
SESIUNE DE EXAMENE
PENTRU ANTRENORI

Intre 22 și 28 mai 1967 va 
avea loc la I.G.F. sesiunea de 
examene de calificare pentru 
antrenori. Candidații admiși la 
acest concurs vor avea de sus
ținut examene la următoarele 
materii: 22 mai — speciali
zare; 23 mai — igienă și oon- 
trol medical; 24 mai — anato
mic și fiziologie; 25 mai — 
pedagogie; 26 mai — socia
lism științific; 27 mai — teoria 
și metodica educației fizice. 
Examenele vor începe la ora 8.
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A fost alcătuită echipa
reprezentativă

pentru campionatele
europene de box

FINALA „C.C.E kl UN MARE SUCCES AL VOLEIULUI ROMANESC
Dînamo București a cucerit trofeul pentru a doua oară consecutiv t

cui prin varietatea, fante
zia. inteligenta cu care au 
finalizat acțiunile ofensive, 
cinstind bunul renume al 
școlii voleiului românesc. 
Superioară sub aceste ra
porturi și mai decisă în 
finalurile seturilor cîștigate, 
a biruit Dînamo. Mulțumită 
însă mai ales valoroasei 
sale comportări în activi
tatea de la blocaj și de la 
dublaj din debutul parti
dei, remarcabilei coordo
nări și nunjeroaselor a- 
tacuri-surpriza încheiate de 
ridicători. Cîștigătoarea „Cu
pei campionilor europeni", 
din rîndurile căreia s-au e- 
videntiat, în ordine, COZO
NICI, SCHREIBER, SME-

lea, Costinescu), Chezan 
(Ardelea), Drăgan, Grigoro- 
viei (Ardelea), Nicolau (Do- 
bre), Mincev.

Meciul a fost condus co
rect și autoritar de L. 
KETTNER - Cehoslovacia, 
care, arbitrînd miercuri cea 
de a 300-a partidă interna
țională, a avut de asemenea, 
o
la realizarea spectacolului 
de 
nublicului. El a fost secon
dat cu atenție, ca și în 
primul meci, de P. LANGE 
— R. D. Germană.

contribuție importantă

înaltă valoare, oferit

CONSTANTIN FAUR

Jucătorii și antrenorul echipei Dinamo —câștigătoare pentru a doua oară consecutiv a „Cupei cam
pionilor europeni*

Ieri, la Floreasca : o sală 
literalmente plină pînă la 
refuz, un public entuziast, 
împărțit în două „galerii" 
minuțios pregătite și de 
forte echilibrate, susținîn- 
du-și cu ardoare și aproape 
fără răgaz favoriții, — iată 
pd ; scurt ambianța în care 
s-a desfășurat meciul deci
siv în finala celei de a 
VIII-a ediții masculine a 
„Cupei campionilor euro
peni" la volei, între echi
pele noastre fruntașe 
DINAMO și RAPID. A doua

a 
e- 
a 

nostru și pentru 
o dată mai mult.

finală 
„G.C.E." 
locvență 
voleiului 
aceasta, 
se cuvine, chiar înainte de 
a nota rezultatul, să le a- 
ducem elogii echipelor care 
ne-au dăruit-o, contribuind 
la creșterea prestigiului 
internațional al sportului ro
mânesc.

în primul rînd, deci, 
BRAVO, DINAMO SI 
BRAVO, RAPID l

Această finală româneas
că, a „C.C.E." la volei a 
consemnat a doua victorie 
consecutivă a echipei DI
NAMO (antrenor — SE
BASTIAN M1HÂILESCU), 
căci în partida hotărîtoare 
de ieri ea a învins-o din 
nou pe RAPID (antrenor — 
IOAN PONOVA), cu 3—1. 
(9, 9, —10, 13), păstrîndu-și 
astfel trofeul cucerit în 
1966, în întrecerea tot cu 
formația feroviară bucureș- 
teană, care cîștigase Cupa 
de trei ori pînă atunci: 
în 1961, 1963 și 1965. E, 
așadar, a cincea oară cînd

românească 
a ilustrat cu 
înalta valoare

celor pe care dl. Olivier 
Bruyr (Belgia), secretarul 
general al Comisiei zonale 
europene a F.I.V.B., le-a a- 
dresat la finele întîlnirii’ de 
ieri, înmînîndu-i căpitanu
lui echipei dinamoviste 
E. Derzei trofeul și tuturor 
jucătorilor participanți la 
finală plachetele oferite de 
forul internațional organi
zator. Felicitările acestea au 
fost cu atît mai calde șl 
de o mai densă satisfacție 
cu cit au venit după 
nală a finalei care a 
țumit în cea mai 
măsură așteptările, 
un spectacol voleibalistic 
care a ținut trează necon
tenit atenția asistenței. Am 
fost 
unei dispute 
frumoase, aproape 
nent echilibrată, 
zantă, cu numeroase inver
sări de situații. O oglin
dește cum nu se poate mai 
bine evoluția scorului de-a 
lungul partidei, care a du
rat 109 minutes 4-O. 
5-3, 5-5, 6-5. 6-7, 7-7, 
14-8, 14-9, 15-9; l-O,

o fl- 
mul- 
mare 
după

într-adevăr. martorii 
deosebit de 

perma- 
electri-

4-3, 
7-8, 

. 1-2. 
2-2, 2-4, 4-4. 4-7, 13-7, 13-9. 
15-9; 1-0, 1-2, 1-3, 5-3, 5-4, 
6-4. 6-12, 9-12 9-14, 10-14, 
10-15; 0-3, 2-3,
9-6. 10-6, 10-8. 13-8, 13-10^ 
13-12 14-12. 14-13. 15-13.

Confruntarea a captivat 
prin dîrzenia cu care echi
pele finaliste au luptat în 
apărare (și, de altfel, ceea 
ce a decis ieri succesul a 
fost, ca și sîmbătă șl 
marți, tot jocul în defensi-

2-5. 9-5.

e echipă românească își 
adjudecă laurii în „Cupa 
campionilor europeni* la 
volei masculin. DEPLIN 
MERITATE FELICITĂRI I 
Le alăturăm pe ale noastre

C. Armășescu - 
director al unui curs 

de arbitri internaționali 
de volei, la Paris

A plecat la Paris cunoscu
tul arbitru international de 
volei român C. Armășescu, 
membru al Comisiei do spe
cialitate din F.l.V.B. El con
duce în capitala Franței un 
curs de arbitri candidați inter
naționali.

După consumarea turneu
lui intetrnațtonal cfe box șL 
a întîlnirilor cu reprezenta
tiva Cubei, am solicitat pă- 
rer&a antrenorilor Ion Popa 
și Constantin Nour, cu pri
vire la echipa care va re
prezenta boxul românesc la* 
campionatele europene de la Roma,

S-a hotărît ca la apropia
tele confruntări din capi-* 
tala Italiei să participe o 
garnitură completă, adică : 
C. Ciuc& (muscă), N. Gî)u 
(cocoșț), C\ Stațnev (pană^ 
M. Goanță (semtușoară), 
Antoniu (ușoară), 
Șan (semimijlocie), 
(mijlocie ușoară), 
văr (mfljLocie),-

(semigrea) și 
(grea).

Singurul semn 
re — ne-au spus antrenorii 
Popa și Nour — l-a consti
tuit titularul categoriei 
locie ușoară. Inițial exista 
părerea că la această cate
gorie să fie folosit constăn- 
țeanul Ion Pițu, 
la urmă „postul* 
la mijlocie ușoară 
credințat lui Ion 
urmare â comportării exce
lente tn partida cu națio
nala, CubeL

V.
I. Hodo-
I. Covaci 
Gh. CM.

I. Monea 
V. Martuțan

de întreba-

dar pînă 
de titular 
a fost în- 

Covaci, ca

Sîinftfltâ șl duminica in sala Floreasca

Concursul internațional de lupte libere
RECINSCHI, CORBEANU și 
DERZEI, a jucat miercuri 
în formația: Smerecinschi, 
Cozonici, Derzei (Stoian, 
Papugiu), Schreiber, Gan- 
ciu (Stoian), Corbeanu (Pa
pugiu, Tîrlici). Din Iotul e- 
chipei, doar 
folosit ipri.

NICOLAU,
CHEZAN și
PLOCON, sînt jucătorii re- 
maicati la Rapid, care le-a 
dat dinamoviștilor replica 
în formația: Plocon (Arde-

Duțică n-a fost

D R Ă G A N, 
— parțial —

Vn „atac la picior* executat la 
libere de către Fr. Boia

vă) și a plăcut totodată, 
prin întrecerea acerbă dusă 
în atac de numeroșii ma
eștri emeriți și maeștri ai 
sportului, prezenți în te
ren, care au încîntat adesea 
aproape la egalitate publi-

Mezinul echipei Dinamo, Smerecinschi, încheie cu succes o acțiu
ne de atac, străpungind blocajul opus de hicolau și Mincev,

Fotografii de Aurel Neagu

Iubitorii sportului lupte
lor din Capitală vor avea 
prilejul la sfîrșitul acestei 
săptămini să asiste la in
teresante reuniuni din ca
drul ediției a VI-a a Con
cursului internațional de 
lupte libere. La întrecerile 
de simbătă și duminică de 
la sala Floreasca vor evo
lua o serie de valoroși 
sportivi din Bulgaria, R.D. 
Germană, Suedia, Polonia 
și Ungaria. Primii oaspeți 
au și sosit în București. 
Este vorba de polonezii

un meci international de lupta

Foto: T. Roibu

Zbigniew Zedzicki (categ.
57 kg) și Tadeusz Godwn 
(categ. 63 kg). Primul a riș- 
tigat, recent, la Budapesta, 
locul I la turneul interna
țional din Ungaria, obți- 
nînd, în finală, meci egal 
cu reprezentantul țării 
noastre, N. Cristea.

