
Concursul atletic de primăvară 
va avea loc la 13 — 14 mai

Din motive de ordin tehnic, concursul republican de primă
vară al seniorilor se va desfășura in București, la 13—14 mai în 
locul etapei a II-a a campionatului pe echipe care va avea loc 
la 20—21 mai.

Pentru a. putea lua parte la concurs atlețfi trebuie să rea
lizeze următoarele standarduri : BARBAȚI : 100 m — 10,9 ; 200 m
— 22,5 ; 400 m — 50,8 ; 800 m — 1:57,9 ; 1500 m — 3:59,0; 5000 m — 
15:45.0; no mg 15.7; 400 mg — 56,5 ; 3000 m ob. — 9:55,0 ; lungime 
6,90 ; triplu — 14,20 ; înălțime 1,30 ; prăjină — 3,90 ; greutate — 
13,80 ,' disc — 43,00 ; ciocan — 50,00 ; suliță —60,00 ; FEMEI : 
100 m — 12,5; 200 m — 26,2; 400 m — 59,9; 800 m — 2:24,0; 80 mg— 
12,0 ; lungime — 5,40 ; înălțime — 1,54 ; greutate — 12,00 ; disc
— 39,00 ; suliță — 39,00. La 10000 m, 30 km, 20 km marș, decatlon 
și pentatlon participarea se va face fără standarduri.
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Primul „tur de manivelă"
în finala Dinamo-Rapid, la volei

Stînga : Tîrlici, Smerecin- 
schi, Ganciu și Derzei (Di- | 
namo). Dreapta : Drăgan, 
Nicolau, Grigorovici și 

Plocon (Rapid)
Văzut! de I 

Neagu Rădulescu

LA BACĂU, FINALA CAMPIONAT ULUI REPUBLICAN
UNIVERSITAR DE ATLETISM

Pe pista stadionului „23 Au
gust* din Bacău, recent rea- 
menajată, se vor întrece astăzi 
și mîine cei mai buni atleți 
din rîndul studenților. La a- 
ceastă finală a campionatului 
republican universitar vor par
ticipa aproximativ 300 de stu- 
denți, reprezentanți ai celor 16 
centre universitare.

Printre atleții-studenți se 
află mulți performeri de frun
te ai țării, campioni republi
cani sau componenți ai lotului

național. Evoluțiile acestora 
sînt așteptate cu viu interes. 
Se anunță foarte interesante 
probele de 110 mg (în care îi 
vom putea urmări pe Viorel 
Suciu, Dan Hidioșanu și Adal
bert Schneider), săritura în 
înălțime (Șerban loan, M anole 
Mitilecis și Andrei Șepci), 100 
și 200 m fete (Ana Socol, Ane- 
marie Vitalioș și Anca Gheor- 
ghe), suliță fete (Elisabeta 
Prodan și Tatiana Bucura) și 
altele.
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GALATI Șl CLUJ !
Ziua celei de-a doua fina

le românești a .Cupei cam
pionilor europeni- Ia volei,- 
— prilej de mare satisfac
ție pentru sportul nostru, 
oferit, ca și in 1966, tot de 
echipele masculine DINAMO 
și RAPID, — a sosit. Azi 
după-amiază, în sala Flo- 
reasca din Capitală, cele 
două echipe fruntașe ale 
voleiului nostru vor susține 
prima lor intîlnire din ca
drul finalei, luptînd pentru 
ț teul pe care cu un an în 
urmă Dinamo l-a cucerit 
prin victoriile realizate asu
pra Rapidului cu 3—1 (3, —6, 
12, 7) și 3—2 (9, —10, —10, 
9, 8).

In patru rinduri din cele 
șapte ediții desfășurate pînă 
acum, Cupa a cîștigat-o o 
echipă românească: Rapid 
in anii 1961, 1963 și 1965, și 
Dinamo in 1966. Și o va ciș- 
tiga anul acesta, o dată in 

IERI, 
REZULTATE BUNE 
ÎN ÎNTRECERILE 

DE TIR 
DE PE 

POLIGONUL 
TUNARI

(Citiți amănunte în pagina a 4-a)

In fotografie : Lucian Giușcă, cîștigătorul 
probei de pistol viteză cu 589 puncte

Foto : A. Neagu

plus, .. .România. Astfel, 
din nou, ceea ce era mai 
important, s-a înfăptuit!

De mare însemnătate e 
însă, în același timp, ea 
partidele să se ridice la un 
nivel înalt, corespunzător 
frumosului prestigiu de care 
Se bucură voleiul nostru pe 
plan internațional. Și avem 
destule temeiuri pentru a 
crede că așa va fi, disputele 
rapidiștilor cu dinamoviștii 
satisfăcind de fiecare dată 
exigențele, atît sub raport 
tehnic, cit și spectacular, în 
„Cupă", ca și în campionat, 
fără să mai vorbim și despre 
făgăduielile — pe care le-am 
publicat ieri — făcute, în 
acest sens, de antrenorii ce
lor două finaliste... O ga
ranție in plus pentru reali
zarea, cu ocazia mult-aștep- 
tatelor „concerte" voleibalis- 
tiee din finala „C.C.E.", a 
unor jocuri de calitate o 

constituie prezența la „Pupi
tru" a reputaților arbitri in
ternaționali L. KETTNER 
(Cehoslovacia) și P. LANGE 
(R.D. Germană).

Prima „manșă**, de azi, a 
finalei (avind ca „uvertură”, 
Ia ora 15,39, meciul mascu
lin de categorie B I.C.F. — 
Pedagogic Tg. Mureș) e pre
văzută să înceapă la ora 17. 
Cine va învinge 7 După pă
rerea noastră, și azi, și în 
retur (marți 9 mai în sala 
Floreasca), „cheia** victoriei 
va sta în jocul din defensi
vă, Va ciștiga echipa care 
va juca mai bine în apărare, 
în primul rind la blocaj, iar 
apoi în organizarea dublaje
lor și pe linia de fund. E- 
chipa care va reuși aceasta 
va acționa, cu certitudine, 
mai eficace și in atac. Cine 
va izbuti — rămîne să ve
dem și să aplaudăm !

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX

Dispute neechilibrate in intîlnirea Metalul-Wismut Gera
• Astă-seară, reuniunea învingătorilor

Pometcu (stingă),

După o „deschidere" de 
trei meciuri amicale, In 
care boxerii V. Drăgan, M. 
Ene, V. Bute au fost de
clarați învingători în par
tidele cu M. Lumezeanu, 
Kardas și Rosinski (ultimii 
doi din formația poloneză 
LOZB Lodz), arbitrul Babe- 
țin a chemat în ring prima 
„pereche” care avea să 
inaugureze întîlnirea -din
tre formațiile METALUL și

tn plina ofensivă
Foto i V. Bageac

WISMV1T GERA: Ștefan 
Constantîn-Hartung. Meta
lurgistul a manifestat mul
tă poftă de luptă, reușind să 
plaseze cu adresă nume
roase directe de stînga la 
față. Superioritatea sa a 
fost și mai evidentă de la 
jumătatea reprizei secun
de; cînd adversarul n-a 
mai putut ține cadența da
torită faptului că a boxat, 
în continuare cu arcada 

dreaptă deschisă. In aceas
tă situație, metalurgistul a - 
cîștigat clar, la puncte.

Puțini dintre spectatorii 
prezenți joi seara In sala 
Floreasca se așteptau ca 
micuțul Ion Grăjdeanu 
să cîștige înainte de limită 
în fața lui Malik un adver
sar cu mult mai înalt. Și 
totuși, așa s-a întîmplat 1 f 
Dovedind un curaj demn de 
laudă; Grăjdeanu a intrat 
hotărît în lupta de aproape, 
reușind în urma unei rafa
le puternice, la față, să-l 
trimită pe Malik la podea 
pentru 8 secunde. Un simplu 
accident ? Nu ! Grăjdeanu ; 
l-a mai... găsit pe Malik cu 
o stîngâ, și meciul a luat 
sfîrșit: K. O.

Gheorghe Stăncuț a li
chidat, de asemenea, rapid, 
întîlnirea cu Knips, obți- 
nînd victoria prin abandon ; 
în prima repriză. Abandonul | 
a fost dictat însă de arbi
trul Malițchi, care a inter
venit inoportun, într-o si
tuație în care superiorita
tea metalurgistului nu era

R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 8-a)

ÎNTRECERI INTERNATIONALE STUDENȚEȘTI
Sportivi studențl timișoreni au luat parte la 

citeva competiții Internaționale In Iugoslavia. 
Baschetbalist!) de la Universitatea au dispus de 
Partizan Belgrad cu 75—63 (36—34) și de Di
namo Pancevo cu 65—53 (23—23), iar handba- 
liștii de la Politehnica, lucind în cadrul unui 
turneu la Zrenjanin, s-au clasat pe primul loc 
in urma rezultatelor : Politehnica — S.K.L. 
Union replice (Cehoslovacia) 20—11 (10—6), Poli
tehnica — Zrenjanin 18—20 (11—10), S.K.L. Union 
Teplice — Zrenjanin 14—12 (6—5). (P. Arcan — 
eoresp. principal).

FOTBAL La lași, derbiul etapei:
C. S. M. S. - DINAMO BUCUREȘTI
• La București, două meciuri așteptate cu mare interes: 
Rapid-Steagul roșa și Steaua-Universitalea Cluj

(Citiți amănunte în pag. a 5-a)

Programul complet 
al întrecerilor 
sportive 
din Capitală

în pagina a 4-a



Echipa de oină a clubului Dinamo București, campioană consecutivă de trei ori a tării noastre, își continuă 
pregătirile în aer liber. Zilnic, acești talentați jucători ai sportului nostru national își desăvirșesc pregă
tirea tehnică și fizică după cele mai moderne metode de antrenament. In fotografie: se exersează la ,,bătaia 
mingii. Foto : T. Koibu

SI TOTUȘI, MULTE NORME SE TREC DIN... CONDEI!
•} t 1

Cum sînt organizate concursu
rile pentru cucerirea Insignei de 
Îiolisportiv în raionul Medgidia ? 
ată subiectul convorbirii avute 

cu tov. CONSTANTIN VASILE, 
președintele consiliului raional.

— In multe asociații, ne-a spus 
interlocutorul nostru la începu
tul discuției, concursurile pentru 
cucerirea Insignei de polisportiv 
se bucură de toată atenția. înțe- 
legîndu-i importanța, asociațiile 
Cimentul Medgidia, Victoria 9 
Mai Saligny, C.F.R. Medg’dia, 
Școala profesională I.M.U.M., Li
ceul din Cernavoda. Liceul nr. 
2 din Medgidia și Școala profe
sională de mecanizare Cernavoda 
au obținut rezultate frumoase 
Acestea sînt strîns legate 
de munca instructorilor vo
luntari și profesorilor de edu
cație fizică Cristea Ignat, Anton 
Manolescu, Aii Raip, Teodor 
Crăciun. Gh. Manea, Gh. Răuță, 
Lazăr Remus ș.a.

— Este neîndoios că Insigna 
de polisportiv poate angrena 
într-o bogată activitate com- 
petițională de masă pe numeroșii 
iubitori ai sportului din raionul 
dv. Această opinie este împărtă
șită de toate consiliile asociații
lor sportive din raion ?

— Am menționat cîteva din
tre asociațiile de la care se pot 
învăța lucruri bune. Din păcate 
însă Insigna de polisportiv este 
socotită, în multe locuri, o sim
plă formalitate, organizîndu-se 
doar unul sau două concursuri 
pe an,

Și deschizînd un dosar cu date 
statistice, interlocutorul continuă:

— Din ianuarie 1966 și pînă 
în prezent au devenit purtători 
ai insignei 3 734 de tineri din 
29 de asociații. Destul de pu
țini purtători în raport cu posi
bilitățile reale din raionul nos
tru, unde există 89 de asociații. 
Cauzele : a) membrii consiliilor 
asociațiilor așteaptă să fie îm
pinși de la spate pentru a-și în
deplini sarcinile; b) lipsa cadre
lor competente; c) majoritatea 
profesorilor care predau educația 
fizică în școlile profesionale și 
generale nu numai că nu dau 
nici o mînă de ajutor asociațiilor 
din comunele și orașele respecti
ve, dar nu mișcă nici un deget 
pentru Insigna de polisportiv 
chiar în școlile lor. (Exemplu: 
la Liceul din comuna Kogălniicea- 
nu, unde este încadrată profe
soara de educație fizică Otilia 
Roșianu. nu există nici un pur
tător de insignă); d) privind rea
litatea, trebuie să recunoaștem 
că deplasările activului salariat 
al UCFS pentru îndrumare 
și control s-au rezumat la sim
ple vizite.

Lipsa de îndrumare și mal 
ales de control competent pentru 
aplicarea strictă a regulamentu
lui au dus. în multe cazuri, la 
formalism în organizarea con
cursurilor și la îndeplinirea fic
tivă a normelor. La școlile gene
rale din comunele Corbu de Jos, 
Saligny ș.a. întrecerile pentru 
cucerirea insignei au fost pro-
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CoMVoyfoiire despre Insigna de polisportiv 
en tov. CONSTANTIN VASILE, președintele 

Consiliului raional UCFS Medgidia

gramate în timpul orelor de e- 
ducație fizică, iar normele reali
zate au fost date după aprecie
rea examinatorului. Profesorul 
de educație fizică Traian Mircea 
de la școala generală din comu
na Valul Iui Traian a încălcat 
prevederile regulamentului, la 90 
de copii trecînd din... condei o 
serie de probe.

— Situații similare am întîlnit 
și noi pe teren. La asociația Ci
mentul Medgidia — pe care ati 
remarcat-o — am luat la întâm
plare cîteva nume de purtători 
care figurau în caietul de evi-

La Școala generală din Va
lul lui Traian, elevii „cuceresc” 
Insigna de polisportiv numai 
cu... condeiul profesorului Mir
cea Traian.

Ai&MCMSnoj

TOCUL : — Bravo mie ! Eu iau 
toate probele.

Desen de AL. CLENCIU

dență întocmit de tov. Cristea 
Ignat (de asemenea, evidențiat 
de dv.). Iată ce ne-au declarat 
doi dintre oamenii care în caie
tul tov. Ignat figurau cu norme- 
ip trpciite-

MAKIN- PAUNESCU, șef de 
birou la serviciul contabilității • 
„Nu am nici o insignă și nici 
nu-mi amintesc ca cineva din 
conducerea asociației să mă fi in
vitat la astfel de concursuri".

GHEORGHE PETRU, tehni
cian :„îmi amintesc că am par
ticipat mai de mult la unele în

treceri sportive, însă nu știam 
că ele sînt pentru Insigna de 
polisportiv. Dacă spuneți însă că 
am îndeplinită și norma de înot, 
atunci aflați că la noi în oraș 
nu se pot organiza astfel de con
cursuri și nici nu am fost în 
vreo excursie organizată de aso
ciația sportivă la... mare".

La I.M.U. Medgidia, una din
tre cele mai mari asociații din 
oraș, tov. loan Bordolenco, preșe
dintele consiliului asociației spor
tive, susține că un număr destul 
de mare de tineri au devenit pur
tători de insignă în anul 1966, 
dar nimeni nu poate să arate 
evidența concursurilor respective. 
De asemenea, la Școala generală 
din comuna Rașova, organizato
rii concursurilor au închis ochii 
în fața slabei pregătiri a ele
vilor. rotunjindu-le din condei 
cifrele pe care trebuiau să le 
realizeze Ia diferite probe.

— Desigur, ei au vrut să 
nu dezvăluie lipsurile și să facă 
o impresie bună, ne-a răspuns 
președintele Consiliului raional 
UCFS Medgidia. Dar oe cine 
înșeală acești tovarăși, dîndu-le 
tinerilor gratis insigna ? întîi pe 
ei și apoi pe tinerii respectivi, 
pentru că sînt sigur că aceștia 
nu vor purta cu satisfacție o in
signă pe care, în realitate, nu o 
merită. Astfel de abateri nu tre
buie ocolite. Autorii lor vor fi 
sancționați exemplar. Am notat 
relatările dv. și, după o atentă 
verificare pe teren, vom anula 
toate tabelele unde s-au consta
tat încălcări ale regulamentului.

La cele spuse de tov. Constan
tin Vasile vrem să adăugăm că 
„falsurile® citate (altfel nu pot 
fi numite, oricîtă indulgentă am 
avea fată de aceste fapte) au 
fost facilitate și de către acti
viștii organului UCFS. care au 
uitat de mult să urmărească — 
în mod practic — respectarea re
gulamentul ui.

— A început sezonul în aer 
liber. Ce va face consiliul raional 
UCFS pentru impulsionarea 
concursurilor ?

— Unde e cazul, vom relua to
tul de la capăt, începînd chiar cu 
prelucrarea regulamentului. Cu- 
noscînd prevederile regulamentu
lui, oamenii îl vor respecta, vor 
vedea că îndeplinirea normelor 
Ie este la îndemînă și vor parti
cipa la concursuri. în vederea 
sporirii numărului de purtători, 
Ia Medgidia, Cernavoda și în 
alte localități care dispun de ba
ze sportive și cadre tehnice se 
vor deschide centre de pregăti
re și trecere a normelor. Sperăm 
să primim ajutorul cuvenit si 
din partea organizațiilor U.T.C. 
în acțiunea de mobilizare a ti
nerilor la startul concursurilor 
pentru obținerea Insignei de po
lisportiv.

TR. IOANIȚESCU
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® Sita s-a îndesit 9 O rampă de lansare
® Grupele A. B. C. D.

Am urmărit deseori diferite întreceri în campionatele regio
nale și pot spune că ardoarea cu cafe sportivii își dispută 
șansele este impresionantă.

