
sala Floreasca 
cu începere de

și formațiile: 
feminin : Maria 

2 Ba-

EXAMEN GREU 
PENTRU ELEVII 

NOȘTRI GIMNASTl » 9

Cel mal buni gimnaștl șco
lari al tării noastre se vor pre
zenta duminică la un examen 
dificil : confruntarea cu repre
zentativele de juniori ale R.F. 
a Germaniei. Competiția, aș
teptată cu mult interes, se va 
desfășura în 
din Capitală, 
la ora 17.

Iată acum 
ROMANIA : ________
Andrioaie (Liceul nr. 
cău), irina Sărăcuț (Liceul e- 
conomic Cluj), Alina Goreac 
(Liceul nr. 1 Lugoj), Rodica Se- 
coșan (Liceul nr. 4 Timișoara), 
Constanța Postolache (Liceul 
nr. 2 Constanța), Claudia Pan- 
deleseu (Liceul ^Mihal Vitea
zul" București), Ecaterina 
Varga (Liceul de arte Oradea); 
masculin : Nicolae Achim (Li
ceul „A!, sahia” București), 
Aurel Bunescu (Liceul „M. Ba- 
sarab” București), Ion Budu- 
ruș (Șc. profesională „23 Au
gust” București), Mircea Gheor
ghiu (Liceul ;,M. Basarab" 
București), Cornel Bălan (Li
ceul nr. 15 București), Vladi
mir Mărgineanu (Liceul in
dustrial Cluj) ; R. F. a GER
MANIEI, feminin : Marlies 
Stegemann, Annegret Stege- 
mann, Angelika Kern, Utte 
Egelkraut, Christiane Schulze. 
Petra ’ ’ 
Walter 
Detlefs, 
Hinsche, 
fried Beinecke.

jebram ; masculin : 
Mossinger, Manfred 
Tony Unden, Jiirg 
Albert Reetz, Wil-

Prima gală da box 
In aer liber

Duminică, de la ora 10, va 
avea loc în grădina din calea 
Moșilor nr. 263 (tramvaiele 1 
și 21), prima reuniune pugilis- 
tică a anului, în aer liber. Se 
vor disputa 14 meciuri, printre 
care : C. Lică (Voința) — D. 
Corbeanu (Metalul), C. Stan 
(Voința) — I. Glorii (I.T.B.), 
V. Dumitrache (Voința) — I. 
Augustin (Viitorul), I. Dan (O- 
limpla) — I. Huldu (I.T.B.), M. 
Ipltrop (Metalul) — M. Vintl- 
lescu (Olimpia).

Așteptăm rezultate bune
de la atleti!
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A venit și ziua mult aș
teptată a CONCURSULUI 
REPUBLICAN DE PRIMĂ
VARA AL SENIORILOR. 
Astăzi și mîine, pe pista 
stadionului .23 August', 
vor putea ii trecuți în re
vistă atleții fruntași ai ță
rii, campioni și recordmani 
republicani, ca și tinerii 
care aspiră Ia consacrare.

Așteptăm cu interes evo
luția atleților noștri, fiind 
siguri că ei se vor strădui 
să se comporte cit mai 
bine, că nu-și vor drămui 
eforturile pentru a putea 
încheia concursul cu cele 
mai bune rezultate de

Echipaje multe — și valo
roase — la startul probei de 
canoe dublu

Foto: A. Neagu
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Duminică după-amiază, pe stadionul Republicii

Reprezentativa de rugbi a României intîlnește 
-într-o confruntare decisivă - XV-le Italiei

Cifiva dintre jucătorii care vor evolua duminică in meciul de rugbi România—Italia. De la 
stingă: Țibuleac, Irimescu, IPuselc, Demian (România), Romagnoli, Gargiullo, ~ ~
tolli (Italia). văzuți de NEAGU RADULESCU

Gatto și Ber-

adău- 
■ a 

o valoare cit mai 
(pînă la J.O. n-a mai 
chiar atit de multă 

!) reprezintă princi- 
suport pe care spe-

care sint capabili la ora 
actuală. Dacă și condițiile 
atmosferice vor fi prielnice, 
păstrăm convingerea că 
arbitrii competiției vor pu
tea înregistra cifre supe
rioare, noi recorduri ale 
țării. Pregătirea de pînă a- 
cum a celor mai mulți din
tre atleții fruntași, 
gată dorinței ferme de 
atinge 
inaltă 
rămas 
vreme 
palul 
râm să fie clădite perfor
manțele anului preolimpic 
1967. în ceea ce ne pri
vește sintem pregătiți să 
le consemnăm !

Concursul de primăvară 
al seniorilor începe astăzi 
la ora 9 și continuă după- 
amiază de la ora 15,45. 
Mîine, întrecerile au loc 
de la orele 9,00 și 16,00.
• La Cîmpulung Muscel 

are loc, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, campionatul re
publican al liceelor cu pro
gram de educație fizică.

Azi și miine, la Snagov

„Cupa Dinamo" la caiac-canoe
Competiție de tradiție in sporturile nautice, „Cupa 

Dinamo' anunță și la această ediție întreceri deosebit 
de interesante și, mai ales, foarte importante pentru 
determinarea valorii actuale a caiaciștilor și canoiștilor 
noștri fruntași.

Așadar, azi (de la orele 9 și 15) șl mîine (de la 
ora 9) o nouă întîlnire — pe apele Snagovului — 
cu Vernescu, Sciotnic, Nicoară, Țurcaș, Macarenco, 
Subov, Calabiciov, Covaliov și mulți alți maeștri ai 
padelei și pagaiei. Iată și probele în care își vor dis
puta întîietatea seniorii i K1 — 2 500 m j K1 2—4 
1 000 m; K 1—2 10 000 m; K (f) 1—2—4 500 m ; 
G 1—2 500—1 000 — 10 000 m.

„Cupa Dinamo' ne va oferi prilejul să urmărim șl 
evoluția celor mai valoroși juniori a căror între
cere constituie, desigur, și un criteriu de apreciere 
a sportivilor cu perspective de a fi selecționați în 
lotul care ne va reprezenta la ediția inaugurală a 
„europenelor' de juniori din Suedia. în cadrul 
„Cupei Dinamo', tinerii caiaciști și canoiștl vor parti
cipa la următoarele proble i K 1—2—4 500 m ; K (f) 
1—2 500 m,- G 1—2 500 m.

La competiție țau startul sportivi al cluburilor 
bucureștene, precum și din diferite centre de sporturi 
nautice din țară.

Duminică la ora 17,30, pe 
stadionul Republicii, arbi
trul francez Bernard Marie 
va fluiera începutul parti
dei dintre reprezentativele 
de rugbi ale României și 
Italiei.

Meciul stîrnește un inte-

CONCURS ATLETIC
PE „DINAMO’i

din Șos. 
un con- 
Competl- 

copiilor

Clubul Dinamo organi
zează duminică, de la ora 
8,30, pe stadionul 
Ștefan cel Mare, 
curs de atletism, 
ția este deschisă 
și juniorilor din școlile ra
ionului 1 Mai.

fiind vorba deres deosebit,
o confruntare oficială — o 
întrecere în cadrul celei de 
a Il-a ediții a „Cupei na
țiunilor". Ambele echipe 
țintesc același obiectiv: 
locul 2 în marea competi
ție rugbistică europeană. O

Programul complet 
al întrecerilor
sportive 
din Capitală

în pagina â 4-a i

ȘTRANDURILE - LA ORDINEA ZILEI
Repetifia generală— a 

verii este in plină des
fășurare. Soarele a de
venit din ce în ce mai 
arzător. Mercurul termo
metrelor se ailă de pe 
acum la altitudine. Zi
lele de caniculă nu stnt 
departe. In curînd, mii 
de bucureșteni vor cău
ta cadrul îmbietor al 
ștrandurilor. Spre ele 
ne-am îndreptat și noi 
zilele trecute, pentru a 
constata — la loja locu
lui — pregătirile pre
mergătoare inaugurării 
sezonului care bate la 
ușă.

„IZVORUL- A SI 
ÎNCEPUT Să FUNC

ȚIONEZE

Ștrandul din strada 
Dr. Staicovici, cu atră
gătorul lui parc, străjuit 
de cîțiva platani secu
lari, și-a deschis primul 
porțile. Toate au fost 
puse la punct din timp.
Aproximativ 1 500 de Un
bucureștenl pot petrece zilnic aici ore plă
cute, reconfortante. înainte de a fi um
plute cu apă, cele două imense bazine au 
fost văruite, trambulina de sărituri — 
reamenajată, cabinele — vopsite, plaja — 
reîmprospătată cu nisip. S-au luat, de ase
menea, măsuri pentru permanenta prime
nire a apel, avîndu-se in vedere marea 
afluență a publicului.

FLOREASCA I Șl II - GATA DE START

40 000 de persoane pot găzdui cele două 
mari ștranduri în zilele de vîrf. Gospo
darii imensei baze (administratori i Ion 
Miu și Toader Tabarcea), care se întinde

pe un „litoral* de peste 2 kilometri, au 
avut în vedere acest lucru și de aceea 
au muncit cu rîvnă pentru ca astăzi — 
cînd își deschid porțile — să poată spune, 
fără nici o grijă i .Bucuroși de oaspeți /“ 

Locuitorii Capitalei vor beneficia din 
nou de peste 80 000 de metri pătrat! de 
plajă, cu nisip proaspăt, de o imensă 
zonă verde, cu alei umbrite de stejari, 
castani, frasini, sălcii, plopi ș.a. Numai la 
Floreasca I zona verde se întinde pe »

T. RABȘAN 
N. MARDAN

(Continuare in pag. a 6-a>

victorie a sportivilor noș
tri le-ar netezi drumul că
tre realizarea acestui tel. 
Și, nu încape nici o îndo
ială că rugbiștii țării noas
tre se vor dărui, ca și în 
alte ocazii, pentru a adu
ce culorilor patriei un suc
ces de prestigiu.

Antrenorii care au răs
puns de selectionarea și 
pregătirea lotului (prof. Al. 
Teofilovici, antrenor fede
ral, ing. Viorel Moraru și 
D. Manoileanu) s-au fixat, 
după unele căutări de so
luții și formule, la urmă
torul XV: Dinu, Onuțiu, 
Baciu — Veluda, M. Rusu 
(Țuțuianu) — Rășcanu (M. 
Rusu), Demian, Șerbu — 
Florescu, Oblemenco — 
Wusek, Dragomirescu, Iri- 
mescu, Țibuleac — Dăiciu- 
lescu.

Din echipă, după cum se 
vede, lipsește Penciu, acci
dentat. De asemenea, este 
posibil ca Țuțuianu să joa
ce în linia a Il-a, iar M. 
Rusu în linia a IlI-a, în ca
zul în care Rășcanu, ușor 
răcit, nu se va restabili 
pînă în ajunul partidei. în 
general, reprezentativa tă
rii noastre se impune prin 
tinerețe, printr-o putere de 
luptă apreciabilă. Și un alt 
amănunt: șase dintre com
ponență acestei garnituri 
(Dinu, Rășcanu, M. Rusu,

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 8-a)

start al tinereții In apa Îmbietoare

AZI Șl MllNE, 

ÎN SALA FLOREASCA.

Concursul

pe Ivan Cirstev (Bul- 
Tadeusz Godyn (Po- 

lozsef Ruszneak (Un- 
clasat pe locul II la 
de la Budapesta, Pe

Amatprii sportului luptelor 
vor putea urmări, în sala Flo
reasca, întrecerile din cadrul 
celei de-a Vl-a ediții a Con
cursului 
bere“ al 
ială, și 
sista la 
spectaculoase specifice acestei 
ramuri sportive. Valoarea re
cunoscută a unor concurenți 
din Bulgaria, R.D. German». 
Polonia, Suedia și Ungaria, 
la care so adaugă și repre
zentanții țării noastre, consti
tuie o garanție în acest sens.

Cele mai echilibrate înlîlnirt 
se anunță în cadrul categoriei 
57 kg, unde Nicolae Gris tea 
va avea de înfruntat asaltul 
lui Malov Stoiciu (Bulgaria), 
maestru emerit al sportului, 
clasat pe locul III Ia C.M. 
din 1963, Wolfgang Donath, 
campion al R.D. Germane, șî 
Horst Mayer, clasat pe locul 
II, Zbigniev Zideczki. cam
pion al R.P. Polone și cîștt- 
gător al turneului de la 
Budapesta. La cat. 63 kg în- 
tîlnim 
garia), 
lonia), 
garia), 
turneul 
tre Coman, Alexandru Geanta, 
Petre Venter. în sfîrșit. la 
cat. 87 kg, maestrul emerit 
al sportului Francisc Boia, 

campion european în 1965. are 
ca principal adversar pe sue
dezul Ilans Antonsson.

Antrenorul federal ION 
CRÎSNIG ne-a declarat ur
mătoarele : „Cunoaștem, valoa
rea adversarilor noștri, care 
se remarcă printr-o tehnică 
bună și un stil spectaculos 
de luptă. Sportivii noștri vor 
lupta cu multă dîrzenie, ast
fel ca rezultatele lor să con
tribuie la îmbogățirea palma
resului internațional al lupte
lor din România".

întrecerile vor avea Ioc azi 
înccpînd de la ora 11 și de 
la ora 17,30 și duminică de 
Ia ora 9,00.

internațional de „li- 
Românici. Fără îudo- 
de astă-dată vom a- 
dispute dinamice și

GH. CIORANU



Ca urmare a constatărilor făcute cu alte prile
juri și anume că mulți elevi trec dintr-un ciclu de 
învățămînt în altul pregătiți necorespunzălor Ia 
educația fizică ne am propus un raid prin mai multe 
școli din orașul și raionul Focșani în dorința de a 
prezenta citeva aspecte de la lecțiile de educație 
fizică.
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„Enigmele" 
din

Sebes Alba>
Cu ani în urmă, ficind un po

pas la Sebeș Alba, vizitasem ba
zele sportive din acest frumos oraș 
căruia prezenta zidurilor fostei 
cetăți medievale ii împrumută un 
farmec aparte. Inventivi, tovarășii 
din consiliul raional UCFS ame
najaseră la sediul consiliului un 
poligon de tir, in centrul orașului, 
utilîndu-l cu tot necesarul. De 
tras se trăgea chiar în zidul ce
tății, care se dovedea, tot atît de 
inexpugnabil ca pe vremuri.

Poposind zilele trecute la Sebeș 
Alba, am fost pus in fata unei 
prime enigme: deseoperirea poli
gonului de tir.

însoțit de- tov. Petre Besoiu, 
președintele consiliului raional 
UCFS, am purces la căutarea 
acestuia. Dar... ia-l de unde 
nu-i ! Am aflat atunci că in urma 
mutării UCFS în alt sediu, sfatul 
popular al orașului a repartizat 
încăperile deținute odinioară de 
UCFS unor cetățeni. Măsură fi
rească. Dar nefirească a fost ati
tudinea acestor cetățeni, care au 
transformat poligonul de tir în 
grădină de zarzavat, pe marginea 
căreia au instalat niște impună
toare cotețe-, din care te privesc 
curioase citeva specii de galina- 
cee. Aceasta. în pofida, faptului 
că sfatul popular al orașului a 
dat o decizie prin care se in
terzice creșterea in incinta cetății 
a sus-numitelor orătănii,

lntrebind. cine răspunde de 
această miraculoasă transformate 
a poligonului, cei în drept se as
cund după deget, inrinuindu-se 
reciproc.

•ir
Tot acum cîtiva ani, vizitasem 

și sala de sport „Flamura" a li
ceului din localitate: frumoasă, 
luminoasă, încăpătoare și încă 
„in putere'’ — în ciuda vîrstei — 
sala aceasta găzduia multe com
petiții sportive. Am regăsit-o 
într-o stare jalnică : parchetul de
teriorat de ciupercă, pereții afu
mați, coșcoviți pe alocuri. Așadar, 
o a doua enigmă : cum de a ajuns 
sala în asemenea hal?

Dezlegarea ei am făcut-o cu 
destulă ușurință, a fiind că de 
cîtva timp, prin bunăvoința tov. 
Ion Țirlea, directorul liceului din 
Sebeș, sala de sport a devenit 
sală de festinuri, în care s-au dat 
baluri, s-au organizat petreceri, 
mici agape cu urmări nefaste 
pentru „sănătatea” pereților, a 
parchetului : pereții s-au afumat 
de fum de țigară, iar parchetul a 
căpătat stranii pete de pe urma 
tăvilor cu fripturi si a bateriilor 
cu vin.

Am urcat la balconul sălii, acolo 
unde sg putea juca tenis de masă. 
Nu am de gînd să fac întregul 
inventar al lucrurilor găsite aici, 
dar cred că. e nevoie, totuși, să 
înșir citeva: rufe puse la. uscat, 
o antenă de televizor neterminată, 
lăzi, ctrpe murdare.

— Cui aparțin ? am întrebat.
— Administratorului liceului, 

care ocupă două camere aici. Două 
camere care de drept ar trebui să 
constituie vestiar pentru profesori,, 
antrenori etc., precum și un club 
pentru șah — a fost răspunsul.

Tov. Nicolae Comea, adminis
tratorul liceului, a înțeles să-și 
facă bucătăria la intrarea in bal-
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Educația fizică și... joaca

con, astfel incit mirosurile apeti- - 
sânte ale mincării intră în sala | 
de sporturi. Iar pe balcon, și-a 
făcut uscătorie de rufe, debara și I 
un mic atelier pentru, antene de • 
televizor.

Directorul liceului a promis de I 
nenumărate ori că administrato
rul va fi stopat din „extinderile" | 
sale și mutat. Promisiune zadar- I 
nică. Deocamdată, sala de spor
turi va intra în reparații capitale. | 
înainte de vreme.

Dezlegată și cea de-a doua •
enigmă, am vrut să trec Za a I 
treia : să aflu de ce tribunele sta
dionului orașului sînt nereparate, | 
cu grinzile putrede, constituind 
un pericol pentru integritatea cor- 1 
porală a spectatorilor, de ce pista ■ 
de atletism e, practic... imprac
ticabilă etc.

Credem însă că aceste enigme 
pot fi dezlegate de către cei în > 
drept și fără ajutorul ziarului I 
nostru. De aceea, ne oprim aici. 
Le-am enunțat și așteptăm rezol- | 
varea lor.