Printre sportivii români 
care vor evolua în cadrul 
turneului se numără N, Du
mitru (categ. 52 kg), N. 
Cristea (57 kg), P. Coman 
(63 kg), P. Poalelungi (70 
kg), Fr. Boia (87 kg).

Să ridicăm rezultatele la înălțimea tradiției 
și a condițiilor existente!

„Bana tu' nu mai e fruncea I* — 
Iată o părere pe care am auzit-o ex
primată cu regret de foarte mulți dintre 
participanții la lucrările recentei con
ferințe regionale UGFS, adunați la 
Timișoara pentru a dezbate proble
mele de bază ale atît de mult dis
cutatului sport bănățean care, cu 
nu prea mulți ani în urmă, avea o 
bogată activitate de masa și de per
formanță, dădea țării reprezentanți 
de certă valoare internațională.

In aprecierile dării de seamă au 
fost consemnate, desiguj, destule lu
cruri pozitive atragerea unui mai

mare număr de oameni ai muncii, mai 
ales tineri. în practicarea organizată 
a exercițiilor fizice; suflul nou pe

Pe marginea conferinței organizației 
regionale UCFS Banat

care-1 cunoaște activitatea din școli 
și din facultăți, ca urmare, a mă
surilor comune ale Ministerului In- 
vățămînlului și Consiliului General 
al UCFS; unele performanțe meritorii

realizate Ia înot (Anca Andrei, Va- 
sile Costea, Zeno Giurasa), canotaj 
(Ana Tamaș, Viorica Moldovan, Mar
gareta Stoian, Elisabeta Vorindan), 
handbal (Universitatea Timișoara) 
sau popice (Ion Micoroiu, Constantin 
Râdulescu ).

Fără îndoială că realizările spor
tive alo regiunii Banat nu se reduc 
Ia atît. S-ar mai putea scrie destul 
despre metodele unor priceput! antre
nori (I. Schuster, V. Chita, V. A-

V. ADRIAN
(Continuare in pag. a 3-a)

Azi, pe terenul Dînamo: 
Un meci de handbal atractivi 
Dinamo-Universitatea București

Astăzi au Ioc două jocuri restante j 
din campionatele republicane de 
handbal. Primul dintre acestea stîr- ■ 
nește un interes deosebit, deoarece 
pune față în fată două echipe bucu- 
reștene cunoscute și apreciate pen
tru calitatea jocului prestat de ele i 
Dinamo și Universitatea. Ambele e- 
chipe au în componenta lor nume
roși handbaliști fruntași, mulți din
tre el de nenumărate ori membri ai 
echipei reprezentative. Partida are 
loc pe stadionul Dinamo, începînd 
de la ora 17 și va fi condusă de 
arbitrul internațional C. Câpățînă.

Tot azi are loc și meciul Tracto
rul Brașov — Voința Sibiu amînat 
din etapa trecută a seriei secunde a 
campionatului masculin.



CARNET COMPETITIONAE Qandbal

lAHiiiUAi concursul republican
de primăvară al seniorilor

la campionatele universitare de la Bacău,
110 mg sub 15,0 sec. iar Viorel Sttciu (in 
sec. de recordul țârii

patru atleți au încheiat cursa de 
siînga) a realizat 14,4 sec., la 0,1

iSessihi
Cine promovează și cine retrogradează 

din categoria S

Mai înainte de a-și face gim
nastica de înviorare, dimineața, 
cei mai multi dintre atleții noștri 
deschid larg fereastra, scot capul 
pe geam și scrutează cerul. „Azi 
e frumos ! Dar cum va fi la sfîr- 
șitul săptămînii ?“ E întrebarea 
Pe care și-o pun deopotrivă antre
norii și atleții, dar in primul rînd 
.atleții. căci n-a fost sfîrșit de 
^săptămînă din acest început de 
sezon competițional în care timpul 
nefavorabil să nu fi stricat multe 
socoteli, să nu fi stînjenit efortu
rile și să nu fi influențat rezultate
le sportivilor.

Simbătă și duminică, pe „Dina
mo-, este programat tradiționalul 
■concurs republican de primăvară 
al atleților seniori, un veritabil 
campionat al țării, la care vor fi 
preaenți toți atleții noștri frun
tași, care așteaptă cu nerăbdare 
prilejul să-și poată materializa 
prin rezultate de valoare pregă
tirea de pină acum. Cum spu
neam, pentru acest important 
concurs a fost ales ca loc de des
fășurare Stadionul Dinamo a că
rui pistă este, la ora actuală, una 
dintre cele mai bune din țară și 
care, în plus, prezintă marele 
avantaj de a avea opt culoare pe 
toată lungimea ei. In felul acesta, 
prima oară la noi, finalele probe
lor de alergări se vor desfășura 
ca la marile competiții internațio
nale, cu cîte opt eoncurenți, ceea 
ce va contribui la dinamizarea

Foto : V. Bogdăneț
Federația de atletism a stabilit 

programul întrecerilor, după cum 
urmează: SIMBATA de la ora 9 
și 15,45 ; DUMINICĂ de la ora 9 
și 16,f)0. In program figurează 
toate probele așa-zise clasice, mai 
puțin cursa de 50 km marș și cea 
de maraton (înlocuită printr-n 
cursă de 30 000 m). Ținind seamă 
de valoarea manifestată la pre
cedentele concursuri apreciem că 
unii dintre atleții noștri fruntași 
vor avea posibilitatea să înregis
treze acum o serie de rezultate 
remarcabile, poate chiar noi re
corduri. Ne gîndim la Iosif Naghi 
la disc, Petre Astafei și Dinu Pi- 
ștalu la prăjină, Ileana Silai la 
800 m; Doina Bădescu (400 m), 
Șerban Ioan (înălțime), Cristian 
Ivan (prăjină), Andrei Șepci (de
catlon) Ia juniori. O probă care 
se anunță foarte interesantă este 
cea de HO mg în care principalii 
eoncurenți se vor prezenta la start 
cu rezultate de sub 15,0 sec. (Suciu, 
Schneider, Macovei, Perțea, Hi- 
dioșanu, Szatmari, Dumitrașcu, 
Jurcă). La fel de interesante se 
anunță și disputele sprinterilor 
(Zamfirescu, Ciobanu, Jurcă, 
Iliescu, Grama) ca și cele ale se- 
mifondiștiior. Recordmanul țării 
la sprint, Gh. Zamfirescu, a reali
zat recent un elocvent 33,6 sec. pe 
300 m (10,7 — 22,0) care-1 prezin
tă a fi în bune condiții pentru 
concursul de la sfîrșitul acestei 
săpiămîni.

• întrecerile campionatului cate
goriei B, sint aproape încheiate. E- 
chipele masculine și feminine din 
seria a II-a și cele feminine din 
seria I și-au terminat disputa, iar 
formațiile masculine din seria I 
mai au de jucat ultimele două eta
pe ale returului.
• In urma celor 18 partide sus

ținute de echipele care au încheiat 
campionatul, au fost desemnate 
formațiile care au promovat în ca
tegoria A, precum Și cele care au 
retrogradat. Astfel, din seria I fe
minină a promovat in categoria A 
Progresul București, iar din seria 
a II-a I.C.F. București. Ele vor ju
ca în locul echipelor Universitatea 
Iași și Olimpia M. I. București care 
au retrogradat. Din categoria B au 
retrogradat în campionatele de ca
lificare formațiile : Școala sportivă 
Craiova, Voința Oradea (seria I), 
Medicina Iași și Construcții Bucu
rești (seria a II-a).
• La băieți, din seria a U-a a 

promovat Politehnica Iași și a 
retrogradat Politehnica II Bucu
rești. A doua echipă promovată

in categoria A este Farul Constan
ța (din seria I) care, indiferent 
de rezultatele ce le va obține în 
ultimele două etape, nu mai poate 
pierde locul întîi. Politehnica Iași 
și Farul Constanța vor juca în 
categoria A în locul formațiilor 
Academia Militară București și 
Steagul roșu Brașov care au re
trogradat.

• După 16 etape, clasamentul 
seriei I este următorul :
1. Farul C-ța 16 16 0 1122— 826 32
2. Voința Buc. 16 13 3 1001— 870 29
3. Comerțul Tg. Mureș

16 9 7 967— 895 25
4. Progresul București

16 7 9 988— 983 23
5. Petrolul Ploiești

16 7 9 938— 999 23
6. Unio Satu Mare

16 7 9 892—1030 23
7. A.S.A. Bacău 16 6 10 389— 961 22
8. Constr. Arad ÎS 6 10 931—1086 22 

9. Rapid Deva 16 5 11 935— 982 21 
10 A.S.A. Sibiu 1« 4 12 911—1822 20
• De vineri pină duminică se 

vor desfășura la Iași (echipele 
masculine) și la Bacău (echipele 
feminine) turneele de calificare 
în seria a II-a a categoriei B.

