
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA !

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Blocajul Politehnicii Galați respingînd un atac al ra- 
pidistuiui Costinescu, in meciul încheiat cu victoria la 
scorul de 3-1 a studenților. Foto: V. Bageac

Prima elapă in turneul final 
al campionatului republican de volei (m)

; întrecerea - ultim criteriu —- - -- - - - - -  -- - - - - - - - - - -
I de selecție pentru „europene"

Turneul final al campiona
tului republican masculin de 
volei începe astăzi în sala Flo- 
reasca, și va continua pînă 
sîmbătă. Cu acest prilej vom 
putea fi martorii unor con
fruntări care au pasionat de-a 
lungul turului și returului ca
tegoriei A. lată situația prime
lor șase c’------
„startului" de
1. Steaua
2. Politehnica
3. Dinamo
4. Rapid
5. Viitorul 
•5. Tractorul
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__ . evapei de 
prinde. în ordine, de 
16. meciurile :■ Viitorul
— Dinamo Buc, Steaua di»v. — 
Tractorul Brașov și Politehni
ca Galați — Rapid Buc.

Ce se așteaptă de la între
cerea care începe, de la echi
pele angrentate în ea ? Stră
danii unanime pentru realiza
rea unor partide echilibrate, 
lupte dîrze și de o calitate 
tehnică la înaltul nivel al vo
leiului nostru și al pretențiilor 
pe care le emitem pe plan 
mondial. Cerem — deci — 
comportări demne și de faima
— veche sau de dată mai re
centă — a formațiilor care 
susțin „afișul" ! Și avem toate 
motivele să așteptăm jocuri 
frumoase, de valoare superi
oară. Cu «atît mai mult cu 
cît, așa cum ne-a spus antre
norul federal, prof. N. Tă.r- 
chilă, turneul final, o dată 
cu desemnarea campioanei, 
are drept scop acomodarea 
jucătorilor fruntași cu condi
țiile de desfășurare a marilor 
competiții internaționale și 
constituie în același timp un 
ultim criteriu de selecție a 
lotului echipei României pen
tru „europenele" din Turcia 
de la toamnă. Lotul acesta 
fiind încă deschis... în am
bele sensuri, aviz amatorilor 
să intre, dar și recomandări 
de atenție, celor care-1 com
pun, să nu-1 părăsească !

C. F.

Pe marginea conferinței 
organizației orășenești 
UCFS București

CERINȚA ACTUALĂ: 
VALORIFICAREA MAI EFICIENTĂ
A POSIBILITĂȚILOR! 4-5»

Notații de pe marginea pistei
ATLEȚII CONFIRMĂ STARTUL BUN DIN ACEST SEZON
Prima etapă a campionatului republican pe echipe, 

desfășurată în urmă cu cltăva vreme, a evidențiat startul 
bun pe care multi dintre fruntașii atletismului nostru 
l-au luat în noul sezon de competiții. Recentul concurs 
de primăvară al seniorilor a subliniat din nou posi
bilitățile atleților noștri de a obține, în anul preolimpio 
rezultate pe măsura muncii desfășurate Ia antrenamente, 
a condițiilor de activitate ce le au la dispoziție

• Concursul de primăvară, găzduit de stadionul „23 
Auqust", se înscrie printre acțiunile reușite ale atletis
mului românesc. Și cînd facem această afirmație avem în 
vedere, în primul rînd, comparația cu ediția precedentă 
a competiției (considerată ca cea mai valoroasă din toate). 
De data aceasta, în mai mult de jumătate din numărul 
total al probelor au fost Înregistrate rezultate supe
rioare celor de anul trecut, la nivelul cîștigătorilor iar 
în ansamblu, cu puține excepții, aceste rezultate le-au 
întrecut evident pe cele din 1966. Din acest punct de 
vedere este desigur îmbucurător faptul că foarte multi 
participând și-au realizat acum recorduri personale, ceea 
ce, evident, deschide perspective pentru îmbunătățirea 
acestor cifre în viitorul apropiat.
• Acestui concurs i-au lipsit Insă cîteva performante 

de vîrf, la nivel mondial. Așa, doar sulițașele Mihaela 
Peneș (56,02 m) și Marilena Clurea (53,88 m) și sări- 
toarea în lungime Viorica Vlscopoleanu (6,23 m) au 
avut meritul de a fl săltat valoarea competiției.