SEVER NORAN

Se știe că primele no
țiuni de educație fizică 
ce se dau elevilor din 
clasele I—IV se bazează 
pe un fond adecvat ca
racteristicilor lor de 
vîrstă. Mai ales la cla
sele I—II. Dar să ve
dem care este, caracte
rul lecțiilor de curs. La 
Școala generală nr. 1 
din Focșani am sosit 
chiar într-o pauză. Am 
întrebat pe copii ce -oră 
au și am primit răspuns 
că urmează lecția de e- 
ducație fizică, pe care o 
vor ține afară. Pînă la 
începerea lecției am a- 
runcaf o-, privire asupra 
terenului de volei din 
curte. Am; notat existența, 
unei gropi cu nisip în 
care copiii se zbenguiau 
în această recreație, îm- 
prăștiindu-1. mulțimea de 

i cioburi aruncate în 
curte ; în concluzie, era 
prost îngrijit. Trecuseră 
mai bine de 10 minute 
de cînd trebuia să în
ceapă lecția și pauza... 
continua. Nici urmă, de 
profesor. După alte 10

■ minute- își face apariția 
tov. director al școlii, I- 
rimia Cristea, care ne 
anunță că ora de educa
ție fizică cu clasa a Il-a 
va fi ținută de învăță
toarea Safta Pricope. 
Cercetăm cu atenție 
curtea... Numai copiii 
clasei a Il-a, alergînd 
după o minge. Facem 
împreună înconjurul șco
lii și, în sfîrșit, găsim 
pe tov. învățătoare la

■ umbră cu cîteva fetițe
- pe care Ie învăța un pas 

de dans. La nedumeri
rea noastră, am primit

: răspuns că „și pasul de 
dans face parte din obli
gațiile pe care le are 
învățătorul la ora de ,e- 
ducație fizică". Nu zicem 
ba ! Dar, sacrificînd 
trei sferturi din clasă ? 
Intră și asta în obliga
țiile învățătorului ? Iată 
ce își notase învățătoa- 
rea în planul calenda
ristic pentru lecția res
pectivă : săritura liberă 
la groapa cu nisip, eu 
bătaia pe un picior și a- 
terizarea pe ambele pi
cioare, săritura în lun
gime fără elan, săritura 
în lungime cu elan de 
&—10 m, mingea prin 

J „tunel". Așadar, de la 
ce și-a propus, la ce a

• realizat este o mare di
ferență. Adevărul este 

că mulțj învățători nu 
cunosc bine sensul spe- 

; cificărilor din programa 
de învățămînt Educa
ția fizică aici nu consti-

- tuie o> obligație de e- 
gală importanță cu cele
lalte obiecte. Ca dova-

* dă. nerespectarea timpu
lui afectat acestei ma
terii. Spunem acest lu
cru, gîndindu-ne la 
faptul că la aceeași 
școală o altă clasă a 
ieșit la ora de educa
ție fizică după 30 de 
minute.

Am asistat la ora tov. 
învățătoare Mariana Do- 
garu de la Școala de 
4 ani din Odobcști. Lec
ția. în sine, a fost bine 
organizată, copiii cunoș
teau multe jocuri etc. 
Dar majoritatea acestor 
jocuri nu erau în ton 
cu caracterul unei ore de 
educație fizică. Cea 
mai mare parte din timp 
s-a cîntat și s-a dansat 
(!?). Fiecare elev în 
felul său. Ceea ce a a- 
mintit că ne aflăm la o 
lecție de educație fizi
că, a fost exercițiul de 
aruncare și prindere a 

mingii făcut în ultimele 
minute ale lecției.

Oare această derută pe 
care aml întîlnit-o în 
rîndul învățătorilor, în 
ceea ce privește organi
zarea lecției, se dato
rează numai lipsei unui 
îndrumar cum recla
mau ei ? Să zicem că 
și aceasta este o cauză. 
Dar majoritatea învăță
torilor cu care am stai 
de vorbă nu cunosc ter
minologia specifică, de
numind incorect exerci
țiile și mișcările, denu
miri pe care volens no
lens copiii le rețin așa 
greșite cum sînt

Am constatat, de ase
menea, (și nu numai la 
clasele mici), că lecția 
de educație fizică este 
pentru învățător o oră 
de ,.bine-meritată“ odih
nă. La Școala generală- 
din comuna Popești, în
vățătoarea Georgeta Po- 
stolache făcuse la lec

RAID ANCHETĂ PRIN ȘTOIILF DIN RAIONUL FOCȘANIDestui „corigent printre cei care predau educația fizică
ția terminată cu 5 mi
nute înainte de a sosi 
noi, cităm .un joc... 
nu știu cum se cheamă 
„Foc și apă“... ba nu, 
„Găsește ce-am ascuns", 
nu... Formidabil ce lap
sus 1 La 5 minute după 
oră ! Iar colega sa Tica 
Cristache executase cu 
copiii exerciții în bănci. 
De ce? Afară era cam 
răcoare și „pentru sală 
nu avem echipaj" (n.n. 
— echipament).

Aproape toți învăță
torii cu care am stat de 
vorbă nu citesc materiale 
de specialitate pentru a 
se lămuri în direcția 
care-i interesează. Ba, 
unii nici n-au auzit de 
Instrucțiunile comune 
ale Ministerului învătă- 
mîntului și Consiliului 
General al UCFS. însăși 
directoarea școlii din 
Popești nu le cunoștea, 
deși ar fi trebuit să le 
prelucreze în consiliul 
pedagogic.

învățătorii nu încearcă 
să se documenteze, să 
asiste la orele ținute de 
profesori, să-i consulte 
în problemele mai difi
cile pe care nu le pot 
rezolva singuri.

Aveți dreptate?

Așadar, contribuția pe 
care o aduc lecțiile de 
educație fizică la dez
voltarea fizică a elevilor 
din clasele I—IV în 
școlile vizitate este mi
nimă. După cîte am 
constatat în școlile raio
nului Focșani, copiii nu 
sînt pregătiți în clasa a 
V-a îa nivelul cerințelor 
programei. Aveți drep
tate tovarăși profesori 
cînd spuneți acest lucru! 
Dar dumneavoastră cum 
încercați (ca specialiști 
care nu predau docît e- 
ducația fizică) să reme- 
diați această lacună ? 
Să vedem. Asistînd la 

lecția clasei a Vl-a, ți
nută de tov. profesoară 
Ana-Zoe Ionescu de la 
Liceu] din Odobești am 
avut impresia că ne aflăm 
încă la lecția cu clasa 
a. Il-a din aceeași loca
litate. Și, dacă elevii ar 
fi fost puși să. cînte. în 
timp ce executau mișcă
rile, ar fi existat o ase
mănare perfectă. Se exe
cutau pasa și trasul la 
poartă în jocul de hand
bal. Dur, se vedeau de 
departe stîngăcia în miș
cări, lipsa de pregătire 
și încercarea tinerei pro
fesoare de a da o altă 
impresie nivelului real 
al clasei. Elevele (mai 
ales) își pasau mingea 
de la 3—4 metri, dar 
cea care primea mingea 
o scăpa printre mîini ; 
o aruncare ca la popice, 
alergau (mai bine zis 
mergeau) spre poartă si 
șutau anemic. Ce comen
tarii mai necesită un ase
menea nivel de pregăti
re ? Și s-au scurs doi 
ani de cînd acești elevi 
au trecut de la învăță
tor la profesor. (în 
schimb, la aceeași școală 
o oră mai tîrziu, am a- 
vut- un exemplu de mo
dul cum trebuie ținută 
o lecție de educație fi
zică, oferit de profe

sorul Datcu Bunea. Clasa 
a Vll-a A a arătat. în- 
tr-adevăr, că este o cla
să pregătită, că se află, 
integral, la nivelul ce
rințelor).

La alte două școli ge
nerale nu ne-am putut 
da seama de nivelul ele
vilor, deoarece- nu se 
desfășurau lecțiile. De 
exemplu : la. Școala ge
nerală din Urechești în
vățătorul Teodor Dra- 
gomirescu, căruia i s-au 
dat spre... beneficiu orele 
de educație fizică, are 
o ..pregătire" multilate
rală : predă educație fi
zică și caligrafia, este 
directorul căminului cul
tural și „administrator 
voluntar". Primele în
deletniciri sînt oficiale. 
Ultima o face fără pla
tă. în timpul... orelor de 
educație fizică. La so
sirea noastră, elevii din- 
tr-a VUI-a îl așteptau 
la clasă. Avea două ore 
la rînd. N-a venit ! L-am 
așteptat și noi ca și ele
vii în zadar. De data 
aceasta se afla la Foc
sani, după lemne;

Nici la Școala gene
rală. din: Budești nu am 
avut fericirea să vedem 
o lecție de educație fi
zică. în orar. existau, 
dar ce folos ? Profesoa
ra Profira Barbu se afla 
în clasă cînd, însoțiți de 
tov. director Ionel Lun- 
gu, am vizitat-o. Era 
însă la ora de... lectură 

Acest lanț al cauzelor ar putea fi prelungit fiecărei verigi slzfco
zîndu-i o cauză de felul celor arătate și tuturor nna fundamentală: Mgfijența 
sau lipsa generală de interes.

Eliminarea lacunelor de care am amintit cere o muncă susținută
forurilor interesate pentru organizarea lecțiilor de educație fizică și dezvoltarea
sportului școlar. Altfel nu se va putea depăși mediocritatea în care m găsește. 
Fiecărei verigi să i se acorde o importanță egală, pentru ca acest lanț să na mai 
fie un lanț al slăbiciunilor.

Profesoara la catedră, e- 
levii în bănci. Cînd a 
văzut că are oaspeți, 
profesoara i-a pus pe 
copii să se dezbrace în 
bănci și, tot acolo,, să 
facă ceva exercițiu De 
ce nu se ține lecția de 
educație fizică în sală ? 
Ni &-a răspuns : E frig, 
iar în mijlocul sălii, de 
sport (destul de încăpă
toare) se află o masă 
de tenis. Și eforturile 
ar fi fost prea mari 
pentru a fi dusă într-un 
colț (! !). Am ieșit să 
vedem sala. Apoi, cu 
10 minute înainte de 

sfîrșitul orei, ne-am în
tors. Lectura reîncepuse. 
Copiii, care cu 20 de 
minute mai înainte se 
dezbrăcaseră în bănci 
(! !), erau deja echipați. 

Dacă nu vedeam și 
ore ținute ca lumea de 
profesori ca Datcu Bu
nea (Odobești), Edu Stan 
(Popești) am fi avut im
presia că în raionul Foc
șani educația fizică este 
inexistentă în; școală. 
Exemplele sînt elocvente 
în acest sens. Și, atunci, 
se mai poate da vina 

pe învățător ? Aveți 
dreptate, tovarăși pro
fesori. cînd spuneți acest 
lucru ?

De ce?

Una din măsurile cele 
mai importante pentru 
dezvoltarea sportului 

școlar a fost introduce
rea cu caracter expe
rimental a predării edu
cației fizice la clasele 
mici de către profesori 
de specialitate. Rezulta
tele au fost lăudabile. 
Toți profesorii cu care 
am stat do vorbă afir
mau că, în felul acesta, 
în clasa a V-a elevii ve
neau mult mai bine pre
gătiți. Cu timpul însă 
această inițiativă, a în
ceput, în mod inexpli
cabil, să-și reducă aria. 
De ce ? Este mai nime
rit ca profesorii de edu
cație fizică să-și comple
teze catedra cu ore la 
alte obiecte, cum am în- 
tîlnit în multe școli foc- 
șănene ?

Ba mai__ mult ! La li
ceul din Odobești pro
fesorul de atelier I. Ma
cedon își completează 
catedra cu. ore de edu
cație fizică ! Tn alte șco
li profesorii de sport 
predau muzică, desen, 
caligrafie etc.

Considerăm că Minis
terul îhvățămîntului tre
buie să reia în discuție 

problema predării edu
cației fizice de profe
sori specialiști.

Ceva despre

materia'ele sportive

în raionul Focșani au 
fost cumpărate, anul tre
cut. mari cantități de 
materiale sportive pen
tru școli. Valoarea lor 
s-a ridicat la 320 000 lei. 
Au fost ele bine repar
tizate și judicios folosi
te? NU ! Astfel, la 
școala generală din Ro
dești au fost trimise ins
talații pentru săritura 

cu prăjina, instalații de 
care nu este nevoie (nu 
se învață ele alte probe 
de atletism mai accesi
bile elevilor, dară-mi-te 
săritura cu prăjina). Și 
chiar dacă s-ar face, cu 
ce să sară devii dacă 
nu li s-a adus și pră
jină. (De fapt, programa 
de învățămînt nu preve
de „săritura cu prăjina") 
Aceeași situație la li
ceul din Odobești, unde 
aceste instalații stau și 
acum în ambalaj. Tot la 
școala din Budești au 
fost trimise 5 trambuli
ne, în timp ce alte școli 
nu au de loc sau insu
ficient. Alte școli au 
primit suporți pentru 
săritura în înălțime fără 
ștachete, greutăți de 5 
kg. pentru elevii mici, 
panouri moderne de bas
chet care zac în curțile 
școlilor, garduri care 
sînt întrutotul inutile (la 
Popești, de pildă) etc. 
etc

Au avut oare investi
țiile de care vorbeam 
vreo eficiență practică* 
în condițiile în care 
materiale costisitoare nu 
pot fi folosite ? în a- 
ceastă direcție, secția de 
învățămînt acuză direc
țiunile școlilor de fap
tul că nu au cerut ma
terialele necesare, iar di
recțiunile mi prea sînt 
de acord cu acuz a ți a. 
Dar confuziile de repar
tiție, în urma cărora 
unele școli primesc prea 
multe materiale de cm 
sortiment, iar altele de 
loc. cine le-a făcut ?

Aspectele necaresptm- 
zătoare ale educației fi
zice în unele școK de pe 
Milcov au foarte multe 
explicații. Vom indica 
numai cîteva dintre de t

1. — Pregătire* no- 
satisfăcătoare a unor ca
dre didactice chemate 
să predea educația fi
zică.

2. Lipsa de entuziasm 
și de dragoste pentru 
meseria aleasă.

3. Nu se organizează 
activitatea sportivă u»

cadrul asociațiilcr șeo-

selecție.
4. Controalele secției 

de învățămînt raionale 
sînt foarte rare și. în 
general, nu se inspectea
ză și lecțiile de educa
ție fizică. De pildă. Ia 
Școala generală din Po
pești nn s-a mai făcut o 
inspecție, după cum măr
turiseau profesorii și în
vățătorii de aici, din 

anul școlar 1963—64. Și 
nici directorii de școli 
nn acordă prea mare im
portanță controlului lec
ției de educație fizică.

5. Profesorii^ na țin 
lecții demonstrative la 
clasele mici 'dar coui să 
țină, cînd le aedijeazâ. 
chiar pe ale lor F pen
tru a aiuta metodic pe 
învățători, iar aceștia na 
solicită ajutor.

AUREL BREBEANU



Mai multi tineri de la sate 
pe stadioane!

Pe marginea conferinței organizației regionale UCFS -București

O dată en continua prosperare a industriei, agriculturii și culturii 
pe meleagurile regiunii București,’ care oferă oamenilor noi ori
zonturi de viață, prind rădăcini tot mai puternice educația fizică 

fi sportul.
Darea de seamă prezentată la Conferința organizației regionale 

UCFS, ale cărei lucrări s-au desfășurat recent în Capitală, precum și 
discuțiile consistente purtate pe marginea ei, au relevat succesele 
cele mai importante obținute in ultimii ani în acest domeniu, rod al 
eforturilor susținute depuse de activiștii (saiariați și voluntari), de 
antrenorii, tehnicienii și sportivii din regiunea București. Aceste rea
lizări, superioare cantitativ și calitativ celor din perioadele anterioare, 
se adaugă ca noi și prețioase valențe patrimoniului mișcării noastre 
sportive, contribuie la înflorirea sportului românesc.

Cu justificată mîndrie s-a vorbit în timpul lucrărilor Conferinței 
despre titlurile de campioni republicani la atletism (prin Erica Stoe- 
nescu), navomodelism (Nicolae Băncilă), lupte libere (Dumitru Tin- 
deche) și șah (Florica Niculescu), despre noile recorduri ale țării 
stabilite de sportivii regiunii București, despre creșterea numărului 
de sportivi clasificați (printre care 12 maeștri ai sportului) și secții 

sportivi legitimați la 16 ramuri de 
sport), care oferă noi dimensiuni 
sportului de performanță din 
această parte a țării, ale cărui

afiliate (1 351 secții cu circa 14 300

Critica a ajutat
® Pe urmele materialelor 

publicate

„SALA DE SPORT 
A ȘCOLII DIN DAIȚA 

ÎN PHUCOL r
Semnalul ziarului dat prin; 

articolul cu titlul de mai sus,. 
apărut în numărul 5231, aj 
fost reținut de Comitetul exe-? 
cutiv al Sfatului popular al 
regiunii București care, așa 
cum ni se relatează in răspun
sul primit, a intervenit 
prompt, anulind hotărirea 
Secțiunii de invătămint a 
Sfatului popular raional Giur
giu referitoare ia mutarea 
grădiniței sezoniere de copii 
în sala de «port din comuna 
bălța-

.A fost, desigur, o măsură 
pripită, fapt pentru eaie — 
ne comunică in continuare' 
Sfatul popular al regiunii' 
București — șeful secțiunii 
raionale de invățămint Giur
giu a fost criticai, iar teotări-" 
rea infirmată. Pmă la urmă, 
acționîndu-se cu mai mult dis-’ 
cemămînt, soluția a fost gă-' 
silă, în sensul că grădinița 
sezonieră a căpătat un local 
propriu, iar sala de sport a5 
rămas să folosească in conti
nuare scopului pentru care a 
fost creată**. Foarte bine 1

„SUPERSTIȚIE SAIL. 
NEGLIJENȚĂ r-

Acesta era titlul unei nota 
critice, apărută la rubrica» 
„Alb și negru“ din ziarul nos-t 
tru nr. 5253, în care erau sa-< 
tirizate lipsurile Consiliului! 
orășenesc UCFS Brașov in< 
problema popularizării com
petițiilor sportive. Conside-i 
riad justă critica, Consulat 
orășenesc UCFS -Brașov ne, 
asigură că s-au luat măsuri 
pentru remedierea deficiențe-, 
lor semnalate. Si pentru a ne, 
convinge pe deplin, organul, 
respectiv ne-a trimis și un, 
model de afiș (foarte reușit), 
prin oare 6e vor populariza 
toate competițiile sportive pro
gramate într-o săptămină." 
Faptul nu poate decît să ne 
bucure. Rămîne doar ca afi
șele 6ă fie expuse în locuri 
ctît mai vizibile.

„PANA DE... 
RĂSPUNDERE4*

Despre felul în care ea a, 
fost... reparată ne relatează 
într-o scrisoare Clubul spor
tiv muncitoresc Cluj, care — 
totodată — își însușește cri
tica apărută în ziarul nostru.- 
Ea se referea la lipsa de răs
pundere manifestată de biroul, 
secției de fotbal a asociației 
„Clujeana" în organizarea de-t 
plasărilor echipei, fapt care> 
s-a soldat cu neprezentarea la 
un joc programat cu echipa- 
A.S.A. Tg. Mureș. Pentru ca 
pe viitor asemenea „pene* să 
nu se mai producă, conduce-1 
rea clubului și consiliul aso
ciației sportive Clujeana au< 
dat sarcini precise tovarășilor. 
Care se ocupă de treburile ad
ministrative ale echipei de' 
fotbal. t

------------------------- ------------------- 

tradiții sînt încă în formare.
Dar ceea ce s-a remarcat în

deosebi de către participanții la 
conferință a fost plusul de can
titate și calitate ciștigat în ulti
mii ani în activitatea sportivă 
de masă, sub toate aspectele 
safe. De iapt. regiunea București 
oferă de mai multă vreme un 
bun exemplu in această direcție, 
a găsirii și folosirii celor mai 
eficace mijloace de atragere 
a maselor spre terenul de sport 
(îndeosebi în mediul rural) ex
periența și inițiativele organelor 
și organizațiilor UCFS din regiu
ne avind atributele necesare răs- 
pindirii lor, cu deplină eiiciență, 
și in alte regiuni ale țării.

Este desigur un motiv 'de sa
tisfacție că prin munca depusă 
în asociațiile sportive din orașele 
și satele regiunii, numărul purtă
torilor Insignei de polisportiv a 
ajuns la 32 313 (dintre care 
27 034 fete), ceea ce face ca la 
acest capitol regiunea București 
să ocupe locul patru pe țară. 
Remarcînd raptul că in raionul 
Giurgiu există purtători ai Insignei 
în fiecare comună, tov. Dumitru 
Răcani, președintele consiliului 
raional UCFS. aprecia că unul din 
iactorii principali care au concu
rat la reușita acestei acțiuni îl 
eoustitnje colaborarea pe deplin 
imctnoasă intre asociațiile spor- 
trve si org—frățiile U.TSC.