DIN JURUL RINGULUI
• La Federația română de box 

se primesc înscrieri pentru clapa de 
zonă a campionatului republican in
dividual de seniori. Consiliile regio
nale vor trimite lista înscrierilor 
pins la data de 15 mai. Se aduce 
la cunoștința antrenorilor că se pri
mesc înscrieri la 11 categorii de 
greutate (de la semimuscă la grea). 
Tragerea la sorii a confruntărilor din 
etapa de zonă a campionatului va 
avea loc la 20 mai la sediul federa
ției.

• La 5 iunie se vor disputa în 
orașele Constanța, Galați, Craiova și 
Timișoara întrecenle zonale, după 
care Câștigătorii acestei etajie vor da 
asaltul decisiv pentru cucerirea titlu
rilor de campioni ai țării.
• La 18 mai se va disputa la 

București întîlnirea internațională 
dintre echipele de tineret ale Româ
niei și Ungariei. Două zile mai tre
zia. la Brăila (Galați) va avea Ioc 
revanșa. Tinerii pugîliști români se 
pregătesc intens în vederea acestor 
partide. Antrenorii Eugen Furesz și 
Șcrbu Neacșu au chemat în Iot ar

îaătorii boxeri: V. Drăgan, M. Lume- 
seunu, 1. Nicolem, G. Pometcu, P. 
Nedekea, O. Gorea, A. Simian, C. 
Cuțou, Gh. Eue, V. Silberman, Al. 
Popa, C. Cocirlea, Gh. Călin, Al. 
Matius, T. Ivan, D. Burtîc, M. Florea, 
l. Anghel, 1, Alexe și I. Sănătescu.

SANCȚIUNI 
BINEVENITE...

Aminteam intr-un articol precedent
— apărut nu de mult — că, ceea 
îngrijorează în desfășurarea ultH 
melor etape ale campionatelor repu-i 
blicane este mai cu seamă lipsa da 
disciplină a handbaliștilor și hand-, 
batistelor noastre. Speram — atunciț
— că lucrurile se vor mai îndrepta* 
că jocurile de handbal se vor des-V 
fășura, în continuare, în Hmiteld, 
unei depline sportivități. Din păcate, 
speranțele noastre — și ale tuturor, 
iubitorilor handbalului — au rămas. 
speranțe. Și aceasta pentru că nu 
mai departe decit duminica trecută 
ne-a fost dat să asistăm, în cursul 
jocului dintre echipele masculine din 
seria a II-a VOINȚA BUCUREȘTI 
și METALUL COPȘA MICA, la scene 
de-a dreptul penibile. Jucătorii, în 
special cei bucureșteni, au protestat, 
în repetate rînduri la deciziile arbt-i 
tritlui, au practicat un handbal dur, 
neregulamentar, lovindu-și adversarii; 
Arbitrul, V. Edhan (Ploiești}, a dictat 
14 minute de eliminare la Voința și 
2 la Metalul Copșa Mică, dar acest 
lucru nu a fost suficient. Atmosfera 
de scandal, întreținută — ceea ce, 
este mai grav — de unii dintre sus-, 
ținătorii ambelor formații, precum, 
și de antrenorul bucureștenilor, COR-, 
NEL OPRIȘAN_ nu s-a lichidat. Ba, 
dimpotrivă. La terminarea partidei 
îz5a, spectator, fratele jucătorului , 
Horst Henter de la Copșa Mică, a să
rit pe teren pentru a lovi pe unul 
din handbnliștii bucureșteni. Aceștia^ 
din urmă, în frunte cu antrenorul, 
strigau la arbitru că le-ar fâ— furai 
■meciul. Așa să fie oare ? Partida 
s-a încheiat cu scorul de 8—7 pentru 
Metalul Copșa Mică și în ultimele, 
minute Voința a ratat o aruncare de 
la 7 m (1 J O 5* două contraatacuri 
Atunci ? Arbitrul să fie âe vină 7,

Comisia <2e disciplină a luat măsufi 
prompte. Jucătorii Dragoș Popescu 
și I. Nițescu ambii de la Voința aV 
fost sancționați cu S luni suspendare 
și, respectiv. 2 etape. De asemenea^ 
au primii un ultim avertisment Otto 
Telman, H. Tursugian, tot de la V(P 
ința, precum și antrenorul echipei 
Cornel Oprișan. Tot pentru atitudine 
nedisciplinată, dair la alt med, 
jerst suspendați CL Cervenka fi T. 
Coasă de la Dinamo Bacău, pe cit* 
4 și, respectiv, 2 etape, iar dlți 19 
handbalișli și handbaliste, de la di
ferite formații, au primit cîte o etapă 
suspendare. Sancțiunile sini bineveni
te. Poate că acum se va juca în 
niște, corect.

Turneele finale pentru calificarea 

in categoria B
Incepînd de azi și pină duminică 

se vor desfășura în Capitală, pe te
renurile clubului sportiv Medicina, 
turneele finale ale „calificării** în ca
tegoria B, seria a II-a (studen
țească). La turneul masculin parti
cipă 9 echipe: Universitatea Iași, 
Pedagogic Bacău, Pedagogic Oradea, 
Pedagogic Baia Mare, Medicina Timi-

, seria a ll-a
șoara, Pedagogic Pitești, Politehnici 
București, I.C.F. București și Uni
versitatea Cluj, iar la cel feminin 5î 
Pedagogic Oradea, Știința Petrecem, 
Arhitectura București, Politehnic* 
București și Universitatea Cluj.

Jocurile încep astfizi la orele 8,30 
și continuă după-amiază de la orele 
16,00.

CAMPIONATUL REPUBLICAN, EDIȚIA 1966-1967 PRONOSPORT
SE CUNOSC ECHIPELE FINALISTE

— Citeva constatări pe marginea etapei pe zone—
Zonele" campionatului republican 
popice pe echipe s-au desfășurat 

anul acesta după o formulă inedită. 
Astfel, formațiile care și-au cucerit 
dreptul de a participa ia această fază 
superioară a competiției s-au întîlnit
— conform unei scheme geografice 
.stabilite la începutul campionatului
— pe arene neutre. S-a jucat tur-re- 
tur la probele clasice de 100 bile 
mixte femei și 200 bile mixte bărbați.
ESENȚIALUL - OMOGENITATEA

Așadar, evoluînd pe piste ale că
ror particularități erau necunoscute, 
sportivii au lost obligați să iacă uz 
de toate procedeele tehnice, pentru 
a găsi cît mai rapid ritmul normal. 
O constatare îmbucurătoare : majori
tatea echipelor s-au prezentat în 
real progres, unele reușind chiar să 
totalizeze peste 5 00o p. d. (m) și 
2 300 p. d. (f). Și încă ceva foarte 
important : deși jocul de popice 
este prin excelență individual, to
tuși se cuvine să subliniem că ceea 
ce a contat mai mult în obținerea 
rezultatelor bune a fost omogenitatea 
de care au dat dovadă echipele fe
minine Cimentul Medgidia, Laromet 
București, Rapid București, Hidro
mecanica Brașov, formațiile mascu
line Flacăra Cîmpina, Industria sîr- 
mei C. Turzii, Rapid București, O- 
limpia Reșița și Voința Oradea ai 
căror componenți, cîe forțe sensi
bil egale, au obținut rezultate va
loroase și apropiate.

SURPRIZE ȘL. SURPRIZE
întrecerile etapei pe zone s-au sol

dat și cu unele surprize plăcute. O 
comportare neașteptat de bună au 
avut-o jucătoarele din echipele Ci
mentul Medgidia, Petrolul Ploiești 
și Cetatea Giurgiu care obținind 
victoria în ambele partide au reu
șii «ă se califice pentru prima 
oara ln finala pe țară. Tot pentru 
iniiia eară voi evolua în finală și

formațiile masculine Voința Ora
dea, Cetatea Giurgiu, C.F.R. Timi
șoara și Mețnom Brașov. In schimb, 
o serie de echipe ca : Voința Tg' 
Mureș, U.T. Arad, Voința Ploiești 
(f), Unirea Roman și Voința Tg. 
Mureș (m), care ne obișnuiseră să 
fie prezente aproape cu regularitate 
la ultimul act al campionatului, au 
fost eliminate din competiție.

TABLOUL DE ONOARE

Numeroși sportivi au «Jovedit o 
bună precizie în lansarea bilei, fiind 
autorii unor rezultate care merită a 
fi consemnate : Maria Chiru 431 p. d„ 
Anula Dache 417 p.d., Faiea Mazlan 
416 p.d. (Cimentul Medgidia), Elena 
Prede&nu 428 p.d., Elena Tranda
fir 419 p.d., Stela Sfetcu 409 p.d., 
(Laromet București). Florica Lăpu- 
șan 425 p. d., Iozefina Cristu 412 
p. d., Valeria Amzulato 411 p. d. 
(Rapid București), Margareta Grozea 
437 p. d., Use Schmidt 420 p. d. 
(Hidromecanica Brașov), Ana Nede- 
lescu (Voința Ploiești) 415 p. d., Petre 
Purje 916 p.d., Gh. Sclipcea 936 p.d., 
Nicolae Gruia 915 p. d., Aurel Șu- 
catu 906 p. d. (Flacăra Cîmpina), 
loan Farcaș 982 p. d., Mihal Curta 
950 p.d. (Industria sîrmei C. Turzii) 
R. Tecar (Parîngul Lonea) 968 p. d. 
Ne oprim aici pentru că lista jucă
toarelor și jucătorilor care au obținut 
rezultate valoroase este foarte lungă.