• N-am vrea să fim considerați— cusurgii, mere* 
nemulțumiți de un lucru sau altul, de o situație sau alta. 
Pînă acum ne-am tot plîns de faptul că starea timpului 
a fost un adversar greu de înfrînt pentru atletl. De data 
aceasta vremea a fost admirabilă. Și totuși, și acum sfntem 
nemulțumiți! Ne-a supărat starea pistei stadionului

ROMEO VIIABA

(Continuare in pag. a 2-a)

RALIUL AUTOMOBILISTIC 
TRANSBALCANIC

CONCURENȚII AU AJUNS LA SIBIU

Raliul transbalcanic — pro’oa de îndemînare: echipajul 
Gh. Sorescu-ing. Bîrâ, timp

șo
ca— 
de 
di-

SIBIU 15 (prin telefon). — 
Automobiliștii bulgari, iugo
slavi și români care participă 
la Raliul transbalcanic au 
sit astă-seară la Sibiu, la 
pătul unei etape grele, 
peste 400 km. în cursul
mineții de luni concurenții au 
luat parte în București la o 
probă de îndemînare, unde cea 
mai bună comportare au avut-o 
echipa jele Popovici-Popovici
(Iugoslavia) clasa pînă la 
1 000 cmc ; Sorescu-Bîră 
(România) clasa 1 000—1 400 
cmc ; Tomic-Vucikovici (Iugo
slavia) clasa peste 1 400 cmc.

în continuare, pe traseul 
București — Pitești — Cîm,pu
lling — Rîșnov -— Predeal —

„Sper într-un meci frumos!"
M Santanaa declarat 

la sosirea in București
Aseară tîrziu, printre numeroșii călători sosiți pe calea 

aerului în capitala țării noastre s-a numărat și campionul 
de tenis al Spaniei, celebrul Manuel Santana. Prezența lui 
se explică, desigur, prin participarea la apropiatul meci 
pentru „Cupa Davis“, România—Spania. La aeroportul 
Băneasa, reputatul tenisman ne-a făcut următoarea decla
rație : „Am așteptat cu interes prima mea vizită la Bucu
rești, care coincide cu o întîlnire de o deosebită importanță 
atit pentru mine și colegii mei din echipa Spaniei, cît și 
pentru gazdele noastre, tenismanii români. Sper într-un 
meci frumos !“

1:02,1. Foto: Șt. Ciotlof

Brașov s-a desfășurat proba 4* 
regularitate și rezistență, eana 
a avut darul să aducă nume-

roase puncte de 
carnetele de bord 
eurenți și să scoată trei echi
paje din cursă. 4poi, pe ser
pentinele ce urcă la Poiana 
Brașov s-a desfcșurat proba de 
viteză în coastă. Acest examen 
de curaj și măiestrie a scos în 
evidență buna pregătire a unor 
participanți, printre care Ciu- 
brikov-Ciubrikov (Bulgaria) și 
Dumitrescu-Iancovici (Româ
nia). După proba de coastă, 
Raliul s-a îndreptat spre Sibiu 
aude a ajuns în j*urul orei 19.

Marți dimineață concurenții 
vor pleca în ultima etapă ce se 
desfășoară pe teritoriul Româ
niei : Sibiu—Simeria—Hațeg— 
Caransebeș—Timișoara

DUMITRU LAZĂR

de concurent!
9

pe apele
Snagovului!

penalizare în 
ale unor con-

Viorel Suciu a egalat recordul lui Jurcă pe 110 mg
(14.3 sec.). Foto: A. Neagu

ROMÂNIA-R. F. A GERMANIEI 5-4 LA POLO
HAMM, 15 (Prin telefon) — Reprezentativa de polo a Ro

mâniei a susținut astă-seară in localitate prima întîlnlre din 
cadrul turneului pe care il Întreprinde in R.F.G. După un 
meci echilibrat, aplaudat de cei 5 000 de spectatori, poloiștil 
români au învins cu 5—4 (0—1, 1—1, 3—0, 1—2). Au înscris Zabaa 
(2), Szabo (2, ambele din aruncare de la 4 m), Flrolu pentru 
România, respectiv Naghi (4). A arbitrat GQerzen (R.F.G.).