La întrecerile pe plan regional iau parte mulți sportivi tineri, 
talentati, care-și fac ucenicia înainte de a promova în competiții 
superioare. în campionatele regionale (sau chiar în cele raionale) 
se afirmă viitorii performeri, aci se învață a.b.c.-ul sportului. De 
altfel, aceasta este menirea campionatelor regionale sau raionale 
Dar, din păcate, tot aci își găsec refugiul numeroși sportivi [ ’ 
nați, lipsiți de valoare, sau care 
superioare.

nu mai pot rezista în corn

onale ' 
plafo- 
îpetiții I

ÎNDESIT...
etapa regională a campionatului

SITA S-A
Pînă mai acum doi ani, Ia 

republican de lupte libere sau greco-romane participa cine vrea 
și cine nu vrea. Existau — să zicem — 50 de luptători într-o 
secție ? Toți erau... invitați la etapa regională. Dacă aceștia repre
zentau sau nu o valoare, aceasta nu conta. Important era să 
existe cantitate, nu și calitate. Nu este de mirare, deci, că între
cerile se disputau la un nivel calitativ foarte scăzut.

De la un timp, porțile campionatelor regionale nu mai stau 
atât de larg deschise. „Invitațiile® au fost oprite. Sita s-a îndesit 
atât de mult, încît la etapa regiunii Banat, din Timișoara — de 
pildă — au participat numai 12 luptători (din 36, cîți se întrecu- 
seră în etapa orășenească), de la Reșița 10 (din 40), de la Lugoj 
și Arad cîte 9 (din 41 și, respectiv 27). La București, din 147 de 
sportivi participanți la etapa precedentă au rămas în etapa pe 
oraș numai 60 ! Datorită selecției riguroase care s-a făcut la etapele 
raionale sau orășenești, s-a observat o creștere a valorii sportivi
lor în întrecerile regionale. Saltul cel mai vizibil l-au înregistrat 
luptătorii din regiunile Dobrogea, Banat și oraș București. Aci 
s-au afirmat sportivi’ ca Cenda-Reșița, Chiran-Lugoj, Panciu. lo- 
nescu-București, Feodoroc-Dobrogea ș.a.

I O RAMPA DE LANSARE SPRE PERFORMANȚE ÎNALTE
Ani de-a rîndul, activitatea atletică din Capitală nu a înregistrat 

un salt vizibil, cu toate că multe asociații și cluburi bucureștene 
dispun de condiții superioare de pregătire celor din provincie. Nu 
ne referim, bineînțeles, la secțiile de mare performanță, in com
ponența cărora intră atleții selecționați in loturi. Concursurile 
orășenești, care ar trebui să fie un fel de rampă de lansare spre 
performanțele inalte, au fost bagatelizate multă vreme, consti-j 
tuind o povară pentru antrenori. Forțați șt de anumite directive 
date de conducerile unor cluburi și asociații, antrenorii aduceau 
pe terenurile de atletism, mulți sportivi, indiferent că aceștia 
aveau sau nu valoare. Se realizează „cifra de plan“ ? Atunci, 
totul e in ordine ! Unele secții de atletism au înțeles să-și rezolve 
„cifra” doar scriptic. La 22 ianuarie 1967, de pildă, clubul Raptd 
a înscris la un concurs de sală 30 de băieți și 4 fete, dar comisia 
orășenească de atletism a considerat că numai 20 dintre aceștia 
pot să-și îndeplinească 
dist n-a prezentat nici 
8 sportivi. La fel s-au 
a înscris — in același 
trimis pe stadion doar 14.

Mergînd pe linia participărilor masive, dar de slabă valoare, 
unele cluburi bucureștene au înscris in concursuri pentru reali
zarea standardurilor atleți ale căror rezultate anterioare erau de
parte de a fi satisfăcătoare. Iată un exemplu, luat cu totul intim- 
plător. Din 26 de concurenți, ciți a prezentat clubul școlar la 
concursul din 31 ianuarie, doar unul a obținut baremul (!).

Se pune întrebarea: cum tși justifică activitatea o serie de 
antrenori bucureșteni, ai căror elevi au fost departe de a da satis
facție la concursurile de sală din iarna trecută ? Săritorul in 
înălțime H. Arghir (Șc. Sp.' nr. 2), de exemplu, a înregistrat 

junioara Doina Prăzaru 
concurs, doar cu 10 cm 
sală, standardul la sări- 
din cele 15 participante, 
cîteva exemple elocvente

baremul. In această situație, clubul rapt- 
măcar pe cei 20 de atleți admiși, ci doar 
petrecut lucrurile și cu Șc. Sp. nr. 2 care 
concurs — 51 de atleți. dar in realitate a

I
I

I
I
I „performanța” de 1,60 m, in timp ce 

(Electroputere Craiova) sărea, în același 
mai puțin ! La concursul republican de 
tura in lungime fete a fost de 5 m, însă 
doar 3 au depășit această cifră. Iată doar 
in ceea ce privește lipsa de seriozitate cu care sînt privite aceste 
concursuri de către unii sportivi și antrenori. Să ne mat așteptăm 
oare, în asemenea condiții, ca întrecerile regionale, raionale sau 
orășenești să ajute la ridicarea sporturilor deficitare ?

Conștientă de aceste deficiențe, comisia orașului București a 
luat, de curînd, cîteva măsuri menite să îmbunătățească activitatea 
atletică din Capitală. Cea mai importantă ni se pare aceea care 
dă posibilitate comisiilor raionale să elaboreze regulamente și să 
organizeze concursuri pe „scară locală”, lucruri pe care pînă nu 
de mult le făcea in exclusivitate, comisia orășenească. Această 
descentralizare, menită să dea mai multă libertate de acțiune, 
mai multă personalitate comisiilor raionale, va crea — sîntem 
convinși — o emulație in atletismul bucureștean.

A.3.C.D.
Nu trebuie să fii prea mare specialist în natație pentru a-ți da 

seama că un copil de 9 ani (să zicem) nu-1 poate învinge pe unul 
de 14 ani. (Doar dacă primul e un fenomen.) In concursurile 
orășenești de natație au putut fi văzuți deseori sportivi de vîrste 
diferite, concurînd în același bazin. în asemenea condiții, firește, 
nu progresau nici unii, nici alții. S-au organizat, atunci, concursuri 
orășenești pe grupe de vîrstă (A. B. C. D.). Existând un echilibru 
între vîrste, și disputîndu-se mai multe concursuri, au fost depis
tați numeroși copii de real talent, care în doi ani au corectat 40 
de recorduri republicane ! Aceste concursuri au contribuit Ia 
realizarea unei selecții riguroase, științifice, la edificarea unora 
dintre punctele nevralgice ale natației bucureștene. Este adevărat 
că această împărțire a produs mai multă bătaie de cap antreno
rilor, dar sîntem convinși că rezultatele nu vor întârzia să apară 
și, cu atît mai mari vor fi satisfacțiile lor.

★
Dacă sînt organizate cu simț de răspundere, cu seriozitate, compe

tițiile regionale (raionale-orășeneștî) pot constitui un sprijin de ne
prețuit pentru activitatea sportivă de performanță. Asigurînjiu-se 
realizarea unor dispute de calitate superioară (prin îmbunătățirea 
substanțială a lecțiilor de antrenament), asemenea întreceri vor fi 
urmărite cu tot mai mare interes de spectatori. Este de Ia sine înțeles 
că sporturile deficitare vor avea numai de cîștigat.

R. CALĂRĂȘANU

B

I

I

I



Conicrințclc organizațiilor regionale ale ucrs
SPORTULUI STUDENȚESC - 0 ATENȚIE SPORITĂ!

CLUJ
Din totdeauna, pe harta sportivă 

a țării Clujul a figurat ca unul 
din centrele cole mai importante. In 
competițiile de amploare, fie ele pe 
plan republican sau pe tărîm inter
național, ca și în competițiile de 
masă, sportivii din regiunea Cluj, 
în mod special cei din orașul de pe 
malul Someșului, au participat direct 
la lupta pentru locurile fruntașe ale 
clasamentelor, au reușit să-și înscrie 
deseori numele în dreptul unor 're
corduri valoroase. In pas cu succe
sele dobîndite în alte domenii de ac
tivitate, în regiunea Cluj s-au ob
ținut succese frumoase și în domeniul 
culturii lizice. Recent desfășurată, 
conferința organizației regionale 
UCFS Cluj, a constituit un bun pri
lej de trecere în revistă a tuturor 
problemelor ridicate de activitatea 
sportivă de masă și de performanță 
din regiune, precum și de analiză a 
modului în care au fost ele rezol
vate.

In darea de seamă s-a arătat 
că organizația UCFS, luptînd pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern, oglindite în docu
mentele primei Conferințe pe țară a 
UCFS, sub conducerea permanentă a 
Comitetului regional de partid și ca 
urmare a colaborării strînse cu orga
nizațiile de masă și de stat, a cu
noscut o dezvoltare continuă.

Analiza, în cadrul lucrărilor Con
ferinței, a problemelor activității 
sportive de masă a dus însă la con
cluzia că nu au fost folosite pe de
plin toate posibilitățile de care dis
pune regiunea Cluj în vederea îndepli
nirii sarcinilor trasate de prima 
Conferință pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport. Obiectivul 
principal — cuprinderea unor mase 
tot mai largi, a întregului tineret în 
practicarea regulată a exercițiilor fi
zice — nu se realizează încă pe mă
sura cerințelor și importanței acestei 
activități.

In urmărirea aplicării indicațiilor 
cuprinse în Hotărîrile Conferinței pe 
țară și a plenarelor Consiliului Ge
neral al UCFS, s-a intensificat în 
cuprinsul regiunii Cluj munca pentru 
îmbunătățirea performanțelor. Pomin- 
du-se de la specificul și de la posi
bilitățile regiunii, s-au stabilit mă
suri concrete și s-au fixat obiective 
de a căror îndeplinire depindea ni
velul rezultatelor sportive de perfor
manță:

— îmbunătățirea calității procesu
lui de instruire ;

— impulsionarea activității în spor
turile cu pondere mare în prograiiiul 
Jocurilor Olimpice;

— nominalizarea secțiilor de per
formanță;

— nominalizarea sportivilor „olim
pici” și a . celor din loturile repu
blicane.

— realizarea a cît mai multe recor
duri republicane și regionale.

Fără îndoială, printre preocupările 
de bază ale Consiliului regional 
UCFS Cluj s-a aflat cea pentru în
drumarea muncii celor 20 de secții 
nominalizate pe plan republican la 
13 ramuri sportive. In general, de 
altfel, întreaga activitate pe perioada 
cuprinsă în darea de seamă a stat 
în mare parte sub semnul luptei pen
tru performanță.

O mare pondere în această latură 
a activității sportive o au reprezentan
ții sportivi ai studențimii clujene. Im
portant centru universitar, beneficiar 
al unei tradiții deosebit de puternice, 
substanțial susținută de competența 
și de talentul antrenorilor, specialiș
tilor, activiștilor voluntari și stu
denților înșiși, Clujul s-a fă
cut deseori cunoscut pe arena spor
tivă a țării și pe plan internațional 
prin studenții sportivi. Nu este deci 
de mirare că problema activității a- 
cestora pe linia performanței a fă
cut obiectul unor preocupări majore 
atît în Consiliul regional, cît și în 
acela al participanților la conferință. 
S-au spus și s-au subliniat trăsă
turi inportante ale felului în care 
s-a muncit, în acest domeniu și ne 
vom strădui să alegem dintre cele 
mai esențiale.

Astfel, după cum a arătat tov. 
Aurel Stoica, președinte al U.A.S. 
Cluj, realizările au fost bune și sînt 
îndeajuns de cunoscute. Lipsurile 
existente îneă trebuie însă evitate. 
Este foarte adevărat că în ultimii 
2—3 ani măsurile luate s-au făcut 
simțite, dar se poate face mai mult. 
Să nu se uite că anii studenției cores
pund vîrstei marilor afirmări, iar 
aserțiunea este valabilă și în sport. 
Organelor și organizațiilor UCFS, în 
colaborare cu U.A.S., Ie revine sar

cina esențială de a stabili legături 
mai bune. In viitor, va trebui să se 
țină cont și mai mult de structura 
anului școlar universitar, va trebui să 
se acorde o atenție sporită campio
natelor universitare, va trebui să se 
aibă în vedere asigurarea bazelor 
sportive și prin mijloace necostisi- 
toare^ cu folosirea acestui nesecat 
izvor de energie care este entuzias
mul sportiv al studenților.

In cuvîntul său, iov. Ioan Beu, 
secretar al Comitetului regional Cluj 
al P.C.R., a arătat că s-au făcut 
pași înainte, dar există lipsuri ce tre
buie remediate. Printre cauzele aces
tora este și aceea că organele și or
ganizațiile UCFS din regiunea Cluj nu 
au privit întotdeauna problema edu
cației fizice a maselor ca pe o ce
rință cu profund caracter social, ca 
pe un mijloc de folosire utilă și re
creativă a timpului liber și de întă
rire a capacității de muncă a cetă
țenilor. In privința sportului uni
versitar, progresele se datoresc in
trării pe făgaș a secțiilor după noua 
formulă de desfășurare a activității 
sportive în rîndurile studențimii, fiind 
avantajate în egală măsură activita
tea de mase și cea de performanță.

In cuvîntul de încheiere a lucră
rilor Conferinței tov. prof. Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al Consiliu
lui General al UCIS, s-a referit la 
problemele sportului studențesc clu
jean. Să nu se uite, a spus vorbi
torul, că sportul studențesc din Cluj 
ne rămîne totuși dator cu performan
țe, iar cheia pentru obținerea lor o 
reprezintă entuziasmul, tradiționala și 
vulcanică pasiune pentru exercițiul fi
zic care a făcut să ajungă departe 
faima sportivilor studenți din Cluj. 
S-a spus că uneori activitatea birou
rilor de secții, a secțiilor în ultimă 
instanță, poartă amprenta unei vîrste 
nestudențești: aceea a oamenilor aleși 
în aceste funcții pe cu totul alte cri

ATLETICA GREA PE PRIM PLAN
GALAȚI

De curind, la Galați au avut 
loc lucrările Conferinței regionale 
UCFS. In deschiderea lucrărilor, 
delegații și invitații au ascultat, eu 
un deosebit interes salutul Comite
tului Regional Galați al P.C.R. a- 
dresat Conferinței, prezentat de tov. 
GHEORGHE GHINEA, secretar 
al Comitetului regional de partid, 
care a subliniat realizările obținute 
in educația fizică a maselor și in 
sportul de performanță gălățean, 
precum și direcțiile principale spre 
care trebuie să-și indrepte atenția 
organele și organizațiile sportive, Ca 
și celelalte organizații obștești și 
instituții din regiune, care au sar
cini în domeniul activității spor
tive.

Așa cum a reieșit și din darea 
de seamă a Consiliului regional 
UCFS, ca și din euvîntul partici- 
panților, in această perioadă in 
regiunea Galați au fost obținute 
unele succese pe linia sportului 
de masă, ca și in activitatea spor
tivă de performanță. Numărul ti
nerilor cuprinși in competițiile or
ganizate de asociațiile sportive a 
crescut simțitor, aproape 40 000 de 
tineri au cucerit Insigna de poli
sportiv, iar la sate a fost inițiat 
un mare număr de duminici cul
tural-sportive.

Au fost amintite și o serie de 
rezultate bune ale sportivilor de 
performanță din regiunea Galați. 
Luptătorii Costică Teodoru și Petre 
Poalelungi, deseori selecționați in 
lotul reprezentativ, au obținut, in 
ultimii ani. unele rezultate meri
torii : C. Teodoru — locul III Ia 
Jocurile Balcanice de lupte libere 
din 1966 ; P. Poalelungi — locul V 
la campionatele europene de lupte 
libere din 1966. Boxerii C. Cocîrlea, 
C. Cuțov, N. Manița, V. Potolea 
etc. au făcut parte, în ultimii ani, 
din lotul republican de juniori care 
a obținut unele frumoase succese. 
Participanții la Conferință au 
amintit, de asemenea, succesele 
altor sportivi gălățeni : Cornel 
Penu, Angela Năstase ș.a.

Cu toate acestea, lucrările Con
ferinței au scos in evidență faptul 
că activitatea sportivă din regiunea 
Galați — și Îndeosebi sportul de 
performanță — nu s-a ridicat la 
nivelul posibilităților de care dis
pune această regiune, al cerințe
lor actuale. S-a desprins con
cluzia că, deși condițiile mate

terii decît dorința de a contribui la 
progresul sportiv al studențimii, capa
citatea de a se ocupa susținut și sis
tematic de acest lucru și, adesea, 
avînd o vîrstă sau funcții excluzînd 
din capul locului reușita în acest do
meniu. S-au manifestat însă slăbi
ciuni în legătura dintre UCFS și 
cluburile sportive studențești din 
Cluj.

Enumerînd principalele sarcini în 
vederea îmbunătățirii acestei activități, 
tov. Marin Bîrjega a arătat că se im
pune studierea sistemului competițio- 
nal angrenînd studenții, eventual cu 
axarea în mai mare măsură spre cri
teriul regional, mai economic și mai 
ușor dc îndeplinit. Trebuie mai bine 
îndrumat și controlat procesul de 
instruire sportivă, calitatea lui avînd 
mari resurse de progres, iar în ca
drul acestui proces selecția trebuie 
Să joace și pe viitor un rol deter
minant în obținerea performanței. In 
acest sens, se impune acordarea li
nei atenții sporite nu numai crite
riilor morfofuncționale, ci și celor 
ca puterea de luptă, de concentrare, 
de mobilizare totală a resurselor or
ganismului.

In încheierea cuvîntului său, vice
președintele Consiliului General al 
UCFS a scos în evidență rolul social 
al educației fizice în învățămîntul su
perior, datorit mai ales răspîndirii în 
producție a numeroși practicanți activi 
ai sportului.

★
Conferința a ales organele de con

ducere ale organizației regionale a 
UCFS. Ca președinte al Consiliului 
a fost ales tov. Nicolae Mureșan, iar 
ea vicepreședinți prof. Elemer Sa- 
rossi, prof. Marian Pășcălău și 
Petre Sălăjan.

G. RUSSU-ȘIRIANU

riale s-au îmbunătățit evident, 
unele ramuri sportive bat încă pa
sul pe Ioc, iar altele — chiar din
tre cele olimpice — au regresat.

Despre aceste probleme au vor
bit mulți dintre participanții la 
Conferință. Ca lucrători în federa
țiile de resort am urmărit îndeo
sebi ce s-a spus despre perspecti
vele atleticii grele care, după cum 
se știe, se bucură in regiunea 
Galați de o veche și puternică 
tradiție și are în prezent condiții 
favorabile pentru o continuă dez
voltare.