CAM MULTE BILE GOALE

Din păcate, printre echipele care 
și-au disputat îutîietatea în etapa 
pe zone s-au aflat șl formații slab 
pregătite, în special în jocul la 
„izolate1*, unde se cere o mare si
guranță în lovituri. Dovedind im
precizie, o serie de jucători au ra
tat exasperant, irosind multe bile. 
Să concretizăm : echipa feminină 
Voința Craiova a ratat în tur 97 de

lovituri, iar în retur 107, ceea ce 
înseamnă o medie de 16 și, res
pectiv, 18 „bii-e goale** de jucătoare. 
Industria locală Baia Mare — 78 
și 78 eu o medie de 13 b.g. Sănă
tatea Bîmova — 91 șl 102 cu" o me
die de 15 șl 17 b.g., Viscoza Lu-
peni — 110 șl 89 cu o medie de 18
și 15 b.g-, formația masculină Di
namo Craiova — 89 și 74 cu o me
die de 15 șl 12 b.g., Voința Baia
Mare — 84 și 84 cu o medie de 14
b-g-, Progresul Pitești — 85 șj 85 
cu o medie de 14 b.g., Cimentul 
Bicaz — 86 și 68 eu o medie de 14 
și 11 b.g. etc. Să recunoaștem că 
sint cam multe „bile goale” pentru 
sportivii fruntași.

ABSENȚE NEMOTIVATE

Nu s-au prezentat Sn orașele unde 
au fost programate să joace echi
pele feminine campioane ale regiu
nilor Suceava șl Galați. Ne surprind 
aceste absențe, întrudit orașele 
Galați, Brăila, Cîmpulung ș.a. au 
secții de popice afiliate la federația 
de specialitate. Oare s-au desființat 
între timp echipele din localitățile 
menționate ?

★
în urma rezultatelor obținute în 

finala pe țajrâ — programată între 
18—21 mai (f) și 25—28 mai (m) pe 
arena Voința din Capitală s-au ca
lificat următoarele echipe : FEMI
NIN — Cimentul Medgidia, Laro
met București, Rapid București, 
Hidromecanica Brașov, C.S.M. Re
șița, Petrolul Ploiești, Gaz metan 
Mediaș, Cetatea Giurgiu, Voinlja 
Cluj, Stăruința Tg. Mureș ; MAS
CULIN — Flacăra Cîmpina, Indus
tria sîrmei C. Turzii, Rapid Bucu
rești, Olimpia Reșița, Voința Ora
dea. Cetatea Giurgiu, Constructorul 
București C.F.R. Timișoara, Petro
lul Ploiești și Metrom Brașov.

TR. IOAN1TBSCU

La sediul Centralei Administrației 
de Stat LOTO-PRONOSPORT se
prezintă zilnic participant! care își 
ridică autoturismele cjștigate. Astfel, 
In ultimele zile au plecat spre domi
ciliile lor cu autoturismele, următorii: 
Menyhart Sandor din Cluj (Renault 
16), Stoian Gheorghe din București 
(Renault 10 Major), Vermeșan Cor- 

(Renault 16),nei din Timișoara
Lupulescu Ilie din Timișoara (Re
nault 16), Drosu Constantin din
Giurgiu (Renault 16), Oprișan Au
gustin din Cluj (Trabant 601).

Participanții Dincă C. Sandu din 
Urzicau, la concursul Pronosport 
m. 16, și Szekely Francisc din co
muna Păulești, regiunea Ploiești, la 
concursul Pronosport nr. 17, au cîș- 
tigat fiecare cîte un autoturism „Re
nault 16“ și 3.100 lei numerar. A- 
mîndoi au plecat de asemenea la vo
lanele mașinilor cîștigate.

Concursul excepțional Pronoexpres 
din 20 mai 1967, atribuie autoturisme 
de diferite mărci și capacități tn nu
măr nelimitat pentru categoriile I-a 
— Vl-a in afara celor 10 autoturisme
prin tragere la sorți, oferite la ca
tegoriile a V-a și a Vl-a, a celor 
50 excursii In R.D. GERMANA și
a premiilor în bani de valoare varia
bilă și fixă.

De Iți
• Pentru jocul de fotbal PRO

GRESUL — JIUL de ămbăiA ora 
19 (nocturnă) și pentru cuplajul 
fotbal — rugbi de duminică, bta 
15,30, DINAMO — FARUL ți RO
MANIA—ITALIA, de pe stadionul

Cu 30 Iei puicii participa la toate 
cele 10 extrageri = 90 numere.

PRONOEXPRES NR. 19
DIN 10 MAI 1967

Extragerea I:
6 13 2 27 40 43 — 15 35

Fond de premii: 551 140 lei.
Extragerea a II-a:

12 11 30 15 4 33 — 23 24 j
Fond de premii: 452 292 lei i 

din care report 75 856 lei la ca- . 
tegoria I și 30630 lei la catego- j 
ria a II-a.

Tragerea următoare va avea 
loc miercuri 17 mai 1967, la 
București.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

LA TRAGEREA LOTO
DIN 5 MAI 1967

Categoria 1: 3 variante a
24 886 lei și 3 a 6 221 lei; cate
goria a n-a: 6 a 16 968 le. și 9 
a 4 242 lei; categoria a Ili-a: 
89 a 1444 lei și 161 a 961 »et; ’ 
categoria a FV-a: 417 a 401 lei 
și 659 a 100 lei; categoria a 
V-a : 736 a 275 lei și 1 119 a 68

Rubrică redactată da Administra
ția de Slat Loto - Pronosport.

I.E.B.S.
Republicii, biletele se găsesc de 
vinzare la agențiile obițmtite.
• Agenția din sir. Ion Vida 

vinde și bilete pentru CON
CURSUL INTERNAȚIONAL DE 
LUPTE LIBERE, de ămbăU ți 
duminică din sala Floreasca.



Să ridicăm rezultatele 
la înălțimea tradiției 

și a condițiilor existente!
(Urmare din pag. 1)

lexandrescu, T. Isar, C. Lache, E. 
Procopeț) sau despre pasiunea cu 
care unii activiști voluntari (I. Ilie- 
viei. N. Luca, C. Gaudi, G. Pitaru, 
R. Stețiu, I. Schimerling) participă 
la buna desfășurare a mișcării spor
tive, despre unele acțiuni apreciate 
în domeniul sportului de masă. Dar 
atît materialele prezentate, cit și pă
rerile unor participant la discuții 
au dus cursul lucrărilor pe un făgaș 
în care analiza critică și propunerile 
constructive pentru îmbunătățirea 
muncii au trasat jaloane prețioase 
pentru activitatea viitoare.

Concluzia generală desprinsă din 
această conferință este că bilanțul 
activității sportive de masă și de 
performanță din legiunea Banat nu 
se ridică Încă la nivelul actualelor 
cerințe, al posibilităților existente 

în regiune și, ca atare, la înălțimea 
sarcinilor trasate de partid organiza
ției noastre. Intr-un cuvînt, contri
buția sportivilor, tehnicienilor și ac
tiviștilor din regiunea Banat la creș
terea potențialului sportiv național 
este încă redusă.

Faptul că doar 17—18 la sută din 
întreaga populație a regiunii este an
grenată sistematic și organizat în 
diferite forme de practicare a exer- 
cițiilor fizice trădează deficiențe se
rioase în activitatea sportivă de 
mase: lipsa unor forme mai variate 
și specifice regiunii de angrenare a 
tineretului („rețetarul“ unic a pă
truns și în sport), formalismul în 
organizarea unor concursuri de am
ploare (Insigna de polisportiv, cam
pionatul asociației) sau specialitatea 
în desfășurarea unor campionate re
gionale și orășenești (obligativitatea 
introducerii atletismului a fost dată 
uitării). De ce nu se folosesc con
dițiile și tradițiile existente pe plan 
local (de exemplu, la Arad numărul 
posesorilor de biciclete care ar putea 

\ practica cu succes cicloturismul este 
foarte ridicat)? Iată o întrebare care 
deocamdată a rămas fără răspuns.

Totodată, au existat mai multe 
păreri — și aceasta este situația 
reală — care au apreciat ea slab ni- 
vel ul procesului de educație fizică 
în școli (mai ales la clasele I—VIII) 
și destul de redus numărul elevilor 
care reușesc să îndeplinească norme 
minime de control. Este evident că 
în această situație, școala — ve
rigă principală în dezvoltarea educa
ției fizice și sportului — nu-și exer
cită decît într-o măsură insuficientă 
atributele care îi revin.

Aceste lipsuri, constatate atît în 
activitatea sportivă de masă cît și 
în celh din școli și din facultăți, au 
generat — evident — de-a lungul 
anilor, goluri serioase în secțiile de 
performanță.

„Atletismul bănățean trăiește din 
amintiri — spunea în cuvîntul său 
tov. Anton Hockl, decan al Facul
tății de educație fizică din Timi
șoara. Avem recorduri regionale care 
tronează pe tabele de ani de zile 
(E. Lupșa, 10,7 pe 100 m din 1951, 
A, Raica 15,10 m la greutate din 
1952 sau E. Treibal 2:13,4 pe 800 
m din 1953) și altele de un nivel 
foarte scăzut (F. Bauer 7,07 m la 
lungime și 14,74 m la triplusalt) 
etc. De la un timp, atlet ii noștri pă
trund foarte rar în loturile republi- 

±cane...u Situația este identică și în 
domeniul boxului, care de mult timp 
nu a mai prezentat pe ringurile ro
mânești un pugilist de temut. Exem
plele sînt numeroase și ele pot fi 
găsite și în secțiile de lupte, de 
baschet, de polo, de haltere sau de 
volei.