Marți poloiștii români joacă cu echipa Rotte Erde Hamm, 
campioana R.F.G.

pes-

Două zile — sîmbătd fi du
minica — de plăcute consta
tări din tribuna de pe mălai 
Snagovului. In final, concluzia 
că ediția din acest an a t,Cu- 
pei DINAMO” a însemnat o 
reușită deplină. Notăm, înainte 
de orice, prezența la întreceri a
te 300 de caiaciști și canoifti, seniori 
și juniori din București, Arad, Timi
șoara și Galați. Evoluția acestora a 
reliefat un. progres pe care tl dorim, 
în continuare, cit mai substanțial.

In programul competiției au fost 
incluse și de această dată cursele de 
fond — atit de necesare unei pregă
tiri temeinice chiar pentru viteziști. 
Au concurat, de asemenea, echipaje 
combinate (Dinamo și Steaua), fiind 
încercate mai multe soluții pentru

Caiacistele, în plină cursă, disputîndu-și primul loc în proba de fond, 

valorificarea cit mai bună a potenția
lul unor caiaciști (la băieți, ca și la 
fete). In aceste condiții și ținînd sea
ma că ne aflăm la început de sezon, 
nu vom face considerații de ordin 
tehnic, reținînd insă impresia gene
rală de muncă, de seriozitate și răs
pundere pe care ne-a lăsat-o desfă
șurarea celor 
cursului.

Pentru că, 
și activitatea 
țională, am urmărit 
sebi evoluția fruntașilor. N-am avut 
„surprize". Ierarhia valorică se men

33 de probe ale con-

totuși, în iunie începe 
competițională interna- 

firesc — îndeo-

ține, cu temporare schimbări in cla- 
samentul primilor trei la toate probe
le. Unii dintre caiaciștii și canoiștii 
consacrați s-au detașat insă autoritar: 
Vernescu, Sciotnic, Viorica Dumitru, 
Macarenco, Suhov, Serghei, Nicoară, 
H. Ivanov, Pocora — cîștigători a cite 
două 
între 
fare.

Cu

sau trei probe. Facem astfel, 
învingători, cuvenita depărta

același interes au fost urmărite

DAN GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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300 de concurenfi
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i FOTBAL

pe apele Snagovului! i
(Urmare din pag. 1) 

și cele 15 probe ale juniorilor. Ca 
și la seniori — participare masivă, 
multe serii, finale cu culoare pline 
și o foarte disputată întrecere pen
tru victorie. In afara învingătorilor, 
cîteva alte evidențieri : Tudor, Nițu, 
Tudose, Năstase (Dinamo), Rusu (O- 
limpia), la juniori mici, Stoica 
(Clubul sportiv școlar), Simionov 
(Dinamo). Partnoi, Daniel (Stea
ua) la juniori mari. Notele bune 
obținute la „Cupa Dinamo" ne bu
cură pentru că in august este pro
gramată ediția inaugurală a cam
pionatelor europene de juniori.

rezultate tehnice
SENIORI : K 1 (m) — 500 m : 

Vemescu (Dinamo) 1:54,1 ; 2. 
naru (~—------ . — •(Dinamo) 1:56,3 ; K 2 (j) — 500 m ;

1. Dinamo (Dumitru-Serghel) 1:57,3;
2. Steaua (Arvai-Drăgan) 1:58,1 ; 3. 
Steaua (Lipalit-Cichi) 2:00,2 ; C 1 — 
50o m : 1. Sidorov (Dinamo) 2:05,6;

