiei sint ase
menea soluții violente chiar dacă 
înfringerea echipei Universitatea 
Timișoara a fost determinată de 
greșelile arbitrului. în realitate, 
însă, acestea or fi hotărît-o, Șao 
pur și simplu neputiBțele tehnice, 
tactice eri de pregătire psiholo
gică ale formației respective î Iar 
faptele petrecute sînt ele speci
fice mentalității și educației tu
turor spectatorilor timișoreni 1 
Se solidarizează careva cu cel 
care le-au săvîrșit ? Noi credem 
că nu.

Cu legitimă mînie înfierăm ac
tul de huliganism petrecut care 
nu face cinste mișcării noastre 
sportive și n-o caracterizează ! 
Așteptăm ca F. R. Volei, prin co
misia sa de disciplină, precum și 
direcția corespunzătoare din Mi
nisterul Invățămîntului să cerce
teze grabnic cele petrecute și să 
aplice atît secției de volei a clu
bului sportiv Universitatea Timi
șoara, cît și comisiei regionale de 
volei Banat cele mai drastice 
sancțiuni pentru vina de a nu fi 
luat măsurile organizatorice co
respunzătoare

Totodată, cum recentul act 
de huliganism, agravat prin lovire 
și vătămarea integrității corpora
le, iese din sfera regulamentelor 
sportive, încadrîndu-se deplin la 
prevederile Codului Penal, cerem 
ca acest caz să fie deferit justiției, 
să fie supus spre anchetare or
ganelor competente, spre a-i des
coperi urgent pe vinovați și ale 
da pedeapsa cuvenită !

Locul huliganilor e In închi
soare, nu pe terenurile noastre de 
sport 1



UN MECI „CHEIE". RAPID-DINAMO BUCUREȘTI
O nouă etapă (a XX-a), mîine, 

in prima categorie a țării: etapa 
cuplajului inter-bucureștean și a 
derbiului campionatului, Dinamo — 
Rapid, care a declanșat cozi in
terminabile Ia casele de bilete încă 
de la începutul săptămînii. Ho- 
tărît lucru, în această ambianță de 
efervescență premergătoare cu
plajului, micul ecran va părea 
ceva desuet, iubitorii de fotbal, a- 
ceia de „14 carate**, vrînd să ur
mărească pe viu interesantele con
fruntări dintre „idolii" lor.

Cum spuneam, capul de afiș 
îl constituie meciul Dinamo — 
Rapid, care pasionează mereu, 
dar, îndeosebi la ora actuală, cînd 
e posibil să pună capăt luptei pen
tru titlul de campioană. Liderul 
ține morțiș să-și mărească la 5 
puncte (cu golaverajul ...6) avansul 
asupra echipei lui Nunweiller III, 
scop pentru care s-a pregătit cu 
minuțiozitate. La antrenamentul 
de joi, cei 18 componenți ai lotu
lui manifestau multă poftă de lu
cru, iar la sfîrșit... optimism. Cel 
puțin așa ne-a lăsat să deducem 
Emil Dumitriu, conducătorul de 
joc la Rapid, care ne-a declarat 
următoarele: „Echipa noastră se 
descurcă mai bine în compania 
unor adversari puternici. Iată de 
ce consider că. în meciul cu Dina
mo, evoluția Rapidului va depăși 
cu mult nivelul jocurilor cu U-

„Martinovici, Peronescu
și Dumitriu II...

... au fost introduși în lotul 
primei reprezentative pentru me
ciul din 23 aprilie cu Cipru“, 
ne-au comunicat ieri cei doi an
trenori, Ilie Oană și Ștefan Co
vaci. Pe lista celor „22“ trimisă 
săptămîna aceasta la U.E.F.A. 
mai figurează printre alții Hăl- 
măgeanu (!) și Libardi. în func
ție de forma pe care o vor ma
nifesta selecționabilii în meciuri
le din etapa a XX-a, cei doi an
trenori vor chema 16 fotbaliști din 
rîndurile cărora va fi formată 
echipa națională.

Lotul definitiv al jucătorilor 
români pentru meciul cu Cipru 
îl vom publica în numărul nos
tru de marți.

z
Pe terenuri neutre

în afara meciului Farul — U.T.A., 
care ee va disputa la Tulcea, o 
altă partidă nu va avea loc pe te
renul echipei gazdă. Este vorba de 
meciul Metalul Tr. Severin — C.F.R. 
Caransebeș din categoria C, seria 
Vest. El se va juca, In loc de Tr. 
Severin, la Otelul roșu tntrucît te
renul echipei Metalul este suspendat 
pe două etape datorită incidentelor 
petrecute cu prilejul meciului Meta
lul Tr. Severin — Electroputere Cra
iova din 2 aprilie.

PRONOSTICUL NOSTRU
(concursul nr. 15)

I. Dinamo Buc. — Rapid x
D. Steaua — Progresul 1 x

III. Jiul — Dinamo Pitești 1
IV. Petrolul — Steagul roșu 1 X
V. Farul — U.T.A. 1

VI. Unlv. Cluj — Politehnica 1
vn. C.S.M.S. — Univ. Craiova 1

VIII. Slderurg. Gl. — Polit. Buc. 1
IX. A.S. Cugir — Min. B. Mare x 1
x. Bologna — Juventus x

XI. Lecco — Florentina X 2
XII. Torino — Cagliari x

XIII. Venezia — Internazionale z

De ia I. E. B. S.

• Pentru cuplajul Interbucureștean 
<te fotbal STEAUA — PROGRESUL șl 
DINAMO — RAPID de mîine, de pe 
stadionul „23 August**, biletele se gă
sesc de vînzare la agențiile obiș
nuite.

Procurtndu-vd din timp biletele, 
evitați aglomerația de la casele'st*- 
atonului, din ziua meciurilor.
• DIN CUPRINSUL PROGRAMU

LUI EDITAT PENTRU ACEST 
CUPLAJ:

—Așa a fost în toamnă. ..
— Datele personale ale tuturor ju

cătorilor celoir 4 echipe ;
— Palmaresul lor ;
— Văzute. .. auzite ;
— Caleidoscop ...

Programul se găsește de vînzare la 
agențiile de bilete și ia stadion. 

niversitatea Craiova, C.S.M.S. și 
Jiul.**

Este un paradox, dar (poate) și 
un adevăr. Să vedem...

în ceea ce privește „ll”-le care 
va aborda meciul de mîine, se 
pare că antrenorii Valentin SLt- 
nescu și Victor Stănculescu vor 
acorda credit formației standard: 
Răducanu — Lupescu, Motroc, C. 
Dan, Greavu — Dinu, Jamaiscbi 
— Năsturescu, Dumitriu II, Io- 
nescu, Codreanu.

De partea cealaltă, același jus
tificat interes pentru marele derbi 
și, în consecință, aceeași aten
ție acordată pregătirilor. Elevii 
antrenorilor Traian lonescu și An
gelo Niculescu sînt hotărîți să nu 
precupețească nici un efort în do
rința de a micșora la un punct 
distanța care-i separă de lider, 
menținindu-se, astfel, în conti
nuare în cursa pentru locul I. Și 
cum singur consumul de energie 
nu poate fi suficient, dinamoviștii 
și-au canalizat atenția asupra com
partimentului deficitar — linia de 
atac — pe care au încercat-o în 
două partide de verificare, susținu
te cu Metalul Tîrgoviște (miercuri)

Există preocupare
pentru echipele

de juniori?
Ne-om ocupat și 

in alte ocazii de 
condițiile puse la 
dispoziția echipelor de 
juniori de către clu
burile și asociațiile 
sportive. Recent, redactori și co
respondenți ai ziarului nostru au 
vizitat din nou echipe de ju
niori, au asistat la meciuri din 
campionatul republican, au dis
cutat cu antrenori și cu condu
cători ai acestor formații, lată, 
moi jos, constatările făcute cu 
acest prilej.

3 ZILE PÎNA LA ÎNCHIDEREA VlNZÂRII BILETELOR LA TRAGEREA 
AUTOTURISMELOR LOTO DIN 1« APRILIE, LA CARE SE APLICA 

O NOUA FORMULA TEHNICA

Numai trei zile mai aveți la 
dispoziție pentru a vă cumpăra 
bilete la tragerea autoturismelor 
Loto din 18 aprilie a.c. care atri
buie autoturisme de diferite mărci 
și capacități în număr nelimitat, 
100 excursii „Turul Capitalelor* 
prin tragere la sorți, premii în 
bani de valoare variabilă pentru 
3 numere cîștigătoare din 4 extrase 
și premii fixe în bani pentru va
riantele cu 2 numere cîștigătoare 
din 4 extrase.

Se efectuează 20 extrageri în to
tal 80 numere în loc de 12 extra
geri “ 36 numere ca la formula 
anterioară.

Se atribuie premii pe 6 categorii 
în loc de 5 categorii ca pînă acum.

Cu 40 lei puteți participa la 
toate cele 20 extrageri.

Luni 17 aprilie a.c. este ultima 
zi pentru vînzarea biletelor.

Marți 18 aprilie a.c. va avea loc 
irevocabil tragerea la București în 
sala clubului „Adesgo* din cal. 
Șerb an Vodă nr. 209 cu începere 
de la ora 17,45.

V-ați depus buletinele la Pro
nosport ?

Programul concursului Prono
sport nr. 15 de mîine duminică 16 
aprilie 1967 cuprinde ca punct de 
atracție derbiurile interbucureștene

MÎINE, ÎN CAMPIONATUL CATEGORIEI A—ETAPA A XX-A ARBITRII MECIURILOR

și Dinamo Obor (joi). Formula 
cuartetului ofensiv o vom cu
noaște abia mîine la stadion, în- 
trucit — după spusele antrenori
lor — în afară de Pîrcălab, ne
restabilit încă, și alți componenți 
ai atacului (ușor accidentați la 
Brașov) mai ridică semne de în
trebare.