Cauzele nu trebuie căutate prea 
mult. Menținerea în secțiile de per
formanță a unor elemente plafonate, 
fără perspectivă (Vagonul Arad, la 
box și la lupte, Industria iAnei și 
Constructorul Lugoj, la polo, Sănă
tatea Arad, la baschet, Medicina Ti
mișoara, la volei), desfășurarea unui 
proces de selecție și instruire depă
șit din punct de vedere al conținu
tului și al metodicii (lipsa antrena
mentelor cotidiene, nivelul redus al 
volumului și intensității) nu puteau 
duce decît la mediocritate.

Complacerea sportivilor, antreno
rilor și activiștilor bănățeni în aceas
tă postură a fost serios combătută 
în cadrul discuțiilor care au demon
strat îndeosebi necesitatea sporirii 
exigenței în această direcție.

In cuvîntul său, tov. ȘTEFAN 
MOCUȚA, secretar al Comitetului 
regional Banat al P.C.R., a subliniat 
unele succese obținute de sportivii 
bănățeni. Totodată, însă, vorbitorul 
a dezbătut pe larg serioasele rămî- 
neri în urmă ce se constată atît în 
activitatea sportivă de masă, din 
școli și din facultăți, cît și în ceea 
ce privește performanțele obținute, 
faptul că o bună parte din sarcinile 
stabilite la conferința precedentă, 
privind mobilizarea unor mase largi 
de oameni ai muncii în practicarea 
organizată a exercițiilor fizice și 
sportului, nu au fost îndeplinite.

In continuare tov. Mocuta a ana
lizat lipsurile existente într-o serie de 
secții de performanță, care nu se 
preocupă de asigurarea schimbului 
de mîine, ale unor organe UCFS, sti
lul lor de muncă defectuos, ca și 
faptul că acestea au urmărit într-o 
mică măsură activitatea din școli 
și din facultăți, au colaborat pu
țin și sporadic cu celelalte organiza
ții de masă.

In încheiere, vorbitorul a arătat 
cîteva din principalele sarcini care 
vor trebui să stea în fața noului or
gan regional pe care îl va alege con
ferința, necesitatea ca acesta să-și 
îmbunătățească simțitor stilul de 
muncă.

Trăgînd concluziile pe marginea 
lucrărilor conferinței, tov. ION 
BALAȘ, vicepreședinte al Consiliului 
General al UCFS, a subliniat, în pri
mul rînd. rolul pe care educația fi
zică și sportul trebuie să-1 joace în 
dezvoltarea și educarea tinerei gene
rații. Pentru a-și îndeplini acest rol, 
trebuie popularizate și extinse cele 
mai accesibile forme dc cuprindere a 
maselor într-o activitate recreativă 
petrecută în aer liber, trebuie urmă
rit continuu ca școala să devină cu 
adevărat VERIGA FUNDAMENTALA 
a educației fizice de masă și a spor
tului de performanță. In această di
recție, vorbitorul a insistat asupra 
eficienței activității din liceele cu 
program de educație fizică și din 
școlile sportive — unități specia
lizate — care au posibilitățile cele 
mai mari de a da viață corelației in
dispensabile CANT1TATE-CAL1TATE. 
Aceste probleme trebuie urmărite în
deaproape de către organele UCFS, 
cărora le revine, în plus, datoria re
vederii sistemului competițional (mai 
ales pe plan local) și orientarea lui 
tot mai largă către sporturile cu 
mare pondere în programul Jocurilor 
Olimpice.

„O puternică ofensivă împotriva 
complacerii în mediocritate — iată o 
bază de plecare în activitatea secțiilor 
de performanță, a arătat în conti
nuare iov. Ion Balaș. O muncă de 
calitate in depistarea, selecționarea 
și mai ales instruirea elementelor 
dotate cu aptitudini deosebite. Este 
necesară, de asemenea, o permanen
tă preocupare pentru dezvoltarea ba
zei materiale (initiative pentru crea
rea de baze simple, mai buna îngri
jire a celor existente, folosirea lor 
eficientă pe toată durata zilei). Sînt 
cerințe care se pun în mod imperios 
activității din asociații și cluburi și 
care trebuie dublate de o competentă 
îndrumare și de un control sistema
tic dm partea organelor UCFS. Efor
turile acestora din urmă, oriei t de 
mari ar fi, nu-și vor putea atinge 
ținta dacă va fi neglijată în con
tinuare colaborarea cu toate cele
lalte organizații de masă și dacă nu 
va exista în permanență o preocu
pare pentru îmbunătățirea continuă a 
stilului de muncă (creșterea răspun
derii personale, ridicarea calității 
muncii activului voluntar).

Sîntem convinși, a încheiat iov. 
Ion Balaș, că noul organ ales, im- 
bunutățindu-și continuu munca, spo- 
rindu-și eforturile, ținînd seama de 
criticile și propunerile formulate în 
cadrul discuțiilor, colaborînd cu cele
lalte organizații de masă, sub con
ducerea comitetului regional de par
tid, va dezvolta baza de masă și va 
ridica nivelul activității sportive de 
performanță la nivelul sarcinilor ac
tuale în concordanță cu dinamica 
dezvoltării României socialiste**.

★
Conferința a'ales organele de con

ducere ale organzației regionale 
UCFS. Ca președinte al consiliului 
a fost ales prof. Cornel Balița, iar 
ca vicepreședinți Eugen Budișan 
și Adrian Damșa.

; PRESTANJĂ, ELEGANȚĂ, SIGURANȚĂ...
Vrem să punem azi în discuție 

| o problemă care nu e legată di- 
1 reci de tehnica fotbalistică, de 
I evoluția unei echipe, de rezulta

tul unui meci, dar pe undeva 
poate ti asociată la toate aces- 

Itea. Este vorba de ținuta vesti
mentară a fotbaliștilor, de echi- 

Ipamontul cu care se prezintă în 
fața spectatorilor.

IO întrecere sportivă este, prin
tre altele, și o chestiune de mo

ral. Și nici un factor nu este 
I neesențial cînd vrem să cucerim 

victoria, cînd vrem ca echipa să 
abordeze lupta sportivă într-un 

I climat psihologic cît mai favo
rabil. Parcă vedem pe buzele 

_ multora dintre cei care citesc a- 
| ceste rînduri un zîmbet ușor, 

<are constituie în același timp 
Io întrebare ironică: echipamen

tul contează ? Tehnica e totul !
Desigur că tehnica și pregătirea 

I fizică au cuvîntul hotărttor în 
1 obținerea performanțelor, în cîș- 
Iligarea unei bătălii sportive. Ori

cît de elegant și de frumos ar ii 
echipamentul, cumpărat eventual 

I de la „Romarta", acesta nu con- 
1 stituie lin factor de natură să 
I contracareze tehnica unui Corso

sau a unui Mazzola și să ducă 
astfel la o victorie asupra lui 

(Internaționale. Dacă ar fi așa, 
creatorii de modele ar fi mai so
licitați de conducerile ecltipelor 

I decît antrenorii. Dar, tot atît de 
adevărat este că alta este

I pofta de joc, alta este dispoziția, 
atunci cînd te prezinți pe teren 
într-un echipament irumos, căl- 

I cat, pus, cum se spune, la dun- 
■ gă. Este un lucru apreciat în 
I primul rînd de spectatori, un 

semn al respectului față de ei.

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

Avem o serie de echipe care, 
din acest punct de vedere, .se 
respectă". Ne place, de pildă, 
modul cum se prezintă jucătorii 
de la Dinamo București. De ase
menea, întotdeauna face o im
presie frumoasă echipamentul 
Universității Cluj. în schimb, e- 
chipe ca Steaua, Petrolul, Progre
sul etc. nu o dată s-au prezen
tate în echipamente decolorate, 
șifonate, ca de bogdaproste. Cel 
mai recent exemplu ni l-a oferit 
formația Progresul, în meciul 
cu C.S.M.S. Iași. Fotbaliștii 
bucureșteni au lăsat o impresie 
neplăcută de Ia intrarea lor pe 
teren, prin tricourile și chiloții pe 
care le purtau. Ele se voiau toate 
albastre, dar, de atîta spălătură, 
albastrul căpătase zeci de nuan
țe, mergînd pină la gri.

Dar, în legătură cu echipamen
tul, în timpul din urmă s-a ivit 
si un alt aspect, acel al .culori
lor" clubului. Dacă depănînd a- 
mintiri cu un vechi iubitor al 
fotbalului te vei referi la .viși
nii” sau la „negri”, acesta va ști 
că este vorba de Rapid și, res
pectiv, Venus. Pină mai acum 
cîțiva ani, dacă pomeneai de „roș- 
albaștri”, nici o confuzie nu era 
posibilă : era vorba de C.C.A. De 
la o vreme însă, nimeni nu-țimai

I
[ Cu operativitate și fără... „legea Beranger“
Iln ziarul nostru de simbătă am 

publicat măsurile disciplinare luate 
de F. R. Fotbal față de unii ju- 

I eători și secții. De la început tre- 
• buie spus că hotărî rile forului nos- 
. tru de specialitate au avut un efect 
I pozitiv in unele locuri. Redactorii 

și corespondenții noștri care au nr- 
I mărit in țară jocurile ultimei eta- 
’ pe au putut constata, pe lingă buna 
I organizare a partidelor, jocul corect 

prestat de fotbaliștii angajați in 
întrecere.