Lipalit (Dinamo) 2:05,7 ; 3. Igo
rov (Steaua) 2:06,3 ; K 2 (b) — 500 
m : 1. Dinamo (Vernescu-Sciotnic)
1:39,1 ; 2. Steaua (Conțolenco-Coș-
niță) 1:44,2 ; 3. Steaua (Cuciuc-Reva) 
1:45,3 ; K 1 (1) — 500 m : 1. Dumitru 
(Dinamo) 2:15,8 ; 2. Sideri (Steaua) 
2:17,3 ; 3. Lipalit (Steaua) 2:17,4 ;
C 2 — 500 m : 1. Steaua (Suhov- 
Serghei) 1:53,2 ; 2. Dinamo (Calabi- 
ciov-Covallov) 1:55,4 ; 3. Steaua (Dit- 
cov-Trofimov) 1:57,5; K 2 (b) —
1000 m : 1. Steaua (Nlcoară-H. Iva
nov) 3:37,4 ; 2. Steaua (Coșniță-Con
țolenco) 3:37,8 ; 3. Combinata (To
rente-! vanov D.) 3:39,2 ; C 1 —
1000 m: 1. Macarenco (Dinamo)
4:24,4 ; 2. Lipalit (Dinamo) 4:29,8;
3. Manea (Dinamo) 4:33,1 ; K 4 (1)
— 500 m : 1. Combinata (Niculescu- 
Lovin-Artimov-Hriharov) 1:50,7 ; 2.
Combinata (Sideri-Cacenco-Moreanu- 
Serghel) 1:50,8 ; 3. Steaua (Drăgan- 
Arvai - Anghelescu _ Conțolenco) 
1:53,8 ; K 1 (b> — 1000 m; 1. Po
cora (Steaua) 4:02,4; 2. Iacob (Di
namo) 4:02,7 ; 3. Irimia (Steaua)
4:04,l ; C 2 — 1 ooo m: 1. steaua 
(Suhov-Serghei) 3:53,0; 2. Dinamo
(Calabiciov-Covallov) 3:59,3 ; 3. Di
namo (Simionov-Maxim) 4:01,2 ; K

1. 
_ Poe-

fDlnamo) 1:56,2; 3. Țurcaș

2.

1.

(Ni-4 (b) — 1 000 m : 1. Combinata . 
coară - Ivanov - Țurcaș _ Sciotnic) 
3:13,8 ; 2. Combinata (Artlmov-D.
Ivanov - Terente - Calenic) 3:15,0 ; 
3 Dinamo (Galan - Rujan 
Sipoș) 3:15,2 ; NJ(f) — e 
Steaua ‘ '
Steaua 
Steaua 
K 1 (1)

i

TLETISM

...XC) S.LS.V , 
1 - Cornel- 
eooo m : 1. 

32:29,5 ; 2.
,__ _________ , 32:46,0 ; 3.

(Ârtimov-Hriharov) 32:51,0 ;
6 000 m : 1. Dumitru (Di

namo) 37::24,3 ; 2. Moreanu (Dinamo) 
37:27,0 ; 3. Slderl (Steaua) 38:29.6 ;
C 2 — 10 000 m : 1. Dinamo (Maxim- 
Simionov) 50:16,4 ; 2. Steaua (Troli- 
mov-Ditcov) 50:25,5 ; 3. Dinamo
(Vorobiov-Simionov) 52:39,2 ; C I — 
10 000 m : 1. Macarenco (Dinamo) 
54:14.6; 2. Igorov (Steaua) 54:30,5 ; 
3. Lipalit (Dinamo) 55:10,0 ; K 2 — 
10 000 m : 1. Dinamo (Vemescu-
Sciotnic) 44:40,5 ; 2. Combinata (Te- 
rente-Ivanov) 44:40,9 ; 3. Combinata 
(Artimov-Calenic) 44:52,0 ; K 1 — 
10 000 m : 1. Pocora (Steaua) 50:57,1 ; 
2. Conțolenco (Steaua) 50:57,5 ; 3.
Irimia (Steaua) 50:59,0.