în sfîrșit, cîteva date statistice 
legate de această partidă. Pînă în 
prezent (din 1947) Rapid și Dina
mo s-au întîlnit de 33 de ori. De 
15 ori victoria a revenit feroviari
lor, de 14 ori echipei dinamoviste, 
patru jocuri încheindu-se la ega
litate. Ce va fi mîine?

în deschidere la cuplajul de pe 
„23 August** — a 22-a intîlnire 
Steaua — Progresul, meci, de ase
menea, de frumoasă tradiție în 
care nu o dată „buturuga mică a 
răsturnat carul mare". Nu mai 
departe de turul campionatului 
actual, Progresul a eiștigat cu 
1—0, furnizînd surpriza etapei. 
Așadar, în perspectivă un meci de 
tradiție, în care Steaua va căuta 
să nu piardă contactul cu pluto
nul fruntaș, iar Progresul să mai 
ciupească măcar un punct cu care

6 PROMOVAȚI 
IN PRIMA ECHIPA!

Analizată de curînd, în cadrul unei 
ședințe a secției de fotbal, activita
tea juniorilor de la Metalurgistul 
București a fost apreciată ca satis
făcătoare. Cu un lot alcătuit din 16 
fotbaliști, tinerii sportivi ai clubu
lui sînt considerați ca pretendențl 
Ia calificarea în turneul final al ac
tualului campionat republican de 
juniori. Antrenată de Leon Lazăr, 
echipa constituie o bună pepinieră 
pentru formația de seniori. într-ade- 
văr, numai în actualul campionat 
în prima echipă au fost promovați 
șase jucători, Iar doi dintre el. Viciu 
șl Cojocaru, fac parte din lotul repu
blican de juniori. Alături de aceștia, 
atacanțil P. Gydrgy șl M. Rădoi, 
apărătorii Ai. Râduleseu șl M. Apos
tol s-au impus ta vederile antreno
rului echipei din categoria B. . ,

NU NUMAI ACTIVITATEA 
DE PE TEREN!

G. Ivanov, antrenorul echipei de 
juniori Ancora Galați, este binecu
noscut amatorilor de fotbal dta ve
chiul oraș dunărean, unde s-a afir
mat ca jucător. Pasiunea pentru 
acest sport, G. Ivanov caută să o 
transmită și juniorilor de care se 
ocupă. Iar succesele acestora, pentru 
că aceste succese există, stat pe mă-

Dinamo — Rapid și Steaua — 
Progresul.

Cane va învinge ? Greu de spus 
deoarece meciurile sînt echilibrate.

Rămine ca dv. să indicați pro
nosticurile.

La acest concurs se atribuie în 
cadrul premiului excepțional : 1
autoturism „Renault 16* și 3500 lei 
în numerar în afara premiilor o- 
bișnuite în bani.

• Tragerea la sorți a premiu
lui excepțional de 75.000 lei de la 
concursul Pronosport nr. 14 de du
minică 9 aprilie a.c. va avea loc 
astăzi la ora 16,00 în calea Vic
toriei nr. 9.

TRAGEREA LOTO
DIN 14 APRILIE 1967

74 28 61 80 45 90 64 51 32 44 9 77 
Fond de premii: 1.087.497 lei. 
Tragerile următoare: marți 18 

aprilie a.c., tragerea autoturisme
lor Loto și vineri 21 aprilie a.c., 
tragere obișnuită.

• Din cauza volumului mare 
de premii omologarea concursu
lui Pronosport nr. 14 de dumi
nică 9 aprilie 1967, va fi comuni
cată în numărul următor.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport. 

să se pună la adăpost de orice e- 
moții.

„Meciul provinciei": Petrolul — 
Steagul roșu, două echipe alcă
tuite din jucători valoroși și ale 
căror posibilități depășesc, după 
părerea noastră, nivelul locurilor 
ocupate în clasament. Desi
gur, prima șansă este de par
tea formației ploieștene, foarte 
greu de învins cînd joacă la do
miciliu, dar Steagul roșu, revela
ția returului, se prezintă cu un 
potențial de luptă ridicat. La Iași. 
C.S.M.S. primește replica Univer
sității Craiova. în pofida situației 
din clasament, ieșenii sînt favoriții 
întrecerii, mai ales că în linia de a- 
tac vor beneficia de aportul impe
tuosului Stoicescu. Conștienți, 
insă, de faptul că locul (II) pe 
care-1 ocupă în clasament... obli
gă, băieții lui Robert Cosmoc vor 
încearcă să procedeze în conse
cință.

In sfîrșit, in partidele Jiul — 
Dinamo Pitești, Farul — U.T.A. 
(la Tulcea) și Universitatea Cluj— 
Politehnica Timișoara, calculele 
hîrtiei merg cu foi-mațiile gazdă.

G. NICOLAESCU

sura interesului acordat atît de sec
ția de fotbal, cit și de conducerea 
șantierului naval Galați. „La orele 
de pregătire, ne spune antrenorul 
Ivanov, accentul ii punem pe disci
plină, corectitudine, promptitudine. 
Cei care greșesc, care persistă în 
greșeală, sînt discutați de colectiv 
și, dacă nu dovedesc că s-au În
dreptat în mod real, nu li se per
mite să participe la antrenamente**.

Condițiile asigurate juniorilor de 
la Ancora sînt dintre cele mai bune. 
Acestora li s-a asigurat echipament 
suficient atît pentru lucru, cit și 
pentru meciurile oficiale. Iar cînd 
echipa joacă în deplasare este înso
țită întotdeauna de cîte un tovarăș 
din conducerea secției de fotbal. In 
atenția secției, ca șl a antrenorului, 
nu sînt numai pregătirile tinerilor 
sportivi, ci șl activitatea pe care 
aceștia o depun în orele de produc
ție sau în cele de școală. Fără note 
bune Ia școală sau rezultate bune 
în producție, lineril fotbaliști nu 
sînt primiți la antrenamente.

SE POATE ȘI MAI MULT !
Jucători brașoveni cu renume, 

actualmente antrenori, se ocupă în 
orașul de la poalele Tîmpei, mai 
precis la Steagul roșu, de creșterea 
propriilor cadre de fotbaliști. Este 
vorba de Șt. Hidișan, E. Hașoti și 
A. Mesaroș care, împreună cu antre
norii primei formații, s. Ploeșteanu 
și N. Proca, au realizat în cei doi 
ani de cînd ființează centrul o serie 
de rezultate bune.

La centru activează patru grupe 
de fotbaliști : două de copii, pregă
tite de Hașoti șl Hidișan și două de 
juniori, antrenate de Mesaroș și 
Hidișan. Dintre acestea, o activitate 
susținută se remarcă doar la junio
rii mari. De ce ? Fiindcă doar pen
tru aceștia există o activitate orga
nizată, prin participarea Ia campio
natul republican. Ca atare, 11 se asi
gură condiții de pregătire destul de 
bune. Bilanțul acestora este edifica
tor : locul 4 în ediția 1965—1966 și 
locul 2 în actualul campionat, seria 
a X-a, după trei etape din retur. 
Din prima promoție a centrului, 
șapte juniori au promovat în dife
rite echipe de seniori : Bădițolu la 
A.S.A. Tg. Mureș, Mihu la A.S.A. 
Sibiu, Botez la Victoria Roman, Ro
taru la Politehnica Brașov (ta cam
pionatul regional), iar trei dintre el, 
Lazăr, Cadar și Stol, stat în lotul 
primei garnituri a Steagului roșu. 
In grupa de juniori mari au fost 
promovați opt fotbaliști din grupa a 
doua, din rindul cărora extrema 
stingă Targea, centrul atacant Nlca 
șl portarul Olteanu sînt pregătiți 
pentru ea ta sezonul viitor să fi® 
promovați ta lotul seniorilor.

Dacă situația juniorilor mari este 
bună, ta schimb celelalte grupe nu 
se pot lăuda cu rezultate la fel de 
frumoase. în ciuda selecției bune, 
care se face ta mod organizat din 
rindul elevilor de la școlile generale

nr. 7 și 10 șl de la Liceul nr. 4, ac
tivitatea propriu-zlsă suferă din lip
sa... activității 1 Intr-adevăr, pentru 
juniorii mid șl mai ales pentru co
pil, la Brașov nu există o activitate 
organizată. E drept, nici conducerea 
centrului n-a avut inițiative deose
bite... Șl, de aceea, munca s-a re
zumat numai la pregătiri și iar la 
pregătiri, nu întotdeauna efectuate 
ta cele mal bune condiții. Iată, de 
altfel, ce ne spune ștefan Hidișan : 
„Personal nu mă pot declara mul
țumit cu activitatea centrului. Sus
țin eu tărie că noi avem posibilita
tea să dăm mai mult decît pină 
«cum. Cadrele tehnice pe care le

• DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID : Ladikli Sebahattin
(Turcia) — la centru, V. Gligo- 
rescu și M, Vasiliu (ambii din 
Ploiești) — la tușă ;

• STEAUA — PROGRESUL s 
Kitsoukalis Antonios (Grecia) — 
Ia centru, T. Leca și V. Hără- 
tău (ambii din Brăila) — la 
tușă ;

• JIUL — DINAMO PITEȘTI: 
Marin Niță — la centru, Lazăr 
Ștefan și A. Munich (toți din 
București) — la tușă ;

• PETROLUL — STEAGUL 
ROȘU: Al. Pîrvu — la centru, 
Gh. Dulea și Gh. Olteanu (toți 
din București) — la tușă ;

• FARUL — U.T.A. : C. Pe- 
trea — la centru, I. Doncea și 
Gh. Vasilescu I (toți din Bucu
rești) — la tușă ;

• UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1 
Emil Martin — la centru. Al. 
Văduvescu și C. Popa (toți din 
București) — la tușă ;

• C.S.M.S. — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA: G. N. Gherghe 
— la centru, C. Niculescu și C. 
Marin (toți din București) — la 
tușă.

avem, entuziasmul lor ca și cel al 
viitorilor fotbaliști, garantează spu
sele mele. Dar degeaba ne străduim, 
deoarece pentru moment nu putem 
oferi mai mult. Avem condiții mai 
bune — inclusiv bază sportivă — 
numai pentru grupa de juniori mari. 
Cu juniorii mici și cu cele două 
grupe de copii ne „strecurăm“ prin
tre antrenamentele seniorilor și ju

niorilor. Și vă puteți închipui că In 
aceste condiții rezultatele vor în- 
lirzia să se arate. Consider că nu 
am fost suficient ajutați de conduce
rea clubului".