Cu toate acessea — spre regretul 
* nostru — in unele localități unde 
Ise dispută jocuri din categoriile B 

și C, meciurile continuă să se des
fășoare sub semnul unor rivalități 

I rău înțelese, lipsite de cel mai elc- 
• mentar spirit de sportivitate. Mai 
. mult, Se aud „voci" (cine le dă a- 
I cest drept ?), care, evident, sînt ne

mulțumite de hotăririle F.R.F., dis- 
I cută in mod neprincipial (pe la 
■ colțuri cum se spune), se fac ecoul 
I acelor sportivi și antrenori care 

pun la baza întrecerii, nu dorința 
vie de a obține victoria sport; Ui 

I pe căi cinstite, ei, „cu orice preț".
Redacția noastră este in posesia 

Iunor materiale care, pe dr> pt. stir- 
nesc indignarea. In această ordine

Crezi că spectatorii iși vor da
nu. După felul— După tricouri, 

recunoască!

poate spune care sînt culorile lui 
Dinamo București, ale Farului sau 
ale U.T.A.-ei, ca să luăm doar 
cîteva exemple. O echipă pe 
care erai obișnuit s-o vezi într-un 
echipament de o anumită culoa
re, iți apare în fiecare duminică 
în echipamente de diferite culori, 
oferind unora dintre spectatori, 
o bună bucată de timp, pină 
identifică pe unii dintre jucători, 
adevărate șarade. Spuneam, ia în
ceputul acestor rînduri, că ne 
place prospețimea echipamentului 
dinamovist. Dar, nu putem înțe
lege de ce Dinamo București a 
apărut duminică, in partida cu Po
litehnica Timișoara, într-nn impe
cabil echipament... albastru, de ce 
cu o săptămină inainte jucase in 
alb, în timp ce ani și ani de zile 
jucătorii din șoseaua Ștefan cel 
Mare erau îmbrăcați in roșu. Și 
Dinamo nu este singura echipă 
care ne oferă, in ultimul timp, 
astfel de surprize.

în multe împrejurări, în dife
rite articole, in materialele des
tinate educării fotbaliștilor, se 
insistă — și e firesc să se facă 
acest lucru — despre dragostea 
de club, despre .atașamentul 
față de culorile clubului”. Natu
ral, este vorba de ceva figurativ. 
Vorbind însă la propriu — căci 
problema se pune și așa — se 
naște întrebarea: care sint culo
rile clubului, pentru care inima 
nnui jucător trebuie să bată con
tinuo, laolaltă cu a suporterilor l 
Azi mov, mîine portocaliu, poi- 
miine violet ?

Și dacă echipe de cateqoria A 
ne oferă astfel de aspecte, ce 
pretenții putem să mai avem Ia 
micile formalii care activează pe 
plan local, cu mijloace materiale 
limitate, cu tradiții abia in for
mare ?

JACK BERARIU 
CRISTIAN MANIIJ

de idei, scrisorile de amenințare 
trimise de suporteri fanatici din 
Hunedoara, echipei din Anina, sînt 
de natură să îngrijoreze. Și dacă de 
la scrisori de acest gen s-a trecut 
cumva pe terenul din Hunedoara 
la punerea in practică a celor e- 
nunțate, este cazul ea F.R.F. să an
cheteze și să ia cele mai severe 
măsuri, renunțindn-se de astă dată 
la „legea Beranger” aplicabilă nu
mai celor ce întâmplător au căzui 
in păcat.

In fiecare an, o dată eu apropie
rea sfirșitului campionatului, indife
rent de categorie, lupta devine mai 
acerbă. (Ne pare rău eă nu putem 
spune spectaculoasă). Unele echipe 
vor părăsi categoriile in care au ac
tivat, altele vor promova. Este o 
lege firească. înțelegem părerea de 
rău a multora care iși văd favorifii 
retrogradați, cum la fel de bine în
țelegem bucuria acelora care pro
movează. Este, ca să spunem așa, 
on revers al muncii, un fapt care 
nu poate fi oprit de o simplă do
rință. Iată de ce nu pntem să ne 
asociem cu autorii unor scrisori 
care fac „procese de intenție" unor 
echipe, ce la această oră au mai 
multe șanse de a activa în viitorul 

seama că sîntem echipa Fulgerul ? 
cum jucăm, însă, s-ar putea să ne

(Desen de Neagn Kadulescu)

ȘTIRI
£ SÎMBATA, NOCTURNA 
= PE STADIONUL „REPUBLICII"

£ Meciul de categoria A din- 
£ tre echipele Progresul Bucu- 
= rești și jiul Petroșeni, din ca- 
= drul celei de a XXIII-a etape, 
£ se va disputa in nocturnă, pe 
g stadionul „REPUBLICII", sîm- 
= botă, de la ora 19.

OMOLOGAT CU 3-0
Meciul Electrica Fieni — Mus

celul Cîmpulung, din etapa a 
XlX-a a categoriei G, seria Sud, 
a fost omologat cu scorul de 
8—0 în favoarea echipei Electrica 
deoarece formația Muscelul nu 
s-a prezentat pe teren la ora •- 
ficială de începere a partidei.

DUMINICA, ÎN CAPITALA
Iată programul partidelor care 

se vor disputa duminică în Bucu
rești :

Stadionul Republicii, ora 15,301 
Dinamo București — Farul (cat. 
A); stadionul Politehnica, ora 
10 : Politehnica București — Oțe
lul Galați (cat. B) ; stadionul Ciu
lești, ora 9,30: Rapid C. F. Bucu
rești — S. N. Oltenița (juniori) ,• 
ora 11 i Rapid G. F. București — 
Metalul Tîrgoviște (cat. C); te
renul 23 August IV, ora 12 : Me
talurgistul București — I.M.U. 
Medgidia (juniori); terenul 23 
August II, ora 12: Viitorul Bucu
rești — Metalul Tîrgoviște (ju
niori) ; terenul Voința, ora 121 
Sc. Sp. nr. 2 București — Rapid 
Mi zii (juniori) ,• stadionul Dina
mo, ora 9: Dinamo Victoria 
București — Progresul București 
(juniori).

LA ORDINEA ZILEI

campionat intr-o categorie supe
rioară. Cum se poate crede că prin 
intervenții de „culise" (cum ni se 
scrie din Galați) s-ar putea ca o 
echipă să promoveze, iar alta să 
rămină pe locul al doilea in cla
sament ? Cine hotărăște aceasta ? 
Noi credem că numai echipele și 
felul in care sint pregătite vor de
cide pină Ia urmă pe cel ce va ob
ține „laurii”. Orice presupuneri 
„infierbintate" nu-și au rostul. Ele 
sint de natură doar să învenineze 
acea parte — infimă — de supor
teri care aruncă cu sticle Pe te
ren, aduc injurii conducătorului de 
joc, urmăresc să plătească așa-zi- 
sele ■„polițe" echipelor care joacă 
in deplasare etc.

Aceste rînduri au fost scrise din 
dorința de a atrage atenția asupra 
modului in care marea majoritate 
a publicului obiectiv dorește să a- 
sisle la ultimele partide din cam
pionatul categoriilor A, B, C.

Măsurile luate recent de F.R.F., 
riscă să rămină fără ecoul scontat, 
dacă în cazuri de indisciplină nu se 
vor lua și Pe viitor măsuri imedia
te, și mai ales să nu mai fie vorba 
de jumătăți de măsuri. .

C. M.



După C.M. de tenis de masă

Stil „corect ' sau antrenament 
adaptat la particularitățile 

individuale?
46 km pe oră în prima etapă 

a „Cursei Păcii“!

CORESPONDENȚE DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

Cea de a XXlX-a ediție a campio
natelor mondiale de tenis de masă 
s-a încheiat, dar ecourile sînt departe 
de a se fi stins. Dimpotrivă, comen
tariile sînt în toi, diferiți tehnicieni 
și ziariști încercînd să explice vic
toriile unora și înfrângerile altora, 
explorînd cu multă circumspecție e- 
ventualele căi noi care se deschid 
acestui sport. Desigur, unele fapte 
petrecute la C.M. de la Stockholm 
au fost „prinse* și pe filele noastre 
de însemnări zilnice. Să le răsfoim.

• Toată lumea a fost de acord că 
întrecerile din capitala Suediei s-au 
situat la un nivel scăzut față de 
precedentele ediții, de pildă cea de 
la Ljubljana, din 1965. Cîteva ci
fre edificatoare: la Stockholm au 
participat 28 de echipe feminine față 
de 31 la Ljubljana, 41 masculine 
(43), 299 de jucători și jucătoare 
(338), disputîndu-se un total de 
1 915 partide (2 111). Solicitările — 
ca număr și ca valoare — au fost 
mai mici. Pentru că, să nu uităm, și 
un alt lucru important: absența ju
cătorilor chinezi, deținătorii majori
tății titlurilor supreme ale edițiilor 
trecute. Cît privește aspectul propa
gandistic, și aici competiția de la 
Stockholm a avut de suferit: față 
de capacitatea sălii (10 500 de locuri) 
și față de cei 60 000 de spectatori, 
cît se prevăzuse că vor asista în 
cele zece zile de concurs, au fost 
prezenți numai vreo 19 000. Campio
natele s-ar fi soldat cu un fiasco 
financiar dacă organizatorii — pre
văzători — n-ar fi încheiat încă din 
octombrie 1966 un contract de!* asigu
rare cu o societate engleză.