Rezultate meritorii s au obtmut 
si tn ceea ce privește organiza
rea cawpioBatcI-ji asociației spor
tive. to acest <ems este rie rele
vat inițiativa Mittn1-' raional 
1CFS Călăraș, care in anul tre
cut a o rg acri a? caapiooatnl aso
ciațiilor sporii «c #1 SALI-ari, 
cu etapă ^e asociație $î raională 
la patra «aurari de «port pretva

UCFS SlotetM « CUârați care 
organizează asraa! riicoIM crrtrit 
al taloanelor mpeetive.

După cum s-a relevat și în 
Conferință, unul din mijloacele 
cele mai eficace de atragere a 
tineretului sătesc pe terenurile 
de sport, care se bucură de o 
frumoasă tradiție în regiunea 
București, îl constituie duminicile 
cultural-sportive (în anul trecut 
numărul lor s-a ridicat la 3 500, 
față de 2 400 cu un an înainte) 
Pentru aceste manifestări popu
lare, asociațiile sportive, în cola
borare cu organizațiile U.T.C. și 
căminele culturale, întocmesc pro
grame interesante, care îmbină 
armonios activitatea sportivă cu 
cea cultural-artistică. O bună ex
periență oferă în acest sens aso
ciația sportivă „Drum nou" din 
comuna Radu Negru, raionul Că
lărași, precum și asociația spor
tivă Teleormanul Roșiori, al că
rei reprezentant la Conferința 
regională, tov. Ion Filip, remarca 
marele succes de participare de 
care se bucură întotdeauna aces
te adevărate sărbători ale cînte- 
cului și jocului organizate pe 
frumoasa bază sportivă din co
muna sa. Ca pozitivă a fost a- 
preciată de cei care au luat cu- 
vîntul în Conferință și activita
tea sportivă de masă cu caracter 
tehnico-aplicativ, îndeosebi tirul 
sportiv luînd în Ultima vreme 
extindere în rîndurile tineretului 
din regiune.

Deși progresele înregistrate 
sînt evidente, -participanții 
la lucrările Conferinței au 

arătat că există încă numeroase 
posibilități nefolosite pentru a- 
tragerea unui număr și mai ma
re de tineri și tinere de la sate 
in practicarea organizată și siste
matică a exercițiilor fizice și a 
sportului. în spirit critic și auto
critic ei au scos in evidență ră- 
mînerile în urmă din unele aso
ciații sportive.

Astfel, s-a semnalat că nu în 
puține locuri continuă încă să 
fie subapreciată importanța prac
ticării educației fizice și sportu
lui chiar în formele cele mai 
simple. Excursiile, drumeția, ciclo
turismul — forme de mișcare în 
aer liber îndrăgite de tineri și 
de ceilalți oameni ai muncii — 
au fost și sînt considerate ca 
preocupări secundare de către 
unele asociații sportive din raioa
nele Drăgănești. Zimnicea. Ti tu. 
Răcari, care -nici au au consti
tuite comisii de turism sau au co
laborează cu organizațiile U.T.C. 
pentru inițierea de acțiuni tu
ristice.

Chiar și in ceea ce privește 
organizarea duminicilor coltaral- 
sportive. propri: mediului raraL 
ăa care există o experiență «■- 
-perimară after regămnt ne maai- 
taală tacă rictâriențe numărul a

cestor manifestări fiind încă des
tul de redus in unele raioane. 
Este de neexplicat cum experien
ța bună dobindită de unele aso
ciații sportive în organizarea du
minicilor cultural-sportive nu a 
putut fi pînă acum extinsă în 
întreaga regiune.

La fel de curios apare și faptul 
că în regiunea București — afla
tă, cum se arăta mai sus, pe lo
cul patru printre regiunile din 
țară — un număr de 146 aso
ciații sportive (majoritatea la 
sate) nu au nici un purtător al 
Insignei de polisportiv (în raio
nul Fetești 30 asociații, în raio
nul Lehiiu 14, în raionul Slobo
zia 13 etc.). Dar și în acele locuri 
unde există purtători ai Insignei, 
situația nu este întrutotul satis
făcătoare, deoarece majoritatea a- 
cestora o formează elevii. De pil
dă, în comuna Bălăci, din raionul 
Roșiori, asociația sportivă figu
rează în scripte cu 238 purtători 
ai Insignei, dar dintre aceștia 202 
sînt elevi și numai 36 țărani 
cooperatori, cărora, pe deasupra, 
li s-au trecut ca îndeplinite nor
mele cu multă îngăduință.

Așa cum era și de așteptat, 
o mare pondere în dezba
terile Conferinței a avut-o 

situația sportului școlar din re
giune, inclusiv activitatea aso
ciațiilor sportive școlare de la 
sate. S-a subliniat, pe bună 
dreptate, că și în mediul rural 
școlile trebuie să aibă o greu
tate specifică crescîndă în activi
tatea de cultură fizică și sport, 
dar că în comunele din regiu
nea București pașii care se fac 
în această direcție sînt încă ti
mizi. in multe locuri activitatea 
sportivă se rezumă la orele de 
educație fizică, acestea fiind, Ia 
rîndul lor, destul de vitregite. 
Așa cum se întîmplă Ia școala 
generală de 8 ani din comuna 
Belciugatele, unde profesoara su
plinitoare Ioana Leatris se rezu
mă în orele de educație fizică 
la a da drumul copiilor în curtea 
școlii pentru a zburda în voie, 
iar alteori, aceste ore sînt folosi
te pentru... matematică (1).

Cu totul nesatisfăcătoare este 
situația atletismului in școli, pro
blemă ridicată în Conferință și 
de tov. Maria Duță, prof, de edu
cație fizică, care arăta, printre 
altele, că centrul de atletism șco
lar din Armășeșli a ajuns prac
tic la autodesființare. Vorbitoarea 
a subliniat cu justețe că una 
din cauzele primordiale ale sla
bei activități a sportului școlar 
o constituie lipsa de pasiune a 
unor cadre didactice. De fapt, 
nici nu este de mirare să fie așa, 
de vreme ce, așa cum relata în 
cuvîatul său tov. Manole Oltea- 
■u, președintele Consiliului raio- 
ual UCFS Videle, din cei 46 de 
profesori de educație fizică exis- 
tenți în raion, mimai 9 au cali
ficarea necesară.

Deficiențele care se manifestă 
încă în sportul școlar, ca și în 
general în activitatea sportivă 
din regiune, au desigur și alte 
cauze. Una din ele este și stilnl 
deiectaos de iucrn al activiști
lor Consiliului regional UCFS și 
consiliilor raionale. Aceștia merg 
rar pe teren, din care canză, atit 
îndrumarea consiliilor asociații
lor sportive, cit și controlul acti
vității -acestora se fac sporadic 
soperiicial. De mai

mulți vorbitori au criticat !n 
Conferință tendința spre extin
derea formelor birocratice de lu
cru, excesul de planuri și situații 
statistice.

In cuvîntul său, tov. Cornel 
Băjenaru, secretar al Comite
tului regional de partid, a sub

liniat că succesele obținute pînă 
acum de către activiștii, antre
norii, tehnicienii ți sportivii din 
regiunea București nu se ridică 
ia nivelul cerințelor și mai ales 
al posibilităților existente. Se or
ganizează încă prea puține în
treceri interne în asociațiile spor
tive, de obicei ele rezumîndu-se 
doar la fotbal. In unele localități, 
cum sînt Potlogi-Titu, Țăndărei. 
Poienari și altele, nu are loc luni 
de zile nici un concurs sportiv. 
Vorbitorul a făcut observația că 
deși regiunea are multe cursuri 
de apă pe teritoriul său (inclu
siv... Dunărea), natația de perfor
manță este ca și inexistentă. Sub
dezvoltate sînt și gimnastica, 
atletismul. Turismul, la rîndul 
său, nu a luat încă proporțiile 
dorite. în privința creării condi
țiilor materiale favorabile prac
ticării sportului, vorbitorul a re
marcat că, mai ales la sate, exis
tă largi posibilități pentru ame
najarea de baze simple pe lingă 
școli și căminele culturale.

Tov. Băjenaru a subliniat, de 
asemenea, necesitatea îmbunătă
țirii colaborării dintre asociațiile 
sportive, organizațiile U.T.C. și 
celelalte organizații obștești, fără 
de care mișcarea sportivă nu va 
cunoaște avîntul dorit

In încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tov. 
Avram Lăptoiu, vicepreședin

te al Consiliului General al 
UCFS, care s-a referit îndeosebi 
la activitatea sportivă din școli. 
Vorbitorul a precizat oă ți în 
regiunea București, ca pretutin
deni în țară, școala trebuie să 
devină baza trainică a activității 
de cultură fizică și spori, izvo
rul de elemente talentate pentru 
sportul de performanță. Faptul 
că în prezent numai jumătate 
din numărul elevilor existenți in 
regiune fac, într-un fel sau altul, 
sport nu ne poate mulțumi. Sla
bul nivel al procesului de educa
ție fizică și al activității sportive 
din multe unități de învălămlnt 
are ca urmare directă menține
rea unui procent ridicat al ele
vilor și elevelor care nu pot în
deplini normele de control, care 
manifestă o insuficientă dezvol
tare a forței, rezistenței, vitezei 
și îndemînării.

Pentru îmbunătățirea situației 
existente, a spus tov. Lăptoiu, 
este necesar ca profesorii de edu
cație fizică să muncească cu toa
tă pasiunea și priceperea lor, ca 
sprijinul secțiilor de învățămint 
de pe lîngă sfaturile populare să 
devină și mai substanțial, la fel 
ca și colaborarea acestora cu con
siliile asociațiilor sportive din 
regiune.

I
* •

Conferința a ales noul Consiliu 
regional al UCFS, din care faa 
parte Romulus Cioacă (președin
te), Stan Cristea și prof. Mihai 
Constantinescn (vicepreședinți).

C. TIRANESCU

La Ponoare!

„Sărbătoarea lilîacu!m“

La Ponoare, In apropiere de Baia de Ara
mă, la poalele munților Mehedinți si Vi Lean, 
șoseaua traversează podul natural Zătanul de 
piatră. De aici drumul urcă spre un alt mo
nument natural — pădurea de liliac. Floarea 
violacee îmbălsămează aerul cu parfumul său.' 
Pe aceste pitorești meleaguri oltene șirau dat ' 
întfinire, în a doua duminică a lunii mai, mal ' 
bine de 25 000 de oameni ai muncii din îm
prejurimi ca și din toate colțurile țării. Au 
venit la tradiționala „Sărbătoare a liliacului*4.

Buciumași! și hăulitorii în frumoase costume 
naționale au deschis festivitatea. Apoi, pe 
estrade au apărut orchestre populare, echipele 
de dansuri. Peste tot a domnit voia bună.

Din program n-au lipsit întrecerile sportiva. 
Pe terenul de volei s-au întrecut echipele din 
Cerna, Baia de Aramă și Olimpia Filiași, par
ticipante la campionatul regional. O frumoasă 
demonstrație de gimnastică au făcut elevii 
liceului din Baia de Aramă. l-au urmat 
luptătorii de „clasice” de la asociațiile spor
tive Metalul și Dunărea—Turnu Șeverin, hal
terofilii de la Voința—Tr. Severin, concurențil 
înscriși la Jocuri... distractive.

Pe înserat, întrecerile sportive au luat sfîr* 
șit. Spectatorii au .părăsit Ponoarele încîntațU 
Tuturor le-a părut rău că timpul a trecui 
prea repede. Petrecuseră o zi de neuitat îa 
minunata pădure de liliac.

Text și foto : ION MiHATCA
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Unde mergem?

9 ATLETISM i Stadionul „23 August*, 
de la ora 9.00 și 15,45 : Concursul repu
blican de primăvară al seniorilor.

• RUGBI : Terenul Vulcan, ora 16:
Vulcan — Construcții ; Stadionul Tine
retului — IV, ora 17: Arhitectura — 
Științe economice; Stadionul Tineretu
lui — 11, ora 17,30: Proiectantul —
I.P.G.G.; Stadionul Giulești, ora 17,30: 
Rapid — Agronomia Cluj.

& CAIAC-CANOE: Lacul Snagov. 
de la ora 9,00 și 13,00 : Concurs dotat 
cu „Cupa Dinamo".

• LUPTE LIBERE: Sala Floreasca,

de la ora 11 și ora 17,30: A Vl-a edi
ție a concursului internațional.
• HANDBAL t Stadionul Tineretului, 

de la ora 16,45: Științe economice — 
Politehnica Bno, (1 II), I.C.F. — Univer
sitatea II Buc. (1 II).

• TIR i Poligoanele de la stadioanele 
Tineretului și I.G.F., de la ora 9: Cam
pionatul centrului universitar București 
(armă sport 3x10 1 băieți și fete).
• FOTBAL: Stadionul Republicii, 

ora 19: Progresul — Jiul Petroșeni 
(cat. A).

— Politehnica ; Stadionul Tineretului — 
IV. ora 10,30: I.C.F. — Constructorul t 
Stadionul Progresul, ora 11: Progresul
— Lokomotive Leipzig.

• GAIAC-GANGE t Lacul Snagov, 
de la ora 9,00: Concurs dotat cu „Cupa 
Dinamo'.-

L

duminică
• ATLETISM: Stadionul .23 Au

gust*, de Ia ora 9,00 și 16,00: Concursul 
republican de primăvară al seniorilor.

• RUGBI: Stadionul Republicii, ora 
17.30 : România — Italia (în cadrul edi
ției a II-a a .Cupei națiunilor") ; Tere
nul Aeronautica, ora 10: Aeronautica

• LUPTE LIBERE: Sala Floreasca, 
de la ora 9: A Vl-a ediție a concursu
lui internațional.

• HANDBAL t Stadionul Giulești, 
ora 10: I.C.F. — Politehnica II Tim. 
(m II), Rapid — Tehnometal Tim. 
(m II) ; Terenul Dinamo, ora 16,30: 
Confecția B — Rapid Buc. (f I), Dinamo 
— C.S.M. Reșița (m I).
• BASCHET: Sala IGHF (str. Ura

nus 7), de la ora 10: Voința Buc. — 
Comerțul Tg. Mureș (mase, cat B I).

• GIMNASTICĂ : Sala Floreasca, de 
la ora 17: Intîlnirea dintre selecționa

tele școlare ale României și reprezen
tativele de jnniori ale R. F. a Ger
maniei.

5®' TIR : Poligoanele de la stadioanele 
Tineretului șl I.G.F., de la ora 8,30: 
Campionatul centrului universitar Bucu
rești (armă sport 3x20 f băieți șl fete).

• FOTBAL i Stadionul Republicii, 
ora 15,30: Dinamo — Farul O-ța (cat. 
A) ; Stadionul Politehnica, ora 10: Po
litehnica — Oțelul Galați (cat. B) ; Sta
dionul Giulești, ora 9,30: Rapid C.F. 
Buc. — S. N. Oltenița (juniori), ora 11 : 
Rapid C.F. Buc. — Metalul Tîrgoviște 
(cat. C) ; Stadionul ,23 August', tere
nul IV, ora 12: Metalurgistul Buc. — 
I. M. Medgidia (juniori) ; Stadionul ,23 
August', terenul II, ora 12: Viitorul — 
Metalul Tîrgoviște (juniori) ; Stadionul 
Voința, ora 12: Șc. sp. nr. 2 — Rapid 
Mizil (juniori) ; Stadionul Dinamo, ora 
9: Dinamo Victoria — Progresul Buc. 
(juniori).

J

Putem privi cu optimism viitoarele 
conlrunîări internaționale*

ale lloretiștilor noștri
Sfîrșitul lunii aprilie a coincis cu două frumoase victorii 

ale floretiștilor noștri : băieții — locul I în „Cupa Gaudini', 
fetele — același loc în quadrungularul România, Franța, 
Italia, Ungaria — desfășurat la Paris, Maniera lejeră în care 
au fost obținute aceste succese în fața unor adversari cen- 
sacrați, fruntași în scrima mondială, constituie desigur un 
prilej de optimism. Se vede clar că „rodajul" pe care 
floretiștii noștri l-au efectuat de la începutul acestui an 
a avut eficiență șl că ei sînt in plină ascensiune, capabili 
de performante mai bune.

Evident, meritul fetelor primează. Ele au concurat în sala 
„Coubertin* în condiții organizatorice grele, cînd toate 
celelalte formații, evoluînd cu efectivele standard, au vizat 
primul loc. In plus, floretistele noastre au plecat cu un 
serios handicap în meciul cel mai important, cu Ungaria. 
Dintr-o „scăpare" a organizatorilor, jumătatea de planșe 
pe care au tras reprezentantele țării noastre n-a fost bine 
cuplată electric. Din acest moliv, deși româncele au avut 
inițiativa cu regularitate, ele au fost conduse, la un mo
ment dat, cu 5—1. Abia după aceea a fost sesizată defec
țiunea și, cu un plus de efort, fetele noastre au reușit să 
egaleze și să cîștige meciul. Luată singular, această perfor
manță înseamnă foarte mult.

Apoi, victorii și la celelalte echipe (11—5 cu Franța A; 
9—7 cu Franța B și 9—6 cu Italia). în formație au evoluat, 
la Paris, după o îndelungată absență, două din fostele 
titulare. Maria Vicol și Olga Szabo. Ele au meritul de a 
se fi reîncadrat spiritului echipei și de a fi contribuit la 
acest succes de prestigiu. Trăgătoarele noastre de bază 
în această competiție internațională au fost Ana Ene (13 v) 
și Ileana Drîmbă (8 v).

Băieții, participant Ia cea de-a XVIII-a ediție a „Cupei 
Gaudini", programată la București, au fost și ei la înăl
țime. Victorii clare la Italia (11—5) șl Franța (10—6). Virtuali 
cîștigători ai competiției, deoarece între timp celelalte echipe 
înregistraseră cite o înfrîngere, formația noastră n-a mai 
forțat în ultimele asalturi din meciul cu Ungaria, cînd 
scorul era de 6—6. Aveam un motiv binevenit să spargem 
„gheața", de a înregistra o victorie în fața Ungariei. Falb 
putea să realizeze comod acest lucru, deoarece a condus 
în asalturile cu frații Kamuty, Laszlo și Jen3, cu 6—0 și, 
respectiv, cu 4—2. Numai o emotivitate copilărească, total 
inexplicabilă la un trăgător cu experiența lui, l-a privat 
de două victorii pe care le-ar fi meritat.