Sperăm că semnalele critice din 
presă vor avea ecoul dorit. Nu de 
alta, dar pentru ca de la viitoarea 
vizită la centrul de la Steagul roșu 
să ne înapoiem numai cti gînduii 
frumoase.

.ALB’ ȘI „NEGRU -
LA POLITEHNICA TIMIȘOARA

Echipa studențească de juniori Po
litehnica Timișoara a avut o com
portare mulțumitoare in campiona
tul republican de anul trecut, lucru 
așteptat și de această dată. De la 
juniori au fost selecționați în prima 
echipă Bodrojan, Hodrea și Tuoncer. 
în perspectivă — alți trei jucători : 
Nedelcu, Maier șl Simion.

Antrenorul Juniorilor timișorenii 
Gh. Codreanu, deși are numai o ju
mătate de normă, depune strădanii 
pentru a pregăti cit mai bine între
gul lot de 25 de tineri. Șl nu este de 
loc ușor, mai ales că cei mai mulți, 
fiind studenți, au ore la facultăți 
fie dimineața, fie după-amlaza. „Dar, 
după cum ne spunea zilele trecute 
antrenorul Gh. Codreanu, aceasta 
nu este singura greutate în munca 
cu juniorii. Pentru că echipa mea 
nu are o magazie în care să-și de
pună echipamentul și materialele 
sportive, juniorii sînt nevoiți să 
plece cu echipamentul acasă. Vor
bind tot despre echipament, mai 
trebuie spus că avem dar, vorba 
cîntecului, ...nu cine știe ce î Cel 
existent este insuficient și în mare 
parte necorespunzător. De la seniori 
am putea lua cîte ceva dar, conform 
actualei organizări a cluburilor stu
dențești, echipa de juniori aparține 
de asociația sportivă a salariațllor 
Universității și nu de club, așa cum 
ar fi fost normal. De aceea și apro
vizionarea cu echipament merge mai 
greu*.

„11* ȘI TOTUȘI... NICI UNUL!

De la început, precizăm că nu este 
vorba despre 11 jucători, ei despre 
cei 11 membri ai secției de fotbal 
C.S.M. Reșița, care niciodată nu vin 
in mijlocul’ juniorilor reșițeni. Mă
car din an în paște ! Și cită nevoie 
au avut acești juniori, în prima parte 
a campionatului, de un stimulent 
moral. Cel puțin atît...

Totuși, juniorii reșițeni țin pasul 
ei primele echipe din serie. Ba 
chiar unul dintre ei, pe num. ALț 
Pușcaș, se anunță un valoro. jw» 
câtor.

Ce credeți, stimați conducători 
juniorilor de la C.S.M. Reșița, vă 
veți ocupa de aci înainte mal mult 
de cei care nu peste multă vrem, 
vor apăra onoarea orașului ? Aștep
tăm răspunsul dv.

Anchetă realizată de
C. CHIRIAC, D. DUM1TRESCI- 
S. CONSTANTINESCU. C JG-*



Pugiliștii noștri sînt gata 
pentru campionatul balcanic

Automobil Clubul Român la start
Săptămîna trecută a luat ființă AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN, 

largă asociație obștească a tuturor iubitorilor automobilismului din 
țara noastră. Pentru a cunoaște mai bine scopul și atribuțiile acestei 
organizații, am adresat cîteva întrebări tovarășului ing. VASILE IOR- 
DĂCHESCU, secretarul general al A.C.R.

9 MARȚI, PLECAREA LA ISTANBUL • DIA
LOG POPA-NOUR • DE CE A FOST 

PREFERAT GOREA LUI STANEF...

Cu fiecare filă ruptă din calendar, ne apropiem de 
marea confruntare pugilistică europeană de la Koma, 
așteptată cu justificată nerăbdare de boxerii de pe con
tinent. întrecerile de la „ Palazzo dello Sport*4 (care vor 
începe la 24 mai) vor stabili o nouă ierarhic a valorilor 
boxului european, și tocmai de aceea febra pregătirilor 
în vederea acestui eveniment a cuprins pe toți preten- 
denții la cucerirea titlurilor continentale. în toate țările 
se cristalizează echipele, se organizează întîlniri inter
naționale amicale sau turnee, care constituie adevărate 
„repetiții generale*4 în vederea dificilelor dispute de la 
Roma.

— Nici vorbă de așa ceva... Pentru 
aceștia, e și firesc, mă pregătesc în 
mod special. La concursul interna
țional din Suedia, de pildă, l-am 
întâlnit pe Anderson 1 Și nu numai 
pe el. Totuși, am reușit să cîștig 
concursul.

DOAR DOI LUPTĂTORI DIN 
CEI „RUTINAȚI" IN ECHIPA 

REPREZENTATIVĂ

Din nou, în compania antrenorului
I. Corneanu. De data aceasta era în
preajma noastră și maestrul emerit
al sportului I. Cernea. Știam că nu-i 
pot reține mult și de aceea m-am 
grăbit să „atac" și ultimul... subtitlu 
al articol ului : formația pe care cei 
doi antrenori o vor alinia la „mon
diale".

— Vom prezenta Ia toate competi
țiile internaționale din acest an — a 
răspuns după o mică ezitare antre
norul federal I. Corneanu — o e-

La o asemenea „repetiție* vor lua parte, peste cîteva 
zile, și pugiliștii din Balcani. Ne referim la campio
natul balcanic ce va avea loc la Istanbul, între 19 și 
22 aprilie, la cere — ca de fiecare dată în ultimii 
ani — și-au anunțat participarea și boxerii români.

Am poposit — recent — iu mijlocul reprezentanților 
noștri și, timp do cîteva ore, am asistat la antrena
mentele conduse de Ion Popa și Constantin Nour. Lotul 
cuprinde 27 de boxeri. Pofta de lucru a selecționabililor 
este impresionantă, toți manifestînd în momentul de 
față un singur țel : să-și asigure un loc în echipele 
care vor participa la confruntările de la Istanbul și 
Roma. Dar, pentru că acest lucru este imposibil (se 
știe, doar, că formația cuprinde numai... 10 categorii 
de greutate), vă imaginați ambiția cu care se pregătesc 
•cești tineri.

După antrenament,, o discuție „de lucru* cu antre
norii Popa și Nour...

— Meciurile de verificare disputate de curînd în sala 
Floreasca și participarea unora dintre componenții lotului 
la turneul de la Budapesta v-au edificat, credem, asupra 
garniturii pe care o veți prezenta pe ringul din Istanbul.

I, Popa: Da, desigur. După aceste meciuri boxerii 
au mai susținut partide de verificare fără arbitri, „pe
rechile* fiind, de data aceasta, de valori sensibil egale. 
La „muscă*4, de comun acord cu colegul meu Nour, 
l-ara preferat pe Gruiescu. Aceasta nu pentru că Ciucă 
n-ar fi în formă bună, ci pentru a-i da posibilitate și 
lui Gruiescu să participe la o competiție mai impor
tantă, să se afirme. Gîju nu are, deocamdată, un contra 
candidat, așa că el este titularul categoriei cocoș. La 
categoria pană îl 'prefer pe Ovidiu Gorea în locul lui 
Stanef...

C. Nour: Aici am rezerve. Eu l-am ^asistat** din 
colț pe Slanei la turneul de la Budapesta unde, deși 
n-a ocupat locul I, a evoluat mult mai bine dccît în 
meciurile anterioare. Este adevărat că Stanef boxează

în ultimul timp cu multă reținere, timorat chiar — dar 
știți do ce ? Pentru că unii spectatori și cronicari de 
box l-au asaltat pur și simplu cu criticile, chiar și 
atunci cînd el cîștiga meciuri internaționale înainte de 
limită ! Să nu uităm că Stanef are numai 20 de ani, 
că dispune de o mare putere de luptă și forță în lovi
turi. In fond, nici Linca n-a fost un tehnician desă- 
virșit, dar puterea sa de luptă i-a adus un titiu olim
pic. Va trebui să muncim mult cu Stanef la capitolul 
tehnică, și sint sigur că va veni vremea cînd și despre 
el se va vorbi numai bine.

1. Popa: Și eu doresc același lucru. Dar atîta timp 
cit Gorea se dovedește mai abil in folosirea procedeelor 
tehnice, posedînd și o pregătire fizică optimă, care-i 
permite să se țină „scai* 1’ de adversar, dați-mi voie să 
am mai multă încredere în el. în plus, este normal să 
încercăm și alți boxeri în anumite competiții. Dacă nu-i 
folosim nici la Balcaniadă, atunci cînd să-i „rodăm* 
pe cei mai talentați dintre tinerii pugiliști ?

La categoria semiușoară, Goanță este mai tehnic decît 
Murg. In plus, este stingaci și, deci, mai incomod pentru 
adversari. Nici Antoniu n-a avut contracandidat (se știe 
că Bădoi a fost eliminat din lot), așa că va lua avionul 
de Istanbul. La „seminrijlocie44 * llodoșan a fost preferat 
Lui Majai, deoarece este mai tenace, mai bine dezvoltat 
fizic și are o frecvență mai mare a loviturilor. Majai 
va boxa în partida România—Cuba.