JUNIORI (toate probele s-au dis
putat pe distanța de 500 m). K 4 
(f): Steaua (Evdochimov - Tulea - 
Feodotov - Vorobiov) 1:55,4 ; K 1 
(juniori mici): Petrescu (Clubul 
sportiv școlar) 2:02,3 ; C. 1 (juniori 
mici): Rusu (Voința Arad) 2:20,8 ; 
K 1 (junioare mici) : Lovin (Dina
mo) 2:19,1 ; K 2 (juniori mici) : Di
namo (Manea-Somovschi) 1:55,4 : 
C 2 (juniori mici) : Dinamo (Iacob- 
Buhaev) 2:14,8 ; K 2 (junioare mici) : 
Steaua (Savencu-Timofte) 2:22.7 ; 
K 4 (juniori mici) : Olimpia (Ion- 
Stanciu - Anușca - Tomașec) 1:47,1; 
K 1 (juniori mari) : Ruj an (Dinamo) 
1'56,4 ■ C 1 (juniori mcurl) ; Crăciun 
(Dinamo) 2:17,4 ; K i (junioare 
mari) : Evdochimov (Steaua) 2:21,4 ; 
K 2 (juniori mari) : Lotul republican 
(Botez-Rujan) 1:47,2 ; C 2 (juniori 
mori) : Ancora Galați (V. Năstase- 
p. Năstase) 2:01,7 ; K 2 (junioare 
mari): Steaua (Evdochimov-Tulea) 
2:07,4 ; K 4 (juniori mari) : Lotul 
republican (Botez - Stoica - SchmuL. 
Graciov) 1:36,4.

După întrecerile Juniorilor a lost 
întocmit > *
cluburi : 
ua 112; -------- .
101 ; 4. Școala sportivă București 
60 ; 5. Olimpia 38 ; 6. Ancora Galați 
22; 7. Școala sportivă Timișoara 
19 ; 8. Voința Arad 17 ; 9. Voința 
București 16 ; 10. C.S.O. Galați 6 ; 
11. Constructorul Timișoara 4.

(Arvai-Drăgan) 
(Lipalit-Cichi)

I
I
I
I
I
I
I
I
i
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I
I
I
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următorul clasament pe 
DINAMO 218 ; 2. Stea- 

3. Clubul sportiv școlar
1.

Notații de pe marginea pistei
(Urmare din pag. 1)

„23 August' care a adăugat ze
cimi de secundă fiecărei perfor
mante. Acest stadion, 
de mult, a avut o pistă 
bilă căutată de 
însă că acesteia 
făcut cu toată 
corespunzătoare 
mai multe porțiuni că a crescut... 
iarba!!), astfel că a devenit sfă- 
rîmicioasă și prea puțin rapidă.

atleți. 
nu i 
grija

(am văzut

pînă nu 
remarca
se pare 
s-a mai 
„toaleta” 

pe

cu
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Din carnetul cronicarului
CLUJENE

...Un bărbat înalt, în orice caz 
ceva mare în sportul clujean, face 
pronosticuri cu o jumătate de oră 
înainte de meci : „Astăzi ai noștri 
vor juca la disperare, tare și cu for
ță". Dar studenții l-au „decepțio
nat", jurind doar tinerește.

...Neșu a jucat bine cel mai 
greu meci al campionatului, după 

ușoare.ce a lipsit la meciurile
Enigmele selecției...

posibil, 
dat o

...După faza autogolului 
în minutul 87, Neșu i-a 
palmă colegului său Anca. Gest 
reprobabil, fără îndoială. în ca
bină, doctorul loanete s-a apropiat 
de Anca : „Nn fi snpărat, pnștiu- 
le !“ Răspuns : „Nu sînt, doctore... 
Mi-a prins bine!“ Ce păcat că 
studenții sînt generoși doar în 
anul I...

...Valentin Stănescu, după meci: 
„Dacă aș fi ciștigat, ar fi fost 
doar din marea milă a norocului".

...Dumitriu a apărut pe teren cu 
glezna umflată și bandajată. O 
probă de curaj. Deci, Dumitriu 
și-a desăvîrșit nu numai fenta...

...0 voce din public : Rapid fără 
e o 

.trupă “ bună, dar la care mai poți
„Dumitriu în reprezentație1 
„f • “ ■ ■
găsi bilete la casă.

...Szabo (Miki), înainte de meci, 
văzînd frămîntarea coechipierilor 
săi : „Măi, băieți, vă speriați de
geaba. O echipă în care Szabo e 
rezervă nu poate pierde". Haz 
de necaz.

...Ivansuc a 
lui mari. Era 
cîștige dudul 
triu. Dar, 
scena, Zoii a înțeles 
rele s-au stins și și-a 
interioară”.

...Cri șase mii de 
„gratuit” au cîntat — acesta este 
termenul — „Haide Universitatea", 
cu glasurile lor cristaline. Hacndel, 
marele... racoler de voci catifelate, 
ar fi avut de unde alege.