în ciuda acestui insucces la echipa Ungariei (7—9) tre
buie să remarcăm faptul că formația țării noastre a ajuns 
să-și cristalizeze un spirit de echipă, absolut necesar în 
confruntările de mare anvergură. A impresionat plăcut, 
mai ales prin tenacitate, Tănase Mureșanu. în fața uncr 
trăgători de certă valoare continentală ca Sandor Szabo, 
campionul de floretă al Ungariei și cîștigătorul „Gupei 
Adrien Romei*, reprezentantul țării noastre a obținut o 
victorie foarte apreciată, cu 5—2. De asemenea, el a trecut 
fără emoții de Jeno Kamuty, pe care l-a surclasat pur șl 
simplu: 5—0. Fără îndoială că Tănase Mureșanu ar putea 
realiza și mai mult, dacă ar înțelege (mai bine) rolul unei 
pregătiri în comun cu ceilalți colegi de echipă, sub îndru
marea unor antrenori coordonatori. Foarte bine s-a com
portat și tînărul Mihai Țiu, care, într-un moment psihologic, 
în meciul cu Franța, cînd echipa noastră fusese egalată, el 
a cîștigat fără drept de apel, 5—3 la floretistul nr. 1 al 
formației adverse. Daniel Revenu. Și tot într-un asalt de
cisiv, în meciul cu Ungaria, atunci cînd eram conduși cu 
5—4, Țiu l-a întrecut pe Jeno Kamuty, cu 5—2, aducînd 
egalarea. „Omul de șoc" al echipei noastre a dovedit multă 
maturitate și un spirit combativ cum am dori să-l mani
feste toți scrimerii români, Ionel Drimbă, care este un teh
nician aproape desăvîrșit (ca să redăm chiar cuvintele unui 
specialist, antrenorul Rolland Boittelle), dorind să puncteze 
la modul cel mai spectaculos, din păcate, se complică, uneori, 
inutil. O mică decepție a fost Iuliu Falb, campionul țării, 
care n-a mai folosit „arma" sa specifică — combativitatea. 
Dimpotrivă, Falb a tras mult prea prudent, și, cum s-a în- 
tîmplat în asalturile de care am amintit, cu o teamă nefi
rească.

în linii generale, „Cupa Gaudini", care a rămas pentru 
prima oară la București, s-a dovedit a fi o confruntare 
foarte utilă pentru trăgătorii români. Ea a venit să sporească 
prestigiul scrimei românești la o probă în care valoarea 
internațională este foarte ridicată. Păcat că formula de con
curs nu ne-a îngăduit să-1 vedem „la lucru' și pe Ștefan 
Ardeleanu, trăgător fruntaș la floretă. Rămîne să-l urmărim 
cu prilejul concursurilor internaționale din această lună.

Pînă la marele examen al „mondialelor* au mai rămas 
puține colocvii. în principal, unul singur, comun pentru 
băieți și fete, la Sofia, între 24—30 mai. Nădăjduim ca 
floretiștii și floretistele noastre să obțină noi succese.

ELENA DOBINCA 
TIBERIU STAMA
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Campionatele centrului 
universitar București
Sîmbătă și duminică poli

goanele de Ia stadioanele Ti
neretului și I.C.F. vor găzdui 
campionatele de tir ale cen
trului universitar București. 
Vor lua parte cei mai buni 
trăgători (băieți și fete) — 
aproximativ 95 de concu- 
renți — calificați de la fa
zele premergătoare. între
cerile vor avea loc la pro
bele de armă sport 3x10 f, 
băieți și fete, și armă sport 
3x20 f, băieți șl fete. La 
prima probă — care se va 
disputa sîmbătă — vor lua 
parte sportivii de categoria 
a II-a și a IIII-a, iar la cea 
de-a doua (duminică), par
ticipă sportivi de categoria 
a II-a, I-a și maeștri. Sîmbă
tă, concursul începe de 
la ora 9, iar duminică, de 
la ora 8,30.

resc de către spectatori cu ne
răbdarea de a aplauda disputa 
dîrză și valoroasă a fruntași
lor voleiului nostru, Ia nivelul 
cel mai înalt pretins de la tit
lurile de maestru emerit și 
maestru al sportului pe care 
mul ți dintre ei le dețin și e 
de sperat că le vor cinsti prin- 
tr-o comportare superior cali
tativă în turneul filial, asigu- 
rîndu-i competiției echilibrul și 
frumusețea dorite.

Formațiile finaliste s-au 
pregătit cu seriozitate și an
trenorii lor făgăduiesc... să nu 
înșele așteptările. Echipele pro
vinciale au început să sosească 
in Capitală. Prima dintre ele 
— joi seara — Politehnica 
Galați, al cărei antrenor, prof. 
FI. Balaiș ne-a vizitat la re
dacție anunțîndu-ne că jucătorii 
săi sînt bine puși la punct cu 
pregătirea și cu... hotărîrea 
de a-și apăra acerb șansa la 
titlu, pe care mulți îl con
sideră ca și intrat în posesia 
echipei Steaua. De au sau nu 
dreptate cei care cred așa, ră- 
mîne să vedem, începînd de 
marți încolo...

Concurs de viteză 
pe circuit 
ia Oradea

Pe un traseu situat in cen
trul orașului Oradea s-a des
fășurat duminică un concurs 
motociclist de viteză pe cir
cuit la care au participat 
sportivi din Tg. Mureș, Satu 
Mare, Cluj, Timișoara și Ora
dea. Concursul a fost dotat cu 
„Cupa Constructorul", pe care 
a ciștigat-o concurentul losif 
Papp de la IRA Satu Mare.

Iată învingătorii claselor : 
125 cmc — losif Papp ; 175 
cmc — losif Papp; 250 cmc — 
Ionel Pascotă (Timișoara);

350 cmc — ionel Pascotă ; ne
limitat — losif Papp ; ataș — 
Ștefan Ciorbași (Tg. Mureș).

Comportarea concurenților 
din localitate a fost slabă, 
motocicletele nu au fost bine 
pregătite pentru competiție.

AL. JILAU — coresp.

IJOTO

...ȘI-ACUM, TURNEUL
FINAL MASCULIN!

La mai puțin de-o săptă- 
mînă de la palpitantele meciuri 
Dinamo—Rapid din finala 
„C.C.E.", altele nu mai puțin 
atractive vor fi oferite iubito
rilor de volei din București. 
Ni le prilejuiește turneul fi
nal <1 campionatului republi
can masculin, care se va des
fășura in sala Floreasca, In- 
cepînd de marți și pînă sîm
bătă. La întrecere iau parte 
echipele de pe primele 6 locuri 
în clasament, și anume: 1.
Steaua București. 2. Politeh
nica Galafi, 3. Dinamo Bucu
rești, 4. Rapid București. 5. 
Viitorul Bacău, 6. Tractorul 
Brașov.

Programul, aproape la fel de 
„tare“ în toate zilele, are pre
văzute pentru prima etapă — 
marți — meciurile Viitorul— 
Dinamo, Steaua—Tractorul și 
Politehnica—Rapid. Aproape 
fiecare din acestea și din cele
lalte etape este așteptată fi

Motocrosiștii
Iși continuă 

întrecerile laTg.-Jiu
Campionatul republican de 

motocros continuă cu etapa a 
doua programată pentru du
minică la Tg. Jiu. Tînărul P. 
Paxino (Steaua), liderul clasa
mentului la 250 cmc, va tre
bui să lupte cu hotarire de la 
primul pînă la ultimul tur 
(așa cum a tăcut șl în prima 
etapă) pentru a se pune la a- 
dăpost de o eventuală surpri
ză. El va fi, desigur, ținta a- 
taculul colectiv pe care-1 vor 
lansa Dănescu, Dovids, Ștefani 
șl Maearie (pentru a enumera 
numai cițiva dintre cei mai 
redutabili adversari al săi) 
ceea ce va ii „sarea șl pipe
rul’ cursei de la 250 cmc.

La clasa mașinilor „grele", 
absența de la start a campio
nului Gbeorgbe Ion — indis
ponibil, a stlrnlt emulație în 
rlndul celorlalți alergători ca- 
re-si văd sporite șansele de 
cîviig. Forma foarte bună de
monstrată de E. Seiler, frun
tașul actual al clasamentului, 
precum și ambiția Iul O. Puiu 
și E. Keresteș, principalii săi 
urmăritori, vor face alergarea 
pasionantă. In concluzie, anti
cipăm o etapă interesantă, al 
cărei program va începe Ia ora 
10 cu manșa I la clasa 500 cmc.

Două derbiuri 
la Timișoara

Miine — o nouă etapă 
în campionatele republica
ne de handbal șl, din nou, 
cîteva derbiuri așteptate cu 
un legitim interes. „Capul 
de afiș" al jocurilor din a- 
cest sfîrșit de săptămînă îl 
constituie, fără îndoială, 
meciul de la Timișoara 
dintre echipele feminine din 
seria I, Universitatea Ti
mișoara și Universitatea 
București. Handbalistele 
bucureștene, aflate acum pe 
locul III, cu 19 puncte, vi
zează locul secund în cam
pionat, deținut de timișo- 
rence cu un „bagaj” de 22 
de puncte. Este clar deci, că 
dacă pierd jocul de miine, 
studentele din Timișoara au 
mari șanse de a pierde și 
locul secund, deoarece ele 
au în ultimele două etape 
partide dificile, printre 
care cu Mureșul la Tg. Mu
reș, în timp ce Universita
tea București beneficiază 
de un program mai ușor.

In legătură cu această 
lntilnire trebuie să spu
nem că evidenta revenire 
în formă a echipei bucureș
tene ne determină să apre
ciem că sarcina handbalis
telor din Timișoara va fi 
destul de grea,

Tot la Timișoara are Ioc 
miine și derbiul seriei a 
II-a feminine, în care se 
întîlnesc Constructorul Ti
mișoara (loc II — 21 p.) cu 
C.S.M. Sibiu (loc 1 — 22 p.).

Miine, pe Valea Cerbului, 
a XV-a ediție 
a „Cupei Bucegilor"

Din apropierea Vîrfulul 
Omul se deschide, largă și 
abruptă, Valea Cerbului. A- 
dăpostită de culmile Mora
rului și Coștilei, Valea 
Cerbului păstrează zăpadă 
bună pentru schiat pînă In 
luna iulie, fiind, din acest 
punct de vedere, o gazdă 
foarte bună pentru practi- 
canții schiului. Traseul 
probei de coborîre pleacă 
din fata cabanei Omul, tra
versează Marea Căldare, 
trece de punctul numii 
Bordeiul Cîrlanilor, pătrun
de prin porțiunea îngustă 
Termopile și se încheie la 
Priponul Cerbului. Lungi

mea traseului este de a- 
proximativ 2 600 m, cu o 
diferență de nivel de 850 na.

Am făcut această succin
tă prezentare a Văii Cer
bului deoarece aici se va 
desfășura miine dimineață 
un concurs cu veche tra
diție în tara noastră: 
„Cupa Bucegilor". Anul a- \ 
cesta se va disputa a XV-a 
ediție a competiției organi
zate, de astă-dată, de co
misia de specialitate a re
giunii Ploiești. Vor lua par
te Gh. Bălan, cîștigătorul 
ultimei ediții, C. Tăbăraș, 
K. Gohn, Dan Cristea, D. 
Munteanu, C. Bălan și alți 
schiori fruntași.

Iată palmaresul acestei 
tradiționale coborîri: 19371 
Toma Boerescu; 1938 și
1939: Kurt Binder; 19401
1941 și 1945: Ion Cojocaru;
1942 : Constantin Ciocoiu s
1943, 1944 și 1946: Dumitru 
Sulicăj 1947 : Ilie Roșculeț; 
1948 :■ Mihai Bird ; 19491
Radu Scîrneci j- 19621 
Gheorghe Bălan.

AZI,
Astăzi este ultima zi cînd mai puteți 

completai buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 19 de miine.

Programul cuprinde meciuri interesante 
și echilibrate: șase din campionatul ță
rii noastre, categoria A, două întîlniri 
din categoria B ți cinci partide din 
campionatul italian.

Participanților la Pronosport, dornici 
să cunoască programul concursului nr. 
20 de duminică 21 mai 1967, le satis
facem curiozitatea publicînd în rîndurile 
de mai jos meciurile incluse în program: 
I: Polonia—Belgia ; II: G.F.R. Pașcani— 
Politehnica București; III: Flacăra Mo- 
reni—Dinamo Bacău; IV: Dinamo Vic
toria București—Siderurgistul Galați; 

V: Crișul Oradea—Minerul Baia Mare; 
VI: Gaz metan Mediaș—C.S.M. Reșița; 
VII: Vagonul Arad—C.F.R. Timișoara; 
VIII: Minerul Lupeni—A.S.A. Tg. Mureș;

ULTIMA ZI LA PRONOSPORT
IX: Bologna—Milan; X: Lanerossî—Ju
ventus; XI: Lecco—Napoli; XII: To
rino—Brescia; XIII: Venezia—Roma.

• La 20 mal are loc primul concurs 
excepțional Pronoexpres care prevede 
condiții deosebite de acordare a autotu
rismelor.

La concursul excepțional din 20 mai 
autoturismele vor fi atribuite NELIMI
TAT. Se atribuie: „Renault 16“, „Re
nault 10 Major", „Renault Dauphine*, 
„Trabant 601“ pentru categoriile I—IV. 
In plus, prin tragere la sorți, vor fi a- 
cordate 10 autoturisme pentru catego
riile V—VI: 2 „Fiat 850“, 2 „Re
nault Dauphine", 6 „Trabant 60I“.

Cumpărați-vă bilete din vreme.

LOTO DIN 12 MAI 1967

66 9 90 55 64 80 42 12 61 54 67 49

Fond de premii: 972.009 leL .

Tragerea următoare va avea los 
vineri 19 mai 1967, la BucureștL

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 18 DIN 7 MAI 1967

Premiul excepțional t 1 variantă a 
75.000 lei (un autoturism Renault 
16 și 8.500 lei numerar); categoriali 
03 variante a 94.556 lei; a II-a t 
6 a 18.911 lei; a III-a t 114 a 1.493 
Iei.

Premiul excepțional a revenit pa»- 
ticipantulul Hodoșiu Ien din Sibiu.

Plata premiilor pentru concursul 
Pronosport nr. 18 din 7 mal 1967, 
începe marți 16 mal a. o. In Capi
tală, Iar în țară începe aproximativ, 
în ziua de vineri 19 mal și se facț 
timp de 45 zile de la data con? 
cursului.

Rubrică redactată de Administrați» A» 
stat Loto - Pronosport.



DINTRE ZECI DE ÎNSEMNĂRI
Noaptea asta, care 

vine, va fi cea mai lun
gă din cite a trăit Tibi 
Bone de cînd i s-a spus 
să-și pună ghetele în 
cui. Doi ani i-au tre- 
buit pentru a ajunge în 
fața acestui MIINE 
care poate fi hotărîtor. 
Și dacă viața i-ar re
zerva soluția cea mai 
proastă mi-ar părea 
rău, pentru că Tibi este 
una dintre puținele glo
rii care, după ! amurg, 
vrea să suie din nou 
aspra cale spre stele, 
intr-o altă ipostază, in- 
cepînd cu începutul.

© . .ființe veritabi
le, identice și totuși fie
care cu viața ei inte
rioară, pe care trebuie 
să te înveți s-o cunoști, 
să-i pricepi subtilitatea 
detaliului și în același 
timp personalitatea; să 
le iubești cu pasiune, 
să te consolezi și să 
le înșeli una cu alta Și 
apoi iar să revii. Căci 
fiecare și-a împlîntat în 
tine o emoție căreia îi 
vei rămîne fidel". (AN
TON HOLBAN).

Parcă ar fi un frag
ment din confesiunea 

Etapa a XXI-a in categoriile B și C
„Capul de afiș" al etapei îl constituie derbiul seriei a 

Il-a : meciul A.S.A. Tg. Mureș — Mineral Baia Mare. Ea 
Tg. Mureș se întîlnesc deci principalele candidate la pro
movarea In categoria A și rezultatul poate fi hotărîtor în 
lupta pentru șefia seriei. Dar iată ce ne-au declarat cei doi 
antrenori. A. SEPG1 (Minerul Baia Mare): „Cu A.S.A. facem 
o cursă de urmărire. Acest joc va decide dacă această cursă 
va continua sau nu. Vrem să fie un joc frumos, demn de 
valoarea echipelor". T. BONE (A.S.A. Tg. Mureș) : „Jucă
torii mei știu că de acest meci depinde în mare măsură în
deplinirea unei vechi dorințe a iubitorilor de fotbal din 
Tg. Mureș : promovarea în categoria A. E și cauza pentru 
care am făcut pregătiri minuțioase tn vederea acestui joc. 
Dorim să fie un meci bun, spectaculos și să obținem un 
rezultat favorabil".

In seria I, Dinamo Bacău și Siderurgistul Galati vor evo
lua „acasă* în compania formațiilor Metrom Brașov și, res
pectiv, Poiana Gîmpina.

a In această etapă unele echipe clasate la periferia clasa- 
'snentelor celor două serii vor lupta pentru a-și ameliora si
tuația, beneficiind de avantajul terenului propriu. Astfel, 
Progresul Brăila (locul 13, seria I), G.F.R. Arad (locul 13, 
seria a Il-a) pot cîștiga în fața formațiilor G.F.R. Pașcani 
și, respectiv. Minerul Lupeni.

In categoria G, Victoria Roman și Metalul Hunedoara, 
liderii seriilor Est și Vest, cu toate că vor juca în deplasare 
(la Buzău, cu Metalul și, respectiv, la Făgăraș, cu Ghimia) 
slnt scutiți de emoții, datorită diferenței de puncte față de 
urmăritori. In seria Nord, ocupantele locurilor 1 și 2. Olim
pia Oradea și Medicina Cluj vor avea de trecut „examene* 
grele Ia Aiud (cu Metalul) și Satu Mare (cu Sătmăreana). 
In seria Sud, se va disputa derbiul etapei, între I.M.U. Med
gidia și Portul Constanța, care poate hotărî pe una dintre 
viitoarele participante în campionatul categoriei B.

V. POMPIUU

unui cronicar de fotbal, 
în raport cu „obiectele’' 
meseriei lui.

9 CONSTANTIN CER- 
NAIANU (Petrolul): 
„Primesc, în ultima vre
me, multe scrisori și îmi 
dau seama că prietenii 
mei din fotbal încep să 
se împartă în două cate
gorii : cei care au fost 

și... cei care vor fi".

e CONST. TEAȘCA : 
„G. POPOV1CI a făcut, 
la Brăila, unul dintre 
cele mai bune arbitraje 
pe care le-am văzut".

9 In toamnă, la Bucu
rești, Mindru a ieșit (a- 
proximativ in aceeași pe
rioadă} din poartă și Pe
trolul a ciștigat. Dumini
că, la Ploiești, Mindru a 
intrat și Petrolul a... 
pierdut...

9 DRAGOMIR este, 
mai nou, corespondentul 
ziarului „Flamura Praho
vei" pentru partidele pe 
care Petrolul le susține 
in deplasare. Mă întreb, 
cum va fi cronica de la 
meciul de miine, de la 
Pitești ?

VAL. FAUNESC8

Arbitrii meciurilor
• UNIVERSITATEA CLUJ — RAPID: 

D. Rumianțev (R.p. Bulgaria) — la cen
tru. E. Vlaicuiescu șj C. Dragu (ambii 
din Ploiești) — la tușă ;
• C.S.M.S. — POLITEHNICA TIMIȘOA

RA : A. Bentu - la centru, N. Petri- 
ceanu și I. Hrisafi (toți din București) — 
la tușă ;
• PROGRESUL — JIUL î I. Ritter — 

la centru, I. Boroș și S. Birăescu — la 
tușă (toți din Timișoara) ;
• U.T.A. — STEAGUL ROȘU î V. Du

mitrescu — la centru, G, Ghermingean 
și C. Sotir — la tușă (toți din București);
• DINAMO BUCUREȘTI — FARUL : A. 

Pop — la centru, S. Patkoș și M. Bădu- 
lescu — la tușă (toți din Oradea) ?
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

STEAUA : M. Rotaru — la centru, C. A- 
lexandru și V. Popa — la tușă (toți din 
lași) ;
• DINAMO PITEȘTI — PETROLUL : A. 

Toth — la centru, Z. Silaghi și T. Ve- 
can — la tușă (toți din Oradea).