C. Nour : în meciul de verificare disputat zilele trecute 
între Covaci și Pițu (categoria mijlocie ușoară) primul s-a 
dovedit mai decis, mai puternic, in general mai bine 
pregătit. Inițial, noi consideram că boxerul constănțean 
avea mai multe șanse să intre în echipă, cunoscînd teh
nica sa superioară. Dar, „la fața locului*4, Pițu a ac
ționat cu multă reținere, acuzînd dureri la o mînă. Dacă 
era valid, indiscutabil că ar fi fost preferat lui Covaci.

Z. Popa: La „mijlocie* ara optat , pentru Cliivăr, de
oarece posedă lovituri mai puternice, este mai hotărît. 
Colegul său de categorie, Olteanu, e un bun tehnician, 
dar se decide greu să plaseze o lovitură, se sperie cînd 
are în față un adversar mai înalt (caz concret, boxerul 
maghiar Kokeny, la turneul de la Budapesta). La cate
goria semigrea nu avem în prezent un boxer superior 
lui Monea, așa că... n-am avut altceva de ales, iar la 
ultima categorie, Mariuțan 1

— Tot Mariuțan ? Știm că aveți doi „grei44 tineri, 
Alexe și lancu. Pe unui l-ați putea încerca în această 
competiție balcanică (ca și pe Gorea, de altfel), unde, 
la această categorie, nu vor veni boxeri prea puternici. 
Sîntcm informați, printre altele, că nici bulgarii nu-1 
vor trimite la Istanbul pe Pandov (titularul lor ia 
categoria grea).

★

Discuția s-a încheiat după ce ni s-a argumentat că 
Alexe și lancu sînt încă „prea cruzi44 1 Ne întrebăm : 
cînd vor fi verificați pentru a căpătă experiență, peste 
10 ani ?

R. CÂLÂRĂȘANU

„MONDIALELE" DE LUPTE GRECO-ROMANE
NU „BAT" ÎNCĂ LA UȘĂ, DAR...

• LUPTĂTORII DIN LOT FAC 10 ANTRENAMENTE PE SĂPTĂMÎNĂ
• N. MARTINESCU DOREȘTE SA DEVINĂ CAMPION MONDIAL LA 
BUCUREȘTI • ECHIPA REPREZENTATIVĂ VA FI MULT ÎNTINERITĂ

Pînă la inaugurarea ediției din a- 
cest an a campionatelor mondiale 
de lupte greco-romane, care, după 
cum se știe, se vor desfășura la 
București, mai sînt aproape cinci 
luni. Cu toate acestea, luptătorii din 
lotul nostru reprezentativ se află în 
plin „sezon" de pregătire. Nu este 
mai puțin adevărat însă că, pînă 
la „mondiale", ei vor participa la 
multe competiții importante : campi
onatele europene (19—21 mai, Minsk)< 
Balcaniada (10—11 iunie, Salonic), 
turneul internațional de la Bucu
rești (1—3 iulie) ș.a.

ANTRENAMENTELE ÎNCEP 
PE... POTECI

...Urmăream cu admirație un lung 
fflr de sportivi care de aproape o ju
mătate de oră alergau pe niște po
teci înguste și întortochiate. Dacă nu 
i-aș fi cunoscut, juram că sînt cro- 
8i$ti. Și în nici un caz de mîna a 
doua. Erau însă componenții lotu
lui republican de lupte greco-romane. 
Trena o duceau cei de la categori
ile mici de greutate : Turturea, Sto- 
idu, Berceanu, Aliohescu, Baciu# 
Popescu și încheiau „indianul" semi
greii și greii Martinescu, Bușoiu, Ro
man șl Pavel. Antrenorii I. Corneanu 
și I. Cernea înregistrau trecerile la 
un „punct fix".

Iată însă că la un semnal al an
trenorului emerit I. Corneanu între
gul șir a început să sprinteze. Pri
veam și mă minunam de unde atîta 
energie. Dintr-un moment în altul 
așteptam să văd abandonuri. Nici 
pomeneală. Cu fețele scăldate de 
transpirație, unul câte unul au trecut 
„linia de sosire".

— Și faceți mereu „figura" asta? 
— îl întreb pe antrenorul Cor
neanu.

— Da’ de unde 1 Numai de... 7 ori 
pe saptămină.

— Deci înaintea fiecărui antre
nament...

— Nu chiar așa... Antrenamentele 
noastre sînt 10 pe sâptămînă. Notați : 
5 tehnice, dintre care două pentru 
însușirea și perfecționarea elemente
lor tehnice cu manechine și parte
neri, două pentru perfecționarea ele
mentelor de atac, apărare și contra

atac, cu combinații între procedee, 
iar al cincilea pentru aplicarea sche
melor tactice. Alte două antrena
mente sînt rezervate halterelor. La 
acestea, grupele mici de greutate ri
dică între 5 și 7 0Q0 kg, iar cele mari 
între 7—9 000 kg. Ele contribuie la 
dezvoltarea grupelor musculare și a 
forței luptătorilor. Apoi, două antre
namente complexe în care se efec
tuează angajări cu parteneri pe re
prize, angajări cu schimbarea a 4—5 
parteneri și exerciții pentru dezvol
tarea calităților fizice de bază și spe
cifice. Cel de al zecelea antrenament 
este controlat și deci se fac anga
jări sistem concurs.

Periodic, toți sportivii trec și anu
mite probe de control : procedee 
tehnice dintre cele mai eficace, in
tr-o anumită unitate de timp, finali
zează aproape toată gama aruncări
lor cu ajutorul manechinelor ș.a. 
Tracțiunile în brațe, ridicarea hal
terei pînă la piept și săriturile sînt 
alte probe de control pentru care 
luptătorii sînt no ta ti bine sau foarte 
bine.

— Altfel nu ?
— Pînă în prezent nu a fost cazul.

1N PAUZA ANTRENAMENTU
LUI...

O privire spre ceas, cîteva vorbe 
de scuză și profesorul Corneanu a 
dispărut în sala de antrenament. 
N-aveam încotro, trebuia să aștept. 
M-am așezat pe o bancă privind lec
ția. iată că s-a anunțat pauză. Un 
prilej tocmai bun pentru completa
rea „documentării". Martinescu se 
îndrepta spre banca mea. Am intrat 
direct în subiectul „mondialelor" 
de la București.

— De cîteva ori — a răspuns el 
puțin încruntat — am trecut pe lin
gă... medalia de aur. De astă dată 
doresc mult de tot s-o am în colec
ție.

— Mai frumos nici că se poate. 
Cred, totuși, că nu i-ai uitat pe 
bulgarul Radev, sovieticul Anisi
mov, turcul Lee, pe suedezii 
Svenson și Anderson, clasați pe 
primele locuri la ultimele mari 
competiții ?

N. Martinescu a

„plecat' într-un 

spectaculos 

supleu

I : Care sînt considerentele 
care stau la baza înființării 
A.C.R. ?

R: Hotărirea Consiliului de 
Miniștri care autoriză înființarea 
asociației Automobil Clubul Ro
mân a avut in vedere — așa cum 
s-a subliniat și in adunarea ge
nerală de constituire a A.C.R. 
— creșterea importantă a numă
rului posesorilor de automobile 
proprietate personală, ca urmare 
a creșterii neîncetate a nivelului 
de trai în tara noastră. De aici, 
snorirea traiicului rutier, ca și a 
numărului celor care practică tu
rismul— auto intern și internatio
nal. De asemenea, este tot mai 
mare numărul turiștilor străini 
care vin să viziteze cu automo
bilul frumoasa noastră Iară și că
rora le acordăm sprijinul necesar.

I : Așadar, care sînt — pe 
scurt — principalele atribuții 
ale A.C.R.?

R: După cum se prevede în 
Statutul adoptat de adunarea ge
nerală A.C.R. are ca scop să În
lesnească practicarea automobi
lismului și turismului auto, să 
stabilească și să dezvolte relațiile 
de colaborare cu organizațiile 
similare din străinătate, ca și 
cu cele care se ocupă de pro
blemele automobilismului și tu
rismului auto și să colaboreze 
cu organele de stat și organi
zațiile obștești in vederea spri
jinirii adoptării și aplicării con
vențiilor internaționale pentru 
facilitarea automobilismului și tu
rismului auto.

I: Prin ce mijloace își 
realizează A.C.R. aceste sar
cini ?

R: Voi enumera numai cîteva 
din activitățile clubului nostru și 
anume: organizarea, in colabo
rare cu O tic iul Național de Tu
rism, a acțiunilor turistice auto 
interne și internaționale, încheie
rea de convenții cu asociațiile si
milare din alte tari, privind dez
voltarea turismului auto, organi
zarea de competiții auto interne 
și internaționale și participarea 
la competiții internaționale, pen
tru care consider că avem sufi
ciente talente. Vă rog să mai no
tați că A.C.R. se va ocupa, de 
asemenea, de educated automobi-

chipă destul de tînără, din care vor 
face parte doar doi dintre luptătorii 
„rutinați" : I. Țăranu și N. Marti
nescu. Toți ceilalți sînt tineri, dar 
au mari posibilități de a obține re
zultate valoroase. La fiecare catego
rie avem cîte 3—4 sportivi și oci 
cane vor fi mai buni iși asigură le
cui în echipă. Pînă atunci (1 sep
tembrie a.c.) îi vom verifica de mal 
multe ori.

★
Campionatele mondiale de lupte 

greco-romane, ce-i drept, încă au 
„bat" la ușă. Totuși, peste 30 de 
luptători vin cu regularitate de cea
sornic la lecțiile celor doi antrenori. 
Turturea, Stoiciu. Baciu, Alioneseu, 
Popescu, Enache, Ciorcilă, Tache, Ne- 
guț, Bușoiu ca și toți ceilalți, se 
străduiesc să ia note cît mai bune. 
Cînd te pregătești temeinic, evident 
mergi la examen eu fruntea sus.