S-a reamintit că multe din suc
cesele boxului românesc sint lega
te de numele unor pugilișli gălă
țeni. De altfel, in ultimii 20 de ani, 
loturile naționale de seniori, tine
ret și juniori au fost mereu între
gite cu boxeri proveniți din regiu
nea Galați.

Și în prezent, pe baza rezultate
lor obținute in ultimii ani in mun
ca de creștere a tinerilor boxeri, 
regiunea Galați este fruntașă pe 
țară. Numai in acest an, opt bo
xeri din regiunea Galați au îmbră
cat tricoul de campion' național4 de 
juniori (Pascale Iuga, Paul Dobres- 
cu, Calistrat Cutov, Dan Bunea, 
Marcel Florea — din Brăila și 
Constantin Cocîrlă, Alecu Năstat, 
Vasile Lehăduș, din Galați). Aces
tea sint roadele muncii unor antre
nori ca Petre Mihaî și Gheorghe 
Roșea (Galați), Constantin Dobres- 
eu, Gheorghe Bobinam și Ion Zlă- 
taru (Brăila).

Cu toate acestea, fără să se mi
nimalizeze progresele făcute s-a 
apreciat că intr-o regiune cu un 
climat atit de favorabil boxului, cu 
nouă antrenori, cu foarte multe 
elemente bine dotate pentru aeest 
sport, rezultatele nu sint incă cele 
mai bune.

Au fost, firesc, analizate și cau
zele. In box — și mai mult în cele
lalte ramuri ale atleticii grele — 
principala lacună rămîne slaba 
muncă de selecție. In timp cc an
trenorul Ștefan Babin (singurul an
trenor de lupte libere din Galați) 
cutreieră comunele și raioanele re
giunii, organizînd concursuri ad-hoc 
pentru a depista elemente talen
tate, unii antrenori de box, dar 
mai cu seamă cei de haltere, lu
crează cu ce „vine". Din această 
cauză, cei doi antrenori ai secției 
de haltere Oțelul din Galați (Pavel 
și Gheorghe Gospodinov), de cîțiva 
ani n-au mai crescut nici un ele-

Studenfi clujeni la o oră de educație fizică

Foto : A Ncagu ,

ment de valoare pentru lotul re
publican. O slabă preocupare pen
tru lărgirea bazei de selecție au 
manifestat și antrenorii de box 
Gh. Bobinaru, Const. Dobrescu, 
Petre Mihai care șe mulțumesc cu 
faptul că la sală — dat fiind popu
laritatea acestui sport — vin foar
te mulți copii. Dar, vin, intr-ade
văr, cei mai bine dotați și talen- 
tați ?

In discuții au revenit — înteme
iat — criticile la adresa antreno
rilor Gospodinov (tatăl și fiul), ară- 
tindu-se că deși prin grija fede
rației dc specialitate și a organelor 
locale UCFS, secția respectivă dis
pune de o sală pentru antrenament 
utilată cu aparatură modernă așa 
cum nu au multe secții din țară, 
rezultatele sint nesatisfăcătoare. 
Ceea ce este insă mai curios este 
faptul că aceiași antrenori, cu mulți 
ani in urmă, in condiții de pregătire 
incomparabil mai slabe ca in ulti
ma vreme, obțineau rezultate net 
superioare celor de azi. Componen- 
ții lotului republican Alexandru 
Toma Și Marin Cristea sint foștii 
elevi ai antrenorilor respectivi, din 
vremea cind condițiile de pregătire 
erau necorespunzătoare. Făcind a- 
eeastă comparație apare evidentă 
delăsarea celor doi antrenori.

Altă cauză a nerealizării poten
țialului maxim de performanță in 
aceste trei sporturi olimpice tre
buie căutată in felul cum se des
fășoară procesul instructiv-edu- 
cativ. Boxeri deosebit de talentați, 
posesori ai unor calități fizice re
marcabile nu pot realiza perfor
manțe înalte din cauza unor defi
ciențe in procesul instructiv-edu- 
cativ. Antrenorii Baltă. Zlătaru, 
Bobinaru (Brăila), Jelesneac (Ga
lați), jn dorința de a obține rezul
tate imediate, se bazează pe cali
tățile fizice deosebite ale elevilor 
lor și grăbesc procesul instructiv. 
In această situație, unii boxeri 
(V. Anloniu, I. Covaci, D. Bunea, 
P. Iuga, Gh. Popescu etc.) își în
sușesc in mod greșit unele procedee 
tactice, care mai tîrziu sint foarte 
greu de corectat Și din aceste mo
tive nu realizează maximum de 
performanță. Nici cei doi antrenori 
de haltere nu respectă indicațiile 
federației privind orientarea meto
dică și pregătirile continuă după 
metode învechite. Surprinde fap
tul că, de exemplu, nu le-a dat de 
gindit situația sportivului Gh. Pe- 
tacov care a realizat înainte vre

me totalul de 340 kg, iar de la 
revenirea in secție bate pasul pe 
loc de aproape doi ani.

La un nivel de instruire cores
punzător se desfășoară antrena
mentele de box conduse de Petre 
Mihai (Galați) și C, Dobrescu 
(Brăila), dar din păcate nici aceș
tia nu muncesc cu întregul poten
țial, neglijind uneori pregătirea 
elevilor lor.

Dezvoltarea atleticii grele nu este 
o treabă ușoară ! Este o sarcină 
deosebit de importantă care cere 
multă muncă, răspundere și exigen
ță. In cuvîntul lor, participanții la 
Conferință au subliniat că există 
toate condițiile pentru ca atletica 
grea — ca și alte sporturi olimpice 
— să înregistreze în regiunea Ga
lați valențele la care ii dau dreptul 
tradiția, experiența cadrelor tehni
ce, talentul și aptitudinile a nume
roși tineri. Boxul, luptele și halte
rele se bucură, in această regiune, 
nu numai de o largă popularitate; 
ci și de excelente condiții mate
riale. Se așteaptă deci ca in pri
mul rînd în aceste sporturi olim
pice, ca și în altele, regiunea Ga
lați să fie mai mult și mai bine 
reprezentată, ca performanțele 
sportivilor gălățeni să crească la 
nivelul cerințelor actuale.

In încheierea lucrărilor Confe
rinței a luat cuvintul tov, Mircea 
Costea, membru al Biroului Consi
liului General al UCFS, care a sub
liniat principalele realizări și ră
mâneri in urmă ale sportului gălă
țean, arătind totodată sarcinile ce 
trebuie îndeplinite pentru ca re
giunea Galați să aducă în viitor un 
aport și mai mare la dezvoltarea 
activității sportive de masă și de 
performanță din țara noastră.

★
Conferința a ales organele re

gionale UCFS și delegații la Con
ferința pe țară a Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport. In biroul Con
siliului regional UCFS au fost 
aleși : Teodor Oprică, președinte, 
Mircea Vodă și Leonid Stan, vice
președinți ș.a.

MIHAI TRANCÂ
secretar general al F.R. Box 

LAZAR BAROCA 
secretar general al F.R. Haltere
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Unde mergem?
simbătâ
• HANDBAL. Teren Progresul, de la ora 16,15: 

Politehnica București — I.C.F. (f II) ; Progresul Bucu
rești - Confecția București (f I).
• BASCHET. Sala I.C.H.F. (str. Uranus), de la ora 

17; Progresul - Voința București (B m I).
• SCRIMA. Sala Constructorul (fostâ Recolta), de la 

ora 8,30 : campionatul republican individual rezervat 
seniorilor.
• TENHS DE MASA. Sala Dinamo, de la ora 9 și 16 : 

turui campionatului republican pe echipe.
,• TIR. Poligonul Tunari,, de ia ora 9 : Concurs inter

național și „Cupa Victoriei".
• VOLEI. Sala Fldreasca, de ja ora 15,30 : I.C.F. — 

Pedagogic Tg. Mureș (B m) ; Dinamo - Rapid, primul 
meci din finala „C.C.E.”.

duminică
'• ATLETISM. Cursa de marș „Circuitul P.T.T."; ple

carea se va da la ora 9 din fața Telegrafului central.

,S BOX. Sala Floreasca, de la ora 10: ultima reu
niune a Turneului internațional.

• LUPTE. Sala Dinamo, de Ia ora 10 : reuniune din 
cadrul etapei a ll-a a campionatului republican pe 
echipe cat. A, cu participarea echipelor Dinamo Bucu
rești, Rapid și C.F.R. Timișoara.

,• HANDBAL. Teren Giulești, de Ja ora 9,30 : Șc. sp. 
nr. 2 București — Constructorul Timișoara (f II) ; Rapid 
București - Universitatea Timișoara (f I) ; Voința Bucu
rești — Metalul Copșa Mică (m II) ; teren Tineretului, 
de la ora 11,45 : Universitatea II București - Politehnica 
lași (f II) ; Politehnica București - I.C.F. (m II) ; Uni
versitatea li București - Medicina Tg. Mureș (m II) ; 
Universitatea București - Rulmentul Brașov (f l)_; 
Steaua București — Rafinăria Teleajen (m I) ; Universi
tatea București - Dinamo Brașov (m I).

• FOTBAL. Stadionul „23 August”, ora 15: Steaua- 

Universitatea Cluj (cat. A) ; ora 17 : Rapid — Steagul 
roșu Brașov (cat. Â) ; teren Gloria, ora 10: Metalur
gistul București - Flacăra Moreni (cat. B) ; stadionul 
Dinamo, ora 10,30: Dinamo Victoria — Politehnica 
București (cat. B) ; teren Timpuri Noi, ora 10 : Flacăra 
roșie București — Electrica Fieni (cat. C) ; stadionul 
„23 August”, ora 13,30 : Finala campionatului școlilor 
generale din raionul 23 August.

.• GIMNASTICA. Sala Tineretului, de la, ora 8 și 15,: 
faza pe Capitală a campionatului republican de copii 
și juniori mici.

,• CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, de la ora 9,30: 
„Cupa Olimpia", competiție rezervată juniorilor (probe 
de viteze).

• TIR. Poligonul Tunari, de la ora 9 : Concurs inter
național și „Cupa Victoriei".

,• SCRIMA. Sala Constructorul (fostă. Recolta), de la 
ora 8,30 : campionatul republican individual rezervat 
seniorilor.

• VOLEI. Sala Giulești, de la ora 9 : Progresul - 
înainte Timisoara (B m) ; Semănătoarea — A.S.A. Sibiu 
(B m).

CARNET COMPETIȚIONAL • CARNET COMPETIȚIONAL • CARNET

Startul 
motocicliștilor 
in campionat

Orașului Cîmpulung Mus
cel i-a revenit sarcina de a 
găzdui prima etapă din actu
ala ediție a campionatului re
publican de motocros. La 
startul ei vor fi prezenți cei 
mai buni alergători de la clu
burile și asociațiile sportive 
din Capitală și din provincie. 
Regulamentul ediției din a- 
cest an aduce o noutate: fie
care din cele două manșe du
rează 40 de minute.

Iată acum loturile partici
pante : M. Dănescu, Gfi. Ion, 
E. Keresteș, Șt. Chițu, P. 
Paxino, Al. Ionescu, Al. Șu
ier, c. Goran, A. Ionescu, 
M. Șanta, Al. Datcu (Steaua), 
Gr. Dovids, Tr. Macarie, E. 
Seiler, I. Cucu, N. Dumitra- 
che, V. Savin (Metalul), O. 
Ștefani, O. Pulu, I. Sasz, Tr. 
Moașa, I. Bobîlneanu (St. r. 
Brașov). C. Coman, Fl. Davî- 
descu (Poiana Cîmpina), Fl. 
Ștefani O, Nuță (Loc. Plo
iești).

Concomitent cu campiona
tul seniorilor se dispută și 
campionatul de tineret. Par- 
ticipanții vor alerga tot două 
manșe, dar cu o durată de 
numai 20 de minute fiecare. 
.Primul stalrt se va da La 
ora 10.

A început turneul 
final feminin

BACĂU 5 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — 
Partida inaugurală a tur
neului final al campiona
tului republican feminin de 
volei, desfășurată în locali
tate, între echipele Rapid 
București șl Penicilina Iași, 
a revenit feroviarelor la 
scorul de 3-0 (4, 8, 11).
Formația ieșeană s-a com
portat mult sub valoarea ei 
obișnuită, jucătoarele co- 
mițînd greșeli la serviciu, 
în preluări și în linia a 
doua. Rapid București a 
avut în M. Szekely, E. FIo- 
rescu și M. Baga cele mai 
bune jucătoare. Au arbi- 
tlat corect C. Pitaru (Si
biu) și M. Albuț (Bucu
rești).

în meciul vedetă s-au în- 
tllnit echipele Dinamo 
București și Farul Con
stanța. Prin prisma evolu
țiilor lor anterioare, era de 
așteptat ca întîlnlrea din
tre aceste două formații să 
furnizeze un joc intere
sant. Dar Farul a evoluat 
slab și din acest motiv 
partida a avut un nivel 
tehnic scăzut. Dinamovis- 
tele s-au impus prin forța 
loviturilor de atac și prin- 
tr-un joc variat la fileu, 
clștigînd cu scorul de 3-0, 
(8, 4, 8). Au condus bine 
Victor Voicu (București) și 
Vasile Dumitri»: (Bacău). 
Programul este în conti
nuare următorul: SÎM- 
BĂTĂ : Penicilina—Dinamo: 
Rapid — Farul; DUMI
NICĂ : Farul — Penici- 
Mata ; Dinamo — Rapid.

ION DUMITRESCU

Campionul republican la 
clasa 250 cmc, Mihai Dă
nescu (Steaua), pe „Zidul cu
rajului de la Pantelimon.

Foto : Aurel Neagu

Etapa 
derbiurilor!

Incepînd cu etapa ale cSreî 
jocuri sînt programate astăzi și 
mîine, campionatele republicane 
do handbal intră într-o fază 
decisivă, în sensul că apro
pierea finalului întrecerilor de
termină o creștere a importan
ței fiecărui rezultat. In afară 
de aceasta, cu etapa de mîine 
se înscriu în agenda compe- 
tițională și primele partide 
„clieie“ în lupta pentru cu
cerirea locurilor fruntașe în 
clasament, ca și uncie jocuri 
hotărîtoare în ceea ce privește 
evitarea ultimelor poziții din 
întrecerile respective.

In această ordine nu în
cape discuție că evenimentul 
de frunte al etapei îl constituie 
întilnirea dintre formațiile fe
minine Rapid București și U- 
niversitatea Timișoara, clasate 
pe primul și, respectiv, al doi
lea loc în clasament. Meciul, 
programat duminică la ora 
10.40 pe terenul amenajat la 
stadionul Giulești, este așteptat 
cu un (iresc interes, generat 
și de lupta pentru titlul de 
campioană a țării, în care celo 
două echipe stnt angajate di
rect, dar și de spectacolul pe 
care-1 promite, finind seama 
că atît în echipa bucureșteană, 
cît și în formația timișoreană 
evoluează numeroase hand
baliste fruntașe. De altfel, am
bele echipe au manifestat în 
etapa anterioară o formă din
tre cele mai bune, fapt con
cretizat în rezultatele obținute. 
Rapid București a întrecut în 
deplasare, pe Rulmentul Bra

șov (locul IV) cu scorul de 
27—9 (!), iar Universitatea 
Timișoara a cîștigat pe teren 
propriu de o manieră catego
rică (14—5) partida cu Pro
gresul București (locul VII). 
Deci avem toate motivele să 
credem că mîine dimineață 
vom asista Ia un joc dinamic 
și .spectaculos.

Dar în programul meciurilor 
acestei etape sînt cuprinse și 
alto partide așteptate cu 
multă nerăbdare. De pildă, 
jocul Politehnica Timișoara— 
Dinamo București (masculin, 
seria I) se anunță extrem de 
interesant. In tur, bucureștcnii 
au cîștigat greu (13—12) pe 
teren propriu și, în plus, Poli
tehnica luptă pentru locul 111 
în clasament, în ocuparea că
ruia rezultatul de mîine are 
o mare pondere. Nu este mai 
puțin adevărat că, Ia rîndul 
lor, dinainoviștii au multă ne
voie de o victorie pentru a 
păstra „intact", avantajul de 
două puncte pe care îl au 
față de principalii lor adver
sari, în lupta pentru titlu, 
handbaliștii de la Steaua. Deci, 
o „etapă a derbiurilor44.

Școlile sportive 
din Sibiu (băieți) 

și Arad (fete) - 
campioane republicane 

de juniori
Recent s-au încheiat la 

Baia Mare și Craiova tur
neele finale ale campiona
tului republican de juniori. 
După cum ne-au comunicat 
corespondenții noștri V. SA- 
SARANU (Baia Mare) și V. 
POPOVICI (Craiova) ambele 
întreceri au furnizat jocuri 
de un bun nivel tehnic, în
cheiate în marea lor majo
ritate cu rezultate strînse.

La băieți, a căror dispută 
a avut loc pe terenul 8 Mai 
din Baia Mare, victoria fi
nală a revenit echipei Șc. 
sportive din Sibiu, care s-a 
impus, la mare luptă, în fa
ța celorlalte trei formații 
participante la turneu. Iată 
rezultatele tehnice: Șc. sp. 
Sibiu-Șc. sp. Tg. Mureș 
19—18 ; Șc. sp. Sibiu-Șc. sp. 
Piatra Neamț 12—11 ; Zo
rile Jimboiia-Șc. sp. Sibiu 
13—11 ; Șc. sp. Tg. Mureș- 
Zorile Jimbolia 20—20 ; 
Șc. sp. Piatra Neamț-Zo- 
riie Jimbolia 14—10; Șc. 
sp. Tg. Mureș-Șc. sp. Pia
tra Neamț 26—11. Clasament 
final : 1. Șc. sp. Sibiu 4 p.; 
2. Zorile Jimbolia 3 p.; 3. Șc. 
sp. Tg. Mureș 3 p.; 4. Șc. 
sp. Piatra Neamț 2 p.