RAPID—UNIVERSITATEA 2—1 în tur. Ringheanu respinge atacul lui Dumitriu

Foto : V. Bageac

FOTBAL
ULTIMELE PATRU ACTE
Asemeni unul film de lung 

metraj, campionatul Iși dea
pănă ultimele bobine cu cele 
patru acte care au mai ră
mas. Cel de al 23-lea îl vom 
viziona miine și avem toate 
motivele să sperăm că va fi 
unul din cele mal „tari". Fără 
Îndoială, momentele de înaltă 
tensiune sînt ...rezervate spec
tatorilor din Cltij și iași.

Rapidul — foarte aproape 
de împlinirea unul vis 
„secular" — evoluează la 

Cluj într-un meci hotărî
tor pentru gazde. Din a- 
cest punct de vedere soco
telile stau cam așa : în timp 
ce giuleștenil sînt gata să se 
mulțumească și cu un punct, 
studenții aleargă cu disperare 
după amîndouă. Pierzînd acasă 
acest Joc, cincizeci la sută din 
șansele de a rămine In cate
goria A se spulberă. Imagina- 
țl-vă, deci, misiunea liderului 
în fața acestei situații și a

Pentru Jocurile de fotbal 
din Capitală și pentru tn. 
tîlnirea internațională de 
rugbi ROMANIA — ITA
LIA, ce se desfășoară pe 
stadionul Republicii, s-a 
editat un interesant pro
gram din al cărui cuprins 
menționăm :

— România — Italia tn 
„Cupa Națiunilor" la rugbi

— „Actorii" etapei din 
toamnă (formațiile uturor 
echipelor)

— Palmaresul tuturor e- 
chipelor de fotbal ce sus
țin jocuri tn etapa aceasta

— Din lumea „balonului 
oval"
— Caleidoscop fotbalistic 
Programul se găsește de 

vînzare la agențiile de bi
lete și la dlfuzoril din sta
dion.

asalturilor din două părți, 
dacă ținem seama și de înflă
cărată galerie clujeană, care 
nici în ruptul capului nu vrea 
să-și vadă idolii în „B“. Dacă 
la Cluj. după cum vedem, 
lupta va fi aprigă, în dealul

© O etapă cu două derbiurî
© Astă-seară în nocturnă:

Progresul—Jiul

CLASAMENTUL...
ARBITRILOR

Cu patru etape Înainte de sfîrșitul 
campionatului am încercat să în
tocmim un clasament al... arbitrilor, 
pe baza „stelelor" primite din par
tea cronicarilor noștri.

A fost destul de dificil să stabilim 
o Ierarhie exactă, deoarece nu toți 
„cavalerii fluierului” au condus ace
lași număr de Jocuri. Avind tn ve
dere acest fapt, ne-am oprit în pri- N. RAINEA 
mul rtnd asupra acelora care au arbitrat cele mal 
multe meciuri șl au obținut cele mal bune calificative.

In statistica noastră pe primul loc se situează arbitrul 
NICOLAe RAINEA. în cele șase partide de categoria 
A, conduse de la începutul acestui sezon, el a obținut 
23 de stele. îl urmează V. Dumitrescu — cu 17 stele și 
Z. Drăghici.- cu 16 stele obținute, în patru partide. în 
imediata lor apropiere se află V. Pădureanu și A. Bentu 
cu 13 stele în trei meciuri. Din rîndurile celor care au 
mai condus cîte 3 partide se evidențiază Al. Toth șl A. 
Pop. Calificative bune au obținut șl Iosif Ritter si C. 
Petrea, care au condus numai cîte două Jocuri. Dintre 
arbitrii care au un singur meci la activ, Gheorghe Po- 
povlci a obținut calificativul maxim ; ș stele.

Copoulul dramaticul va atin
ge apogeul. C.S.M.S. sau Po
litehnica 7 Echipa care va pă
răsi terenul învinsă poate fi 
considerată retrogradată, cea
laltă rezervtndu-șl dreptul să 
mal... spere. Iată de ce, con
siderăm noi, etapa aceasta, 
spre deosebire de celelalte, 
programează două derbiuri. In 
care liderul șl cele trei echipe 
aflate pe ultimele locuri sînt 
„cap de afiș". în ce ne pri
vește, pentru Informarea citi
torilor, am luat toate măsurile 
trlmlțînd la aceste partide pe 
loan Chirilă și Valentin Pău- 
nescu, care vor relata în zia
rul nostru de luni amănunte 
de la aceste locuri.

In ordinea importanței, 
pentru ierarhia clasa
mentului, se situează 

partidele de la Arad și Pitești. 
U.T.A. poate acumula două 
puncte pe teren propriu în

fața steagului roșu, deși bra
șovenii s-au dovedit o echipă 
greu de înfrînt chiar cînd 
joacă în deplasare (vezi me
ciul cu Rapid). Petrolul are 
însă o situație grea, poate una 

Pronosticul nostru
1. Universitatea Cluj—Rapid 1( x
2. C.S.M.S. Iași—Politeh. Tim. 1
3. U.T.A.—Steagul roșu 1
4. Din. București—Farul 1
5. Univer. Craiova—Steaua 1, x
6. Din. Pitești—Petrolul 1, X
7. A.S.A. Tg. Mureș—Min. B. M. 1; x
8. Gaz m. Mediaș—C.F.R. Tim. X
9. Mantova—Juventus 2

10. Leco—Venezia 1
IL Brescia—Foggia 1
12. Torino—Milan x
13. Cagliari—Lanerossi 1

din cele mai grele de la înce
putul campionatului. Miine, la 
Pitești, în compania dinamo- 
vlștilor locali, petroliștii vor 
lupta din greu pentru un loc 
cit mai Îndepărtat de neplă
cutele raze ale lanternei roșii. 
Avînd avantajul că joacă a- 
casă, piteștenll au prima șansă. 
Firește, ne gîndim cu părere 
de rău la poziția destul de 
delicată în clasament a cam
pionilor de anul trecut

Trei partide ferite de e- 
moțil, Intre echipe În
șirate de la locurile 2 

la 7. au loc la București și 
Craiova, fiecare în parte avînd 
gradul el de atractivitate. Un 
plus meciului de Ta Craiova 
dintre Steaua șl Universitatea 
din localitate. Bucureștenele 
Progresul șl Dinamo, după cal
culele hlrtlei, pot termina vic
torioase în fața Jiului și a 
Farului, deși surprizele nu 
slnt excluse în nici unul din 
aceste două jocuri.

Actul al 23-lea — începe 
astă-seară în nocturnă pe 

„Republicii" de la ora K. 
Să sperăm că fotbaliștii din 
Valea Jiului și cei de la Pro
gresul ne vor oferi un spec
tacol bun, de înaltă valoare 
tehnică, lucru pe care de alt
fel îl așteptăm șl miine de 
la toate formațiile.

C. MANTU

în momentul de fată Dan este, cu siguran
ță, cel mai controversat jucător. Cei care 
pînă mal ier) l-au ridicat osanale au tăcut, 
„tifosii" care făcuseră din impunătorul fun
daș „regele apărării" ne bombardează cu 
scrisori, rugîndu-ne să intervenim — cel mai 
multi propun trecerea lui Dan pentru un 
timp în rezervă — fiindcă prezenta sa în 
teren n-ar mai constitui o siguranță pentru 
poarta Rapidului ; pasionați! fotbalului ne 
cer să le dezvăluim cauzele care au deter
minat impasul acestui Jucător : specialiștii 
abordează „cazul Dan Coe“ cu circumspecțlu- 
ne, unii evitînd să dea soluții, alții acceptlnd 
espectativa. cu : „să mai vedem".

Cum a ajuns Dan un caz 7 1 O supraesti- 
mare a posibilităților reale și a cuantumului 
de cunoștințe au determinat ignorarea indi
cațiilor și sfaturilor antrenorilor de lot. Re
cidiva se repercutează asupra lui însuși ; se 
soldează cu scoaterea sa din lot

Jocul său din ultimul timp se caracteri
zează prlntr-o nervozitate excesivă ce de
termină un joc rigid, uneori confuz, prin- 
tr-o pripeală la balon ce duce de multe 
ori la pierderea lui. o scădere a tenacității 
ți orientării strategice ce se soldează cu e- 
nervantele rejolvări de a zvîrli mingea în 
tribună, acțiuni (devenite maniere â la 
Dan) ce deservesc șl uzează echipa. „Fișa" 
comportării sale din ultima vreme Înregis
trează nenumărate proteste, vehemente de 
multe ori, la deciziile arbitrilor si repetate 
disensiuni cu partenerii de Întrecere.

Căutăm explicații. Notăm opinia antreno
rului Titus Ozon :

— II cunosc îndeaproape pe Dan, pentru 
că mi-a fost coleg. Este tipul jucătorului 
care ar vrea să facă totul (lăudabil !) și, o 
perioadă, pronosticurile i-au ieșit întocmai. 
O eclipsă de formă — Inerentă, i-aș spune, 
tn viața oricărui sportiv — a căpătat la el 

proporții tragice. Dan trăiește drama dintre 
„a vrea” (și el se vrea un factotum al e- 
chipei) și „a putea” (și, in momentul de 
față, evident, randamentul său este sub po
sibilități). Ei nu poate concepe să fie de
pășit la balon, iar cind un „temerar" o face. 
Dan recurge la „subterfugiile" pe care le 
cunoașteți. Atitudinea sa in teren nu este 
altceva decît reacția unor puternice contor
siuni lăuntrice.

— în comparație cu alti jucători. Dan a 
pătruns greu în grațiile spectatorilor, opl- 
niază tov. Romeo Necolcea, un rapidist 
„obiectiv^. Fentele lui Dumitriu au găsit

Ce aștept 
de

imediat ecou în tribună, Ionescu, după al 
patrulea joc, devenise deja Pele al Gluleș- 
tilor. Dan a fortat. a forțat mult dar, o dată 
intrat a fost repede investit cu marile ono
ruri. Se spune însă că pe cit de greu ai pă
truns, pe atît de repede ieși. Nu este însă 
cazul lui Dan. Noi nu ne-am desolidarizat 
de el (și spunem asta acum cînd Dan ne 
tine la grea cumpănă și sub chinuitoarea În
trebare „ce e cu el 7"). Am vrea să-1 asigu
răm că mitul Dan n-a căzut, ci este doar 
trecător umbrit si așteptăm ziua să-1 dăm 
din nou strălucirea dinainte.

— Dan s-a considerat jucătorul inamovibil 
al naționalei, susține antrenorul STEFAN 

COVACI. Drama iul s-a produs tn momentul 
cînd s-a văzut înlocuibil. Nu putea concepe 
vreodată că EL poate fi schimbat. Acum, 
Dan vrea să demonstreze că știe si poate 
mult (asta este, de altfel și convingerea 
noastră). Greșelile luj apar tocmai din ob
sesia unor jocuri fără... greșeli, din crispa
rea pentru niște partide ideale. Dan trebuie 
să iasă din panică, să revină la jocul cal
culat si ordonat pe care-1 practica înainte. 
Trebuie să se scuture de ideea că naționala 
s-ar fi dispensat de serviciile sale. Noi avem 
nevoie de el pentru că Dan este, cu certi
tudine, o valoare. Partidele sale făcute pe

am 
la Dan Coe

continent contra lui Eusebio si Uwe Seeler 
ne-au convins de aceasta.

— Dan este extrem de susceptibil, un 
temperament deosebit cu care trebuie lu
crat diferențiat, consideră antrenorul său. 
Valentin Stănescu. Un concurs de Împreju
rări — parte menționat mal sus — a făcut 
să-sl piardă încrederea în sine. Tocmai 
la „capitolul" acesta am acționat șl acțio
năm noi. Faptul că l-am menținut perma
nent în formație (chiar cu fluctuațiile sale 
de formă), aslgurîndu-1 totodată că este un 
pion de primă importantă pentru noi. faptul 
că în meciul de Cupă de lâ Timișoara echipa 
l-a decretat căpitanul el, au avut ca scop 

tocmai stimularea morală. Trebuie să-1 
scoatem neapărat din impasul în care a 
intrat.

însuși Dan simte că pista pe care se află 
are în ea ceva alunecos ; simte că pulsul 
bate neregulat. Dan caută, se frămîntă, se 
chinuie. Asta determină o stare supratensi- 
vă. o surescitare maximă (vizibilă atît în 
comportarea Iul din teren cît șl în atitudi
nea adoptată în fata comisiei de disciplină). 
In plus, Dan amplifică : se consideră (greșit) 
un ins ultragiat, părăsit de prieteni sl a- 
tacat de presă (cît de mult am vrea să-1 
convingem de contrariu), un mare însingu
rat In mijlocul unor probleme fără rezol
vare (după el). Trebuie să-1 convingem pe 
Dan că prezența sa în teren ne interesează 
în mod deosebit pe toți, că toți așteptăm 
revenirea sa la jocul sportiv dinainte și toți 
vom aplauda, ca altădată, Intervențiile sale 
salvatoare. „Schimbarea sa la fată” este 
așteptată ca un adevărat eveniment. Dan 
trebuie să știe că privirile ce stau astăzi 
ațintite asupra sa nu sînt săgeți veninoase, 
cum le consideră el, cl semnale de alarmă, 
apeluri pentru revenirea sa. Pentru că Dan 
sste, după expresia președintelui Federației 
române de fotbal, tovarășul Gh. Popescu 5 
„Un bun cîștigat al fotbalului românesc". 
Lui Dan trebuie să-1 dea de gîndlt, dar nu 
trebuie să-1 sperie agitația creată în jurul 
său ; din contra, aceasta să constituie pen
tru el un Indiciu despre locul pe care îl 
ocupă el în lumea fotbalului românesc. 
Fiindcă, așa cum spunea George Călinescu : 
„Numai acolo unde există valoare autentică, 
se naște marea critică".

NUȘA MUSCET.EANU



DUPĂ CAMPIONATUL UNIVERSITAR DE ATLETISM

Ce ne arată clasamentele pe institute ?
Finala campionatului republi

can universitar de atletism, des
fășurată la Bacău, a prilejuit rea
lizarea cîtorva performanțe va
loroase, despre care am scris în 
urmă cu cîteva zile. în afara re
zultatelor individuale înregistra
te la fiecare probă, este insă ne
cesar să comentăm și rezultatele 
institutelor de învătămînt supe
rior, oglindite în cele trei clasa
mente, care au fost întocmite 
prin totalizarea punctelor atleți- 
lor (s-au acordat 12 puncte pen
tru locul 1 individual, 11 p pen
tru locul 2, ...1 p. pentru locul 
12). Pornind de la acestea vom 
Încerca să facem o scurtă ana
liză a raportului actual de forțe 
din atletismul universitar. Dar 
iată mai întîi clasamentele de 
sare vorbeam;

FEMININ : 1. I.C.F. Buc. 280 p, 2. 
Inst. pedag. Oradea 98 p, 3. Univ. 
Iași 91 p, i. Inst. pedag. Bacău 61,5 
p, 5. Univ. Cluj 53 p, 6. Inst. poli
tehnic Buc. 52 p, 7. Univ. BUC. 35,5 
p, 8. Univ. Tim. 31 p, 9. Inst. poU- 
teh. Tim. 29 p, 10. I.M.F. Cluj 24 P.
11. Inst. pedag. Pitești 22 p, 12. Inst. 
politehnic lași 17 -p, 13. Inst. pedag. 
Constanța 6 p, 14. I.M.F. Tim. 5 p, 
15. I.M.F. Iași 4 P. 16—17. I.M.F. 
Buc. și Univ. Craiova 2 p, 18. Inst. 
Agronomic Buc. 1 p : MASCULIN : 
1. I.C.F. Buc. 374,5 p, 2. Inst. poli
tehnic Buc. 159,5 P, 3. Inst. politeh
nic Tim. 128 p, 4. Univ. Cluj 98 p, 
5. Inst. constr. Buc. 88 p, 6. Univ. 
Tim. 85 p, 7. Inst. politehnic Brașov 
79 p, 8. Univ. Buc. 71 p, 9. Inst. 
pedag. Bacău 69,5 p, 10. Inst. poli
tehnic Cluj 62 p, 11. Univ. lași 54,5 p,
12. Inst. politehnic Iași 52 p. 13.
Inst. pedag. Oradea 45,5 p, 14. I.M.F. 
Tim. 45 p, 15. I.S.E. Buc. 30,5 p, 16. 
Inst. agronomic Buc. 22 p, 17. I.M.F. 
Cluj 21,5 P, 18. Inst. pedag. Bitești 
14 p, 19. Inst. pedag. Suceava 10 p, 
20. Inst. pedag. Tg. Mureș 1 p : GE
NERAL : 1. I.C.F. Buc. 654,5 P, 2.
Inst. politehnic Buc. 211,5 p, 3. Inst. 
politehnic Tim. 157 p. 4. Univ. Cluj 
151 p. 5. Univ. lași 145,5 p, 6. Inst. 
pedag. Oradea 143,5 p, 7. Inst. 
pedag. Bacău 131 p, 8. Univ. Tim. 
112 p, 9. Univ. Buc. 106,5 p, 10. Inst. 
constr. Buc. 88 p, 11. Inst. politeh
nic Brașov 79 p, 12. Inst. politehnic 
Iași 69 p, 13. Inst. politehnic Cluj 
62 p, 14. I.M.F. Tim. 50 p, 15. I.M.F. 
Cluj 45,5 p, 16. Inst. pedag. Pitești 
36 p, 17. l.S.E. Buc. 30,5 p, 18. Inst. 
agronomic Buc. 23 p, 19. Inst. .pedag. 
Suceava 10 p, 20. Inst. pedag. Con
stanța 6 p, 21. I.M.F. Iași 4 p, 22—23. 
LM.F. Buc. și Univ. Craiova 2 p, 24. 
Inst. pedag. Tg. -Mureș 1 p.

★
Cum era și normal, Institutul de 

cultură fizică din București a cu
cerit locurile prime în toate cla
samentele, cu un avans considera
bil de puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat Institutele politehni
ce drn București și Timișoara : lo
cul 2 și, respectiv, 3 atît la mas
culin cit și la general. O frumoasă 
surpriză ne-au oferit-o Institutele 
pedagogice din Oradea și Bacău, 
situate pe locul 6 și respectiv 7 
In clasamentul general, iar în cla
samentul feminin pe locul 2, res
pectiv 4. Este o dovadă a muncii 
rodnice depuse de antrenorii Si- 
mion Blaga (Bacău), Constantin 
Mușat și "Dinu Drugan (Oradea).

Nu același lucru se poate spune 
despre unele universități, în ca
drul cărora funcționează și facul
tăți de educație fizică, cu antre
nori salarizați și sportivi care be
neficiază de condiții speciale de 
pregătire. In această privință a- 
par ca nemulțumitoare punctajele 
și locurile obținute în clasamente 
de Universitatea Timișoara (1 an
trenor 4- 9 sportivi) și în special 
Universitatea București (4 -j- 18). 
Nesatisfăcătoare — după cum re
iese din clasamente este și situa
ția atletismului de la I.M.F. Bucu
rești, Universitatea Craiova și In
stitutul pedagogic Tg. Mureș, ai 
^ăror atleți nu au reușit să cu

cerească decît un singur loc 11 
sau 12 la vreo probă (1—2 p în 
clasamentul general).