COSTUN CH1R1AC

liștilor in spiritul respectării re
gulilor de circulație, ii va infor
ma asupra itinerariilor interne și 
internaționale, stării drumurilor, 
semnalizării rutiere internaționa
le, precum și asupra obiectivelor 
turistice din tara noastră. A.C.R. 
va elibera documentele pentru cir
culația lutieră internațională, va 
edita publicații de specialitate și 
va asigura asistentă tehnică airto 
prin patrule rutiere.

I : Cînd va începe să func
ționeze această asistentă teh
nică ?

R : De la 15 mai vom asigura 
un prim traseu, Borș—Mamaia, cu 
două ramificații (Sibiu — Brașov 
și Sibiu — Pitești), pe care vor 
funcționa 21 de asemenea patrule 
tehnice. Repet, asta pentru un 
început.

i : în ce condiții va fi acor
dată asistența tehnică l

R: Pentru membrii A.C.R. și 
turiștii străini care au calitatea 
de membri ai unui aulomobit- 
club afiliat la A.l.T. (Alianța In
ternațională a Turismului/ sau 
F.I.A. (Federația Internațională a 
Automobilului) asistenta tehnică 
și — eventual — remorcajul pină 
la primul atelier, pentru reparațiile 
mai importante, se face gratuit. 
Pentru ceilalți aulomobiliști sint 
stabilite tarile convenabile. A.C.R. 
va nractica schimburi de bonuri 
de benzină și scrisori de credtt 
cu asociațiile similiare din străi- 
'lătate.

I î La ce folosesc aceste 
scrisori de credit ?

R; Conform prevedei Hor aces
tui sistem, la care A.C.R. a ade
rat recent, semnind la Geneva, 
la sediul A.I.T., acest contract 
multilateral, cluburile auto acor
dă pe teritoriile {ărilor lor asis
tentă sanitară, juridică și tehnică 
in caz de accident și se îngrijesc, 
la nevoie, de repatrierea frersoa- 
nelor și mașinilor, in schimbul 
acestor scrisori de credit elibe
rate de asociațiile din țările că
rora aparțin respectivii turiști 
aulomobiliști.

I: Tovarășe secretar gene
ral. reporterul care vă ia a- 
cest interviu poate deveni 
membru al A.C.R. ?

R: De ce nu l
I: Dar nici nu rn-ați între

bat .dacă am automobil sau 
j permis de conducere...

R: Statutul A.C.R. nu corid:- 
Iticmează calitatea de membru Je- 

cit de dorința cetățenilor noștri 
Ide a deveni membri și de res

pectarea prevederilor slaluture. 
Așa incit, orice iubitor al

Ințobilismului poate slevem mem
bru al A.C.R., adresîndu-se in a-, 
cest sens iilicuej regionale A.G.R.

I lespective. Deosebirea exista nu- 
* mai în ceea ce plivește cuar,uz- 
. mul 6<șiinaliei. Deci, conducă -u>- 
I auto praiesioniști sau ansaio.-. 

ca șj orice, iubitor, al automobuis- 
I mulai poate deveni membru al

A.C.R.

IlaU-xviu consemnat de 
MIRCEA RAHOVEANU
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Â apărut revista
„Custură fizică și sport"

nr. 1—1967
Din sumar spRuim :
C. Răduf-: „Contribuții la clari

ficarea problemei vîn>t<4*r m ac
tivitatea sportivi de perl >n»in<ă*.

Ur. 'I. Pop și colaboniArtu 
„Cercetări privind fancția 
diană în efort*.

Dr. N. Siânescu: .Studiu n»e- 
dico-sportrv asupra CMpoocfllilor 
unui centru de copii și juniori la 
fotbal*.

JL Panda?: pvegMi-
toare de primăvară în

zL Druscu. .* «Campionatele sana- 
diaie — examen pcatra
voleibaliștii noștri*.

P. Dun^aciu : ^Aspecte ale pre
gătirii psihologice in gimnastica 
sportivă ie perforai»;}'.

I’. Cișmigiu: „Perfecționări
aduse tehnicii și metodicii de pre
gătire a trăgătorilor de pistol vi
teză'.

.4. Alerianu : „Vechi jocuri, 
ltipte și întreceri la români*.

Acest interesant număr poate 
fi găsit la toate centrele de difo- 
zare a presei din Capitală și pro
vincie.



Calde, proaspete... dela C. M
de tenis de masă

Echipa de popice... 
Silvestru

F
FĂRĂ DEDICAȚIE

STOCKHOLM (de la trimi
sul nostru special, C. Co- 
marnischi).
• De ani de zile, la lucră

rile Congresului F.I.T.M. 
este prezent cu regularitate 
și dl. Chan Hoy Yiptong 
din partea insulelor Mauri- 
ciu, afiliate la forul inter
național de specialitate. Cu 
acest prilej, dl. Yiptong de
filează singur, concurează 
și pierde în primul tur, ia 
parte la diverse ședințe, 
într-un cuvînt este foarte 
ocupat. Despre sportivii pe 
care-i reprezintă n-a auzit 
însă nimeni — pînă acum 
— nimic...

O Minifustele jucătoare
lor din ,,țara cangurului” 
fac o adevărată senzație la 
Isstadion. Cineva spunea — 
și avea perfectă dreptate — 
că jucătoarele din Austra-

Jia sint mai... îmbrăcate în 
ținuta de la masa de joc 
decît în cea de stradă ‘
• S-a mai spus că jucă

torii japonezi se salută în
tre ei, își iau un fel de ră
mas bun cînd intră în țar
cul de joc. Așa este. Acest 
„salut de luptă" se exe
cută acum ca un adevărat 
ritual, indiferent de valoa
rea adversarului. Un exem
plu. Mai erau doar cîteva 
clipe pînă la începerea par
tidei dintre campioana lu
mii, Naoko Fukazu, și 
neozeelandeza Dawn Wade 
(a cîștigat sportiva japo
neză cu 21—2, 21—5) cînd 
Fukazu s-a ridicat de pe 
scaun, a venit la antreno
rul Ogimura, a luat pozi
ția de drepți și s-a încli- 

A urmat ace- 
lucru cu conducă- 
delegației japoneze,

Cuplai rapidist la... lucru!

■

nat. 
lași 
torul _ ... . 
apoi Fukazu s-a întors că
ite colegii de echipă și i-a 
salutat eu cel mai adînc 
respect. La terminarea me
ciului, ritualul a fost repe
tat exact în aceeași ordine.
• Pentru că tot vorbim 

jucătoarele japoneze, 
lucru amuzant. Intîlni- 
cu S.U.A. le-a revenit 

3—8. După primul set 
pierdut de americana Bro
oke William la Yamanaka 
cu 1-21 (î), William a ve
nit imediat la antrenorul 
ei și a întrebat ce să facă 
în setul următor. Acesta, 
destul de încurcat, după 
un moment de ezitare a 
găsit „ieșirea” din impas 
și i-a răspuns :

— Fă-o să ridă !...

0 astfel de echipă nu 
există, dar ea s-ar putea 
forma orieînd. ținînd sea
ma de faptul că 6 compo- 
nenți ai familiei Silvestru 
din Ploiești sint jucători 
de popice. Și încă la 
vel de performantă, 
carnet de legitimare în 
gulă.

Să-i prezentăm:
1. Silvestru Minea (44 

de ani), jucător la Meta
lul Ploiești (tată).

2. Silvestru Maria (40 
de ani), jucătoare la a- 
ceeași echipă (mamă).

3. Silvestru Elena (35 
de ani), jucătoare la Vo
ința Ploiești (mătușă).

4. Silvestru Gheorghe 
(21 de ani), jucător la 
Metalul Plopeni (fiu).

5. Silvestru Niculae (16 
ani), jucător în echipa de 
tineret a Rafinăriei Telea- 
jen (fiu).

6. Silvestru Vasile (15 
ani), jucător la aceeași 
echipă (fiu).

PETRE BREBEANU
corespondent

ni-
cn
re-

Pentru amatorii de autografe

Motto : Oare cînd se va termina cu inefica
citatea înaintașilor ? întrebare pusă în anul 1863, 
o dată cu primele meciuri de fotbal, și rămasă 
și astăzi fără răspuns.

Sărman portar 1
Ce demon oare te-a ursit 
Sâ stai pe linia de var 
Căscind într-una plictisit ?

Un fluier se aude tare,
Tu crezi că-i henț careu, firește, 
Cînd colo, e arbitrul care 
Sosirea pauzei vestește. 
Și vremea trece ca o apă 
Pe drumul ei, în voia firii, 
Făeînd ca repede să-nceapă 
Repriz-a doua a-Mîlairii.
Tu, pe teren, ca Stan Pățitul, 
Iți iei în poartă și gazeta;
De nu ți-ar tulbura cititul 
Nea Tudoricâ cu trompeta! 
Acum, desigur, nu-ți mai pasă 
Că nu șutează adversarul. 
Iți ține de urît la plasă 
Ca un prieten bun, ziarul. 
Privind la o fotografie 
Cu Datcu-ntius după balon

îți zici căzut în reverie:
— Mai sint și șuturi pe gazon I

Dar inima ți se-nfioară, 
Ai parte-n fine de o fază ! 
Respingi balonul peste bară 
Și doi reporteri te pozează. 
Auzi urale in tribune 
Și te sărută-ai tăi grămada, 
Iar antrenorul tău iți spune 
— Vei merge la Olimpiadă,,,

Iți umple bucuria fața 
lmbt>uțișîud pe antrenor, 
Dar te trezește iar viața
Cu-u fluier lung, asurzitor 3

7m calda zi de primăvară. 
Nesupărat de adversar.
Cu capul rezemat de bară 
Ai adormit,

Sărman portar I

V. D. POPA

POȘTA MAGAZIN
VICTOR MALCOCI, Cluj 

— Răspunsul nostru 
săptămîna trecută, 
rindu-se la armatele 
număr de începători 
ale 
tică acest sport după re
gn» - _ _ r . rînd cer mutările înapoi 
și ferească dumnezeu să 
nu fii de acord î) a incer-

șahului, care

de 
refe- 
fără 

în 
prac-

fundă fotbalul cu 
La fotbal, 
categoria 
note mari

ca să 
trebuie 
t

școala, 
repeți... 
să iei

tul*, vă pot spune : Lu- 
pescu.