★
Echipele feminine s-au 

întrecut pe terenul Voința 
din Craiova, titlul de cam

pioană revenind formației 
Șc. sportive din Arad. In 
cel mai disputat joc al tur
neului, elevele din Arad au 
învins foarte greu echipa 
Șc. sportive nr. 1 din Bucu
rești cu scorul de 8—7 
(3—2), acumulînd 6 p. și 
clasindu-se pe primul loc. 
în continuare, pe locurile 
următoare, s-au situat in 
ordine: Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești (4 p.). Șc. sp. Tg. Mu
reș (2 p.) și Liceul nr. 2 
Iași (0 p.).

Rezultate bune 
pe poligonul Tunari

Concursul internațional de tir 
și „Cupa Victoriei44 au început 
ieri pe poligonul Tunari. La 
prima competiție participă lo
turile de tineret ale României 
și U.R.S.S., iar la „Cupa Vic
toriei44, concurează fruntașii ti
rului nostru la seniori. Prima 
zi a fost punctată cu bune 
performanțe.

Iată rezultatele: CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL, armă stan
dard 60 focuri culcat băieți : 
1. Klocikov (U.R.S.S.) 593 
p., 2. Weinerich (România) 
591 p„ 3. Stoian (Româ
nia) 590 p., 4. Savenkov
(U.R.S.S.) 589 p„ 5. Alerliand 
(România) 588 p.. 6. Hrib 
(România) 537 p. (48x10), 7. 

Savin (România) 587 p. 
(47x10), 8. Daușkaș (U.R.S.S.) 
585 p. ; armă standard 60 
focuri culcat fete: 1. Iuliana 
Daroczi (România) 588 p., 2. 
Maria Ignat (România) 587 p. 
(47x10; 11 muște), 3. Ruta 
Vanaga (U.R.S.S.) 587 p.
(47x10 ; 9 muște), 4. Ioana 
Potrovici (România) 586 p., 5. 
Margareta Enache (România) 
584 p., 6. Georgeta Șerban 
(România) 584 p. ; pistol vi
teză: 1. Giușcă (România)
589 p. (147 p. după baraj — 
3 scrii a 4 secunde), 2. Roșea 
(România) 589 p. (146 p. după 
baraj), 3. Kuzmin (U.R.S.S.)
583 p., 4, Iuga (România) 
582 p., 5. Nina Razkazova 
(U.R.S.S.) 578 p., 6. Popa 
(România) 577 p. „CUPA 
VICTORIEI44 : armă liberă 60 
focuri culcat băieți: 1. Fere- 
catu (Dinamo) 593 p., 2. Wei
nerich (Arhitectura) 591 p., 3. 
Stoian (Arhitectura) 590 p., 4. 
Mititelu (Medicina Iași) 588 
p., 5. Alerhand (CSO Arad) 
588 p., 6. Hrib (Olimpia) 
587 p. ; armă standard 60 
focuri culcat fete: 1. Iuliana 
Daroczi (CSM Cluj) 588 p. 
(48x10 ; 13 muște), 2. Tereza 
Quintus (CSO Arad) 588 p. 
(48x10; 9 muște), 3. Maria 
Ignat (Arhitectura) 587 p., 4. 
Ioana Petrovici (Steaua) 586 p., 
5. Margareta Enache (Steaua)
584 p., 6. Georgeta Șerban 
(Medicina Iași) 584 p. ; pistol 
viteză: 1. Giușcă (Constructo
rul) 589 p. (147 p. după ba
raj), 2. Roșea (Dinamo) 589 p. 
(146 p. după baraj), 3. Ma
ghiar (Dinamo) 5S9 p. (144 p. 
după baraj), 4. Tripșa (Dina
mo) 588 p. (49x10), 5. Pe
trescu (Dinamo) 588 p. (48x 
10), 6. Iuga (Dinamo) 582 p.

Progresul a întrecut 
pe Steaua 

la floretă fete!
La „Constructorul", au 

continuat vineri întrecerile 
din cadrul etapei a III-a a 
campionatului republican de 
scrimă pe echipe, seniori.

Fetele de la Progresul au 
tras cu mult aplomb, con- 

CARNET COMPETIȚIONAL • CARNET COMPETIȚIONAL • CARNE!

ducind tot timpul în me
ciul cu Steaua. înaintea ul
timelor două asalturi, sco
rul era de 8—6 pentru Pro
gresul. Ileana Drimbă și 
Ecaterina Iencic au reușit, 
însă, printr-un efort de vo
ință, să aducă egalarea : 
8—8, dar victorie la o tușe 
(46—47) pentru Progresul!

La spadă, Steaua a sur
clasat, de data aceasta, pe 
mediciniștii din Tg. Mureș 
care, de neînțeles, au ca
potat la un scor mult prea 
sever față de valoarea lor 
reală, 12—4.

Alte rezultate. FLORETA 
BĂIEȚI : Steaua-Progresul

16—0, Steaua-Universitatea 
București 11—5, Universita- 
tea-Medicina Tg. Mureș
13— 3, Steaua-Medicina Tg.
Mureș 12—4. FLORETA 
FETE : Progresul-S.F.O.B.
14— 2, Progresul-Șc. sp. S. 
Mare 15—1, Progresul-Uni-

versitatea 12—4, Universita- 
tea-Șc. sp. S. Mare 8—8 
(45—49). SPADA : Steaua- 
Universitatea 15—1. Steaua- 
Crișul 12—4, Medicina Tg. 
Mureș-Universitatea 14—2 
SABIE :S.P.O.B.-Scena Bra
șov 9—7, Universitatea-A- 
gronomia Iași 10—6, Steaua- 
Scena 12—4.

Meciul Progresul - Unio 
Satu Mare (floretă fete) se 
va trage sîmbătă.

EL. D.

DE MASA'

REZULTATE SCONTATE
întrecerea celor mai bu

ne echipe masculine și fe
minine de tenis de masă 
din cadrul campionatului 
republican (turul) începută 
joi a continuat ieri toată 
ziua. în general au fost 
înregistrate rezultatele aș
teptate : echipe bărbați : 
C.S.M. I Cluj cu Politeh
nica Buc. 9-2, Voința Buc. 
9-2, Voința Arad 9-1, Bere 
Grivița Buc. 9-0; Progresul 
Buc. cu A.S.A. Buc. 9-6, 
C.T.S. Iași 9-5, Politehnica 
9-6, Voința Arad cu Pro
gresul 9-8, Politehnica 9-6, 
Constructorul Buc. 9-1; 
Constructorul cu C.T.S. 9-1, 
Bere Grivița 9-3, A. S. A. 
9-8; C.Ș.M. II Cluj—C.T.S. 
9-3, Voința Buc. — C.S.M. 
II Cluj 9-4, Politehnica — 
A.S.A. 9-2, C.S.M. II Cluj— 
Bere Grivița 9-6, Voința 
Buc. — Bere Grivița 9-2, 
Voința Buc. — C.T.S. 9-1, 
A.S.A. — C.S.M. II Cluj 
9-7, Voința Buc. — A.STa. 
9-1, Bere Grivița — C.T.S. 
9-1 ; echipe femei: Progre
sul Buc. cu Bere Grivița 
5-0, Dinamo Craiova 5-0, 
C.T.S. 5-1, C.S.M. Cluj 5-0, 
Spartac Buc. 5-0; Voința 
Arad cu C.F.R. Brașov 5-1, 
C.S.M. Cluj 5-0, Spartaa 
Buc. 5-0, C.T.S. 5-0, Dinamo 
Craiova 5-0; Dinamo Cra
iova cu C.T.S. 5-1, Bera 
Grivița 5-4; Spartac — 
C.S.M. Cluj 5-1, C.F.R. — 
Spartac 5-0, C.S.M. Cluj 
5-1, C.T.S. 5-4; Bere Grlvita 
cu C.T.S. 5-3, C.S.M. Cluj 
5-3.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
VIRTUALA CAMPIOANĂ
TG. MUREȘ, 5 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru). — 
Vremea nefavorabilă le-a 
impus organizatorilor tur
neului final al campionatu
lui feminin programarea 
meciurilor în sală. Poate și 
din acest motiv, în zilele a 
II-a și a III-a calitatea 
jocurilor a fost mai bună.

Clasamentul final nu mai 
prezintă de pe acum, cu 
două etape înainte de sfîr- 
șit, nici un dubiu în pri
vința ocupantelor locurilor 
1-4. Titlul va fi adjudecat 
de Politehnica București, 
care și-a asigurat și avan
sul teoretic (cel practic îl 
avea încă înainte de înce
perea turneului...) indis
pensabil cuceririi primului 
loc. Ca și anul trecut, stu
dentele bucureștene vor 
îmbrăca tricourile de cam
pioane, ceea ce răsplătește 
munca lor și a antrenoru
lui, prof. C. Dinescu. Pe 
locurile 2, 3 și 4 se vor 
clasa, în ordine, Rapid 
București, Universitatea Cluj 
și Voința Brașov.

în ziua a III-a a turneu
lui s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Politeh
nica — Voința București 
59-47 (16-15), Rapid — Vo
ința Brașov 64-47 (35-21), 
Universitatea — Mureșul 
49-57 (24-35).

Ultimele două zile de în
trecere ale campionatului 
republican feminin progra
mează jocurile Voința Bucu
rești — Rapid, Universita
tea — Voința Brașcrv și 
Mureșul — Politehnica 
(sîmbătă), Universitatea — 
Voința București, Mureșul 
— Voința Brașov și Poli
tehnica - Rapid (duminică).

D. STĂNCULESCU

Hemis

„Cupa primăverii44
Pe terenurile de tenis do 

la Centrul de antrenament nr. 2 
și cele de la Metalul s-au dis
putat jocurile din cadrul „Cu
pei primăverii44.

In turneul masculin, în se
mifinale, Gh. Boaghe l-a în
trecut cu 6—4, 6—3 pe tînărul 
I. Sântei, care furnizase sur
priza turneului eliminîndu-1 po 
C. Năstase. S. Dron l-a în
vins pe 0. Popovici cu 6—3, 
6—1. In finală, Dron a reușit 
să se revanșeze pentru înfrin- 
gere-a suferită la începutul se
zonului în fața lui Boaghe, 
ieșind învingător de data a- 
ceasta cu 6—4, 4—6, 6—3.

în turneul feminin, pentru 
dreptul de a disputa finala, 
s-au întîlnit jucătoarele noas
tre consacrate. Mariana Cio- 
golea a reușit s-o elimine pe 
Iudit Dibar (6—2, 4—6,
6—4), iar Ecaterina Horșa a 
cîștigat în fața Eleonorei Du
mitrescu (3—6, 6—4, 6—4). 
Finala a revenit Ecaterinei 
Horșa, învingătoare cu 6—4, i 
6—2 în fața Marianei Cio- | 
golea.



FOTBAL Măsuri disciplinare
luate de F. R. Fotbal

JOCURI
PASIONANTE

CAMPIONAT

A

IN
Năslurescu în cursă urmărit de Jenei. Fază dintr-un meci Rapid — Steagul 

roșu, disputat în sezonul trecut
Foto: V. Bageac

AVANCRONICA ETAPEI a XXII-a

Toate cele trei campionate ale țării (A, B și C) au 
intrat în faza finală. Clasamentele încep să se a- 
proprie de forma lor definitivă. Acest fapt duce la mă
rirea intensității întrecerii, echipele ce tind să devină 
cîștigătoare ale competițiilor sau cele care luptă 
pentru a rămînc în cadrul diferitelor categorii aruncă 
în joc întreaga lor capacitate de efort, folosind toate 
potențele tehnico-tactice și morale.

Din păcate, însă, an existat și cazuri în care legile 
luptei sportive, prevederile regulamentare sau obliga
țiile ce revin echipelor organizatoare n-au fost respec
tate, pe terenuri petreeîndu-se unele fapte reprobabile, 
repudiate de către adevărații iubitori ai fotbalului, 
în unele cazuri, datorită lipsurilor privind organi
zarea (echipele gazdă neluînd măsurile corespunzătoare), 
grupuri izolate de spectatori certați cu cele mai ele
mentare norme de etică au pătruns pe teren provoeînd 
dezordine, nereguli.

Federația română de fotbal, M ______ ___ ,
luat unele măsuri de sancționare a abaterilor» săvârșite, 
ca și pentru prevenirea altora asemănătoare.

Astfel, pentru neregulile (de 
avut loc cu prilejul meciului Oțelul Galați—Dinamo 
Bacău, clubului gălățean i s-a ridicat dreptul de or
ganizare pe timp de două etape. De asemenea, tot cu 
suspendarea terenului pe două etape a fost sancționată 
și asociația Metalul Tr. Severin (după jocul cu Elec- 
troputere Craiova).

Jucătorii Stănculescu C-tin și Florescu Vasile, 
de la Oțelul Galați, au fost sancționați după cum 
mează : Stănculescu — 2 ani suspendare ; Florescu 
2 etape.

Ca urmare a unor abateri săvîrșite în timpul 
cului Dinamo Pitești—Rapid (proteste la deciziile

prin forurile sale, a

asemănătoare, 
organizare) care au

ambii 
ur-

• Va £i sau nu va £î campioană Rapid ?
• C.S.M.S. și Dinamo București, două formații cu aspirații 

opuse
• „PIăminii“ tineri ai Științei Cluj
• Petrolul Progresul, un meci de... 20 de puncte

Ne apropiem de sfîrșitul 
stagiunii 1966—1967, etapa 

âe mîine înlesnindu-ne (poate), 
cu un ceas mai devreme, afla
rea deznodământului în 
„piesă" pasionantă, cu 
tori.

această
14 ac-

campi-Va fi sau nu va fi 
oauă, RAPID ? Iată întreba
rea care frămîntă, în primul 
rînd, in acest moment al în
trecerii pe iubitorul de fot
bal. O întrebare justificată, 
în pofida avansului de 4 
puncte menținut de feroviari, 
date fiind desele eșecuri ale 
formației rapldiste în tenta
tiva ei — întinsă pe... o ju
mătate de secol — de a cu
ceri locul I.

Și totuși, de data 
se pare că răspunsul 
firmativ. Pentru că, 
mul timp, fotbaliștii 
Iești au adăugat la 
lor tehnico-tactice și o 
ință de fier care le-a permis

să întoarcă în favoarea lor 
jocuri aproape pierdute și să 
rămînă astfel neînvinși de Ia 
începutul returului. Este crite
riul care acordă prima șansă 
Rapidului și în .meciul, de 
mîine, cu STEAGUL ROȘU, o 
altă echipă evidențiată de a- 
ceastă parte a doua a cam
pionatului. în privința forma
țiilor, rapidiștii 

intrarea Iui Dinu, 
roșu... absența, în 
a Iui Năftănăilă.

Arbitrii

anunță re- 
iar Steagul 
continuare,

aceasta, 
va fi a- 
în ulti- 
din Giu- 
calitățile 

vo-

De la I.E.B.S.
• Pentru cuplajul 

fotbal STEAUA — 
VERSITATEA CLUJ 
RAPID

de 
UNI

ȘI 
STEAGUL RO

ȘU BRAȘOV de Pe sta
dionul „23 August", bile
tele se găsesc de vînzare 
la agențiile obișnuite.

• Programul editat pen
tru cuplajul de fotbal de 
mîine cuprinde un bogat 
material documentar șl in
formativ din al cărui con
ținut menționăm :

— Palmaresul 
echipelor care __ ,__
jocuri în etapa de mîine.

— Vă reamintiți din re
gulament ?

— Cu 30 de ani în urmă...
— Au purtat culorile Ra

pidului !
— Caleidoscop extern șl 

alte materiale interesante. 
Programul se găsește de 
vînzare la agențiile de bi
lete Și mîine la stadion.

încă o partidă 
atenția 
tuaiă a clasamentului — este 
aceea dintre C.S.M.S. IAȘI și 
DINAMO BUCUREȘTI, două 
formații cu aspirații diame
tral opuse în momentul de 
față: fotbaliștii ieșeni, relan
sați după victoria asupra Pro
gresului, nu vor să... moară, 
dinatnovlștii, la rîndul lor, do
resc să trăiască mai bine.

în perspectivă, un joc de 
mare interes în care formația 
gazdă mizează pe forța de șoc 
a „vîrfurilor" Lupulescu și 
Cupermau, în timp ce echipa 
vizitatoare (în care Popa și 
Ghergheli — accidentați — 
constituie două semne de în
trebare) va conta din nou pe 
recunoscuta-i „experiență de 
concurs" și pe... Pîrcălab, ca
pabil să redea aripi coechi
pierilor din linia de atac 
decis să-și reocupe locul 
reprezentativă.

care reține 
în conjunctura ac-

meciurilor
• UNIV. CRAIOVA — DI

NAMO PITEȘTI : AL Pîr- 
vu — la centru, Vasile To
ma și A. Văduvescu — la 
tușă (toti din București) ;

• STEAUA — UNIV. 
CLUJ : M. Rotaru (Iași) — 
la centru, T. Leca (Brăila) 
și V. Liga (Galați) — la 
tușă. _
• C.S.M.S. — DINAMO 

BUCUREȘTI : Z. Drăghici
— la centru, N. Negoiță și 
I. Constantinescu — la tușă 
(toți din Constanța) ;
• POLITEHNICA TIMI

ȘOARA — FARUL : V. Pă- 
dureanu — la centru, A. 
Munich și M. Cîțu — la 
tușă (toți din București) ;
• RAPID — STEAGUL 

ROȘU : N. Rainea (Bîrlad)
— la centru, G. Comănes- 
cu (Cîmpina) și V. Popa 
(Iași) — la tușă ;
• PETROLUL — PRO

GRESUL : O. Comșa — la 
centru, N. Mogoroașe și 
F. Dumitriu — la tușă (toți 
din Craiova) ;
• JIUL — U.T.A. : Gh. 

Limona — la centru, C. Ni- 
culescu și C. Bărbulescu
— la tușa (toți din Bucu
rești).

deplasează la București o for
mație pusă pe fapte mari ; 
cu doi „plămîni" tineri la 
mijlocul terenului, Mustețea 
și Oprea (duminica trecută, 
ambii de nota 8) și cu o linie 
de atac care, înviorată, parcă, 
odată cu întreg organismul, 
a dat nu mai puțin de 5 go
luri Petrolului.