Din clasamente nu reiese pre
zenta la întreceri a studenților de 
la Institutul agronomic Timișoara 
(2 antrenori de atletism) și Insti
tutul de mine Petroșeni (1 antre
nor). Acestea nici măcar nu figu
rează în clasamentele pe institute 
pentru motiv că au totalizat... 
zero puncte. Este de mirare că 
la I. M. Petroșeni (șef de catedră 
T. Silaghi), ca și la Inst. politeh
nic Galați (șef de catedră D. Sîr- 
bu) care au echipe fruntașe în 
campionatele republicane, nu se 
pot găsi și cîțiva atleți. Motiv pen
tru care studenții din Galați au și 
lipsit de la finala de la Bacău. 
Ne amintim că, în urmă cu un an, 
studentul gălățean Gheorghe
Creangă cîștiga probele de 800 m 
și 1 500 m în finala universitară 
de la Iași.

Cum la Bacău s-au înregistrat 
și alte absențe, am solicitat păre
rea tov. ALEXANDRU FORȚU, di
rector general al Direcției activi
tăților educative și problemelor 
studențești din Ministerul învăță- 
mîntului, care ne-a împărtășit ur
mătoarele : «În noua structură or
ganizatorică a cluburilor universi
tare, studenții au posibilități mult 
mai bune de practicare a sportu
lui, în speță a atletismului. Fireș
te, la condițiile superioare acorda
te cresc și exigențele. Prin in
strucțiunile comune ale Ministeru
lui învățămîntului și Consiliului 
Generai al UCFS privitoare la 
activitatea sportivă în rîndurile 
studenților, se face cunoscută o- 
bligativitatea tuturor cluburilor u- 
niversilare de a-și organiza secții 
de atletism. Or, unele cluburi, 
cum ar fi Arhitectura București, 
Arte Cluj și București, nu au — 
nici pină la ora actuală — secție 
de atletism. Poate că și speciiicul 
activității acestor institute pune 
în mod obiectiv o serie de piedici 
studenților care vor să practice 
atletismul ; totuși ne reamintim că, 
în urmă cu cîțiva ani, studenta 
Institutului de arhitectură Sanda 
Grosu era recordmană a țării, iar 
colega ei Xenia Miliutin a fost 
componentă a lotului republican 
de junioare... Și mai inexplicabilă 
este absența de la finala campio
natului republican universitar a 
unor institute care au secție de 
atletism, cu antrenori salarizați: 
I.M.F. Tg. Mureș (2 antrenori), 
Institutul pedagogic Brașov (1) și 
I.P.G.G. Buc. (1)“.

Inexplicabile și nouă, ca și to
varășului Al. Forțu, absența de 
la finala atletică a unor institute, 
evoluția slabă a altora, notate mai 
sus, pretind lămuriri din partea 
catedrelor de educație fizică și a 
cluburilor universitare respective. 
Așteptăm să ni le comunice, îm
preună cu măsurile pe care le 
vor lua pentru îmbunătățirea si
tuației atletismului.

Nu putem încheia aceste con
siderații asupra finalelor de Ia 
Bacău fără a aminti strădaniile 
încununate de succes depuse de 
conducerea Inst. pedagogic de 3 
ani din localitate și forurile spor
tive pentru asigurarea unui ca
dru organizatoric corespunzător 
întrecerilor studențești.

ADRIAN IONESCU

Rozalia Motiu (ICI) campioană universitară la aruncarea discului
Foto: prof. V. Bogdăneț — Bacău"
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ȘTRANDURILE - LA ORDINEA ZILEI
(Urmare din pag. 1)

suprafață de aproape 4 hectare, 
în plus, aleile au fost curățate, 
s-au plantat flori și arbuști orna
mentali, toate construcțiile — ca 
și instalațiile sanitare — au fost 
recondiționate, primind un strat 
de vopsea. Totul strălucește de 
curățenie, miroase a proaspăt. în 
noul sezon sînt puse la dispozi
ția publicului 86 de cabine și 5 
vestiare comune la Floreasca I, 
97 de cabine și 5 vestiare mari 
la Floreasca II, peste 40 de du
șuri, ca și tonete cu răcoritoare, 
chioșcuri cu obiecte de plajă și 
unele articole de sport (de cum
părat sau de închiriat). Ca nou
tate, nu lipsită de importanță : 
la Floreasca I va funcționa 
această vară o frizerie și 
serviciu de masaj.

Cît privește zona apei, și
a fost reamenajată judicios. Flo
reasca I, de pildă, dispune în 
prezent de patru bazine (dintre 
care unul, cu o adincime de pină 
la un metru, pentru copii ; cele
lalte cu nivel maxim al apei 
pină la 1,60 m), iar la Floresca II 
se află un vast bazin de 150 x30 
m, plus altul pentru cei mai mici 
vizitatori. Astfel, pe o suprafață 
de peste 5 000 m p de bazin își 
vor putea face 
încă nu 
avînte în
o fîșie de pe 
primit un așternut de pietriș și 
nisip (pentru evitarea nămolu
lui). Numai la Floreasca I s-au 
adus 2 500 mc de balast. în a- 
cest mod, pe o lățime de 8—10 m 
de la mal, s-a creat o adevărată 
podea subacvatică. La Floreasca II 
funcționează 
dotat cu 35 
vor sta la 
canotajului.
amatorilor jocurilor cu mingea 113 
ei pot înjgheba partide ad-hoc 
(volei, mini-fotbaL handbal etc.) 
pe un teren suficient de întins, 
care dispune și de gazon 
tural.

Stau mărturie cele 
și 5 vestiare dichi- 
grupurile de du- 

chiar pe malul la

in 
un

ea

sînt 
larg.

ucenicia cei care 
pregătiți să se 
în același timp, 
fundul lacului a

și un debarcader 
de „universale*, care 
dispoziția iubitorilor 
In fine, reamintim

TN AȘTEPTAREA APEI...

Și cele două ștranduri 
apropierea Casei Scinteii,

na-

din
BA-

I 
I 
I
I
8
I 
Ii
I 
I
I 
I
I

NEASA 5 și BĂNEASA 7, au fost, 
pregătite cu mult simț gospodă
resc, în vederea inaugurării pe 
anul în curs.
134 de cabine 
site cu grijă, 
șuri instalate
cului, 4 bazine noi cu îngrădi
turi de beton prefabricat etc. 
Aproape 15 000 de persoane vor 
putea frecventa acest loc de 
agrement, de fortificare a sănă
tății. ,

„Din păcate — așa cum ne spu
nea tovarășa Maria Ribu, care 
îndeplinește funcția de adminis
trator — porțile celor două ștran
duri au intirziat să se deschidă, 
deoarece lacul nu are încă apă 1“ 
Explicația: la punctul Băneasa-, 
Herăstrău se mai lucrează la 
construirea unui nou sifon des- 
cărcător, deși acest obiectiv tre
buia să fie terminat la începu-' 
tul lunii mai.

O situație similară am găsit și 
la TEI. Nici acest lac nu are...' 
apă, din cauza intirzierii con
struirii unui stăvilar cu ,descăr-; 
care automată. Implicit, deschi
derea marelui ștrand a fost amî- 
nată pentru 1 iunie I Ce are de' 
spus, în această privință, I.L.H.S. 
— care execută lucrările — și 
beneficiarul lor — I.C.A.B. ?

★

La .aceste constatări, in gene
ral pozitive, dorim să adăugăm 
cîteva doleanțe, exprimate — de 
altfel — an de an de către multi 
dintre cei care frecventează 
ștrandurile :

— asigurarea unui număr de 
instructori care, eventual contra- 
cost, să predea lecții de înot 
solicitanților (bineînțeles, în anu
mite zile, cind afluența publicu-, 
lui nu este prea mare);

— sporirea parcului de ambar- 
GaUi, pentru practicarea 
tinsă (și cu acest prilej) 
tajului popular ,*

— amplasarea cîtorva 
de gimnastică, îndeosebi 
durile cu mare capacitate.

mai ez-
a cano-

porticuri 
la ștran-,

Literatura noastră de specialitate 
s-a îmbogățit cu o valoroasă lucrare 
intitulată „Conținutul și metodica an
trenamentului sportiv contemporan**, 
apărută recent în Editura UCFS. Este 
o lucrare originală, de proporții, care 
prezintă, în sinteză, principalele pro
bleme generale și speciale ale meto
dicii antrenamentului sportiv. Proble
mele abordate, definitivate și red.ac_. 
late de un colectiv larg, au fost in 
prealabil prezentate și dezbătute cu 
ocazia consfătuirii metodice organi
zate de Consiliul General al UCFS in 
anul 1966. La această consfătuire au 
participat cei mai de seamă specialiști 
in domeniul educației fizice și spor
tului din întreaga țară, antrenori și 
medici de specialitate, activiști ai 
federațiilor și secțiilor tehnice din 
aparatul centrai și regional al UCFS,- 
cadre didactice de la Institutul de 
Cultură Fizică și facultățile de edu
cație fizică, precum și unii șefi ai 
catedrelor de educație fizică din' 
învățămîntul superior.

Lucrarea, tipărită In bune condiții 
grafice, valorifică și generalizează 
experiența acumulată în munca de, 
pregătire a sportivilor noștri de per
formanță care au cucerit titluri șjt 
medalii, J.O., C.M., C.E., Jocu
rile Balcanice, precum și învățămin
tele desprinse cu ocazia participării 
sportivilor români la alte mari com
petiții interne și internaționale. 
Toate acestea, completate cu studie-, 
rea celor mai noi publicații meto
dice și științifice apărute la noitj 
și în alte țări, fac ca lucrarea să 
constituie un document important, 
mareînd un moment deosebit înt 
străduința de cristalizare a unui sis
tem propriu de antrenament spor
tiv, de afirmare a unei școli româ
nești în domeniul pregătirii sporti
vilor de performanță.^

Lucrarea este împărțită ~ în două- 
părți distincte. In prima sînt tratate 
problemele care dau jaloanele orien
tative generale : concluziile consfă
tuirii. dinamica «efortului în antre-. 
nament, metode moderne de an-, 
trenament, unele probleme medico- 
sportive ale antrenamentului și pre
gătirea psihologică pentru concurs. 
In partea a doua sînt cuprinse pro
blemele metodice ale antrenamen- 
tului elaborate de colegiile centrale 
ale antrenorilor din federații. La Ti 
ramuri de sport sînt redate succint 
orientarea metodică, caracterizarea 
efortului, metodele de antrenament, 
mijloacele, probele de control, perio
dizarea antrenamentului, documen
tele de planificare și evidență și 
numărul competițiilor pe an.

In introducerea scrisă de tov. Emil/ 
Ghibu. doctor în științe pedagogice, 
vicepreședinte al U.C.F.S., 9tnt JrtM ' 
tetizate liniile directoare și atp**- 
le noi ale metodicii antrenameum»( 
lui sportiv. Iată probleme ce trebuia, 
să fie bine cunoscute de fiecare* 
specialist, indiferent de ramura de 
sport in care activează, intrucit in 
ele sînt punctate cele mai importan- 
te principii călăuzitoare ale mwve- 
namentului șj participării in con-, 
cursuri. t

Astăzi, realizarea performanțelor 
cu care se pot ocupa locuri frun
tașe in concursurile de amploare ~ 
nu mai este posibilă fără cunoaște
rea și aplicarea adecvată la speci
ficul fiecărei ramuri de rpart, a 
celor mai noi cuceriri ale ștunțelo- 
ajutătoare și ale me:o<uc’.i az:rem~. 
meniului sportiv.

lată de ce este necesa- ca «ceesttf 
lucrare «â /*€ studiată Și curasrusă 

. de tcți spectalișsii, Insmciz IxmxK- 
rea la V obit»"* nmodtn ale n- 
nei singure ramuri (chsar dacă

1 rfnt elaborate m cw1
direcțule generate ntetodtce osten
tative), nu este suficientă și 
poare înlocui bogatul schimb de 
experiență idei ce poate fi rea- 
Uzat prin studierea celorlalte ra
muri sportive și a capitolelor gene-t 
rale de la începutul Lucrării. *

prof. ILIE ISTRATE

JOACA Șl... NEVESTELE?

Pentru meciul programat 
duminică 23 aprilie, la Tg 
Mureș, echipa de baschet 
„UniO" Satu Mare a depla
sat doar 9 jucători in loc 
de 12, ciți se trec pe foaia 
de arbitraj. Veți crede că 
din motive de economii. 
Nicidecum! Lotul, incom
plet, a fost completat eu 
cîteva..: soții. A antreno
rului GYURKA, ale jucăto
rilor BUDEANU și KENYE- 
RES, ceilalți fiind — deo
camdată — holtei I

In felul acesta „Unio“ Sa
tu Mare a rezolvat dintr-o 
dată mai multe probleme:

1) A prezentat un lot 
complet din punct de vedere 
numeric;

2) Soțiilor li s-a oferit 
prilejul unei plăcute ex
cursii ;

3) Echipa a avut galerie 
în timpul jocului.

Rămine de văzut cum va 
fi rezolvată „problema" mai 
prozaică a ... decontului !

CU FAPTA, DAR SI CU 
VORBA...

Asociația sportivă „Relo- 
mul” Săvinești ne răspunde 
la o notă apărută in rubri
ca noastră (19 aprilie 1967) 
prin care se critica vocabu
larul necorespunzător folo
sit, uneori, cu jucătorii de 
către antrenorul echipei de 
fotbal N. ISACHE.
Hui asociației ne asigură — 
fi acest lucru ne bucură — 
că tov. Isache este „un an
trenor priceput și entuziast, 
că desfășoară o activitate 
frumoasă".

In nota noastră, de altfel,

■nu au fost contestate aces
te calități. Ne-am referit 
doar la folosirea unor ex
presii care pot jigni pe 
sportivi. Bine era dacă in 
răspunsul primit am fi a- 
flat că tov. Isache a re
nunțat la ele.

care joacă in campionatul 
regional. Lucru firesc: in 
fabrică lucrează multe fete, 
iar handbalul are tradiție și 
popularitate la Mediaș.

Tot ia „Record" există și 
o echipă de fotbal. Și tot 
în campionatul regional.

Consi- TOATĂ ATENȚIA, Șl TOȚI...
BANII Ș

La Mediaș, in cadrul aso
ciației sportive „Record" de 
pe lingă fabrica de încălță
minte „8 Mai" activează o 
echipă feminină de handbal

spunind asta, bănuim că 
ați și ghicit cele ce ur
mează.

Întreaga atenție este a- 
cordată fotbaliștilor, codași 
in campionat. Nici un fel 
de sprijin, în schimb, hand
balistelor, deși ele ocupă un

loc fruntaș și aspiră la pro
movarea intr-o categorie 
superioară. Echipei de fot
bal i se acordă nu numai 
toată atenția, ci și... toate 
fondurile, inclusiv cele care 
se cuvin secției de handbal. 
In acest sens, amintim că 
banii alocați prin bugetul 
asociației pentru cumpăra
re de echipament, necesar 
handbalistelor, au fost de
turnați și cheltuiți cu de
plasările formației de fot
bal.

Ferească dumnezeu de un 
control !...

PLACAJ !

Aflăm că pe seama rug
bistului MARIN GHEOR
GHE de la ISPIF București 
nu se spun lucruri prea 
frumoase. Dimpotrivă, mai

strul Spini Dobre, in echtpa j 
căruia lucrează mecanicul • 
auto M arin. Gheorghe, | 
este nemulțumit de apar- • 
tul pe care-l aduce acest ■ 
tirtăr in producție, f-ce, de ■ 
pildă, că rugbistul este «n ■ 
muncitor leneș, că tucrează ■ 
cind are chef (și, de obicei. . 
nu prea are), că ifi pterde I 
timpul cu palavrele fi că, . 
pe deasupra, este obraznic. I 
arogant cu muncitorii mai | 
virstnici.

1 se cuvine, pentru țoale 
astea, un... placaj la rubrica . 
noastră.

Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE și ■ 
DAN GAKLEȘTE.WC < 

după scrisorile corespon- .
denților noștri



de mine
Tovarășe arbitru, golul înscris■ Randy Matson sprinter I

nu este valabil!“
marcat un gol și 

mingea este adusă la cen
tru. Jucătorul care a înscris 
punctul dă semne de ner
vozitate, ca un om cu conș
tiința încărcată. Și, în timp 
ce echipa adversă repune 
mingea în joc, el se apropie 
de arbitru și-i spune :

— Am mustrări de conș
tiință. Golul înscris de mine 
nu este valabil. L-am 
cat cu mîna. Vă rog, 
să-1 anulați...

La care arbitrul 
punde:

— îmi pare rău de

întîmpla te, apreciez aecesul 
d-tale de sinceritate, dar... 
rămîne așa : gol.

O întrebare pentru citito
rii noștri : 
a fost atît 
n-a revenit 
sale de a 
valabil ?

de ce arbitrul 
de categoric și 
asupra deciziei 
considera golul

S-a anunțat că Randy 
Matson a stabilit, recent, un 
nou record mondial la a- 
runcarea greutății: 21,78 
m. De asemenea, este cu
noscut faptul că el este și 
discobol de prima mînă : 
65,15 m!

Ceea ce nu se știe însă 
este că Matson are nu nu-

mai o forță extraordinară, 
ci și o viteză remarcabilă 
pentru un om care cîntă- 
rește 109 kilograme. De cî- 
teva ori, el a acoperit suta 
de metri în 11 secunde 1 
De asemenea, la săritura în 
înălțime, a realizat rezulta
tul de 1,90 m.

mar-
•o-iep n 9JBO ad țarz 

-pap EJdnse bujasj es esuț 
sieod njiiqje un ‘craa as es 
inoof eo oțuibuj "ssvmSH 
as Tnoor ipnjiuj ‘idajp 
țsaae bsab ieui nu ia

Femeile pe locul 6!
Un studiu efectuat

Institutul demoscopic 
Allenbach (R.F.G.) în 
gătură cu subiectele ce

Poșta magazin
GHEORGHE ISPAS,

BRAILA. — „Legea Be- 
ranger", pe care o aplică 
uneori comisia de disci
plină la fotbal, acționează 
în principal 
Se i______
ea este ..suspendată’

în justiție.
pronunță o pedeapsă, 

' (nu 
se execută), dar la comi
terea unei noi infracțiuni 
într-un termen anume fixat, 
se cumulează cele două 
pedepse (cea. veche și cea> 
nouă). Nu e mai bine să 
nu ai nici un fel de... 
datorie ? Si mai ales de 
genul acesta 1

DAN FTERASCU, BUCU
REȘTI. — La baschet nu 
există meci egal. Partida 
se prelungește (încă 5 mi
nute și încă 5 minute !) 
pînă ce una din echipe 
obține victoria. în cadrul 
acestui timp suplimentar. 
Este clar ?

la sfîrșitul campionatului 
de fotbal ultimele trei e- 
chipe acumulează același 
număr de punct și au și 
același golaveraj. Cum se 
stabilesc cele două echipe 
care retrogradează Tn
acest, caz este în avantaj e- 
chipa care a obținut mai 
multe victorii. Dacă nici 
acest ___
balanța în favoarea uneia 
din echipele în cauză, sînt 
luate în considerație re
zultatele înregistrate în 
meciurile dintre ele. în ca
zul — foarte puțin proba
bil — că nici unul din a- 
ceste criterii nu rezolvă 
problema, se joacă me
ciuri de baraj.

criteriu nu înclină

Zoo — baschet

cali-MICU VASILE, 
MANEȘTI.-— Ați fost im
prudent, 
întrebați 
apoi să 
Așa, ați 
a jucat 
prezentativa R.F. 
maniei, disputat la 1 iu
nie 1966, la Ludwigshafen. 
Linie noastră de atac a 
avut următoarea alcătuire : 
Pîrcălab, Dridea, 
Sorin Avram.

să măTrebuia
întîi pe mine și 
faceți rămășag ! 

pierdut : Pîrcălab 
în meciul cu re- 

a Ger-

Badea,

DUMITRU MEHEDINȚU, 
SMÎRDIOASA. — Dacă un

mulți au 
peste ca-

de 
din 
le- 
re-

vin cel mai des în discu
țiile locuitorilor acestei țări 
s-a soldat cu un rezultat 

oamenii vorbesc 
de fotbal decît 
Reprezentantele

Desen de Titi Gheorghiu Vaslui

neașteptat: 
mai mult 
de femei! 
sexului frumos sînt pe lo
cul... 6.