D. CUREA,

proprii (în primul 
cer e—

ferească

MITICA
Drăgănești-Olt — 1) Creini- 
ceanu a suferit o operație 
de menise. El a reluat, 
de curînd, antrenamentele. 
2) Rakși nu mai face parte 
din lotul echipei Steaua.

IOSIF TAPIȚER, 
doara — Sint 
tașu, dar

Meciul de fotbal Rapid — Dina mo, care ur
mează să se desfășoare mi ine în Capitală, este 
așteptat de iubitorii acestui sport cu un interes 
enorm. Atît jucătorii de la Rapid, cit și cei de 
la Dinamo și-au încheiat pregătirile în vederea 
întUnirii de pe stadionul „23 August*. Cu toate 
acestea cei doi valoroși înaintași ai Rapidului, 
Emil Dumitriu și Ion lonescu, continuă să fie 
preocupați de probleme... tactice.

O vizită făcută la locuința lui Dumitriu ne-a 
rezervat o imagine inedită : cei doi_ vecini, buni 
prieteni, de alt iei, studiau cu interes noi scheme 
de atac pe care le 
pe gazonul verde 
vom vedea insă și

vor dezvălui doar duminică 
al stadionului. Tot atunci, 
replica dinQmoviștilor...

Foto și text: T. Roibu

>ă-și îmbogățească 
lecția cu semnătura 
Cassius Marcellus Clay, 
campionul mondial de box 
la toate categoriile. El a 
cucerit titlul de la Sonny 
Liston, pe care I-a învins 
prin oprire în repriza a 
VII-a. Meciul-revanșă avea 
să-i aducă o victorie 
mai categorică: K.O. 
prima repriză.

Adversarii pe 
întîlnit apoi au 
asemenea, să se 
învinși: Floyd
(oprire în repriza a 12-a), 
George Chuvallo (la puncte.

Pasionalii boxului și 
... autografelor au ocazia

co- 
lui

ȘERBAN EUGEN, Galați
— Nu e vorba de nici o 
greșeală. Golaverajul e- 
chipei Dinamo Bacău a 
suferit o recalculare, ți- 
nîndu-se seama de faptul 
că meciul Dinam© Bacău
— Metalurgistul a fost 
omologat cu rezultatul de 
3—0 pentru prima echipă.

și 
în

care î-a 
trebuit, de 
recunoască 

Patterson

după 15 reprize), Henry 
Cooper (oprire în repriza 
a 6-a), Brian London 
(K.O. repriza a 3-a), Karl 
Mildenherger (oprire re
priza a 11-a), Cleveland 
Williams (K.O. repriza a 
3-a), Ernie Terrel (la 
puncte, după 15 reprize), 
Zora Folley (K. O. în re
priza a 7-a).

ȘTEFAN PANA, Orașul 
Gheorghe 
— „Cine 
egalizator 
din min.
C.S.M.S.,
Dan Coe ? Dv. ați anunțat 
că Lupescu. Alții l-au 
i,văzut” ca autor al golu-

Gheorghiu-Dej. 
a marcat golul 
pentru Rapid, 

88, în meciul cu 
Lupescu sau

Hune- 
eu Ion Pos- 

mult

Recordul
lui Camberabero

DEOSEBIRE ESENȚIALĂ
Cunoscutul antrenor H. 

Herrera a fost oprit în- 
tr-o zi de unul din priete
nii săi și înlrebat dacă 
poate să precizeze deose
birea dintre un „tifosi* 
(microbist — n.n.) și un 
„suporter®.

— E o deosebire esen
țială, a răspuns Herrera. 
Microbistul iubește sportul 
respectiv, să zicem fot
balul, indiferent ce echipe 
îl practică, — fiind ama
nt cînd fotbalul e de 
proastă calitate și bucuros 
în celelalte situații — pe 
cînd suporterul iubește «- 
chipa X. E o mare deose- 

na e să-ți placă 
să-ți 

Cit

bire. Ui 
muzica și alta e 
placă numai Haydn, 
mă privește, eu aș prefera 
să fiu denumit microbist 
și nu suporter. Din păcate, 
ca antrenor nu poți fi de
cît suporterul propriei tale 
echipe. Altfel, ți se... re- 
ziliază contractul.

Aplauze pentru baschetbalistul
Horia Demian

lui
ser-

Un „vivat®, exclamat în 
manieră studențească, a- 
rată că discipolii 
„Gaudeamus igitur* 
bează un eveniment.

Recunosc în entuziaști 
pe performerii din diminea
ța acelei zile: bas^hetbaliș- 
tii de la Universitatea 
Cluj.

Caut explicația elanului 
lor deosebit: victoria netă 
realizată în deplasare: 
72—54 co Steagul roșu — 
intr-un meci care le-a a- 
dus aplauze la scenă des
chisă și care Ie-a reîn
viat speranțele pentru mult 
rîvnitul loc 3.

Toastul este îndreptat, 
însă, spre jucătorul „w. 
1“ al echipei — Horia De-

mian—acel „Stradivarius® 
al jocului de duminică 
(realizator a 32 de punc
te). A fost un adevărat 
„recital Demian®!

Colegii îi serbau cei 25 
de ani pe care i-a împlinit. 
Aniversarea inginerului De
mian vine după un succes 
repurtat recent: admiterea 
la doctorat.

Veritabilă performanță! 
îi transmitem pe această 

cale felicitările 
urări de noi ____  __
loc în echipa Europei și 
diploma de 
științe.
NUȘA X IU SC EL EA NU

Cunoscutul rugbist fran
cez Guy Camberabero a 
realizat în acest sezon o 
performanță puțin obiș
nuită. Luind parte la 4 me
ciuri 
realizat 
Franței 
68 de

Este 
nantă, 
în care 
3 puncte deodată și de 
multe ori și cite 5 !

internaționale, el a 
pentru 

nu mai
echipa 

puțin de
puncte.
o cifră 

chiar într-un sport 
se numără cîte...

impresio-

noastre și 
succese: un

doclor

Traversarea Atlanticului
Intr-o barcă cu rame

Se vor marca mai multe
goluri la fotbal!

întreba dv. 
mai sus. Un

Cum ? veți 
citind cele de 
trmp s-a agitat ideea des
ființării ofsaidului, înain
tașii plîng-îndu-se că a- 
ctiastă prevedere regulamen
tară k pune bețe în roate. 
Recent, la Conferința in
ternațională a fotbalului 
care a avut loc la Monaco

s-au auzit numeroase voci 
mărirea dimen- 

2.74 m
care cereau
siunilor porții:
(în loc de 2,44) in înălțime 
și 8,22 m (m loc de 7.32 
m) în lățime.

In asemenea condiții, să 
tot fii înaintaș!

Zilele trecute au părăsii 
coaste A «crieri de 
un vechi prieten al 
Lewis C. Milles, în 
de 54 de ani. și fiul
tuia. în virstă de 21 de 
ani, încercmd să traverseze 
Atlanticul cu ajutorul unei 
bărci cu rame, lungă de 
4,80 metri.

Cei doi temerari navi
gatori speră să ajungă pe 
țărmul Angliei în circa 40 
de zile.

prindă4* aspectul 
al lucrurilor, în 

de a descreți 
și nu de a le... 
Din păcate, pe 
președinte al co

misiei regionale de șah, 
am reușit să vă supărăm. 
Propun să ne... împăcăm, 
amintind de data aceasta 
și prevederea regulamen
tului : jucătorul care are 
pe tablă regele și o piesă 
este obligat să-1 facă mat 
in 50 de mutări pe adver
sarul său care a rămas 
doar cu regele.

glumeț 
intenția 
frunțile 
încreți, 
dv., ca

să-mi cereți să vă spun 
care au fost „formațiile 
echipelor Venus Bucu
rești și Chinezul Timișoa
ra în penultimul meci al 
returului 
lui 193944. 
încercați 
precizînd 
vedetă al unui cuplaj în 
care „deschiderea* a fur
nicat-o partida Rapid — 
Gloria din Arad, dar 
amănuntul acesta nu mi-e 
de nici un folos. Poate 
tata, Gheorghe Postașu, 
să știe ceva ’ Eu mă de
clar bătut...

din primăvara 
Este adevărat că 
să mă ajutați, 
că a fost meciul-

CRĂCIUN — Ne 
de ce se spune 
apă**, din

alt polo
mo

no
Este

VASILE GEAMANU. Tg. 
Jiu — La noi s-a încetă
țenit de multă vreme de
numirea de „fotbal”. Unii 
crainici sptm insă „futbol”, 
așa cum se pronunță m 
englezește. „foot” însem- 
nînd «picior4* (mai bine 
zis „laba piciorului") și 
„ball* insemnind .min
ge”.

lui 
că 
la
Templar, ca să aflăm ade
vărul... Dacă îmi permi
teți sa fac eu pe „Sfin-

pe Dan Coe“. 
nu e cazul să 
serviciile lui

Credem 
apelăm 
Simon

AUREL
Întrebați : 
„polo pe 
ment ce
există ? Ba există, 
vorba de polo călare, un 
sport care 
unele țări

se practică în 
din Europa.