...Am auzit că accesul la sec
torul destinat copiilor se 
printre picioarele „pivotului” Horia 
Demian, instalat în fața intrării. 
Copiii mai înalți sînt invitați la 
casă. Clujenii pretind că Dinu, ra- 
pidistul, a încercat și a intrat. 
Trebuie verificat....

...Titus Lucaciu, din conducerea 
echipei clujene : „Adam a încercat 
să joace tehnic în prima și nu s-a 
văzut. După pauză a redevenit A- 
dam și a dat două goluri mari".

...E sau nu Năsturescu o ex
tremă bună ? Meciul de la Cluj

început ca în zilele 
vizibil că dorea să 
indirect cu Dumi

rind Emil a părăsit 
că reflectoa- 
reluat „viața

copii de ia

face

a demonstrat că Năsturescu e nai 
mult decît o extremă. E o loco
motivă.

...într-o singură săptămînă, ex
tremul dreapta, Marcu, a pus în 
dificultate doi fundași internațio
nali : Sătmăreanu și Greavu. Timp 
de trei ani Marcu și-a irosit tim
pul ca fundaș. A fost victima 
unui șablon de gîndire...

IOAN CHIRILA

AMESTECATE
• Minutul 2: 11 metri. Șansa 

de a înscrie a venit prea repede 
și (am impresia) Naghi nu s-a 
concentrat suficient. Lovitura de 
pedeapsă a fost ratată. Primul 
„11 metri" ratat de Naghi de cînd 
joacă in campionat la Dinamo Pi
tești. Spectatorii, s-au supărat foe 
și la inlocuirea lui l-au huiduit. Au 
uitat că același Naghi (pe care de 
atitea ori l-au purtat pe brațe), a 
marcat golul cu Rapid in min. 90, 
că -de atitea ori a fost factor ho- 
lărîtor in obținerea unor victorii. 
Fără să-l scuzăm pe Naghi de ra
tarea loviturii de la 11 metri, tre
buie să spunem că publicul a ui
tat repede ceea ce a făcut el pen
tru această echipă.

• O problemă de organizare. In 
tribunele stadionului din Pitești 
au fost la meciul cu Petrolul a- 
proape 14 000 de spectatori. Plăti
tori, după datele comunicate de 
conducerea echipei Dinamo, 6 800 ! 
La 
de 
rit 
Iar
nului) încă nu ia măsuri de îm
prejmuire. De ce oare ?

Pitești, duminică, peste 7 000 
„iubitori ai fotbalului" au să- 
gardul pentru că Sfatul popu- 
orășenesc (proprietarul stadio-

AL. CONSTANTIN

VASILE DUMITRESCU
La fel se prezintă situația și cu 
pista stadionului Republicii (acum 
cîțiva ani era considerată ca una 
dintre cele mai bune de pe con
tinent). Ce părere are conduce
rea I.E.B.S. de felul în care se 
găsesc astăzi pistele acestor sta
dioane pe care le gospodărește 
și dacă așa cum se prezintă ele 
astăzi se cheamă că le în
trețin la nivelul cerințelor ? A- 
tleții se plîng „in corpore” de 
starea acestor piste care-i împie
dică, pur și simplu, să-și mate
rializeze prin rezultate mai bune 
pregătirea efectuată. Haideți, to
varăși de la I.E.B.S., măcar o dată 
să le acordăm credit și acestor 
sportivi I Considerăm 
problemă ca fiind deosebit 
acută cu atît mai mult cu 
peste puțin timp, stadionul 
publicii va găzdui întrecerile 
ternaționalelor de atletism” I

Și mai e ceva: n-am înțeles 
prea bine rațiunea pentru caro 
•■ucursul de primăvară, stabilit

această 
de 

cit, 
Re- 
„in-

să se desfășoare pe stadionul 
Dinamo (cu o pistă excepționa
lă), a fost mutat în ultima clipă 
pe „23 Aunusf” •
• Remarcabil saltul spre cali

tate al unor tineri atleți: Viorel 
Suciu și Nic. Perța la 110 mg, 
Vasile Dumitrescu la triplu. Ion 
Damaschin și Ion Nicolae la 
800 m, Ion Căpraru, Gh. Cefan 
și Radu Rusu (debutant) la 3 000 
m obst., Maria Salamon și Alina 
Popescu la lungime, Tudor Puii' 
la 400 m, Virginia Bonei la înăl
țime etc