• Se poate spune — fără teamă 
de a greși — că prin evoluția și 
modul său de a acționa, noul campion 
mondial, japonezul Nobuhiko Hase
gawa (a fost învins numai de 
Kim Cian Ho în finala pe echipe), a 
sfărîmat toate canoanele privind ca
litățile necesare pentru a deveni un 
adevărat performer. Hasegawa — 
deși japonez — nu utilizează priza 
toc, ci pe aceea europeană, dar în- 
tr-un fel foarte curios. El ține pa
leta destul de incomod, avînd dege
tul arătător sprijinit pe mijlocul 
paletei. Campionul lumii lovește min
gea printr-o mișcare largă de rotație 
a brațului — ușor arcuit, dar imo
bilizat din cot, cu fața paletei foarte 
înclinată spre minge. Interesant este 
și faptul că Hasegawa, dovedind o 
mare siguranță ca urmare a unei 
automatizări intense, execută mișcă
rile în genul prizei toc, efectuînd 
lovituri pregătitoare, urmate de cele 
puternice, fulgerătoare. Extrem de 
mobil, intr-o continua mișcare, ju
cătorul japonez are o putere formi
dabilă de luptă. Iată deci că, în 
ciuda „inconvenientelor* tehnice ară
tate, Hasegawa a devenit primul ju
cător de tenis de masă de pe glob, 
în timp ce diferiți „stiliști* ocupă 
locuri periferice în clasament. Prin 
urmare^ ceea ce contează în primul 
rând sînt calitățile și modul cum 
sînt ele dezvoltate, temperamentul, 
aptitudinile și caracteristicile fiecărui 
sportiv, într-un cuvînt adaptarea pre
gătirilor la particularitățile indivi
duale. Desigur, este bine ca antre
norii să aibă în vedere unele ja
loane în pregătirea tinerilor lor elevi. 
Dacă unii dintre copii manifestă însă 
o preferință și îndemînare într-o a- 
numită direcție, este bine să fie 
ajutați să se perfecționeze pe calea 
dorită. A avea o masă cît mai mare 
de jucători valoroși, cu stiluri cît 
mai variate, iată drumul care apropie 
de marile- performanțe. Dimpotrivă, 
tiparele fixe ruginesc, împiedică noul, 
progresul. Și încă ceva. în legătură 
cu ceea ce a declarat Ogimura, că 
viteza trebuie să fie prima calitate 
necesară unui sportiv care tinde spre 
performanță, sîntem perfect de acord, 
cu un mic adaos. Desigur, cînd 
este vorba de jucători de valori 
tehnice apropiate, viteza primează. 
Altfel...

Campionatele internaționale 
de tenis ale Italiei

In primul tur al probei de sim
plu masculin din cadrul campiona
telor internaționale de tenis ale 
Italiei, care au loc la Roma, iugo
slavul Franulovici l-a eliminat cu 
6—3, 6—3, 6—4 pe Metreveli
(URSS), iar Castigliano (Italia) a 
cîștigat cu 6—1, 6—4, 5—7, 6—4, 
in fața lui Korotkov (URSS). Cam
pionul maghiar Istvan Gulyas a 
dispus cu 6—8, 6—2, 7—5, 6—4 de 
Bob Howe (Australia).

• Dar pentru că am vorbit despre 
noul campion al lumii — Hasegawa 
— cîteva sublinieri merită și noua 
campioană mondială — Sachiko Mo* 
risawa (Japonia). Curios lucru, dar 
antrenorul Ogimura n-a folosit-o pe 
Morisawa în nici unul din cele șapte 
meciuri susținute de formația Japo 
niei (au jucat numai Fukazu și 
Yamanaka). Deci, fără nici o aco
modare prealabilă, prezentă pentru 
prima oară la un C.M. — ca și 
Hasegawa — Morisawa a reușit Să 
cîșlige la rînd șapte partide (pier- 
zînd doar trei seturi) la proba do 
simplu femei și patru la dublu fe
mei (alături de Saeko Hirota), re- 
purtînd astfel un succes surprinzător, 
însă pe deplin meritat: dublă cam
pioană a lumii. Care a fost princi
palul ei atu ? Forța în lovituri. Ba 
fel de tehnică, rapidă și de tenace, 
ca și colegele ei mai rutinate, 
Fukazu și Yamanaka, Morisawa s-a 
impus prin atacuri de o tărie puțin 
obișnuită Țn întrecerile feminine. Tot 
la acest capitol trebuie menționată 
Naoko Fukazu — campioana mon
dială din 1965 și marea învinsă a 
competiției de la Stockholm. Ea a 
pierdut toate cele trei finale ale pro
belor individuale. După ce timp de 
9 zile acționase ca un ceasornic, 
dominîndu-.și cu autoritate adversa
rele, în cea de-a 10-a. Fukazu s-a 
prăbușit. Fie tensiunea, fie emoția 
(sau, poate, ambele) au pus stă- 
pînire pe Fukazu, care în finale a 
fost de nerecunoscut, comportîndu-se 
de parcă avea plumb în mîini și în 
picioare. Totuși, evoluția ei a purtat 
amprenta unei învinse demne, de o 
sportivitate desăvîrșită. Fukazu ră- 
mîne o mare jucătoare.

* Cred că cea mai palpitantă par
tidă a C.M. de la Stockholm a a- 
vut loc între Scholer și Kim Cian 
Ho. A fost o luptă cu adevărat tita
nică între doi dintre cei mai buni 
jucători ai campionatelor. Kim Cian 
Ho a cîștigat primele două seturi, dar 
Scholer — cu un calm imperturbabil 
— a continuat să apere (nu a tras 
nici măcar o singură minge în tot 
meciul) în același ritm, scoțînd minge 
după minge din situații aproape im
posibile. Adversarul — deosebit de 
tenace — a ajuns la exasperare. Sco
rul a devenit 2—2. Setul al V-lea a 
atins un dramatism extraordinar. 
Scholer a avut 20—>18, deci mecibol. 
Dar Kim Cian Ho a revenit uluitor 
și prin două atacuri decisive a res
tabilit egalitatea: 20—20. In sală ni
meni nici nu mai clipea. A cîștigat 
Scholer cu 23—21. Învingătorul a im
presionat printr-o mare putere de 
anticipare, printr-o mobilitate de fe
lină. Cu toate că este un defensiv 
prin excelentă, Scholer s-a arătat 
din nou a fi un jucător de mare 
valoare. Este pentru a doua oară 
consecutiv cînd el se clasează tn 
semifinalele campionatelor mondiale.

CONSTANTIN COMARNISCHI

CALEIDOSCOP
IN SUEDIA s-a făcut 

un sondaj pentru a se 
stabili popularitatea dife
ritelor sporturi în rîndu- 
rile populației. Și, iată 
rezultatele : pe primul
loc se situează pescuitul 
practicat de aproximativ 
1 000 000 de suedezi; ur
mează patinajul, cu 
540 000 de amatori, apoi 
schiul — 250 000 ; tirul 
și vinătoarea — cite 
200 000. Fotbalul se află 
printre ultimele sporturi 
în această statistică.

JACK DEMPSEY, fost 
campion mondial de box 
la toate categoriile, a 
prins în casa sa un hoț. 
El l-a apucat de picioare, 
l-a întors cu capul în 
jos și l-a... scuturat piuă 
cînd i-a căzut din buzu
nar ultima monedă. Apoi 
l-a dat afară! Fiind Î1& 
trebat de ziariști de ce 
nu l-a bătut, Dempsey a 
răspuns: „Hoțul a vrut 
să-mi fure 20 000 de do
lari. Pentru o sumă atît 
de mică nu am făcut 
niciodată pe nimeni k.o."

„POATE CĂ BĂRBA
ȚII italieni vor înțelege.

Varșovia. 10. Spre stadionul 
„A 10-a aniversare” șl spre tra
seul primei etape a „Cursei Pă
cii” se îndreptau, miercuri la 
amiază, zeci de mii de varșovienl. 
In tribune au luat loc 100 000 de 
spectatori, care la OTa 15,30 au 
întîmpinat cu aplauze cele 20 de 
echipe participante la ediția ju
biliară. Solemnitatea de deschi
dere a fost emoționantă. S-au în- 
tîlnlt, pe pista stadionului, spor
tivii care au cunoscut gloria în 
această mare întrecere rutieră — 
cîștigâtori al cursei, printre care 
bulgarul Nencio Hristov, engle
zul Steel șl cehoslovacul dan Ve
sely — cu alergători tineri, ve- 
niți din patru continente, dor
nici ca în acest an sau la viitoa
rele ediții să urce pe podiumul 
învingătorilor.

Toți acești sportivi valoroși, 
antrenorii și tehnicienii, întreaga 
caravană a celei de-a XX-a edi
ții a „Cursei Păcii", au fost salu
tați de Leon Kasman. redactor- 
șef al ziarului „Trybtina Ludu" și 
de Adriano Rodoni, președintele 
Uniunii cicliste internaționale și 
al Federației internaționale de ci
clism amator.