ION
Ilustrații j

POȘTAȘU
N. CLAUDIU

SFATURI, ANUNȚURI
J J J RECLAME

DORINA TONIA. comu
na Homocea — Ați adu
nat notele pe care le-au 
primit cei 12 jucători fo
losiți de U.T.A. in meciul 
cn Progresul, ajungind 
astfel la concluzia că 
U.T.A. a ieșit din acest 
meci cu „media* 441. Ară
denii se înșeală dacă con-

• Giuleșteni! Fiți a- 
tenți! Dintre Armstrong și 
Tudorică, numai ultimul 

e rapidist. Faptul că și 
Armstrong cÎDtă la trom
petă e o simplă coinci
dente

aces-

Nord 
»pei, 
etate

©

e •>

ÎNTRE ARBITRI

— Te reg să mai semnalizezi o dată oi said la echipa gazdă și mîncăm 
compot de mere toată săptămîna !

Desen de A. Andionic

• Direcțiunea I.T.B. 
face cunoscut că, în zilele 
de meci, pune la dispoziția 
pasagerilor tramvaie și 
troleibuze cu orar regulat: 
la fiecare patru tramvaie îl 
puteți lua pe al... cincilea. 
Înghesuială 
Pentru a 
l.T.B.-ului, 
cu nasturii

ireproșabilă, 
ușura munca 
nu mai veniți 
cusuți, Ve

niți* cu ei gata rupți. Di
recțiunea nu răspunde de 
ceasurile 
voie și 
in stație

pierdute 
de orele

în tram- 
pierduta

• Nu
orsanizează întotdeauna cu
plaje. Uneori e recoman
dabil să te enervezi doar 
90 de minuțe...

regretați că nu so

• Jucători! Nu vă trin- 
ti ți adversarii, pentru ca 
pe urmă să-i ajutați să se 
ridice, sub pretext că spri
jiniți ridicarea elementelor 
de ios.

© Direcțiunea unora din
tre stadioane anunță spec
tatorii că. folosind așchiile 
și cuiele din bănci, execută 
artistic un bogat sortiment 
<k*. găuri și rupturi... cu 
pantalonii clientului.

FRED FIREA



Probele pe echipe de la C. M. de tenis de masă se apropie de sfîrșit
(Urmare din pag. 1)

Iar în setul decisiv al meciului 5 
Negulescu avea serviciul la sco
rul de 19—16 pentru el în par
tida cu Arndt. Deci, aproape si
gur că România avea să conducă 
cu 4—1 șt, prin urmare, să-și 
creeze șanse apreciabile de a 
încheia victorioasă meciul. Iată 
însă că Negulescu, jucător cu • 
vastă experiență competițională 
internațională, are o scădere ne- 
permisă nici unui începător. In 
loo să caute să profite de privi
legiul pe care-1 avea în acel mo
ment (deținea serviciul), Negules
cu — complet nemotivat — se ulu
iește, se grăbește și face greșeli. 
Scorul devine 19—18. Sportivul ro
mân servește afară, apoi, la o altă 
acțiune, trage pe lingă minge și, în 
sfîrșit, tot el trimite cu muchea 
paletei mingea în tavanul sălii, 
pierzînd setul (19—21), partida, și 
diminuînd șansele echipei. Com
portarea lui Negulescu a sur
prins foarte mult pentru că cele 
întîmplate pînă , atunci nu îndri
tuiau cu nimic această stare de
presivă, ci dimpotrivă. Și, pen
tru ca să fiu mai explicit, voi 
arăta că mai înainte Giurgiucă 
îl surclasase pe Arndt și Scha
ler. Maniera în care a făcut-o 
(joc variat, atac puternic cu con
tinuă schimbare de direcții, com
binat cu stopuri) i-au atras cele 
mai bune aprecieri ale specialiș
tilor. Negulescu făcuse același lu
cru cu Ness. Condus la început 
cu 9—2 șl 11—4, el a recuperat 
rapid și, apoi și-a supus adver
sarul unui tir necruțător, sufo- 
cîndu-1 pur și simplu. Numai îd 
setul II, ultimul, din cele 21 de 
puncte, Negulescu a realizat 10 
prin lovituri ofensive din dreapta 
și 4 prin atacuri de pe partea 
stingă. Iată, așadar, că existau su
ficiente motive ca echipa noastră 
să aibă un moral bun, pentru ca 
Negulescu să acționeze dezinvolt. 
Mai mult, chiar în meciul cu 
Arndt, jucătorul român reușise

A Început turneul internațional fle șaM
Ieri a început în Aula Institu

tului de petrol, gaze șl geologie, 
din Capitală, cel de al 8-lea tur
neu international de șah al Ro
mâniei,

Dimineața a avut loc tragerea 
la sorti care a stabilit urmăloa-

Gimnaștii români și bulgari 
in întrecere

Astăzi și mîine are loc con
cursul international de gimnastică 
dintre reprezentativele masculine și 
feminine ale României și Bulgariei. 
După cum am anunțat, băieții se vor 
întrece sîtnbătă la Sofia, iar fetele 
duminică, la Bacău. Lotul nostru 
masculin, care cuprinde printre alții 
pe Gh. Tohăneanu, A. Gadar, Al. 
Silaghi. a plecat ieri spre capitala 
Bulgariei.

Tot ieri au sosit la București gim
nastele bulgare, continuîndu-și apoi 
drumul spre Bacău. Din echipa 
noastră fac parte. între altele, Elena 
Ceampelea, Rozalia Filipescu, Maria 
Andrioaie. 

în anii puterii populare, sportul cunoaște o frumoasă dezvoltare 
■- R. P Bulgaria. Sala de sporturi „Universiada" din Sofia a găzduit 
numeroase competiții internaționale de anvergură. In foto : vedere 

generală a acestei săli

să depășească un moment neplă
cut. Condus în primul set cu 
17—13, Negulescu a redus han
dicapul ajungînd la 16—17, dar 
la o minge foarte înaltă, cînd 
adversarul, în plin elan, sărise 
peste mantinelă, el a ratat un 
punct sigur și a pierdut setul. 
Negulescu a revenit apoi puter
nic și a cîștigat setul următor 
(21—9), pentru ca să urmeze, 
inexplicabil, căderea de care am 
vorbit. Și situația nu ar fi fost 
încă pierdută. Aveam încă avan
taj : 3—2. Dar, contaminați de 
demoralizarea lui Negulescu (în
vins. după aceea și de SchSîer), 
Giurgiucă și Cobîrzan parcă au 
uitat să joace, fiind depășiți cu 
extremă ușurință de Ness — un 
jucător de mîna a doua în con
cernul international. Și, astfel, 
echipa noastră masculină a scă
pat o victorie pe care o avea 
in buzunar. într-un cuvînt. jucă
torii noștri nu au avut pînă la 
sfîrșit acea forță de concurs atît 
de necesară într-o competiție de 
anvergura campionatelor mon
diale.

România — Polonia (grupa a 
II-a A, pentru locurile 9—16) 
5—1 : Cobîrzan — Domicz 2—0 
(13, 13), Giurgiucă — Calinschl
2—0 (14, 17), Rethi — Kusinski
2— 0 (18, 11), Giurgiucă — Do
micz 2—0 (19, 13), Cobîrzan — 
Kusinski 1—2 (—17, 18, —17),
Rethi — Calinschl 2—0 (13 17).

După amiază s-a desfășurat, în 
cadrul grupei semifinale, meciul 
feminin dintre reprezentativele 
României și U.R.S.S. Urmărită gu 
deosebit interes, partida a dat 
cîștig de cauză sportivelor sovie
tice care au obținut victoria cu
3— 0 : Grimberg — Maria Alexan
dru 2—1. (—9, 22, 18), Rudnova— 
Eleonora MIhalca 2—0 (18, 14), 
Rudnova, Balaișite — Maria Ale
xandru, Eleonora Mihalca 2—0 
(12, 10).

Meciul dintre Maria Alexandru 
și Grimberg a dat loc la o luptă 
aprigă. Maria Alexandru a apă

rea ordine pe tabelul de con
curs :

1. Ghițescu, 2. Gheorghiu, 3. 
Haag (Ungaria), 4. Czerniak (Iz- 
rael), 5. Hennings (R.D.G.), 6.
Ungureanu, 7. Soos, 8. Fichtl 
(Cehoslovacia), 9. Mititelu, 10. 
Pfleger (R.F.G.), 11. Partos, 12.
Ciocîltea, 13. Drimer, 14. Vasiu- 
kov (U.R.S.S.).

După amiază a avut loc prima 
rundă. Campionul țării noastre, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu, a jucat o excelentă partidă 
de atac împotriva lui Drimer. Re
gele negru, rămas în centru, a 
fost ținta unei ofensive puterni
ce, care s-a dovedit a fi hotărl- 
toare.

Soos a cîștigat o calitate în jo
cul de mijloc, în partida cu 
Fichtl, după care a exploatat cu 
o tehnică impecabilă avantajul 
acumulat.

Partidele : Ghițescu — Vasiu- 
kov, Haag — Ciocîltea și Hen
nings — Pfleger au fost remize, 
iar cele dintre Czerniak — Partos 
și Ungureanu — Mititelu s-au în
trerupt.

Astăzi, de la ora 16,30, se 
joacă runda a doua.

rat destul de bine și a reușit și 
cîteva lovituri de atac. Ea nu 
a fost însă suficient de consec
ventă în aplicarea tacticii pro
puse i dirijarea mingilor numai 
lateral, pe partea dreaptă a ad
versarei. De aceea, multe mingi 
trimise de sportiva noastră pe 
mijlocul mesei s-au încheiat cu 
lovituri decisive executate de 
Grimberg... Cît privește Mihalca. 
ca și în meciul cu suedeza Nei- 
dert, ea a acționat timid, s-a 
deplasat prea mult de la masă 
și nu a încercat să atace cît era 
necesar. Alte rezultate i

Azi, la Dublin, reprezentativa de rugbi a Franței va întîlni echipa Irlandei 
In tradiționala competiție „Turneul celor cinci națiuni**. întîlnirea reprezintă 
un veritabil derbi, învingătoarea avînd toate șansele să cîștige turneul. In foto: 
fază din meciul Franța — Țara Galilor, încheiat cu scorul de 20—14 pentru 
reprezentanții „cocoșului galic**. Francezul Dauga reușește prima încercare, în 
minutul 3 al partidei.