La Ploiești, PETROLUL— 
PROGRESUL — un meci de... 
20 de puncte; nu în accepția 
pozitivă a expresiei, ci cu re
ferire la situația celor 
formații, care totalizînd 
lași număr de puncte 
ocupă locuri undeva Ia 
locul clasamentului, dar în 
imediata vecinătate a zonei in
ferioare. Iată deci o partidă 
în care „atenția mărită" este 
cuvîntul de ordine pentru a- 
mîndouă formațiile. I’oarta 
greu de învins cînd evoluează 
la domiciliu, ploieștenii 
trează totuși, de partea 
prima șansă.

două
ace-

(20), 
mij-

păs- 
lor.

tuturor 
susțin

In celălalt meci al cu
plajului din Capitală, 
STEAUA va primi re
plica STUDENȚILOR 
din CLUJ. Deși fot
baliștii bucureșteni își 
îndreaptă acum atenția 
mai mult spre „Cupa 
României", ei n-au re
nunțat Ia o mai bună 
reprezentare și în cam
pionat. în acest scop,

Și 
în

antrenorii Ilie Savu și Ștefan 
Onisie vor trimite pe gazonul 
de la „23 August" formația 
standard, adică aceea folosită 
și miercuri la Brăila, cu „pro- 
fesorul“-condueător de joc a- 
lături de S. Avram, Foinea 
(noul golgeter) și Creini- 
ceanu.

„Universitarii" din Cluj

In sfîrșit, tn alte trei 
ciuri echipele gazdă sînt 
favorite. Este vorba de jocu
rile UNIVERSITATEA CRA
IOVA—DINAMO PITEȘTI,

mc-
ușoi

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA—FARUL CONSTANȚA și

G. NICOLAESCU

Noutățile de

PRONOSTICUL NOSTRU
(Concursul nr. 18)

1. Rapid — Steagul roșu
2. Petrolul — Progresul
3. C.S.M.S. — Dinamo Buc.
4. Steaua — Univ. Cluj
5. Univ. Craiova — Din. Pitești
S. Jiul — U.T.A.
7. Politehnica Tim. — Farul
8. C.F.B. Pașc. — Siderurgistul
9. Poiana — Chimia Suceava

10. Ind. sîrmei — CSM Reșița
11. Juventus — Inter
12. Lazio — Brescia
13. Napoli — Fiorentina

Așa cum am mai anunțat, cu concursul 
Pronosport din 30 aprilie și concursul Pro
noexpres din 3 mai, se aplică experimental 
— la cererea participanților -— o serie de 
măsuri la aceste sisteme, menite să le spo
rească atractivitatea prin oferirea de noi și 
mari avantaje.

La Pronosport, de la conșursul susamin- 
tit, se acordă .premii pe 3 categorii: 13, 
12 și 11 rezultate exacte și un premiu ex
cepțional de 75.000 lei (în care se in
clude un autoturism). Precizăm că fondul 
de premii afectat celor 3 categorii de pre
mii este astfel repartizat: 25% pentru ca
tegoria I, 30% pentru categoria a Il-a și 
45% pentru categoria a IlI-a, deci o creș
tere substanțială în procente a fondului de 
la fiecare categorie — în special — la ul
tima categorie.

La Pronoexpres, de la concursul din 3 
mai, la concursurile obișnuite, precum și 
pentru atribuirea premiilor obișnuite în 
bani, de Ia concursurile speciale, se efec
tuează cite 2 extrageri, fiecare de cîte

jo-
. r „_____  __ ______  ar

bitrului, atitudini nesportive) au fost sancționați urmă 
torii jucători : C. Dan — 2 etape suspendare, cu apli
carea „legii Beranger“, Răducanu (Rapid) și G. Io
nescu (Din. Pitești) — cîte o etapă, tot cu aplicarea 
«legii Beranger", Greavu — ultim avertisment și Ja- 
maischi — avertisment. Secției de fotbal Dinamo Pi
tești i s-a dat avertisment pentru lipsuri privind orga
nizarea jocului.

De asemenea, pentru abateri comise în timpul meciu
lui U.T.A.—Steaua, jucătorii Jac și Czako (U.T.A.) 
au fost sancționați după cum urmează : Jac — sus
pendare pe 2 etape (cu aplicarea „legii Beranger"), 
iar Czako — o etapă, pedeapsă pe care o va executa 
duminică, neluînd parte la meciul Jiul—U.T.A.

Arbitrul Pop Gavrilă (conducătorul partidei Dinamo 
Pitești—Rapid) pentru lipsă de autoritate a fost exclus 
din lotul republican.

Aceste măsuri, ca și altele luate de către F. R. Fot
bal, vor avea — fără îndoială — efecte pozitive a- 
supra bunei desfășurări a întrecerilor diu cele trei 
categorii.

Dintre zeci de însemnări
• Ultima turnantă a 

fost depășită și am intrat 
in linie dreaptă- Sprintul 
spre sosire se desfășoară 
intr-o atmosferă de mare 
tensiune — pe dreptun
ghiurile verzi și în „fo
toliile" din inelele de beton 
ale tribunelor.

Din păcate, uneori sce
nele capătă accente grotești 
— apropo de Pitești și 
Arad.

• FI.OREA VOINEA 
(Steaua) — cel mai criticat 
jucător al campionatului, 
pentru marile sale rateuri— 
s-a instalat în fruntea cla
samentului golgeterilor, cu 
15 goluri.

Superpoanta » că Florică 
are satisfacția de a fi mar
cat 14 din... acțiune (Puiu 
Ionescu — omul de pe lo
cul doi (14 goluri) — are 
la activ 4 înscrise din 
„11 m“).

• Libardi 6, Oblemenco 
5, Gyorfi 5, Frătilă 6, Du- 
mitriu II 6, I. Ionescu 5... 
Numai numo din lumea 
bună a fotbalului nostru... 
Cit privește cifrele, ele re
prezintă notele primite du
minica trecută de la croni
carii ziarului nostru.

Comentariul este de pri
sos.

• Cu diva timp in urmă 
(după 16-imile „Cupei Ro
mâniei"), scriind despre 
Gumo (fundaș central al 
Forestei Fălticeni) si Gane 
(Steagul roșu), notam „un 
anonim, doi anonimi".

Iată o poantă pe 
Gâmo și-ai lui mi-au 
cat-o in următoarele 
faze ale competiției.

Nu-mi pare rău...

care 
stri- 
două

VALENTIN PĂUNESCU

la Pronosport și Pronoexpres
6 numere de bază și 2 numere de rezervă 
din 49. La fiecare extragere se stabilesc cîte 
6 categorii de premii.

Plafonul minim al valorii unitare a pre
miilor întregi se stabilește la 20 lei atît 
la Pronosport cît și la Pronoexpres.

•* Depuneți-vă buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 18 de mîine în programul 
căruia figurează întreaga etapă a categoriei 
A, 3 întîlniri din categoria B și trei par
tide din campionatul italian.

Publicăm din vreme, programul con
cursului Pronosport nr. 19 de duminică 14 
mai: I: Universitatea Cluj—Rapid; II; 
C.S.M.S. Iași—Politehnica Timișoara ; III: 
U.T.A.—Steagul roșu; IV: Dinamo Bucu
rești—Farul; 
Steaua ; VI : 
VII: A.S.A. Tg.
Mare; VIII : Gaz metan Mediaș—G.F.R. Ti
mișoara ; IX : Mantova—Juventus ; X : 
Lecco—Venezia ; XI : Brescia—Foggia ;
XII : Torino—Milan ; XIII: Cagliari— 

Lanerossi.

V : Universitatea Craiova— 
Dinamo Pitești—Petrolul ț 

Mureș—Minerul Baia

Rezultatele LOTO DIN 5 MAI 1967

69 78 22 57 50 73 21 85

Fond de premii: 933.202

Tragerea următoare va avea Ioc vineri
12 mai 1967, în București.

19 53 77 64 

lei.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT
NR. 17 DIN 30 APRILIE 1967

Premiul excepțional: 1 variantă a 75.000 
lei (un autoturism Renault 16 4- 3.500 lei)’; 
categoria 11 9 variante a 11.072 lei; cate
goria a Il-a : 172,5 variante a 693 lei; ca
tegoria a IlI-a: 1.715 variante a 104 lei.

Premiul excepțional 
tului Szekely Francisc 
regiunea Ploiești.

Rubrică redactată
trafia de stat Loto-Pronosport.

a revenit participan- 
din comuna Păulești

de Adminis-



r

MAI
pentru

MULTĂ PREOCUPARE
campionatul de atletism pe

Am auzit deunăzi pe cine
va spunînd că pentru atletis
mul nostru campionatul pe 
echipe reprezintă... plămînii 
prin care respiră ! Comparația 
mi s-a părut îndreptățită, de
oarece campionatul pe echipe 
este, mai mult decît toate ce
lelalte competiții, baza activi
tății dintr-un an a secțiilor de 
atletism, a comisiilor regio
nale de specialitate, a înseși 
organelor regionale ale UCFS. 
0 bună parte din sarcinile im
portante care stau în fața at
letismului nostru pot sau ar 
putea fi rezolvate printr-o or
ganizare judicioasă, compe
tentă și atent făcută a pregă
tirilor pentru concursuri, a 
însăși desfășurării acestei 
competiții.

întrecerile campionatului re 
publican angrenează într-o 
activitate continuă cîteva sute 
de atleți, de la juniori pînă 
la maeștri ai sportului, celor 
mai mulți dintre ei oferindu- 
li-se posibilitatea unei efi
ciente „rodări* competiționaie, 
în condiții diferite de concurs,, 
pe pistele diferitelor stadioa
ne din țară. Cu alte cuvinte 
întrecerile acestei competiții 
constituie pentru atleți și pen
tru antrenorii lor posibilitatea 
valorificării muncii depuse.

Pe de altă parte, formula de 
desfășurare a întrecerilor de
termină o arie mai mare a 
preocupărilor birourilor de sec
ție, a conducerilor cluburilor și, 
respectiv, a organelor regio
nale ale UCFS, a tuturor spe
cialiștilor, pentru depistarea și 
pregătirea unor atleți, la toate 
probele, care să poată răs
punde prin rezultatele lor ce
rințelor de calitate impuse 
chiar prin regulamentul de 
desfășurare a campionatului.

fn sfîrșit, comisiile regio
nale de atletism sînt obligate 
să pregătească un număr co
respunzător de arbitri iar or
ganizatorii au datoria să ame
najeze stadioanele, să ie uti
lizeze cu toate materialele ne-

Turneul final
masculin de baschet

Cristian Ivan a stabilit duminică un nou record republican de 
juniori cu

cesare unei bune organizări.
Toate acestea înseamnă, de 

fapt, preocupări și măsuri con
crete pentru creșterea valorică 
a atletismului nostru, existînd 
o foarte strînsă legătură între 
fiecare din aceste aspecte.

Ca rezultat al sporirii aces
tor preocupări întrecerile cam
pionatului republican de atle
tism pe echipe au marcat de 
Ia un an la altul o serioasă 
îmbunătățire a cadrului organi
zatoric, al rezultatelor. Desfă
șurarea primei etape a campio
natului pe 1967 a subliniat a- 
ceastă creștere valorică. Din

4,52 m.
FOTO : A. Neagu

TOATE FELICITĂRILE !
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Profesorul de educație fi
zică Virgil Stoian nutrește 
pentru sportul luptelor o ve
che și statornică prietenie. 
Fostul campion republican 
pregătește acum peste 60 de 
tineri elevi ai Centrului șco
lar profesional construcții- 
montaj din București, dornici 
și ei de afirmare în activita
tea de performanță.

Consemnăm și o recentă ini
țiativă a prof. Virgil Stoian. 
Cu sprijinul conducerii cen
trului școlar, el a organizat o 
extrem de interesantă expo
ziție pe tema : „Sportul lup
telor din țara noastră de-a 
lungul anilor*'. A muncit mult 
pînă cînd a adunat numeroa
sele exponate — medalii (pri
mele cîș*’gate de sportivii ro
mâni la concursuri internațio
nale), fotografii ș.a.

Primii vizitatori — cei 60 
de tineri luptători. Lor le-au 
urmat însă, chiar din prime
le zile, toți ceilalți elevi ai 
Centrului școlar. Pentru 
bumul de impresii notăm și 
noi : „O inițiativă remarcabi
lă. Toate felicitările !“

al-

Șl AU RĂMAS DOAR
ȘASE...

Pentru meciul cu Rapid 
București — din campionatul 
republican — juniorii forma
ției Portul Constanța s-au 
pregătit cu multă grijă. Dar, 
în ziua meciului (duminică 23 
aprilie) a... plouat. Ei și ’ Fot
balul se joacă și pe ploaie ! 
Da, dar nu pe un teren care 
nu-i al tău și pe care urmea
ză să se dispute un meci de 
„C“ (Electrica Constanța — 
Electrica Fieni) !

S-a propus ca meciul junio
rilor să se joace nu la ora 9, 
ci la ora 13, după cel al se
niorilor. Rapidiștii nu puteau 
însă accepta pentru că pier
deau... acceleratul.

Atunci a început „aranjarea** 
meciului. „Să nu jucăm și 
arbitrul să treacă pe foaie ce 
rezultat vrea el“ — au spus 
cei din Constanța.

Arbitrul (i. Constantinescu) 
nici n-a vrut să audă de așa 
ceva. Ce era de făcut ?

Salvator este... regulamen
tul ’ Zice acolo că dacă o e- 
chipă rămîne în șase 
tori, meciul nu mai 
continua ? Zice ’

Atunci, Ia... treabă î Echipa 
întră în teren cu opt jucători, 
peste cîteva minute se „acci
dentează0 Tănase Gulețu și...

jucă- 
poate

au rămas doar șapte. Numai 
jucătorul Bărbulescu nu vrea 
— spre disperarea instructoru
lui sportiv Traian Petricu — 
să se accidenteze. în sfîrșit, 
îrf min. 39 instructorul răsuflă 
ușurat. L-a... ascultat și Băr
bulescu și acum au rămas 
doar șase ! Gata cu meciul. 

Dar, gata și cu timpul pier
dut pentru pregătiri, gata și 
cu banii cheltuiți pentru de
plasare. Cine plătește pentrp 
toate acestea ? Și, mai ales, 
pentru acest „aranjament” ?

rapoartele delegărilor federali 
la meciurile din provincie, ca 
și din ce am putut observa la 
întâlnirile din Capitală, reiese 
că cele mai multe partide au 
fost bine sau chiar foarte bine 
organizate, singura excepție 
oferind-o concursul 
Mare (stadionul 
pentru concurs; au 
duri, iar în lipsa 
pentru greutate și 
ceste probe s-au desfășurat în 
cercul pentru aruncarea discu
lui !). Arbitrajele au 
toate meciurile, de 
bună calitate.

In ciuda unor 
destul de dificile 
curs mulți atleți au realizat 
performanțe promițătoare, 

unele cu mult superioare 
celor înregistrate în pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut, ceea ce anun
ță perspective frumoase 
peillru actualul sezon de 
concursuri.

de la Baia 
nepregătit 

lipsit gar- 
unui cerc 
ciocan a-

fost, la 
cea mai

condiții 
de con-

Deși în desfășurarea acestei 
competiții au fost înregistrate 
o seamă de succese totuși nu 
ne putem declara mulțumiți de 
felul în care s-au prezentat 
unele echipe și implicit 
atleți, constatîndu-se în • 
tinuare o serie de lipsuri 
vechi, semnalate și mult 
cutate și în anii trecuți. 
componența a numeroase echi
pe au făcut parte atleți slab 
pregătiți și unii dintre 
chiar, lără posibilități de pro
gres. Numai la meciul 
la Giurgiu dintre reg. Bucu
rești și JLlobrogea 39 de concu- 
renți n-au realizat nici măcar 
uu punct, obținînd rezultate 
slabe, sub nivelul celor cerute 
de regulament. N-am vrea să 
fim înțeleși greșit, dar dacă 
de Ia atleții și antrenorii din 
regiunea București, la ora ac
tuală, avem mai puține preten
ții, în schimb de ia cei din 
Dobrogea (unde există condi
ții eu mult mai bune pentru 
practicarea atletismului și un 
mare număr de antrenori și 
profesori de educație fizică) 
evident că pretențiile sînt mai 
mari. Și totuși 23 de concu- 
renți din această regiune au în
cheiat concursul cu ZERO 
puncte !

La Ploiești, în „triunghiula- 
rul“ Ploiești-llunedoara-Pro- 
gresul, 20 de atleți n-au rea
lizat nici ei măcar un punct. 
Și astfel de cazuri au mai 
existat și la alte întîlniri.

In altă ordine de idei, la me
ciul Alelalul-Ualați-Oitenia, la 
prăjină n-a fost prezent decît 
un singur concurent și la cio
can doar doi !

Din eîte s-a constatat, pen
tru această primă etapă a e- 
xistat prea puțină grijă pentru 
alcătuirea unora dintre echipele 
regionale (Galați, Bacău ele.) 
ai căror componenți s-au vă
zut în... tren și tot în tren 
s-au stabilit care la ce probă 
să concureze. Și poate că și 
din acest motiv aceste echipe 
au pierdut ambele partide 
susținute !

Concluziile prilejuite de des
fășurarea partidelor din cadrul 
primei etape a actualei ediții a 
campionatului pe echipe vor 
trebui de urgență analizate și 
tot de urgență să se treacă la 
măsurile, în primul rînd orga
nizatorice, care se impun.

și comportarea

TOT CU... PLOAIE !
Metalul Buzău are o echipă 

de volei în „regiune”. Dumi
nică 23 aprilie, buzoienii 

, veau programată „acasă“ par
tida cu Petrolul Urlați. Tim
pul a fost însă nefavorabil 
pentru disputarea meciului în 
aer liber, așa cum se ' ’ ’ 
lise inițial.

La început, jucătorii celor 
două echipe nu și-au 
prea multe probleme. Există, 
doar, în Buzău șapte săli de 
sport, dintre care patru au 
toate condițiile pentru a găz
dui meciuri de volei.

Dar, degeaba au umbat — 
prin ploaie — jucătorii pe la 
toate sălile. Nu li s-a des
chis nici o ușă. Toți erau „o- 
cupați" cu meciul de fotbal ! 
Și... nu s-a mai jucat volei !