• O subliniere pentru progre
sul juniorilor Maria Filip (400 m), 
Cristian Ivan (prăjină) și Andrei 
Șepci (decatlon) care au realizat 
acum noi recorduri republicane 
de juniori
• Andrei Barabaș, atlet cu o 

veche activitate în concursuri, a 
trăit duminică emoțiile debutu
lui 1 El a luat startul în proba 
de 30 km pe șosea și a cîștigat 
cu autoritate. După aprecierea 
antrenorului Rugină, dacă ar fi 
continuat alergarea încă 12 km, 
Barabaș ar fi putut încheia un 
maraton sub 2.30:00.01
• Nu știm ce se întîmplă

llie Popa. Recordmanul țării Ia 
20 km marș, la cele mai multe 
dintre cursele 
pat în ultimul 
lificat pentru 
mentar •
• După ce 

drul campionatului pe echipe, 
Anca Gurău aruncase greutatea 
la 15,62 m, acum n-a obținut de
cît 14,58 m. In două săptămîni 
un regres de peste un metru I 
E prea mult!

• De la startul întrecerilor au 
lipsit, pe motiv de boală, cîțiva 
dintre atleții fruntași (Sărucan, 
Piștalu, Samungi, Caramihai, Stei, 
Mureșan, Iolanda Balaș, Georgeta 
Cîrstea, Ileana Silai) a căror pre
zentă în concurs ar fi sporit de
sigur valoarea competiției.

• Duminică seara, la încheie
rea întrecerilor, în drum spre 
troleibuz, discuții aprinse. „Care 
a fost cea mai reușită probă a 
concursului î“ Fel de fel de pă
reri... în ceea ce ne privește 
opiniem pentru cursa de 400 m, 
cu un final electrizant și cu ci- 
teva rezultate care încep să spu
nă ceva: Zamfirescu 48,0, Puiu 
48,1, ambele recorduri personale. 
Noi credem că cei trei record
mani ai probei (47,5 s) Wieseu- 
mayer, Sudrigean, Savel, au, în 
sfîrșit, de ce. să se... teamă ț

la care a partis
an a fost... desca- 

mers neregula-

la Ploiești, în ca-

I
i

„Duel aerian" in focul din
tre echipele Dinamo Bucu
rești—Farul.

Foto f A. Neagu

LA ZI • LA ZI®
MIERCURI, MECI 
AMICAL LA PI
TEȘTI

stadionul „1 
începere de 
17, Dinamo 
va întîlni 
lotul de ti-

Pe 
Mai”, cu 
Ia ora 
Pitești 
miercuri
neret al țării noastre. 
Jocul face parte din 
programul de pregă
tire al lotului 
derea partidei inter
naționale cu 
de tineret a Uniunii 
Sovietice.

în ve-

echipa

LA
JOC DE VERIFI
CARE A LOTULUI 
REPREZENTATIV

în vederea parti
dei de la Zurich, cu 
Elveția, lotul repre
zentativ va întîlni 
joi 18 mai, pe sta
dionul Republicii, cu 
începere de la ora 
19, formația Dynamo 
Berlin care, cu a- 
ceastă partidă își în
cepe turneul său de 
trei meciuri în Ro
mânia. Celelalte

ZI® LA ZI
jocuri vor avea loc 
ja Brașov, cu Stea
gul roșu (21 mai) și 
la Craiova, cu Uni
versitatea (24 mai).

Co..comitent, o altă 
echipă din R. D. Ger
mană va efectua un 
turneu in țara noas
tră. Este vorba de 
Dynamo Dresda. Iată 
programul acesteia: 
18 mai. la Suceava, 
cu Chimia; 21 mai, 
la Iași, cu C.S.M.S. ; 
la 24 mai, la Ploiești, 
cil Petrolul

a

Dialog cu llie Dana înaintea meciului cu Elveția
| ® la Basel,
I formulă

gazdele au încercat o nouă 
de echipă

l-a văzut, recent, evoluind în compania Cehoslovaciei. L-a 
văzut și l-a... studiat

Prima întrebare solicitată lui llie Oana a plecat firește 
de la scorul final (2—1 pentru Cehoslovacia).