Partida retur 
dintre Dinamo București 
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și Dukla Praga
Disputînd joi după amiază jo

cul de campionat cu Rafinăria 
Teleajen, (20-10 pentru bucureș- 
teni), Dinamo București și-a în
cheiat pregătirile în vederea par
tidei retur din „C.C.E." cu Dukla 
Praga.

Echipa Dinamo a plecat spre 
Praga în cursul zilei de ieri, de- 
Slasînd următorul lot de jucători: 

edl, Bogolea (portari), Popescu, 
Moser, Lieu, Mureșan, Nica, Cos
tache II, Costache I, Samungi, 
Ivănescu, Ionescu, Coman. Partida 
retur are loc mîine la Praga și 
va fi arbitrată de H. Mittendorf 
(R.D. Germană).

Succese ale tenismanilor noștri
• NĂSTASE SI MĂRMUREANU IN TREI SEMIFINALE LA CARLTON - 
CANNES • I. TIRIAC L-A ELIMINAT PE INDIANUL LALL LA ST. 
PETERSBOURG (S.U.A.)

La Cannes se desfășoară tn aeeste 
zile turneul clubului Carlton, ultimul 
mare concurs International de primă
vară de pe Coasta de Azur. Printre 
protagoniștii întrecerilor se numără și 
tinerii jucători români Ilie Năstase și 
Petre Mărmureanu. In sferturi de fi
nală, la simplu, Năstase l-a eliminat 
cu 6—1, 6—2 pe austriacul Schult- 
heiss, iar Mărmureanu l-a învins cu 
7—5, 9—7 pe jucătorul australian A. 
Brown. In semifinale, sportivii ro
mâni se vor întilni cu polonezii Le
wandowski și respectiv Gasiorek. La 
dublu bărbați, Năstase și Mărmureanu

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘȚIRI
PRAGA. Selecționatele fe

minine ale Japoniei și Bra
ziliei, care au sosit la 
Gottwaldov în vederea par
ticipării la campionatele 
mondiale de baschet, au 
susținut meciuri de antre
nament în compania unor 
echipe locale. Reprezentati
va Japoniei a învins cu 
scorul de 86—38 (41—18) 
echipa feminină a clubului 
T. J. Gottwaldov, iar cea 
a Braziliei a pierdut cu 
40—63 (26—30) la echipa 
masculină a aceluiași club.

TEL AVIV. în meciul re

Băieți (grupe semifinale) i Ja
ponia — R.F. a Germaniei 5—1, 
U.R.S.S. — Iugoslavia 5—3, R.P.D. 
Coreeană — Anglia 5—1, Suedia
— Cehoslovacia (meci care a 
durat mai bine de 4 ore!) 5—4; 
fete (grupe semifinale): Japonia
— R.D. Germană 8—-0, Ceho
slovacia — Anglia 3—1, Ungaria
— R.F. a Germaniei 3—2. Seara 
tîrziu s-a jucat și partida Româ
nia — Ungaria (f): 8—1.

întrecerile pe echipe continuă 
sîmbătă și se încheie duminică 
seara cînd vor fi desemnate 
campioanele lumii.

TINERII TENISMANI ROMÂNI CONDUC CU 2-0 
IN FATA CELOR SOVIETICI

Tinerii tenismani români au în
ceput bine întîlnirea cu oaspeții 
lor sovietici. Ieri, după disputarea 
primelor două jocuri de simplu, 
reprezentativa de tineret a Ro
mâniei conduce cu 2-0 în fața 
celei a U.R.S.S. Jucătorii noștri 
n-au cedat nici un set adversari
lor, manilestînd un plus de lormă 
și mai ales o combativitate demne 
de remarcat.

Primii au ieșit pe teren I. Sân
tei și T. Kakulea. De la început, 
românul s-a arătat superior pe 
plan tactic, a jucat cu atenție 
deosebită fiecare minge și n-a 
dat posibilitate redutabilului său 
adversar să obțină inițiativa. 
Sântei cîștigă cu 6-3, 6-4.

Q evoluție de scor interesantă, 
a avut al doilea meci, dintre V.

s-au calificat de asemenea in semi
finale, intrecind cu 6—1. 6—1 cuplul 
Streker (R.F.G.), Udzic (Luxemburg).

★
Campionul României Ia tenis, Ion 

Țiriac, a obținut o frumoasă victorie 
în turul m ai probei de simplu băr
bați din cadrul concursului interna
țional de la St. Petersbourg (Florida). 
Țiriac l-a tntilnit pe cunoscutul jucă
tor indian Premjit Lall, învingîndu-I 
cu 7—5, 7—5. Alte rezultate : Kalo- 
gheropoulos — Mandarino 7—9, 6—3, 
9—7 ; Koch — Gulyas 6—1, 3—€, 6—4.

tur al finalei „Cupei cupe
lor*, desfășurat la Tel 
Aviv, Ignis Varese a fost 
învinsă de Maccabi cu 68— 
67 (30—35). Deoarece au 
cîștigat primul meci cu 
77—67, baschetbaliștii ita
lieni au cucerit trofeul.

LONDRA. La Londra, în 
cadrul unei gale internațio
nale de box, tunisianul Fe
lix Brami (cat. cocoș) l-a 
învins Ia puncte, în 10 re
prize, pe irlandezul Mac 
Cafferty.

PARIS. Federația fran
ceză de box amator a sta

bilit ca la campionatele 
europene de Ia Roma să 
prezinte 7 pugiliști : Cosen
tino (cocoș), De Souza 
(pană), Bigot (ușoară), 
M a noile (semimijlocie), 
Menduni (mijlocie mică), 
Malherbe (semigrea) și 
Alain Victor (grea).

CANBERRA. Echipa de 
box a U.R.S.S. și-a început 
turneul în Australia, evo- 
luînd la Canberra și Sid
ney în compania echipei 
tării gazdă. Pugiliștii so
vietici au repurtat victo
ria în ambele întîlniri cu

Concursul intern&lianal 
de lupte de la Safia

SOFIA, 14 (prin telefon, de la co
respondentul nostru T. IIRISTOV).

Vineri a început în sala Univer
siada din Sofia cea de-a 6-a ediție 
a memorialelor „N. Petrov" și „Dan 
Kolov" rezervate luptătorilor de „gre- 
co-romane“ și „libere". La acest mare 
concurs participă sportivi din 10 
țări: U.R.S.S., Cehoslovacia, Româ
nia, Polonia. Ungaria, Iugoslavia, 
R. P. Mongolă, Cuba, Finlanda, și 
Bulgaria.

Printre sportivii participant! no
tăm prezența unor luptători fruntași 
actuali și foști campioni mondiali 
și olimpici precum șl numeroși cam
pioni naționali.

In primele Intîlniri sportivii ro
mâni au înregistrat următoarele re
zultate : „greco-rornane": cat. 52 kg 
Berceanu b.p. Binev (Bulgaria); cat. 
57 kg. Baciu b.p. Markov (Bulgaria), 
I. Baciu a folosit numeroase proce
dee tehnice cîștigînd la o diferență 
de peste 10 puncte. Cat. 78 kg. Țâ- 
ranu egal cu Stașinski (Polonia); 
Bufoiu b.p. Nerș (Ungaria). „Libere": 
cat. 57 kg. Tăpălagă egal cu Ko
valski (Polonia); Stan este învins de 
Leonov (Bulgaria) ; cat. 70 kg. 
Poalelungi b. tuș min. 8 Atanasov 
(Iugoslavia); cat. 87 kg. Urian este 
învins prin tuș min. 6 de Adamov 
(Bulgaria).

Concursul continuă sîmbătă și du
minică.

Marcu și A. Egorov. Jucătorul 
nostru pare timorat la început și 
este condus cu 4-0. Urmează însă 
o revenire spectaculoasă a lut 
Marcu și prin mingi frumoase el 
cîstigă ghem după ghem: 6—4. 
6—1 I

Azi, de Ia ora 14,30 pe terenu
rile Progresul, întîlnirea continuă 
cu ultimele două simpluri (Sântei 
— Egorov și Marcu — Kakulea) 
și meciul de dublu (Sântei, Mu
reșan — Kakulea, Egorov). De 
mîine dimineața (ora 9), repre
zentativa sovietică întîlnește noi 
adversari Replica îi ya fi dată de 
o selecționată secundă a Bucu- 
reștiului, formată din S. Dron. 
Gh. Boaghe și I. Kerekes.

în întîlnirea paralelă dintre ju
cătoarele sovietice și selecționata 
feminină a Bucureștiului, scorul 
este egal după prima zi : 1-1. Iu- 
dit Dibar a fost învinsă de Ta
tiana Cealko cu 4-6, 1-6; în
schimb, Ecaterina Horșa a obți
nut o prețioasă victorie în tata 
Rozei Islanova, după trei seturi 
de luptă: 6-2. 3-6. 7-5. Jocurile 
continuă azi după amiază.

SESIUNEA C. I. O.

LAUSANNE, 14 (Agerpres). în
tre 5 și 9 mai va avea Ioc la Te
heran cea de a 65-a sesiune a Go- 
mitetului Internațional Olimpic 
(G.I.O.). Cu acest prilej, delegații 
Mexicului și Franței vor prezenta 
rapoartele privind pregătirea Jocu
rilor Olimpice de vară și de iarnă 
din anul 1968.

scorul de 10—0 și, respec
tiv. 9—0.

BUDAPESTA. într-un 
meci internațional amical 
de volei, reprezentativa 
masculină a Mexicului a 
învins cu scorul de 3—1 
selecționata de juniori a 
Budapestei.

LENINGRAD. In cea 
de-a doua întîlnire de polo 
dintre selecționatele URSS 
și Italiei, sportivii sovie
tici au obținut victoria 
cu 4—1. Toate cele 5 go
luri au fost marcate din 
lovituri de la 4 m.
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