Deci, tot o poveste cu ploa
ie și cu bani aruncați pe gîr- 
iă. Pentru că — să nu uităm 
— s-a cheltuit ceva cu de
plasarea arbitrilor și a ju
cătorilor din Urlați.

a-

stabi-

făcut

DE CE, TOVARĂȘE?..,
La Piatra Neamț, ca în 

toate părțile, competițiile spor
tive sînt urmărite cu mult 
interes de un mare număr 
de spectatori. Cu interes și 
cu obiectivitate. Unul din
tre puținii spectatori care 
cred că dacă au plătit biletul 
au dreptul să facă orice, să 
insulte și să înjure pe toți, 
este Constantin Apostol, sa
lariat la U.R.C.C. Piatra 
Neamț. Om în toată firea, C. 
Apostol se „remarcă** Ia fie
care meci prin astfel de ma
nifestări. De ce, tovarășe A- 
postol ?

Rubrică redactată de
VALERIU CH1OSE și 
DAN GÂRLEȘTEANU 
după scrisorile cores
pondenților noștri

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

J

unii 
con- 
mai 
dis- 

ln

ei,

de

ROMEO VILARA

Azi și mîine va avea loc la Oradea con
sfătuirea cabinetului metodico-știinjific al 
Consiliului regional UCFS Crișana, cu tema : 
„Perioada de trecere de la juniorat la seniorat 
din punct de vedere metodic ți competi- 
fional".

Pe adresa cercului nostru primim tot 
mai multe scrisori în legătură cu bici
cleta. „Face să-mi cumpăr, acum la 
bâtrînețe, o... drăcie din asta?“ ne în
treabă un cititor. „Ce avantaje prezintă 
mersul pe bicicletă?44 se interesează o 
gospodină. „Anul acesta, dacă iau pre
miul I, 
cumpără 
de oraș, 
pentru o 
întreabă 
în fiecare după-amiază cu bicicleta în
seamnă că fac sport?“ încheie scrisoa
rea un elev. „I-aș cumpăra copilului o 
bicicletă dar dacă, doatnne ferește 
întîmplă ceva ?u ri
dică problema o ma
mă grijulie.

ne scrie un pionier, tata îmi 
bicicletă. De care să-mi iau: 
sau de curse? “ „Este modern 
tînără să meargă pe bicicletă?*, 
o studentă. „Dacă mă plimb

Deci, tot felul de 
scrisori, tot felul de 
întrebări, de „pro
bleme44 care, desigur, 
sînt de datoria coreului 
rezolve. Pentru început, 
Ia prima întrebare: „Face

nostru
să răspundem 
să-mi cumpăr, 

acum la bătrînețe, o... drăcie din asta ?“
— Face !
Afirmația de mai sus îi aparține lui 

Dumitru Cimpoiaș, din comuna Panteli- 
mon. raionul 23 August. Omul și-a luat 
anul trecut bicicletă și a făcut cu ea 
„Turul României44.

— Cum a fost, nea Cimpoiaș ? îl isco
dim noi.

— Bine, cum să fie? începuse, de la 
vreme, să mă cam lase picioarele!... 
—• Nu se poate !
— La 64 de ani cît am eu, se mai

o

selecționabililor
zile de-a 

sala Spor- 
din Cluj a 
ultimele 15 
ale campio- 
masculin — 
final cu

Cinci 
rândul, 
turilor 
găzduit 
meciuri 
natului 
turneul
participarea prime
lor 6 clasate la fi
nele returului.

Situația primelor 
clasate — Steaua 
beneficiind de un 
avantaj decisiv — a 
făcut ca interesul 
pentru rezultate să 
scadă în oarecare 
măsură. Era nevoie, 
intr-adevăr, ca li
derii clasamentului 
să sufere o înfrln- 
gere de la altă echi
pă decît 
pentru ca 
directă să 
tă decide, 
nibilitatea 
nului Demian și for
ma mai slabă a poli
tehnicii București 
au înlăturat însă 
temerile campioni
lor. E adevărat, în 
meciul Steaua - Po
litehnica victoria a 
stat sub semnul în
trebării □ bună bu
cată de vreme, dar 
Nosievici și Nicu- 
lescu au rezolvat 
ferm situația difici
lă în care 
sea echipa 
rămas, 
vorbim 
despre turneul 
atare și mai mult 
despre evoluția ju
cătorilor selecțio
nabili (majoritatea 
au fost prezenți în 
acest turneu). In 
următoarele 5 luni 
reprezentativa mas
culină va participa 
la ......
de 
obiectiv 
„europenele" 
Helsinki. Este, deci, 
momentul să ne o- 
cupăm de jucătorii 
care vor evolua la 
Balcaniada de la 
Skopije, în turneul 
din U.R.S.S. și în 
Finlanda.

Mai întîi, 
iată componența de 
moment a lotului, 
stabilită, zilele tre
cute, în ședința Co
legiului central de 
antrenori : Gheor-
ghe NOVAC (Dina
mo București), 
Eckehardt JEKELY 
(Politehnica 
rești), Alin 
(Steiaua), 
NOSLEV1CI 
ua), Adolf CERNEA 
(Dinamo București), 
Titus TAR AU (ICF), 
Mihai ALBU (Dina
mo București), 
Cristian POPESCU 
(Rapid), Radu DIA- 
CONESCU (Politeh
nica București), 
Matei KUHRING 
(Universitatea Cluj), 
Mihai 1
(Steaua), 
BlRSAN

Dinamo, 
întîlnlrea 
mai poa- 
indispo- 

clujea-

se gă- 
lor. A 

așadar, sa 
mai puțin 

ca

trei competiții 
amploare cu 

principal 
de la

însă,

Bucu-
SAVU 

Dragoș 
(Stea-

DIMANCEA 
, Nicolae 

(Steagul

roșu Brașov), Fran- 
cisc DIKAY (Stea
gul ro-șu Brașov), 
și Constantin DRA- 
GOMIRESCU (Dina- 
HIO București). 
Antrenorii lotului 
sînt Alexandru Po
pescu și Cornel Că- 
lugăreanu.

De la bun început 
- trebuie să spunem 

Că alcătuirea aces
tui lot a prezentat 
puține probleme. 
Din păcate, asta nu 
înseamnă că lucru
rile stau prea bine : 
n-avem alții. . . în 
raport cu valoarea 
aratatâ de-a lungul 
campionatului, mai 
ales în turneul fi
nal, ar mai ii fost 
cîteva nume de 
luat în considerație, 
dar există motive 
serioase care stau 
în calea selecționă
rii baschetbaliștilor 
despre care e vor
ba. Novaicek și 
Barău, pe de o par
te, Gheo-rghe pe de 
alta, au probleme 
de ordin profesio
nal sau. . .
școlar care îi îm
piedică să participe 
la pregătirea cen
tralizată și chiar la 
competițiile prevă
zute. Despre Săuca 
și Viciu, în pofida 
posibilităților, res
pectiv a valorii ară
tate, s-a vorbit des
tul, concluzia fiind 
aceea că ei nu sînt 
selecționabili acum.

Printre cei luați 
în discuție s-au mai 
numărat Chivules- 
cu, Ioneci și Rusu 
(primii doi de la 
Politehnica Galați, 
al treilea de la A- 
cademia Militară). 
Și în ce-i privește, 
concluzia a fost u- 
nanimă — mai au 
de muncit serios, 
individual, pentru a 
putea păși pe poar
ta consacrării.

Consernnînd 
rânduirile 
problema 
nabililor.
remarcăm 
foarte pozitivă 
mosfera 
a se fi instaurat în 
Colegiul central de 
antrenori. Corecti- 
tudineia, ponderea 
în aprecieri, evi
denta dorință de a 
servi efectiv cauza 
comună a baschetu
lui românesc, dea
supra o>ricărui inte
res de club, repre
zintă un pas înain
te și, totodată, o 
oarecare garanție a 
seriozității în mun
că. Cele mai critice 
analize individuale 
le-au făcut antreno
rii jucătorilor res
pectivi. De altfel, 
lotul alcătuit este, 
într-adevăr, tot ce 
putem prezenta mai

respectiv,

în 
fațade

selecțio- 
dorim sa 

drept 
at- 

care pare

bun la ora actuală, 
iar jocurile de la 
Cluj au dus, prac
tic, la aceleași ve
deri. Am ajuns însă 
la o altă problemă, 
aceea a cantității.

Sînt puțini jucă
tori cu valoare teh- 
nico-tacticâ și, de
sigur, fizică remar
cabilă, care să poa
tă face față cerin
țelor actuaie, mai 
exact dorinței noas
tre de a readuce 

baschetul masculin 
în primele 5—6 locuri 
din Europa. Este 
concluzia 
la finele 
natului și 
rezultatul slăbiciuni
lor întrecerii pen
tru titlul republican. 
Cu toate că, in ulti
mă instanță, ordi
nea primelor două 
locuri (de fapt, nu
mai lupta pentru e- 
vitarea rerrogradă- 
rii a mai stîrnit 
ceva interes. . .) au 
decis-o victorii ne
scontate ale echipe
lor „dfe pluton", ma
rea lacună a cam
pionatului persistă. 
E vorba de eternul 
derbi ~
namo 
faptul 
părut 
dente 
chiar 
s-a 
viitoarea ediție nu 
s-ar putea face 
ceva ? Noi credem, 
că da, și vom ur
mări mai mult ca 
pină acum antre
namentele forma
țiilor considerate 
nuntașe in perioa
da care urmează.

Am dat publicită
ții tot ce era mai 
interesant in legă
tură cu ------ 
Scopul nostru este 
aceia de a arăta 
cine poate și cine 
trebuie să munceas
că mai mult pentru 
a face acest ultim 
(și J 
spre 
can. 
vinși 
putea 
Totul 
să-și 
substanțial 
valoric. Iar pentru 
a mai da posibili
tatea unor ultime 
retușuri în vară, o 
lună-două înaintea 
„europenelor", suge
răm federației or
ganizarea unei 
competiții (și urmă
rirea ei. . .) în care 
să participe cei ne- 
selecționați. Cine 
știe. . .

esențială 
campio- 
totouată

Steaua — Di- 
București, de 
că nu au a- 
alte preten- 
la titiu, ba 
și decalajul 

mărit. Pînă la

selecția.

mare. . .) pas 
lotul republi- 
Sîntem coli
că s-ar mai 

i ivi candidați. 
L este ca ei 

ameliorieze 
nivelul

G. R. Ș.

„Bicicleta" (!)
poate! Am luat însă imediat

— Cumpărând bicicleta?
— Exact. Cînd m-a văzut 

vin acasă călare pe un 
leșine și 
face ea,

— La 
bicicleta

măsuri.

nevasta că 
„Carpați44, să 

nimic mai mult ! „Bine, omule, 
la vîrsta ta pe bicicletă?44 
vîrsta mea! spun eu, intrînd cu 
în curte.

— Ce-o să zică lumea cînd te-o ve
dea ?

— 0 să zică fiecare ce-o vrea. Sau, 
eu n-arn voie să fac sport?

meam ca 
cum prind 
plecat în

— De 
-De.

un nou născut și simțeam 
puteri. Peste o săptămină am 
„tur44...
unul singur?
La Rîmnicu Vîlcea am făcut

un mic control medical : pulsul bun, ten
siunea normală, inima (aici mi-era pu
țin frică) în stare să mai țin o sută 
de mii de kilometri !...

— Cît ați parcurs în total?
— Vreo
— Bine,
— Știu, 

spune, mai 
fi fost frică, că n-aș mai fi putut să 
merg! Dar, mă aștepta nevasta acasă. 
Aveam și un afurisit de gard de reparat 

și plecasem așa, pe 
nepusă masă. In 
orice caz, a fost o 
cursă frumoasă, am 
văzut multe și. fără 
să mă laud, mă simt 
întinerit cu 
ani! La 

chestia asta?

800 de kilometri.
dar „turul44 are...
Eu însă am luat-o, cum se 
de-a dreptul!... Nu că mi-ar

bine, să oțărăște ea, Iasă că 
vine el, Nicu, acasă.

— Nicu, continuă Dumitru Cimpoiaș, 
c fii-miu. Lucrează la „Republica44. Cînd 
a venit seara acasă s-a prefăcut, chi
purile, mirat.

— Care a 
întrebăm.

— Prima
,,oprire44 și nu etapă, fiindcă seara m-am 
întors frînt în București. Nu aveam 
antrenament. Nu eram pregătit. Am în
ceput, deci, să fac plimbări pe la He
răstrău, prin Balta Albă, și prin împre
jurimile Bucureștiului. După o lună, 
parcă eram altul! Mîncam dublu, dor-

El însă mi-o cumpărase !... 
fost traseul, nea Cimpoiaș?

oprire, la Buftea. Spun

Scrieți ceva de
— Nu cred.
— La vară am de gind s-o

20 de 
vară...

pornesc 
iar. Am și început antrenamentele!...

— In concluzie, ce să răspundem 
cititorului care ne întreabă dacă „face 
să-mi cumpăr 
nețe?*

— Spuneți-i 
un om care a 
lucru. Și mai 
vrea să-și ia 
ia una „< 
cu ea!

bicicletă. acum la bătrî-

Vi-o confirmă 
personal 
vorbă că 
“ bună,

că face! 
verificat 

trimite-i 
o „mașină1 

.Carpați44. N-am avut o

acest 
dacă 
să-și 
pană

VASILE TOFAN



„...Străinii au aflat oarecarî lucruri despre ce-j în stare sa

facă

ochii

pma

poporul nostru și vin din ce în ce mat multi sâ vadă cu

lor caea

ce toate

cuvîntul

fiecărui
nostru

ce altădată constituia elementele unui

popoarele lumii

cheamă la ceea

român : să-și cunoască
de pe pămînt".

basm. Insă

vor trece prin basmul

ce ar trebui să fie o

tara, una din cele mai

TUDOR ARGHEZI

(Din „Hai la drum" - prefața la Almanahul turistic).

frumoase

romanesc.

datorie a

£
0 nouă „arteră*1 turistică îșî așteaptă

vizitatorii: drumul mănăstirilor
din nordul Olteniei

ALGERIA

REFLECȚII

Guvernul algerian a botărît 
ca în cinstea „Anului Interna
țional al Turismului** să orga
nizeze o serie de manifestări 
culturale și sportive, printre 
care și un raliu 
Se va emite 
comemorativ.

un
automobilistic, 
timbru poștal

„Anului Internațional al Tu
rismului**, la fel ca și alte 
manifestări cultural-sportive or
ganizate în 
turul 
zența 
țări.

această țară. La 
ciclist și-au anunțat pre- 
sportivi din mai multe

de competiții sportive interna
ționale (tenis, călărie, natație, 
canotaj, tir etc.).

VENEZUELA

BULGARIA

IUGOSLAVIA

Split, care își serbează

DESPRE

TURISM

Muntele inspiră simțiri 
grandioase. Cînd vezi văile 
și cîmpiile îniinzîndu-se la 
picioarele tale, drumurile, 
șerpuind... în linie dreaptă, 
satele presărate, ai senti
mentul unei țări. Descălecă
torii au venit de la munte.

GEORGE CÂIJNESCU

Marea o privești ca un 
visător, așezat pe mal sau 
plutind; ea aleargă spre 
tine, te înconjoară, te sfă
tuiește să stai liniștit. 
Muntele, dimpotrivă... Ca 
să iubești muntele, trebuie 
să-ti placă a umbla. El nu 
se lasă învins decît de cei 
care au putere să-l cuce
rească.

ALBERT DAUZAT

Atunci cînd nimeni nu se 
gîudea să urce munții, un 
vînător de capre și un sa
vant — Jacques Ralmat și 
Gabriel Paccard — s-au 
unit pentru a îndeplini 
una din cele mai simple, și 
mai mari acțiuni: atingerea 
piscului inaccesibil. A fost 
o nebunie; ei au creat al
pinismul și au dat omului 
® pasiune în plus.

CU1DO REY

Drumeția cere răbdare, 
convingere, hotăfîre, pasi
une... dar prin ea nu ba
tem recorduri. Căutăm să
nătate și frumusețe, aer 
și priveliști, lumina si li
bertate.

DUMITRU ALMA.Ș

.Expoziția 
mintiri 
zată cu prilejul 
ternațional al Turismului 
cunoscut 
tivitatea 
trnsmisă 
bucurat 
fanților 
(Belgia, 
nia etc.).

națională de a- 
de călătorie", organi- 

„Anului In- 
* \ a

mare succes. Fes- 
deschidere a fost 
televiziune șî s-a 

prezența reprezen- 
mai multe țări 

Spa-

un 
de 
la 

de 
din
Italia, Elveția,

CAMERUN

Turul ciclist al Camerunu
lui a fost pus sub semnul

La 
în 1967 două mii de ani de 
existență, s-a organizat la 
sfîrșitul lunii martie un inte
resant congres, sub titulatura 
„Scriitorii șî turismul**. Con
gresul s-a desfășurat sub pa
tronajul Uniunii Internationale 
a Organizațiilor Oficiale de 
Turism (U.I.O.O.T.).

REPUBLICA ARABĂ UNITA

Sub semnul „Anului Interna
țional al Turismului**, în R.A.U. 
se organizează, anul acesta, un 
festival internațional de arta 
populară, primul festival de 
filme documentare și o serie

FĂRĂ CUVINTE

Desen de AL. CLENCIU

Bucuroși de oaspeți!
în aceste cuvinte pe care românul Ie rostește de ge

nerații se reflectă generoasa sa ospitalitate, dorința sa 
de a-1 omeni pe cel ce-i trece — cu gînd bun — pragul.

în eforturile care se depun astăzi în toate regiunile 
țării pentru a oferi o vacantă plăcută turiștilor români 
sau celor veniți de pe alte meleaguri, se vădește 
aceeași tradițională ospitalitate.

Iată cîteva dintre veștile sosite din regiunile, orașele, 
centrele turistice ale patriei noastre, care se pregătesc 
pentru sezonul ce bate la ușă. sezon ce se va desfă
șura, firește, sub semnul „Anului Internațional ai Tu
rismului”.

a în regiunea Brașov, pe linia lărgirii bazei mate
riale afectate turismului, urmează a se da în exploa
tare sau a fi introduse în circuitul turistic noi capa
cități de cazare, unități de alimentație publică și o 
serie de amenajări sportive.