Iată, de altfel, cum a- 
ra-tă acest „clasament" : 

7O°/o despre politică, 60% 
despre fotbal, 56%, despre 
automobile, 
televiziune, 
chestiuni

55 % despre 
52°7« despre 
profesionale, 
femei, 35 %40 % despre

călătorii și despre 
maladii ivite în

despre 
diverse
familie
cu ți.

sau printre cunos*

Viorel Mateianu, asa cum nu-l cunoașteți
' i ii

lui *57. Ju- 
prezenți. la 

U.E.F.A.; de- 
în țara lui

Victoriile mele Turul Franței,- supraasal-
turile date în etapele contnacronometru, planurile 
de revanșă după eșecuri, epuizantele turnee ale 
criteriilor ce urmează Turului Franței; exigențele 
tot mai mari la care trebuie să se supună un 
campion, ei bine toate acestea n-ar fi devenit 
posibile, realizabile; dacă alături de m’ne n-ar 
fi fost Janine, soția mea. Unii dintre detractorii 
mei vor spune, poate : „Iată, a venit momentul 
cînd și misteriosul Jacques trebuie să se destăi- 
nuiască". Este ceea ce și vreau să fac. și, să 
fim drepți, cine ar putea-o face mai bine ca 
mine ? N-aș vrea să vă decepționez. îmi dau 
bine seama că orice sportiv care a devenit popu
lar, care are publicul și admiratorii săi, nu se 
ponte izola, nu se poate baricada îndărătul ușii 
gloriei sale. Trebuie să iasă la fereastră, să plă
tească polița succesului său. aplauzele- generoase. 
Dar de aici pînă la obligația de a povesti inti
mități din viața lui particulară, asta nu ! Permi- 
teți-mi să

Personal 
și nu simt 
confidențe 
proșurt c& 

vor mira că _ __ _______ _ _____ ____  _ ....
scrisă de mine. Dacă vă vorbesc totuși de Janine, 
o fac pentru că. mi-ar fi imposibil să o las în 
umbră, să elimin această ființă din amintirile 
mele. Aparția ei în viața mea a avut un rol

nu fiu de Acord.
nu-mi place exhibiționismul vedetelor 
nici o înclinație pentru acest gen de 

de scandal. Mi s-au făcut, multe re- 
sînt prea discret șl poate multi se 
vorbesc despre soția mea într-o carte

♦) Din volumul „Amintirile unul ciclist0, (N.R. : 
Jacques Anquetil) apărut în editura UCFS (tra
ducerea : Ilie Goga).

2 SOȚIA MEA, JANiNE

ION GHINESCU, 
NA BOTENI. — 
gramă pornită de

COMU-
ciclist" sau mai 
apucat să treacă 
lea ferată, iar la apariția 
celorlalți alergători barie
ra este lăsată, aceștia din 
urmă trebuie să... aștepte. 
Cît ? Pînă se ridică 
rîera. Altfel, sînt 
lificați. Ba se pot 
si cu o amendă
C.F.R. I

ba- 
desca- 
alege 

de la

TOMA FANTCA, 
CANT. — 1.91 m 
record, greu de- 
chiar de către... _______
Balaș. în unele țări, nici 
bărbații nu reușesc întot- 
deuna să treacă peste șta
cheta ridicată la această 
înălțime. Ceea ce vă pu
tem spune sigur e<te că 
..Toii* se antrenează asi
duu și speră să realizeze 
si în acest sezon perfor
manțe specifice

PAS- 
este un 
doborît 
Tolanda

Primăvara 
nioril noștri, 
Turneul 
monstrează 
Gento că șl la poalele 
Carpaților 
eroii lui. Printre ei.- Ma- 
teianu. copilul blond, ră
sărit undeva pe „maraca- 
nde“ Ploiestiului. un vir
tuos al balonului ce reți
nea atenția meci de meci. 
Jucam seria la San Se
bastian și rezultatele pri
melor întîlniri ne clasau 
printre marii favoriți. 
Pierdem însă locul întîi 
la golaveraj și scăpăm 
astfel calificarea pentru* 
finala- de la Madrid. Cro
nicarii prezenți văd în 
asta un mare capriciu al 
Fortunei șî asociază du
rerii noastre, simțirea na
turii : ..Pirineii stau gata 
să se clatine0. Această 
zbuciumată ediție are însă 
darul de a lansa un nu
me : Viorel Matei anu. a- 
semuit de spanioli cu în
suși iu că torul nr. 1 al lor, 
Di Stefano. S-a scurs de- 
atunci un deeeniu. Pre
zumțiile făcute s-au ade
verit întrutotul : Mateianu 
se definește astăzi un ju
cător complet (simt inu- 
litatea caracterizării), 
mare sensibilitate, cu

fotbalul are

știu alergînd după, mingi 
de cîlți sau tinichele. La 
6 ani îl însoțesc pe tata 
la Ochiuri, lingă Tîrgo- 
viște, și cunosc aici . fot
balul organizat. Mă ames
tec repede printre cei 40 
de copii care stapîneau 
terenurile dintre schele și 
lovesc pentru prima dată 
o 'minge adevărată. Cînd

băra de la Bistrița. Aici în- 
tîlnesc la „speranțe" pe 
Jenei, Uțu. Gref, Bukossi. 
Urmează Turneul U.E.FiA^ 
de la Budapesta — din 
1956 — unde joc toate
meciurile ; în ultimul, cu 
Tugoslavia. sîntem con
duși cu 1—0 : eu sînt pu
ternic accidentat, însă re
fuz să fiu scos. Eram un 
fel de rezervă bandajată, 
pe care nimeni nu o lua 
în seamă. Profit și... în
scriu (n.n. : situație simi
lară cu cea din meciul 
cu Steaua din primăvara 
acestui an) ..................
seria — apoi, 
nia...

— Spunem 
râtului ?!

— ’57 mă prinde deja în 
echipa ~
Iul, în
Jucam __
Ozon și Oaidă, în 
cu ‘ '

și cîștigăm 
cel din Spa-

stop junio-

mare a Progresu- 
cpoca ei de aur. 
în dreapta

tul că Moldoveanu, aripa 
Ftîngă (și. 
b echipei 
păstrează

uneori, dreapta) 
Petrolul, nu-și 

locul :

11 supără 
Cînd locul

N AUREL. BRASOV. — 
Credeți că dacă barele 
porților de fotbal ar ft 
vopsite în diferite culori, 
înlocuindu-se astfel actua
lul alb monoton, eficaci
tatea înaintașilor ar creș
te ? Vopsea găsesc eu. Dv. 
găsiți-mi înaintașii cu care 
să facem această expe
riență !

pe fiecare 
nu și-1 ține- 

aripa. 
Dar cel mai mult pe toți 

îi doare 
Că nu si l-a ținut...

echipa !

ION P6STA5U
Ilustrații: N. CLAUDIU

de
____ ____________ ____ o 

inepuizabilă capacitate de 
muncă st deosebit atașa
ment față de echipă. Un 
concurs de împrejurări 
(inexplicabil i-eș spune) 
fac însă ca ?! să nu ocu
pe. în ierarhia fotbalului,- 
locul pe care îl merită. 
Dar Mateîanu. cu optimis
mul său estival se pregă
tește șt... _______

în preajma celor 29 de 
ani (n : 1 iunie 1938. le 
Upănești) cerem lui Vio
rel să-si reactualizeze în
ceputurile.

— De U trei ani mă

așteaptă.

revin acasă, încheg o e- 
chipă și pornim dumi
nică de duminică să co
lindăm comunele dimpre
jur. La 12 ani, sînt cerat 
pentru juniorii Flacărei 
Boldești, iar la 14 ani 
primesc legitimare la se
niori. Jucam în același 
timp șî în echipa liceului 
și luptam tacit cu reputația 
unui „puști" de Ia școala 
tehnică, un atacant care 
făcuse furori și care se 
chema... Mircea Dridea, 
într-o zi își face apariția 
Teașcă ; după ce mă să
punește zdravăn pentru că 
îndrăznisem - — - -
meciuri în aceeași 
mineața la juniori, 
amiaza la seniori, 
și opt golurr). îmi
să mă „îmbarc" pentru ta-

să fac două
H (<>»- 
după- 

dînd 
spune

cil 
__ stingă 

Dinulescu și Peniță 
Moldoveanu. iar în spate 

pe Mîndru în for- 
Și ce preten- 

pe atunci : 
„Cupă" și 

O tem-

VASILE POPA, CLUJ. 
1) Dumitriu HI, care joacă 
la A.S.A. Tîrgu-Mureș, 
este fratele Iui Dumitriu 
U (Rapid) și al lui Du
mitriu i (Carpați Sinaia). 
— 2) Care a fost cel mai 
bun loc pe care l-a ocupat 
Universitatea Cluj ? Cel 
de la prima ediție a 
campionatului divizionar 
de fotbal (1932—1933) : lo
cul I în seria B (7 echipe)# 
înaintea jui C.A.O.. Unirea 
Tricolor, Venus, A.M.ETA.I 
R.G.M.T. și Brașovia. Se
ria cealaltă a fost cîști- 
gată de Ripensia. Dublul 
meci dintre Ripensia și 
Universitatea a revenit 
fotbaliștilor din Timișoa
ra, care eu cucerit astfel

campionatul țării. Ce fe
riciți ar fi acum stu
denții clujeni și cu lo
cul... 12 ! 11 vor obține ?

Toc-I. H.; BRAILA.
mai ne miram că nu ni 
s-a pus o astfel de între
bare : „ce se întîmplă dacă

I L E S /
In cinstea ta,
Cea mai_  rapidă
îndur intr-ana
Cer și ploaie 
Și la tramvai
Aglomerații.
Și-n cinstea ta.
Cea mai cu toane din cite-n țară-au fost vreodată, 
La fiecare meci eu scutur talanga noastră bătrinească. 
De la nea Tache moștenită și-n sac de nylon ambalată 
Ca nu cumva, din iniimplare, să crape ori să ruginească.

c !« formații,

Din clipa-n care-aflai, prin unde, că Pîrcălab la Iași lăsase
Un punct prin bara, ce-o trăsese incit era 
Din loc s-o mute.
Am înțeles că prind contururi
Mai clare visele frumoase,
Nutrite colo, la peluză
Și-n campionatele trecute.
In clipa asta mult dorită
Cind lumea
lzbucni-n urale,
Am vrut la meci să-nchin paharul,
Dar cum ? cu suc de portocale ?
Și m-am decis s-amin toastul pin* la etapa de final,
Cind- Tudorică o să-nalțe spre cer acute din metal 
Ce-or răsuna
Prelung și-n Cupa campionilor europeni.
Dar ca s-ajung și ziua. asta... nu lua în glumă pe clujeni 1

aveam 
mă mare, 
țiosi eram 
mergeam si la" 
Ia campionat, 
pora !

— Si. totuși, 
tul Matei ana" 
Cluj !

— De 
Clujul e 
a Iul 
vrăjește ____ ____
tivă de a te smulge mre
jelor, eșuează, Te urmă
rește poate ani și te 
cheamă.

Amintirile Clujului vin 
avalanșă : țin de facultate 
(Mnteianu a urmat drep
tul). de fotbal, 
teni. Aici s-a 
Dan-Mîhal, 
Matei3nu, _____
fără pereche în lume, 
cum. Mihai e mare : se a- 
propie vîrsta ..piticilor* și 
are greutățile lui : nu-și 
găsește ghete pe număr, 
ale tatii scapă din pi
cioare. iar fotbalul fără 
crampoane n-are nici un 
haz. Tata îl pregă teste 
însă : îi povestește, fiind
că rovoRttadu-i fi instru
iește. îl vrea un jucător 
de clasă asa cum vede el 
o personalitate în fotbal. 
i,unul dintre aceia care te 

fac să simți că echipa se 
sprijină pe un colos. Așa 
cum a fost PetschowskL*

— Proiecte ?
— Să joc pînă _____

Dacă ar fl posibil, pînă 
Ia 50 de ani • SL proba
bil, antrenor. Mi-ar place 
să lucrez cu copiii.

Elevii săi. i ‘ ‘
cape îndoială. __
ducați spre un joc ______
sportiv si elegant, reali
zând o traducere .-.ad 11- 
teram" _ ~ ‘ _ZA.
După modelul maestrului !

„momen- 
tine de

răscolești T 
fel de insulă 

care te 
tenta-

ce
un
Ca lipso 
șt orice

de prie- 
născut și 

odorul lui 
îngerul blond 

A-

tîrzlu.

nu mai în- 
, vor fi e- 

curat,

a fadr-play-ulu5.

NUȘA MI SCE1EANU

V. D. POPA

șl o influență decisivă asupra activității mele 
sportive.

înainte de a o întîlni pe Janine m-aș fl putut 
căsători de o sută de ori. Primeam zilnic scri
sori de la admiratoarele mele. Sigur că n-aș fi 
putut să mă căsătoresc cu toate. Dar vă asigur 
că între ele erau multe ființe sincere, afectuoase. 
Cu toate acestea, indiferent de ce au putut să 

scrie ~1; ’z’zca.A __2  rfi ___ __1_1  l.
mai mică dorință de a mă căsători înainte de 
a o " * ........ ‘ ~ ____ ; ____ _
sem dintotdeauna pe femeia vieții mele. Mi-am 
dorit această ființă 
importantă victorie 
nespus de drag, pe

Janine a devenit soția mea la 22 decembrie 
1958, la St. Gervaise și din acea zi îmi este 
tovarășă de viață de neînlocuit. Tn prezent, . o 
dată terminată o cursă, nu am decît o singură 
dorință, un singur gînd : să ajung cît mai 
recede acasă, unde mă așteaptă Janine. După 
prima tinerețe, Janine a preluat ștafeta șl tot
odată mi-a dat. aș putea spune, un al doilea 

start, a făcut să înflorească în mine o a doua 
vîrstă de aur. Prezența ei în viața mea ml-a dat 
un gust nou pentru lupta sportivă, pentru victo
rie, noi dorințe de a învinge. A avut această pu
tere asupra mea. De ce și. cum ? Explicația nu 
e atît de complicată. Aproape ca șl mine, în 
aceeași măsură. Janine are nevoie de victoriile 
mele. Eu nu sînt numai soțul, d și campionul 
el favorit. Credeți-mă că acesta e un lucru foarte 
frumos, îți. dă un simțămînt de

Eu cred că Janine găsise, ca 
care răspundea aspirațiilor- sale.
toate, ea dorea să-și lege viata 
sportiv. Făcuse ea însăși sport.
frenetică a stadioanelor^ încleștarea luptei spor
tive, spectacolul tonic al victoriei atletice. în 
afară de asta, Janine a fost infirmieră. Un cam-

unij biografi al mei, n-am nutrit nici cea

fi întîlnit pe Janine. Era exact cum o vîsa-

ca pe cea mai mare și mai 
a mea, un ,,tricou galbeni 
care-1 voi purta toată viața.

St.

încredere.
șl mine, omul 

Mai întîi de 
de cea a unul 

Iubea atmosfera

SOȚIA MEA, JANINE 3

pion ciclist are nevoie de multă atenție și de In
finite îngrijiri. Janine era făcută exact pentru 
acest rol. Ea a știut să se adapteze de îndată 
vieții mele de alergător ciclist, s-a Interesat de 
proiectele mele, de graficele mele de record» de 
programul curselor; a împărtășit cu mine toate 
grijile și neajunsurile vieții de ciclist. Aș putea 
spune că Janine a făcut pentru mine mal mult 
decît îmi închipuiam eu. La început mi-a fost 
greu s-o conving că trebuie să plec singur în 
Turul Franței. Ea ținea morțiș să mă însoțească, 
nu numai că ar fi contravenit regulamentului 
cursei, dar într-o probă atît de Importantă, cînd 
omul pleacă cu gîndul să învingă; e necesar să 
uite viața de acasă. Să redevină pentru o lună 
celibatar. Mai tîrziu lucrurile s-au schimbat. 
Janine a înțeles acest lucru și dacă a venit să 
mă urmărească din cînd în cînd în unele curse 
de etape, a făcut-o în 
posibil.

într-una din edițiile _____ _____ _________ ,
nu-mi aduc aminte care, pe cînd mă găseam în 

derivă" la coada plutonului, după o căzătură# 
n-am făcut altceva decît să aștept, aș spune cu 

disperare, să fiu salvat, ^recuperat" de Janine.
Știam că nu ponte să fie prea departe. Urmărea 
cursa într-una din mașinile caravanei. Și nu 
mai venea. Eu mă încăpățânasem să aștept, pri
veam — “ - . - - ■
zărea 
după 
Și pe 
ea — __  ____ ____  r_____ ___
apoi, n-aș fi vrut să fiu văzută 
Janine nu voia să fie acuzată că mă influen
țează să abandonez. Dar adevărul e tocmai 
trariu. Dacă sînt campioni care și-au ratat 
sportivă din cauza unei “ *
dimpotrivă, datorează 
chiar totul. A---- A. - ---------------------- „
demonstra acest lucru povestindu-vă 1001 episoade 
din viața noastră de tonte zilele.

modul cel mai discret

cursei Paris—Roubaix#'

șoseaua aproape pustie, dar Janine nu se 
nicăieri. începui să mă neliniștesc. Abia 
ce trecură toți concurenții; iat-o apărînd 
Janine. „Te vedeam bine — îmi spunea 
dar eram prost plasată în caravană. Și 

...........................“de ceilalți".

femei, sînt alții 
mult unei femei,- 

Acesta o cazul meu. V-aș

con- 
viața 
care; 
poate 
putea

ȘTIAȚI CA
...ilaZienii consideră vic

toria lui Nino Benvenuti 
asupra lui Emile Griffith 
drept cel mai mare succes 
al sportului italian din ul
timele două decenii ?' 
Triest, orașul natal al 
Nino, peste 200 000 
locuitori s-au înșirat

La 
lui 
de
pe

a-i ura „bunstrăzi pentru 
sosit“,

...rugbiul 
în U.R.S.S.?
în Uniunea 
xistă 200 de
bi, în cursul acestui an, 
la Tbilisi, o selecționată 
sovietică va susține pri
mul meci international, par
tenera de întrecere fiind o

cîștigă teren 
Actualmente, 
Sovietică e- 

secții de rug-

echipă studențească fran
ceză.

...în programul întreceri
lor atletice feminine se pro
iectează introducerea probe
lor de 1 500 m plat și 100 
m garduri ? Este foarte 
probabil Ca acest o două 
probe să-și găsească locul 
în programul campionatelor 
europene din 1969,



Trimisul nostru special, în „Cursa Păcii". HRISTACHE NAUM, transmite:

Jucătorii înalți- cheia succesului
Ion Cosma—pe locul III

SKOPJE, 11 (prin telefon). — 
Cît de simplu pare baschetul cînd 
ai în echipă unul sau doi buni 
tehnicieni care să-ți ducă mingea 
cu repeziciune 
și, alături de ei, 3 sau 4 pivoți 
sau centri de peste 2 metri înăl
țime, care să finalizeze fără nici 
o dificultate... Dacă ați fi urmă
rit din tribunele Sălii Expoziției 
din Skopje partida Iugoslavia— 
România (85—63) ați fi tras cu si
guranță aceeași concluzie și ați fi 
făcut comparația cu un^mecț de 
box în care este opus un „greu" 
unui „mijlociu".