S-a dat startul în prima etapă. 
Se pornește extrem de tare. Pri
mul tur a fost parcurs cu 55 de 
km pe oră, medie extraordinară, 
dacă ținem seama de faptul că 
s-a mers pe un circuit cu viraje 
multe și grele, pe o șosea pe 
alocuri destul de îngustă. Și mai 
trebuie ceva de adăugat la capito
lul dificultăți: căldura (în jurul 
orei 16 termometrele indicau 28°). 
Deși în tururile următoare s-a 
rulat într-un ritm ceva mai scă
zut, media orară finală a rămas 
totuși excelentă : 46 km 1 Cele 
trei sprinturi cu premii* desfășu
rate pe stadion, au fost ciștigate 
în ordine de H. Pedersen (Dane
marca), Marian Gegel (Polonia) și 
Janos Juszko (Ungaria). In primul 
tur Constantin Grigore a căzut 
dar a refăcut repede și a reintrat

Baschetbaliștii 
români învinși

In prima zl a Balcaniadei de 
baschet masculin, echipa Româ
niei a întilnit selecționata Gre
ciei, de care a fost întrecută cu 
73—67 (36—30).

. Reprezentativa Bulgariei a în
vins Turcia cu 80—71 (39—32).

Joi, echipa noastră joacă cu 
prima reprezentativă a Iugoslaviei.

AD. VÂSILIU 

in fine, că femeia ii poa
te egala in toate activită
țile" — a declarat în fața 
ziariștilor Fiorenza de 
Bernardi — prima fe- 
meie-pilot de pe liniile 
aeriene italiene. Fioren
za, în vîrstă de 33 de 
ani, a fost pînă nu de 
mult o cunoscută avia
toare sportivă. în urma 
unui curs special, ea a 
trecut la aviația de trans
port bucurindu-se de 
multă apreciere in rin- 
dul colegilor el.

CELEBRITATEA este 
frumoasă, mulți o rîv- 
~ :sc, însă uneori ea de
vine o povară. De acest 
lucru s-a convins din 
propria experiență cu
noscutul fotbalist italian 
Sivori. El este atît de 
popular la Neapole, in
cit nu poate ieși din 
casă altfel decit însoțit 
de doi oameni. Care îl-', 
apără de suporterii dor
nici să obțină autografe.
' BRAZILIANUL PAU

LO DARVAL este deți
nătorul unui record cu 
totul original. în de
cursul ultimilor cinci ani

el a fost de 22 de ori ac
cidentat la meciurile de 
fotbal, fără a fi jucător : 
de 12 ori în timpul unor 
încăierări ale spectatori
lor, de două ori s-a dărî- 
mat tribuna în care stă
tea, de patru ori a fost 
călcat de caii poliției, o 
dată a alunecat pe o 
coajă de banană fractu- 
rîndu-și piciorul, o dată 
a căzut pe scară provo- 
cîndu-și o luxație a glez
nei, o dată a înghițit un 
os de pește în pauza u- 
nui meci, iar o dată a 
fost împuns cu umbrela 
în spate de o „suporte- 
ră“. Cu toate acestea, 
Darval a declarat repor
terilor : „Fotbalul rămî- 
ne cel mai frumos sport 
din lume !".

1N MAREA BRITA- 
NIE s-a declanșat o cam
panie împotriva... sărutu
lui pe terenul de joc. „în
cetați cu săruturile ridi
cole !“, cere tot mai des 
presa. Ea protestează îm
potriva faptului că după 
marcarea unui gol, jucă
torii se îmbrățișează și 
se sărută, ceea ce ar fi.'.'.

nedemn. Ar ajunge, cică, 
o strîngere de mină și 
o batere pe umăr. Acest 
lucru le-a fost recoman
dat jucătorilor și printr-o 
circulară a Federației en
gleze de fotbal.

ÎN R. P. UNGARĂ se 
lucrează la o nouă ta
bela de marcaj electrică. 
Proiectată după cea 
mai modernă concepție, 
ea va avea o „perfor

in pluton. In turul al treilea, la 
o busculadă, sovieticul Alexei 
Petrov a căzut și a abandonat, iar 
Gheorghe Suciu a pierdut con
tactul cu plutonul.

Dintre cei 4 învingători ai 
„Cursei Păcii", prezenți la compe
tiție, doar Smoiik a luptat tot tim
pul pentru „reconfirmare", Said- 
hujin, Lebedev și Ampler făcînd 
curse de mijlocul plutonului. 
Sprintul final a revenit lui Smoiik, 
dar surpriza o constituie clasarea 
pe locul secund a marocanului El 
Gourch. Iată, de altfel, In mare, 
ordinea sosirii : 1. Jan Smoiik 
(Cehoslovacia), a parcurs 112 km 
în 2h2G:04, 2. El Gourch (Maroc) 
3. Marcel Moes (Belgia), 4. Klaus 
Ampler (R.D.G.) 5. P. Tesselaar
(Olanda), 6. Jan Venzzel (Ceho
slovacia), 7. Atanas Nikolov (Bul
garia), 8. Joseph Gawliczek (Po
lonia), 9. F. Wisborg (Danemarca), 
10. P. Hansen (Danemarca)... 14 
Constantin Grigore... 26. Ștefan 
Suciu...

La ora cînd telefonez nu au 
fost definitivate încă locurile în 
plutonul — de aproximativ 100 de 
cicliști — care a sosit o dată cu 
învingătorul. In acest pluton se 
află și Gabriel Moiceanu, Ion 
Cosma și Gheorghe Moldoveanu. 
Gheorghe Suciu a sosit, însă, cu 
o întîrziere de cîteva minute. In 
clasamentul pe echipe conduce 
Cehoslovacia, urmată în același 
timp de mai multe reprezentative 
printre care și aceea a României.

Mi ine (n.r. — astăzi) are loc 
etapa a Il-a, Kutno — Poznan 
(176 km).

HRISTACHE NAUM

la clasgow: U.R.S.S.—Scoția 2-0 la fotbal
Aseară s-au desfășurat mai multe 

meciuri internaționale oficiale și ami
cale de fotbal.

întilnirea amicală dintre reprezen
tativele Scoției și U.R.S.S., care a 
avut loc aseară Ia Clasgow, a susci
tat un interes deosebit. Este și ex
plicabil. Ea ora actuală, cele două 
formații sînt considerate drept cele 
mai bune de pe continent. întilnirea 
s-a încheiat cu rezultatul de 2—0 
(2—0) în favoarea oaspeților, prin 
golurile marcate de Malafeev (min. 
16 și 42).

în campionatul european, Ia Buda
pesta s-au întilnit reprezentativele 
Ungariei și Olandei. întilnirea, care 
a avut loc pe „Nepstadion", a fost 
cîștigată de formația gazdă cu sco
rul de 2—1 (2—0).

Iubitorii șahului din Halle (R.D. Germană) l-au întilnit 
pe maestrul international Tibor Florian (R.P. Ungară), 

într-un foarte original simultan, in plină stradă

Echipa noastră 
a dominat, dar...

ISTANBUL (prin telefon). — Dir 
laconicul 0—2 apărut miercuri ir 
dreptul meciului România—U.R.S.S 
ar putea reieși că juniorii noștri ai 
pierdut în mod clar. Realitatea ești 
însă cu totul alta, pentru că mai mul 
de 60 de minute, jucătorii noștr 
și-au dominat adversarii. Ca dovadă 
Ștefan, dar mai ales Viciu, cei do 
fundași, au creat de multe ori pa 
nică la poarta lui Dekteriov. Raportu 
de cornere: 10—1 pentru noi. A 
șuturilor Ia poartă! 17—5. Și to 
tuși, 0—2! Am pierdut un meci î 
care jucătorii noștri au făcut un jo 
extraordinar, tn cîmp, dar fără e 
ficacîtate Ia poartă. Din acest punt 
de vedere partida de marți de 1 
Ankara a semănat ca două picătu 
cu cea de la Konya pierdută în faf 
Suediei. Revenind la meciul c 
U.R.S.S. trebuie spus că mingile șt 
tate de juniorii noștri s-au lovit c 
o apărare ;,ultrabetonată“. In mini 
tul 15 balonul a lovit bara. A fo: 
momentul psihologic al meciult 
Eram conduși cu 1—0 din min. 
(autor: Maslacv), și bara lui Nea» 
venea după un penalti neaiordat 
chipei noastre de arbitrul Wott Awi 
Ungaria. Probabil că materializac 
acestor două posibilități de gol 
fi schimbat cursul jocului. Dar, de 
echipa noastră a jucat în continua 
foarte bine, cei care înscriu sînt t 
sovieticii în minutul 35, prin acela 
Maslacv. Pînă la sfîrșit se joa 
la o singură poartă, cea a sovietii 
lor. La terminarea partidei cei 30 0 
de spectatori au ovaționat pe tine 
noștri fotbaliști pentru jocul prest: 
Dar, ce folos...

M. TUDORAN

în urma acestui joc. în grupa 
V-a pe primul loc în clasament 
află echipa Ungariei cu 5 p. (di 
jocuri) urmată de Olanda cu 3 p. ( 
R.D. Germană 2 p. (1) și Dancma 
0 P- (2).

în grupa a TII-a. la Helsinki, s 
întilnit echipele Finlandei și C 
ciei. Meciul s-a încheiat Ia eg 
tate : 1—1.

In campionatul Angliei. Tottenl 
a dispus cu 2—0 de West Ham l 
ted, iar Eeicester City a învins 
3—2 pe Chelsea. în clasament c 
duce Manchester United ca 59 
(și nu mai poate pierde titlul), 
mată de Nottingham Forrest și 1 
tenliam cu cite 54 p.

manță” de 900 de litere 
pe minut Rezultatele u- 
nei probe vor fi prelu
crate astfel ca în numai 
cîteva secunde să apară 
pe tabelă clasamentul 
primilor șase sportivi, 
naționalitatea lor, numă
rul de concurs și rezul
tatul. Tabela va avea 
dimensiunea de 10.44 x 
4.80 m.
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