Pe lîngă măsurile luate în ceea ce privește îmbună
tățirea confortului la hotelurile și cabanele existente 
și a deservirii în cele mai bune condiții în frumoasele 
și elegantele localuri de care dispune rețeaua comer
cială din regiune, s-a stabilit o serie de obiective care 
să conducă la mărirea capacității de deservire a turiș
tilor. Va fi terminată construcția noului hotel din 
Poiana Brașov cu o capacitate de 140 locuri, se va 
construi un camping la Codlea—șosea, cu 100 locuri, 
iar la campingul de Ia Sighișoara se va mări capaci
tatea cu încă 40 de locuri. De asemenea, cabanele 
Mălăiești, Gura Rîului și Curmătura își vor mări capa
citatea cu cîte 50 de locuri. Amatorii drumeției vor 
avea la dispoziție trasee turistice amenajate, care vor 
oferi condiții bune de acces spre frumoasele cabane 
de care dispune regiunea Brașov. Cu sprijinul D.R.E.F. 
Brașov, în scurt timp vor fi curățate traseele turis
tice. se va lucra pentru buna întreținere a potecilor și. 
în același timp, vor fi refăcute indicatoarele ș-i marca
jele existente.

C. GRUIA — coresp. principal

1967 coincide cu aniversarea 
a 400 dc ani de la întemeie
rea capitalei Venezuelei — 
Caracas. Festivitățile găzduite 
dc acest oraș sînt puse sub 
semnul .Anului Internațional 
al Turismului*. în cadrul lor 
figurează întreceri internațio
nale de automobilism, atletism, 
gimnastică și fotbal.

U.R.S.S.

La Moscova se pregătește — 
în sălile Casei Prieteniei — o 
expoziție cu tema „Turismul 
în slujba înțelegerii între po
poare și a întăririi păcii în 
lume**.

Se pregătește, de asemenea, 
o emisiune de timbre dedicată 
„Anului Internațional al Tu
rismului6*.

STIATI CA
...în unele regiuni din 

Europa Centrală, în trecut 
distantele se socoteau după 
numărul de pipe fumate? 
Intre Viena și Bratislava

4 pipe

Epigrame
LEAC TURISTIC

...cea mai lungă peșteră 
din lume este peștera 
Holleloch (Gura infernului) 
din Elveția, care are o 
lungime totală de 78 km ?

...unii cercetători atri
buie „Sfinxului* Bucegiu- 
lui — aflat nu departe de 
Babele — 
dire cu
Egiptului antic, 
du-1 o creație a dacilor, 
în vederea unor ritualuri ?

Cînd astenia vreau 
s-o-mpiedic 

facă mendrele-i 
neghioabe. 

Eu. leacul nu-1 găsesc la 
medic 

Ci. mai curînd, mergînd 
la... BABE!

Să-si

SFATUL MEDICULUI

Cînd simți astenicul 
semnal 

în cerebralul mecanism 
In loc de ciclobarbital 
Iii recomand ciclo... tu

rism !
Al. Clenciu

ALPINISM

Pe colțuroase cărărui,
Sînt pașii tot mai mici, 

mai grei,
Ea poartă toată grija 

Iui,
El poartă și... rucsacul 

ei 1
FI. lordăchescu

,« La Tulcea se înalță, pe faleza Dunării, un nou 
hotel cu 7 nivele, care va avea 120 de camere și, la 
parter, un modern restaurant.

& La Tîrgu Jiu, restaurantul „Carpațî" a fost ame
najat în stilul specific gorjenesc. Personalul de deser
vire, îmbrăcat în costume populare din Gorj, va oferi 
vizitatorilor specialități de bucătărie oltenească.

e La Iași, zona din jurul motelului de la Bucium — 
„cap de serie" al construcțiilor de acest gen din țara 
noastră — este reamenajată.

A în stațiunea Călimănești — Căciulata, va lua ființă 
o stație de întreținere a autovehiculelor (Auto-ser- 
vice).

a La Topolovenl, comună cu vechi tradiții în do
meniul artei populare, turiștii vor putea vizita atelie
rele unde se lucrează covoare, țesături și diferite 
obiecte din lemn. Aici se construiește, de altfel, un 
magazin-expoziție care va prezenta și desface arti
colele de artizanat produse de meșterii populari din 
comună.

& Pe harta turistică a regiunii Brașov a apărut un 
nou traseu ; șoseaua forestieră Valea Stezii — Santa 
— Păltiniș.

a în pădurea Șarulul, din raionul Balș (reg. Oltenia) 
a fost terminată, recent, construcția unei cabane turis
tice. Au fost luate măsuri pentru amenajarea dru
mului de acces spre această cabană.

Precum se vede, de Ia un capăt la altul al țării, 
„Anul Internațional al Turismului" constituie un prilej 
de a valorifica mai bine, mai complet, bogatele resurse 
turistice de care dispunem.

Călătorul — român sau de peste hotare — va rămîne 
cu impresia că oriunde — la Tulcea sau Halmeu, la 
Iași sau Tg. Jiu — oamenii sînt intr-adevăr „bucuroși 
de oaspeți".

S. B.

o anuine înru- 
monumentele 

socotin-

Pînă nu de mult, iubito
rii de frumos, dornici să 
guste pitorescul „Țării de 
Sus" și al Neamțului, por
neau pe urmele lui Sado- 
veanu, Hogaș sau Teodo- 
reanu, urmind într-un sens 
sau altul mult bătători
tul „drum al mănăstirilor 
din nordul Moldovei". La 
întrebarea: „Unde mergi în 
concediu anul acesta ?" 

— auzeai adeseori cuvin
tele : „Merg să fac mă
năstirile moldovene". lată 
însă că de cîțiva ani aceas
tă arteră turistică 
cep ut să aibă un concu
rent. S-a J2__
„drum al mănăstirilor", la 
fel de pitoresc și de intere
sant, care se strecoară pe 
Ia poalele munților Lotru
lui, Parîngului și Vulcanu
lui, legînd ca într-un șirag 
de nestemate mănăstirile 
din nordul Olteniei : Go
vora, Bistrița. Arnota» Hu
rezi și Tismana — pentru 
a 'nu cita decît pe cele 
mai importante. La aceas
tă salbă de nestemate se 
adaugă și alte obiective 
și curiozități turistice, care 
sporesc farmecul itinera- 
riului : peștera Polovragi, 
peștera Muierii, Oboga — 
cu vestita sa ceramică — 
culele de la Măldărești șî, 
mai ales. lucrările mare
lui Brâncuși, expuse la 
Tg. Jiu.

Drumul mănăstirilor ol
tene începe de la Rm. 
Vîlcea. Străbătând printre 
dealurile Govorei și Olă- 
neștiului. călătorul po
posește mai întâi la mă
năstirea Govora. ctitoria 
lui Constantin Brîncovea- 
nu, pe locul unde din ti
parnița lui Matei Basarab 
a ieșit la lumină prima 
carte în limba română. 
Urmează mănăstirea Bis
trița, menționată pentru 
prima oară la sfîrșitul se
colului XV, asediată de 
Mihnea cel Rău, dărîmată 
și reconstruită abia după 
1848, posesoarea unor fru
moase picturi ale lui Gh. 
Tattarescu. De aici, pe un 
drum în serpentine, se a- 
junge la Arnota, la locul 
de odihnă al lui Matei 
Basarab. De la înălțimea 
unde se află frumoasa 
mănăstire, se poate îm
brățișa cu privirea toată 
depresiunea Horezului.

Fără îndoială 
cea mai frumoasă 
din șiragul 
din nordul 
mănăstirea 
din cele mai reprezenta
tive monumente de arhi
tectură ale renumitei airte

Sculpturile 
asemănă- 

Ia palatele 
Potlogi — 
în lemn

in-

deschis un alt

insă că 
„piesă" 

nestematelor 
Olteniei este 
Hurezi, unul

brâncoveneștî. 
în piatră — 
toare celor de 
Mogoșoaia și 
ușile sculptate
de păr, Foișorul lui Dionl- 
sie etc. sînt piese de o 
rară frumusețe. De la 
Hurezi la Oboga — arhi
cunoscută pentru ceramica 
sa — și pînă la culei© 
din Măldărești — micile 
„castele" fortificate 
boierilor olteni — 
decît doi pași.

Continuînd drumul 
Tg. Jiu, călătorul va 
fără îndoială popas 
mănăstirea Polovragî, 
zitînd peștera cu același 
nume care, după legendă, 
a fost locuința lui Za- 
molxe, zeul dacilor, apoi 
cheile Oltețului și vestita 
peșteră a Muierii. unde 
s-au găsit schelete d® 
homo-primîgenius de acum 
peste 100 000 de ani.

Poposind la Tg. Jiu, că
lătorul vizitează trei din 
cele mai renumite lucrări 
ale lui Brâncurfi • Coloana 
infinitei recunoștințe — ca 
un stîln de cerdac olte
nesc, menit parcă să spri
jine cerul — Poarta săru
tului și Masa tăcerii din 
parcul de pe malul Jiu
lui, Ia cîteva sute de me
tri de locul unde Ecaterina 
Teodoroiu 
1916.

Părăsind 
nlnd spre 
la Tismana, 
Ia mănăstirea ____
ctitoria lui Ni codim (1370), 
Vlaicu Vodă și Radu Ne
gru Basarab, pe care Ma
tei Basarab a fortificat-o. 
Vestită pentru frumusețe» 
și tăria poziției sale — 
mănăstirea este clădită pe 
o stîncă. în miilocul unei 
păduri de castani — ea a 
constituit un puternic cen
tru do luptă împotriva 
turcilor si adăpost pentru 
Tudor Vladimirescu. Mrr- 
gînd de la Tismana sore 
Baia de Aramă se intră 
în depresiunea Cloșanilor, 
unde există i -
monument al 
pădurea de 
atrage în a 
mină a lunii 
turiști, la fel . _ . ___
poiană a narciselor.

Noua ..arteră turistică" 
— drumul mănăstirilor din 
nordul Olteniei — deși 
lungă de peste 150 km., 
răsplătește drumețul pen
tru oboseala sa, prin va
lorile turistice cu eare-1 
întâmpină.

ale 
nu-s

spre 
face

Ia 
vi-

a luptat în

orașul și nor- 
vest, se ajunge 

iar d, aici 
Tism^na.

un veritabil 
naturii — 

liliac. caro 
doua săptă- 
maî ir'’ de 

I ca * .tîta

SEVER NOR AN

Piatra Neamț constituie — ca și pe vremea lui Calistrat Hogaș — un important 
centru turistic. în foto: noul hotel, care găzduiește turiștii în drum spre „marea? 
Bic a z ului sau spre mănăstirile moldovene.

CURIOZITĂȚI
aat

Comisia pentru ocrotirea monumente
lor naturii a Academiei Republicii So
cialiste România are o rezervație de 
floră la Ponoare-Bosanci (11 kilometri 
de Suceava, pe partea dreaptă a dru
mului ce duce spre Fălticeni) unde, pe 
o suprafață de 24 hectare, se întind 
renumitele finețe ale Bosancei. în 
aceste finețe — prîntr-un curios feno
men natural — cresc plante originare 
din regiunile aflate între Marea Neagră 
și Marea Caspică, ca „stînjenelul pi
tic" (iris apbylla), „trifoiul galben" (Tri- 
folium Panonicum) și „frăsinelul" (Dic- 
tamnus fraxinella). bată fiind însemnă
tatea științifică a acestor plante, bota- 
niștii de la filialele din lași șl Cluj 
ale Academiei studiază flora acestei 
rezervații în vederea întocmirii unei 
monografii.

★
De curînd au fost descoperite în Ro

mânia două peșteri care prezintă un 
fenomen unic în lume : stalactitele, sta
lagmitele și celelalte concrețiuni din in- 

| teriorul acestora nu sînt formate din 
calcar ci din limonit și caolin.

| Aceste peșteri se află în munții Căll-

mani, într-un coș vulcanic din muntele 
Negoiul Românesc

Limonitul, care este un oxid de fier, 
are culoarea roșie-brună la intrarea în 
peștera din galeria nr. 3 și roșie, ca sîn- 
gele — în masă de piroclastit — în par
tea superioară a celeilalte peșteri. In 
amîndouă aceste grote, albul imaculat 
al caolinului strălucește ca faianța. Cu
lorile contrastante dau un aspect feeric 
la lumina lămpilor.

In afară de concrețiunile în formă de 
coloane, caolinul mai formează în peș
tera din galeria nr. 8 șî o masă albă, 
întinsă, datorită scurgerii prin niște sor
buri.

Descoperirea acestor peșteri este foarte 
prețioasă pentru oamenii de știință, de
oarece confirmă teoria formării peșteri
lor și în interiorul vulcanilor stinși, pre
cum și a concrețiunilor de alte substanțe 
decît calcarul.

La aceste peșteri -e poate ajunge din 
Vatra Dornei, mergînd prin șarul-^ornet^ 
la Neagra-Șarului (28,6 km), iar de aci 
la Gura Haițit (11 km), de unde mai 
sînt 15 km de urcuș

P. VOICULEȚ



Au început livrările
Congresului Â. I. P. S

BERLIN 5 (Agerpres). — La 
Berlin au început lucrările celui 
de-al 31-lea congres al Asociației 
internaționale a presei sportive 
(A.I.P.S.), la care participă uele- 
gați din 29 de țări, printre care și 
România.

Raportul de activitate a fost 
prezentat de Felix Levitan (Fran
ța), președintele Asociației.

Congresul a hotărît primirea ca 
membră a A.I.P.S. a Asociației 
ziariștilor sporii”’ din Tunisia. In 
prezent numărul membrilor 
A.I.P.S. este de 32.

„Cupa Națiunilor" la rugbi — la cea de a
Echipa României vizează locul 2 in grupa A

în ultimii doi ani în Europa 
ruqbiui a primit un nou impuls 
prin crearea unei competiții de 
mare amploare s „CUPA NAȚIU
NILOR"'.

La această întrecere au fost In
vitate toate echipele reprezen- 
tînd țările de pe continentul eu
ropean afiliate la F.I.R.A.

Aflată la a doua ediție, „Cupa 
națiunilor* stîrnește un interes 
spoiit, care se reflectă prin 
mărul în creștere al țărilor 
scrise. Pentru a se departaja 
loric formațiile participante

nu- 
în-
va- 
(cu-

noscute fiind diferentele existen
te între diversele echipe națio
nale) s-au creat mai multe grupe. 
Țara noastră — ca o recunoaște
re a unui drept cîstigat în ulti
mii ani —- a fost inclusă în prima 
grupă, alături de formațiile Fran
ței, Italiei si Cehoslovaciei.

Din păcate, în prima ediție, 
XV-le României, în prefacere. în 
întinerire, nu a evoluat la nive
lul scontat și a obținut rezultate 
în general slabe, sub așteptări. 
Astfel, după înfrîngerea destul 
de onorabilă de la Lyon (3—8

cu Franța}, a urmat un cu 4otul 
neașteptat 9—9 la Praga cu Ce
hoslovacia, care în
ne-a privat de locul 2 în qrupă. 
în fine, un insucces în fata ita
lienilor, la Aquila (0—3). în acest 
fel, ne-ain clasat pe locul 3 în 
grupă, la egalitate cu echipa Ce
hoslovaciei. dar cu un esaveraj 
superior. Ultimii clasați, ruqbiștii 
cehoslovaci, au retrogradat în 
grupa secundă, locul lor fiind luat 
acum de sportivii din R. F. a 
Germaniei. Amintim că prima e- 
diție a „Cupei națiunilor" a re-

mod nractic

De vorbă cu antrenorul Andrei Vilcea

Despre turneul feminin de floretă de la Paris
După frumoasa comportare a skeetiștilor români

Ce ne declară unul dintre sportivii noștri, dr. I. ALBESCU

doua ediție

Ne-a vizitat la redacție antreno
rul Andrei Vilcea, cu intenția de a 
ne împărtăși cîteva amănunte de 
la quadrunghiularul feminin de 
floretă România - Franța - tfalia- 
Ungaria desfășurat, la sfîrșitul sâp- 
tăminii trecute, în sala „Coubertin" 
din Paris.

— Dacă vreți, un scurt film 
al competiției...

— Primul meci l-am susținut cu 
echipa Ungariei. Sportivele noastre 
au tras decis, foarte curajos, încă 
de la primele asalturi. Totuși, sco
rul a ajuns, la un moment dat, 
5—1 pentru formația adversă. La 
acest scor, am sesizat că planșa, in 
jumătatea de „teren" a echipei Ro
mâniei, nu era bine izolată. De 
aici toate necazurile. S-au făcut 
intervențiile tehnice necesare și... 
am ajuns la 6—6... Scor final 8—8, 
dar victorie românească la tușe, 
cu 47—49. Cea mai activă dintre 
românce a fost Ana Ene, care a 
realizat 3 victorii. Apoi, Ileana 
Drîmbă și Olga Szabo au scos cite 
2 victorii, iar Marina Stanca, una. 
Unguroaicele au tras cu Bobiș (3), 
Marossi (2), Borjnar-Szabo (2) și 
Gulacs (1).

— Meciul următor...
— .. .cu Franța B. Scor; 9—7 

pentru reprezentantele României. 
Meci destul, de greu, in compania 
unei formații tinere, dornică să se 
afirme. Au realizat : Ene și Drim- 
bă — cite 3 v., Vicol 2 v și Stanca 
1 v.

Mai ușor a fost meciul cu prima 
echipă a Franței, de care am dis
pus cu 11—5. Floretistele 
au condus, la un moment 
9—1! In acest meci, tot 
punctat cel mai mult: 4 
Au urmat-o Szabo cu 3 v., 
Drîmbă cu cite 2 v.

noastre 
dat, cu 
Ene a 

victorii. 
Vicol st

Tradiționala competiție interna
țională de skeet dotată cu „Cupa 
Națiunilor", desfășurată recent la 
Garmisch Partenkirchen, în R.F. a 
Germaniei, s-a bucurat de o parti
cipare numeroasă și valoroasă și 
s-a încheiat cu succesul trăgă-

SUCCESE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE

— Deci, România era neîn
vinsă inaintea ultimului meci...