Exact cu 10 ani în urmă, echipa 
României, dispunînd de 4 pivoți 
de valoare aproximativ egală, în
trecea formația Iugoslaviei (cam
pionatele europene de la Sofia) 
cu 18 puncte diferență. Acum, ro
lurile s-au inversat, adversarii 
noștri fiind aceia care pot aduce 
în teren 6 jucători de peste 2 me
tri înălțime.. In aceste condiții și 
rezultatul apare firesc...

Să nu credeți nici un moment 
că jucătorii noștri au intrat pe 
teren cu gîndul înfrîngerii. Buna 
lor orientare tactică, încercările 
de „pressing” temporar, au pus de
seori la încercare experimentata 
formație de „14 carate” a Iugo
slaviei. După 10 minute aceasta 

conducea declt cu 16—15, iar 
minutul 15 cu 30—24. Atît 
incomode s-au dovedit atacul 
mai ales, apărarea combinată

spre panoul advers,

nu 
în 
de 
îb
a echipei noastre. Incit antrenorul 
Ranko Zeravica a fost nevoit sA 
facă multe schimbări pînă să a-

pentru „europenele"
de lupte greco-romane

19, 20 și 21 mai seIn zilele de 
vor desfășura la Minsk, în U.R.S.S., 
campionatele europene de lupte greco- 
romane. Competiția se află la cea 
de a 111-a ediție de după război. 
Prima confruntare a celor mai buni 
luptători europeni, la „greco-romane", 
a avut Ioc în anul 1947 ta Praga, 
iar cea de a Tl-a ediție anul trecut 
la Essen, în R.F. a Germaniei, unde 
N. MART1NESCU a cucerit medalia 
de aur.

In urma pregătirilor efectuate de 
luptătorii noștri și după o serie de 
eompetiții interne și internaționale 
la care au participat componenții 
loturilor reprezentative, Biroul Fede
rației române de lupte s-a oprit a- 
supra următorilor 10 sportivi, dintre 
care vor fi selecționați titularii ce
lor opt categorii:
a 52 kg—Gheorghe Stoiciu (Steaua), 

57 kg — Ion Baciu /Steaua), 63 kg
— Simion Popescu (Steaua), 70 kg
— Marin Bolocan (G.S.O. Pitești), 
78 kg — Florian Ciorcilă (Dinamo) 
sau Ion Tăranu (Dinamo), 87 kg— 
Nicolae Neguf (Steaua) sau Gheor
ghe Popovici (Dinamo), 97 kg — 
Nicolae Martinescu (Dinamo), -j- 97 
kg — Constantin Bușoiu (Electro- 
putere Craiova).

jungă la cea mai bună formulă. 
Este vorba de un excelent „trio” 
de jucători înalți, adevărat tri
unghi de săritură în atac, care, de 
regulă, fructifică 7—8 din 10 
tuații de joc.

Dacă ne gîndim că repriza 
cundă a fost extrem de echilibra
tă, vom vedea că scorul a luat 
proporții doar în ultimele 5 mi
nute ale primei reprize, cînd, de 
Ia 30—24, gazdele au ajuns la 
44—26. Așadar, 5 minute de pri
peală, de nesiguranță în pase șl 
mai ales de ratări de sub coș 
le-au dat posibilitatea lui Koraci, 
Daneu, Țvetkovici și Raznjatovici 
să asigure erhipej lor o victorie 
comodă. Da această diferență de 
22 de puncte ar părea paradoxale 
o serie 
trebuie
Albu, și, 
lui Savu 
tac, ca și 
lui Novac. A fost însă prea puțin 
pentru a face față unei echipe 
care va emite, peste două săptă- 
mini, In Uruguay, pretenții la titlul 
suprem...

Arbitrii Șișkov (Bulgaria) și 
Apostolidis (Grecia) au condus 
cu competență următoarele for
mații : ROMANIA — Cernea 11, 
Novac 4, Savu 12, Jekely 11, Albu 
17, Dimancea, Popescu 2, Diaco- 
nescu 3 și Tarău 3 ; IUGOSLAVIA 
— Bassin 3, Koraci 19, Rajkovici, 
Kovacici 4, Tvetkovici 19, Raznja
tovici 10, Daneu 14, Ciosici 6, 
Tvrdici 3, Djerdjia 4, Djurici 3.

Vineri, jucînd aproape numai 
cu rezervele (care nu s-au com
portat prea bine, mai ales ca dis
ciplină tactică), echipa noastră a 
fost întrecută de Iugoslavia B 
cu 71—54 (36—25). Bulgaria a dis
pus de Grecia cu 86—80 (51—39), 
iar Iugoslavia de Turcia cu 90—77 
(50—34). Sîmbătă România joacă 
cu Bulgaria, iar duminică cu Tur
cia.

in etapa de ieri
si-

se-

de evidențieri. Totuși, 
subliniat aportul lui 
în diferite perioade, al 
și al lui Jekely în a- 
jocul bun în apărare al

BYDGOSZCZ 12. Astăzi (n.r. ieri) 
a fost o etapă de-a dreptul infernală. 
Deși scurtă (134 km.), etapa a IlI-a, 
Poznan—Bydgoszcz, i-a supus pe 
concurenți la eforturi deosebit de 
mari. De la primul și pînă la ulti
mul kilometru ei au fost obligați să 
lupte cu un vînt năpraznic, care a 
bătut în majoritatea timpului din 
față și numai arareori din lateral. 
Deși condițiile de desfășurare au 
fost atît de dificile, echipa noastră 
s-a situat Ia înălțime. Cicliștii ro
mâni au fost în permanență în pri
mul pluton, iar in final Ion Cosma 
a ocupat locul III urcind pe podiu
mul învingătorilor.

Etapa a început sub semnul luptei 
dure cu vîntul. Abia Ia km. 30 am 
înregistrat prima detașare. Ea a 
fost efectuată de un grup de 6 aler
gători: Dolezel, Diiline, Saidhujin, 
Ampler, Pedersen și Gabriel Moiceanu. 
Fugarii sînt prinși la km. 45. La 
km. 78, după mai multe sprinturi, 
un grup de 20 de cicliști reușește să 
se separe de pluton. Privim cu emo
ția evoluția acestui grup, fiindcă în 
el se află 4 alergători români (Moi
ceanu, Cosma, Grigore și St. Suciu), 
un singur ciclist sovietic, doi din 
R.D.G., doi din Belgia, cîțiva aler
gători din echipele fără pretenție 
la primul loc și... nici un polonez 1 
Rutierii români muncesc mult pentru 
că această acțiune ne poate duce în 
fruntea clasamentului pe echipe. 
Grupul fruntaș are la un moment 
dat un minut avans, dar iluzia se 
spulberă, fiindcă presiunea urmări
torilor — conduși de polonezi, so
vietici și cehoslovaci — este din ce 
în ce mai mare. La kilometrul 103 se 
face joncțiunea. Dar mai avem o 
șansă: cu 10 km. înainte de Byd
goszcz șapte rutieri lansează un pu
ternic atac. Printre ei este și Moi
ceanu. Se luptă cu înverșunare de 
o parte și de alta. Cîștig de 
are plutonul care-i prinde cu 
înainte de sosire. Pe stadion 
astfel, un grup numeros, 
lupta pentru primele locuri în 
Jan Smolik — învingătorul celei de-a 
XVIl-a ediții a „Cursei Păcii“ —, 
fiind un sprinter remarcabil, se de
tașează vizibil. Pentru locul II 
luptă Pedersen, Ampler și Cosma,

Ampler îl depășește pe Pedersen, dar 
cînd vrea să treacă și Cosma de el, 
danezul îl jenează vizibil. Ciclistul 
nostru trebuie să facă un adevărat 
slalom și din această cauză nu-1 mai 
poate ajunge pe Ampler. El ocupă 
astfel locul III, deși îl merita cu 
prisosință pe al II-lea. „Radiografia* 
tehnică a etapei: timp călduros, vînt 
puternic; Ia start — 118 cicliști (în 
etapa a Il-a a abandonat algerianul 
Zaaf); media orară — 41,4 km., 

CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL 
ETAPEI A III-A: 1. Jan Smolik 
(Cehoslovacia) 3 h 14:55, 2. Klaus 
Ampler (R.D. Germană), 3. Ion 
Cosma (România), 4. If. Pedersen 
(Danemarca), 5. Marcel Maes (Bel
gia), 6. Marian Kegel (Polonia)... 
18. Gabriel Moiceanu... 25. St Suciu... 
36. C. Grigore... 55. Gh. Suciu — 
toți același timp cu învingătorul... 
60. Gh. Moldoveanu 3 h 15:25.

CLASAMENT GENERAL INDI
VIDUAL : 1. Manfred Dăhne (R.D.
Germană) 9 h 18:38, 2. Jan Smolik 
(Cehoslovacia) 9 h 18:39, 3. Jan Ma- 
giera (Polonia) 9 h 17 ...
Cosma (România) 9 h 20:24, 
Gabriel Moiceanu 
20:39... 26. Șt. Suciu _____
(amîndoi același timp cu Moiceanu)... 
52. Gh. Moldoveanu 9 h 21:09... 69. 
Gh. Suciu 9 h 24:15.

CLASAMENT GENERAL 
CHIPE : 1. 
2. Polonia, 
lași timp ;

Sîmbătă______ ____  -
Bydgoszcz — Slupsk (210 km 
mai lungă etapă a cursei), iar dumi
nică se ' “
Slawno ________ ___ ______
tratimp individual, și a Vl-a Kos- 
palin “ ..........................

19:08, ...8. Ion 
“ *1, ... 10. 

(România) 9 h
...33. C. Grigore

PE K- 
R.D. Germană 28 h 00:56, 
3. Cehoslovacia — ace- 
...8. România 28 h 01:57. 

are loc etapa a IV-a 
cea

desfășoară etapele a V-a 
Koszalin (42 km.), con-

Szczecin (160 km.).

U. R. S. S. SI ANGLIA 
iN FINALA TURNEULUI

U. E. F. A.
• TURCIA SI FRANȚA ÎN LUPTA 

PENTRU LOCURILE 3-4

ISTANBUL, 12 (prin telefon do 
la trimisul nostru special). —

Aproape 50 000 de spectatori 
au asistat la „meciul anului*, 
cum a fost denumită aici semi
finala Turcia — U.R.S.S. Din pă
cate, jocul încheiat cu victoria 
meritată a fotbaliștilor sovietici, 
2—1 (1—0), nu numai că nu a 
adus satisfacție în rîndul aprigi
lor susținători ai echipei gazdă, 
dar a dezamăgit și ca spectacoL 
A fost o luptă oarbă pentru re
zultat, în care a cîștigat echipa 
care a știut să-și stăpînească 
nervii în momentele decisive. Gu 
toate că în repriza secundă spor
tivii turci au dominat net și au 
ratat cel puțin cinci ecazll de 
gol, cei care au marcat — în 
ultimul minut de joc 1 — au fost 
sovieticii. Au înscris: Patrikeev 
(min. 25. din penalti) și Smolnî- 
kov (min. 80) pentru U.R.S.S., res
pectiv Necati (min. 45).

In schimb, al doilea meci, An
glia — Franța 2—0 (0—0), a con
stituit o adevărată demonstrație 
de fotbal, o întrecere aplaudată 
între două echipe la fel de bine 
pregătite din punct de vedere 
tehnic. Superioritatea tactică, de 
partea englezilor, a reușit să fie 
materializată prin golurile lut 
Kidd (min. 62) șl Lloyd (min. 77).

Finala turneului va fi disputată 
sîmbătă între reprezentativele 
Uniunii Sovietice și Angliei. Pen
tru locurile 8—4 : Turcia — 
Franța.

MIRCEA TUDOBAN

cauză 
2 km. 
întră, 
începe 
etapă.

Reprezentativa de rugbi a României

(Urmare din pag. 1)

XV-le Italiei
să

Demian, Wusek și Irimescu) au 
evoluat și în ultima confruntare 
dintre rugbiul român și cel ita
lian, de la Aquila, anul trecut, în 
noiembrie.

Cîteva rînduri și despre oas
peți. Jucătorii italieni au sosit în 
Capitală vineri după-amiază. De
legația este condusă de dl. Carlo 
Montana, președintele Federației 
italiene de rugbi. Sportivii oas
peți impresionează prin statura 
lor atletică.

Florin Gheorghiu va participa la un mare 
turneu international de sah la Moscova

Amabil dl. Montana a tinut 
ne declare :

— Revin cu multă plăcere 
București printre prietenii români. 
Sper să realizăm un spectacol 
sportiv agreabil, care să satisfacă 
exigentul public din capitala 
României.

Am încercat să solicităm d-lui 
Montana și un pronostic.

— Prima șansă surîde, evident, 
românilor. Totuși, nu consider că 
meciul este dinainte jucat...

Antrenorul „squadrei azzurra*. 
Del Bono, ne-a comunicat forma
ția pentru meciul de duminică t 
Romagnoli, Silvestri, Mazantini — 
Bertolli, Gargiullo — Prosperini, 
Di Zitti, Gionni — Conforio, 
Giani — Gatto, Arobron, D’Alber- 
ton, Mattei — Modonesi.

în Unul dintre principalii pretendenți la titlul continental la categoria muscă 
este boxerul sovietic Vladimir Larionov (dreapta). latâ-l antrenin-

du-se in vederea apropiatelor campionate europene, de la Roma 
Foto: TASS

De pe terenurile de tenis

Ion Țiriac l-a învins pe Fletcher
ROMA. — în optimile de finală 

ale probei de simplu bărbați, din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale Italiei, campionul ro
mân Ion Tiriac a reușit o frumoasă 
performanță eliminînd pe unul din 
favoriții competiției, australianul 
Ken Fletcher. Tiriac a cîștigat în 
trei seturi : 6—4, 6—2, 6—4. El va 
tntîlni în turul următor pe italianul 
Bologna.

Cuplul român Țiriac — Năstaae 
s-a făcut remarcat la startul între
cerilor de dublu, întrecînd cu 6—9, 
6—1, 6—3 pe iugoslavii Spear — Fra- 
nulovici.

Alte rezultate mai importante : 
Gulyas — Di Masso 6—2. 6—1, 4—6, 
6—3 ; Bologna — Di Matteo 6—1, 
8—6, 6—4 ; Mulligan — Hewitt 6—3. 
6—4. ab. ; Pinto Bravo — MajoH 
6—2. 6—4. 6—3 : PietrangeH — Spear 
6—4. 4—6. 7—5. 6—2 ; Krishnan —
Guzman 6—4, 6—3. 6—1.

In cinstea semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
Federația de șah a U.R.S.S. orga
nizează un festival șahist internațio
nal, în cadrul căruia se vor desfășura 
cinci turnee.

Ila 20 mai va începe în capitala 
Uniunii Sovietice un concurs de o 
forță excepțională. Toți cei 18 par
ticipant! sînt mari maeștri internațio
nali! Printre invitați se află și cam
pionul României, FI.ORIN GHEOR
GHIU.

lată lista completă a concurenți- 
lor: Petrosian, Spasski, Tal, Smîslov, 
Keres, Gheller, Stein, Bronstein, Gipslis 
(to/i U.R.S.S.), Gheorghiu (România), 
Gligorici (Iugoslavia), Portisch si 
Bilele (Ungaria), Uhlman (R.D.G.), 
Parhman si Filip (Gehoslovacia), 
Najdorf (Argentina), Bobofov (Bul
garia ).

Simultan se va desfășura un tur
neu la Leningrad. Printre participanți 
se numără Korcinoi, Taimanov, Hol
mov (U.R.S.S.), Tringov (Bulgaria), 
TIort (Cehoslovacia), Vesterinen (Fin
landa), Fuchs (R.D.G.), Doda (Po
lonia ).

Un mare turneu feminin va fi 
găzduit, de Ia 21 mai, de orașul 
Kiev. Alături de primele jucătoare 
sovietice (Gaprindasvili, Kozlovskaia, 
Alexandria, Kislova) au fost invitate 
maestrele internaționale ALEXANDRA 
NICOLAU, Eretova (Cehoslovacia), 
Novarra (R.D.G.), Bilek (Ungaria), 
Heemskerk (Olanda) ș.a.

Ea Riga și Lvov sînt programate 
două interesante întreceri interna
ționale pentru juniori și junioare. 
Țara noastră va fi reprezentată de 
D. GHIZDAVU și PIA BR1NZEU.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
LOS ANGELES. — In cadrul unui 

concurs de atletism desfășurat ia 
Beverly Hills (S.U.A.), sportivul de 
culoare Clarence Johnson a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 2.21 
m (a patra performanță mondială a 
tuturor timpurilor).

LIMA. — Turneul internațional de 
volei feminin de la Lima a fost cîș
tigat de selecționata Japoniei, ne
învinsă, cu un total de 8 puncte. 
In meciul decisiv, echipa Japoniei a 
învins reprezentativa U R.S.S cu sco
rul de 3—2 (13—15, 15—3. 11—15. 
15—12, 15—7).

ROMA. — Echipa R. F. a Ger
maniei este noua campioană de judo 
a Europei. Sportivii vest-germani au 
eliminat în semifinalele competiției 
formația Olandei, una din principa
lele favorite ale campionatului, îarîn 
finală au dispus cu 2—1 do Franța.

In cea de a doua semifinală, echipa 
Franței eliminase echipa U.R.S.S., 
campioană europeană în 1966.

NCRNBERG. — In cadrul unui 
concurs internațional de atletism, at
letul american Richard Kerns a par
curs 400 m în 46.0. Este cea mai 
bună performanță mondială a sezonu
lui pe această distanță. Kerns a 
fost cronometrat în sezonul trecut cu 
20.9 în proba de 200 m.

MOSCOVA. — După ce a cîștigat 
campionatul unional de hochei pe 
gheață, echipa Spartak Moscova în
cearcă în prezent să-și adjudece și 
„Cupa U.R.S.S.*. Spartak a eliminat 
în semifinale formația S.K.A. Lenin
grad, cu scorul de 7—4 (0—3, 5—1. 
2—0) și urmează să întîlnească în 
finală pe învingătoarea dintre 
Ț.S.K.A. Moscova și S.K.A. Kalinin.

• BERLINUL OCCIDENTAL 11 
(prin telefon). — Componenții echipei 
Spaniei, pentru apropiatul meci de 
„Cupa Da vis’ de la București, evo
luează actualmente In cadrul tur
neului internațional din Berlinul 
occidental. In 16-imi de finală. M. 
Santana l-a în ti 1 nit pe tenismanul 
român G. Bc-sch de care a dispus 
cu 6—1. 6—3. 6—0. Bosch eliminase 
în primul tur pe vest-germanul 
Thlem cu 6—3, 4—6. 6—1, 6—1.

O comportare bună a avut celă
lalt reprezentant al României la 
acest concurs. Petre Mărmureanu. 
El a întrecut pe brazilianul Gentil 
(5—0. 6—2. 6—4) șl pe indianul Mu- 
kerjea (6—1, 6—2, 1—6, 6—4). în op
timi de finală, Mărmureanu a fost 
întrecut însă de englezul Stilwell 
cu 6—4. 6—3, 6—4.

Alte rezultate : Buding — Manda- 
rino 3—6, 6—4, 6—4, 6—f î Koch — 
Gottschalk 8—6. 6—2, 2—6, 7—6;
Emerson — Okker 6—2, 4—6, 7—5, 
1—6, 6—4 ; Santana — Jauffret 6—3. 
6—3, 6—4.
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