— Da, și ambiția fetelor noastre 
fost ca să cîștige și acest ultima

meci cu Italia. Ele au condus cu 
3—O, 5—1, au fost egalate la 6, dar, 
in finalul partidei, s-au distanțat din 
nou 
cite 
tru 
cite
1 V.

: 7—6, 8—6, 9—6 : Ene și Szabo 
3 v, Vicol 2 și Drîmbă 1. Pen- 
italience: Ragno și Lorenzoni 
2 v, Colombetti și Fissore cite

generală, după

Toate echipele 
felicitat și, de 
Mercier, prefa

— Impresia 
turneu...

— Foarte bună, 
participante ne-au 
asemenea, dl. Reni
dintele federației franceze, care a 
anticipat succesul floretistelor noas
tre la apropiatele campionate mon
diale din Canada.

L-am felicitat și noi, firește, pe 
antrenorul Andrei Vîlcea și i-am 
urat noi succese !

TIBEKIU STAMA

Metalul — Wismut Gera
(Urmare din pag. 1)

nicidecum evidentă. „Ușorul" Sat
tler ni s-a părut cel mai valoros 
component al echipei Wismut. 
Stilul său spectaculos, eficace, a 
îneîntat Sattler a avut și un par
tener comod în metalurgistul Ion 
Crăciun, care a comis greșeala de 
a se arunca necontrolat în atac, 
lovind deseori cu antebrațele. 
Firește Sattler a ciștigat la puncte.

Puși pe fapte mari, Gheorghe 
Vlad și Freund și-au împărțit 
fără menajamente multe lovituri 
puternice. Vlad a deținut inițiati
va deseori și a punctat precis cu 
lovituri scurte, de stînga. Foarte 
rezistent și ambițios, boxerul din 
Gera a contrat destul de des, în 
ultima repriză reușind 
ia un ușor avantaj. Nu 
ajuns de convingător, 
cîștiga partida. Vlad a
victorie deosebit de grea. în prima 
repriză, Emil Constau! incscu și 
Biber au schimbat lovituri puter
nice și 
și Ia 
ca unul 
noască
mită. Din minutul 4 și 
sfîrșitul meciului, Biber a obstruc- 
ționat Oricît s-a străduit. Constan- 
tinescu n-a mai reușit să acționeze 
clar. Decizia, firește, i-a aparținut. 
După un început în care părea să 
aibă „de furcă" cu Fendler, Mihai 
Mariuțan l-a... găsit 
o dreaptă extrem 
meciul încheindu-se 
prin k. o. Gheorghe 
vins la puncte pe
decizia de învingător putea apar
ține tot așa de bine și boxerului 
de la Wismut, iar Mohring (10S 
kg) l-a depășit la puncte pe Ion 
Sănătescu (84 kg), după un meci. 
In general, „strins". Dintre „ofi
ciali" am reținut competența cu

care au condus meciurile Nicolae 
Babețin și Heinrich Krause (Gera) 
— acesta din urmă reușind să se 
evidențieze și tn reuniunea inau
gurală a turneului.

chiar să 
însă inde- 
pentru a 
obținut o

★
In reuniunea de aseară, s-au înre

gistrat următoarele rezultate tehnice: 
Radzikowski (Lodz) b. ab. II Malik 
(Gera); G. Pometcu b. k.o. III 
Turshleit (Gera); A. Simion b. p. 
Jelonkiewicz (Lodz), Prochon (Lodz) 
b.p. Knips (Gera); Freund (Gera) 
b.p. Sobiech (Lodz); Biber (Gera) 
b.p. Misziak (Lodz); Monnchk 
(Gera) b.p. Guzinski (Lodz); I. 
Sănătescu b.p. Kubacki (Lodz).

Ultima reuniune a turneului inter
național de box va avea loc mîine 
dimineață cu începere de la ora 10, 
tot în sala Floreasca.

spectaculoase, 
față. Incit ne 
dintre ei să 
învins înainte

la plex 
așteptam 

se 
de 

pînă

recu-
11-
la

pe acesta cu 
de puternică, 
în minutul 2, 
Preda i-a în- 
Monnchk, dar

torilor români. După cum se știe; 
reprezentativa României (Sencovici 
195 L, Albescu 189 t.. Diaconu 182 
t.) a cucerit „Cupa Națiunilor'1 (de
finitiv), iar Gheorghe Sencovici 
a ocupat locul întîi Ia individual 
— unde „Cupa Națiunilor" este un 
frumos trofeu de cristal (transmi
sibil). In plus, Gh. Sencovici a mai 
ciștigat și un alt trofeu (de argint) 
decernat trăgătorului cu cele mai 
numeroase serii de 25 (din totalul 
de 8), el realizînd punctajul maxim 
in trei serii. 
Albescu au 
aur oferite 
Intr-adevăr,
(195 t.) un rezultat bun a obținut 
și Albescu : locul VII cu 189 t.

La întoarcerea sportivilor noștri,

Totodată, Sencovici și 
primit și medalii de 
primilor zece clasați, 
pe lingă Sencovici

am aflat cîteva amănunte relatate 
de unul dintre trăgători, dr. Ion 
Albescu : „Concursul a reunit 120 
de concurcnfi, reprezentînd 14 țări, 
printre care R.F. a Germaniei, Ita
lia, Franța. Suedia, Bulgaria, Dane
marca, S.U.A., Anglia, Austria, Lu
xemburg etc. — după cum se poate 
vedea, unele eu tradiție în acest 
sport. Competiția a constituit o 
adevărată „repetiție generală" pen
tru campionatele europene de skeet 
de la Brno din 22—27 mai. Cea 
mai bună comportare a avut-o 
Gheorghe Sencovici, care a înregis
trat o cifră excepțională : 195 t, 
din 200 — cucerind primul loc, în- 
trecînd skeetiști de mare valoare 
ca Wirnhier — fostul campion al 
lumii din 1965 și cîștigător al „Cu
pei Națiunilor** de anul trecut, Sis- 
tovaris — campionul Europei în 
1964 etc. Ceilalți trăgători români 
s-au clasat astfel : Sergiu Diaconu 
182 t. (loc. 26), Danciu 180 t. (loc. 
31). Și la echipe lupta a fost deo
sebit de grea, 
realizat 566 t. 
a Germaniei), 
(Bulgaria). In 
bune care vor
lă, pe trăgătorii noștri in activi
tatea lor viitoare**.

venit Franței : în ordine — 8—3 
cu România, 21—0 cu Italia, 
36—12 cu Cehoslovacia. Pe locul 
2: Italia.

Actuala ediție a importantei 
întreceri europene (grupa A) a 
început, de fapt, încă diu toam
na anului trecut o dată cu par
tida Franța — România, desfășu
rată la București și încheiată, 
din păcate, tot cu un scor nefa
vorabil : 3—9. Fără îndoială că 
victoria netă a rugbiștilor fran
cezi asupra celor italieni (60—13, 
în martie, la Toulon) le-a deschis 
acestora perspectiva unui nou 
succes.

în ceea ce-i privește pe rug- 
biștii țării noastre, care în a- 
cest an vor întîlni pe rînd echi
pele Italiei și R. F. a Germaniei, 
în ambele meciuri la București, 
cu un „intermezzo* la Lisabona, 
este de așteptat ca ei să facă 
toate eforturile pentru a șterg© 
impresia nefavorabilă lăsată cu 
ocazia evoluției lor în prima 
ediție a „Cupei națiunilor*.

D. C.

PABTICIPAREA REPUBLICII 
SOO AFRICANE IA OIIMPIABÂ

Formația noastră a 
față de 565 t. (R.F. 
559 t. (Italia), 556 t 
concluzie, rezultate 

stimula, fără îndoia-

TEHERAN 5 (Agerpres). — Cu 
prilejul reuniunii comune a Co
mitetului executiv al CIO șl a 
Comitetelor Olimpice naționale, 
delegații a 35 de țări africane 
au prezentat o moțiune în care 
își reafirmă hotărîrea de a nu 
participa la Jocurile Olimpice din 
Mexic, în cazul că va fi 
acceptată participarea echipei Re
publicii Sud-Africane, 
să de la Olimpiada 
pentru politica sa de

După cum se știe, în ultimul 
timp, organizațiile sportive sud- 
africane au cerut ca Republica 
Sud-Africană să fie 
mișcarea olimpică, 
sată chiar ideea j 
J.O. a unei echipe 
alături de sportivi 
și sportivi de culoare.

țară exclu- 
precedentă 

„apartheid".

i reprimită în 
A tost avan- 
prezentării Ia 
mixte în care 
albi să intre

Sînt aproape 100 de ani de cînd
— la Saint Cloud (Paris) — s-a dat 
startul în prima competiție oficială 
din istoria ciclismului. James Moore 
(Anglia) este primul ciclist care 
și-a înscris numele în „cartea de 
aur” a învingătorilor în competițiile 
rutiere. Așadar, un secol de activi
tate ciclistă, un secol în care mii 
și mii de cicliști au luptat pentru a 
obține 
secol 
crescut 
tăzi la
Printre ______
tape care și-au adus efectiv 
tribuția la popularizarea s.;
cu p ~ —, „ _ „  -------- .
rații de rutieri valoroși și la îm
bunătățirea performantelor se află, 
fără îndoială, și „CURSA PĂCII**.

De două decenii, „Cursa Păcii", 
desfășurată mai întîi pe traseul Var
șovia — Praga și Praga — Varșovia 
și, apoi, pe rută Varșovia — Berlin
— Praga, reține atenția opiniei pu
blice sportive internaționale, for- 
mînd pentru marea majoritate a ru
tierilor amatori un obiectiv de sea
mă. Ea a devenit, de-a lungul ani
lor, cea mai importantă competiție 
pentru amatori, cursa care — îm
preună cu „Turul Franței" — înco
ronează în fiecare an «regii peda
lei". sportivi spre care își îndreaptă 
admirația tinerii din lumea întreagă. 
Gustav Schur, Bernard Guyot, Iuri 
Melehov, Viktor Kapitonov, Nijdam, 
Desvages, Jan Smolik, Jan Vesely
— iată numai o scurtă listă a ma
rilor campioni pe care „Cursa Pă

cii» i-a consacrat în arena compe

cununa învingătorului, un
în care performanțele au
necontenit, ajungîndu-se as- 
medii orare care uimesc, 
marile curse cicliste pe e- 

con- 
_ __ ___ sportului

pedale, la ridicarea unor gene-

tițiilor rutiere. Alte zeci și zeci 
de alergători s-au lansat și au de
venit campioni olimpici și ai lu
mii, rutieri cu un excelent palma
res, datorită „Cursei Păcii".

Anul acesta, cicliștii, forul inter
național șî federațiile naționale, or
ganizatorii cursei Varșovia — Ber
lin — Praga sărbătoresc împreună 
cea de a XX-a ediție a „Cursei Pă
cii*. Ediția jubiliară va cunoaște 
fastul unei mari sărbătoriri, Ia care-și 
vor aduce contribuția, deopotrivă, 
cicliștii și antrenorii, specialiștii și 
ziariștii, entuziastul public prezent 
pe șoselele care leagă cele trei ca
pitale. Nici o cursă internațională de 
amploare pentru amatori nu cunoaș
te o astfel de tradiție ! Ne bucură 
faptul că cicliștii noștri ș-au aflat 
printre fondatorii întrecerii, echipa 
României participînd la această 
cursă de la prima sa ediție, fără 
nici o absență. Și nu a fost vorba 
numai de o prezență simbolică. Ru
tierii români și-au adus în per
manență contribuția la dinamizarea 
cursei. Ia realizarea unor medii o- 
rare ridicate. Locurile II (de două 
ori) și III obținute de reprezentati
va noastră ’
lor români participant la 
competiție internațională.

Cicliștii s-au pregătit intens pen
tru ediția jubiliară. Sportivii sovie
tici au luat parte Ia un program 
bogat de competiții și antrenamente 
desfășurate îndeosebi la Soci, acolo 
unde temperatura este în perma
nență favorabilă. Polonezii au luat 
parte la tururile Mexicului șî Cu
bei și au participat Ia competiții

atestă valoarea cicliști- 
această

verificare Italia, Franța șl
Belgia, alergătorii din R. D. Germa
nă au făcut un lung turneu tn Al
geria. Numeroase competiții au fost 
organizate de către forurile de spe
cialitate pentru verificarea alergă
torilor italieni, francezi și belgieni. 
Din aceste țări vor veni rutieri care 
aspiră la un Ioc în echipele ce se 
vor deplasa Ia Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico. Sportivii ce
hoslovaci, cei din Ungaria, rutierii 
din țările nordice au desfășurat și 
ei o bogată activitate competiționa- 
lă și de pregătire.

Cicliștii români au făcut și ei 
pregătiri intense. Profund afectați 
de locul ocupat anul trecut (12), 
ei s-au mobilizat și au depus ta an
trenamente un măre volum de mun
că. în întrecerile din R. D. Germa
nă — Ia care participă în momentul 
de față — își desăvîrșesc forma 
sportivă pentru a se comporta ono
rabil în această mare '
internațională. Antrenorul 
Voicu va definitiva in cursul 
de mlîne echipa. El va încerca 
îmbine experiența unora (G. 
ceanu, I. Cosmai, cu tinerețea 
for(a altora (Ștefan Suciu, C. 
gore) pentru a da echipei.

tic. Nutrim speranța că de această

confruntare
Nicolae 

zilei 
să 

Moi- 
Și 

Gri- 
o__ r ______  ____ ______ __ vigoare
și posibilitatea de a se_ orienta tac- 
dată cicliștii noștri’ se vor mobiliza; 
vor reuși să satisfacă exigențele nu
meroșilor suporteri care vor aștep
ta cu nerăbdare, zi de zi, vești de 
pe traseul cursei.

HRISTACHE NAUM

ȘTIRI, REZULTATE LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
I Mircea Tudoran. trimisul nostru special la Turneul UEFA. ne transmite
I

BRUXELLES. Turul ciclist al Belgiei (amatori) s-a încheiat cu victoria ru
tierului belgian W. Davis, urmat de compatriotul său E. Weckx la 20:04. 
Primul dintre străini s-a clasat A. Petrov (U.R.S.S.).

VARȘOVIA. Federația de ciclism din Polonia a comunicat echipa pentru 
„Cursa Păcii* : Gawliczek. Kegel, Magera, Polewiak, Cehowski, Blawdzin.

BUENOS AIRES. în „Cupa campionilor Americii de Sud” Ia fotbal, 
Racing Buenos Aires a învins cu 6—0 (2—0) formația boliviana Bolivar.

ROMA. în turneul de tenis de la Reggio Calabria, jucătorul indian 
Krishnan a fost învins surprinzător de francezul Courcol cu 3—6, 10—8. 6—4, 
iar australianul Bowrey a fost eliminat de Merlo (Italia) cu 6—3. 6—3.

VARȘOVIA. Meciul internațional amical de volei dintre echipele femi
nine ale Poloniei și Ungariei, desfășurat Ia Poznan, a revenit sportivelor 
maghiare cu scorul de 3—0 (13, 6, 12).

PARIS. Boxerului francez Marcel Cerdan jr. i-a fost retrasă licența de 
profesionist, el fiind amenințat de orbire. Hotărîrea a fost luată. în urma 
unui examen oftalmologie, de către președintele comisiei medicale a Fede
rației franceze de box.

• Rezultate din „Cupa Davis", la tenis : la Budapesta, Ungaria — Suedia
1— 0 (Gulyas I-a învins pe Bengtson) : la Verona, Italia — Austria 3—0 ; la 
Scheveningen, Republica Sud Africană — Olanda 2—1 ; la Belgrad. Brazilia 
— Iugoslavia 1—0 (Mandarino — Franulovici 6—3. 6—2. 6—2) : la Helsinki, 
Danemarca — Finlanda 2—G: la Paris, Franța —- Norvegia 2—0 ; la Varșovia, 
Polonia — Izrael 1—0; la Praga. Cehoslovacia — Chile 0—1 (Holecek — Pinto 
Bravo 3—6. 2—6, 1—6); la Eastbourne, Anglia — Canada 1—1 (Sangster — Belkin
2— 6. 3—6. 6—3. 1—6: Taylor — Bedar 6—4. 4—6. 6—3. 1—6. 7—5).

în meciul Spania — R.A.U., care se desfășoară la San Sebastian, gazdele 
conduc cu 2—0 prin victoriile obținute de Arilla (introdus în locul lui Gisbert, 
bolnav) în fata lui Mourat cu 7—5. 6—1. 6—3 și Santana în jocul cu Somblu ■: 
6—0. 7—5. 6—4.

[ România-R.D. Germană 1-0 (0-0)
I
I

în patru orașe din Turcia s-a.il 
disputat ieri primele jocuri din 
cadrul actualei ediții a Turneului 
UEFA. La Ankara, pe stadionul 
„19 Mays* selecționata de juniori

Ia țării noastre a întîlnit formația 
similară a R. D. Germane. Echipa 
noastră a pășit cu dreptul în a- 

| ceasta ediție jubiliară (a XX-a), 
învingînd masiva formație a R. D.

I Germane prin golul înscris de 
Neagu în min. 78, printr-un șut

I senzațional de la 25 de metri 
(pasă de la Crișan). Băieții noș
tri au făcut un joc bun și sco-

| rul putea fi mai mare, dar Neagu 
(de două ori) și Marica (tot de

două ori. dintre care o bară), an 
ratat ocazii extrem de favorabile 
de a înscrie. Echipa noastră a 
aliniat următoarea formație : Mol
dovan — Ștefan. Ionescu, Doboș. 
Viciu — Crișan, Mirăuță — Mari- 
ca. Neagu, Tătaru, Coman.

Viitorul ioc al reprezentativei 
noastre 
Konya, 
Suediei.

va avea loc duminică la 
unde va întîlni echipa

Grupa
1—1, Turela

Grupa 
Ungaria

Grupa
Grupa 

1—0. Anglia

ALTE REZULTATE
A 1 Bulgaria — Polonia 

- Belgia 4—0.
B : Franța — R.F.G. 1—0, 
— Austria 3—0.
C: U.R.S.S. — Suedia 2—1 
D ; Iugoslavia — Spania 

Italia 1—0.