I
I
I
I
I
I

Dr. Foni a renunțat la „apărarea în linie"

Programul de pregătire al „tricolorilor"
noștri

Joc de verificare cu Dynamo Berlin

Aripile-două semne de întrebare
Scurt moment de „respiro" în campionat după etapa 

consumată duminică, transfer de interes spre pregătirile 
„tricolorilor" care, Ia mijlocul săptămînii viitoare (miercuri
24 mai), vor susține, la Zurich, în compania Elveției cel 
de al doilea meci internațional al sezonului; un meci 
„cheie", care trebuie pregătit cu deosebită atenție pentru 
ca șansele noastre în grupa a Vl-a a campionatului eu
ropean să rămînă intacte înainte de confruntarea do la
25 iunie cu puternica reprezentativă a Italiei.

Dar, înainte de a vorbi despre pregătirile jucătorilor 
noștri să furnizăm cititorilor unele amănunte despre viito-

| cui partener de întrecere, pe care antrenorul IHE .CANA

I

I
I
I

— Reflectă acest rezultat cele petrecute în teren ?

— După părerea mea, da. Chiar dacă meciul s-ar fi 
încheiat nedecis, o oarecare impresie de superioritate a 
oaspeților tot ar fi stăruit. O superioritate atit în ceea 
ce privește tehnica individuală, cit și la importantul capi
tol „maturitate în joc“. Mai ales că elvețienii au încer
cat cu acest prilej o reîmprospătare a formației

-— Cîți jucători noi au fost introduși fală de for
mația aliniată la București ?

— A’w mai puțin de 6 jucători; doi dintre ei însă —-
Tacchella și Vuilleumier — făcuseră parte din lotul de la 

„mondiale*

-— Ce ne puteți spune, în linii mari, despre îocul 
elvețienilor ?

— In primul rind, trebuie reținui faptul, esențial, că 
ei au trecut de la „apărarea în linie" la jocul cu „libe- 
ro“, utiliându-l în acest post pe experimentatul Tocchel- 
la, în fata căruia ■<— in situațiile de apărare —-'acțio
nează patru fundași. O dală aflati, însă, in posesia 
mingii, fotbaliștii elvețieni ies cu curaj la atac, unul 
dintre apărători, Odermatt, se transformă in mijlocaș 
jj, desegri, se intercalează și in prima linie. De altfel,



in fruntea clasamentelor categoriei B situația a rămas neschimbată
SERIA I

SIDERURGISTUL GALAȚI—PO
IANA CIMPINA 2—0 (1—0) —
Meci cu faze foarte spectaculoase, 
cu numeroase acțiuni ofensive și go
luri de „zile mari", dar-și cu multe 
ratări. Trebuie spus că la reușita 
spectacolului și-au adus contribuția din 
plin și oaspeții, datorită jocului lor 
deschis. Localnicii au dominat mai 
mult, au avut doi jucători care au 
evoluat excelent (Profir și Necgu) 
și au meritat victoria. A înscris : 
Neagu (min. 16 și 51). A arbitrat 
fără greșeală V. Pădureanu — Bucu
rești. (St. Constantinescu și T. Si- 
rio pol - coresp).

DINAMO BACĂU — METROM 
BRAȘOV 2—1 (1—0). — Nici unul 
din cei peste 10 000 de spectatori 
nu credea că în min. 82 portarul bă- 
căoan Ghiță va fi obligat să scoată 
mingea din plasă. Pînă în acel mo
ment dinamoviștii dominaseră copios 
(ei au beneficiat de 14 cornere) și, 
astfel, golul brașoveanului Ardelcanu 
a căzut din „senin*, reducînd la limită 
victoria dinamoviștilor, care ar fi tre
buit să se concretizeze într-un scor 
mult mai concludent. Facem această 
afirmație pentru că în afara momen
telor cînd ei au reușit să finalizeze 
(Dembrovsclii în min. 21 și 59), ju
cătorii băcăoani au mai fost la un 
pas de a înscrie, In repetate rînduri. 
Ratările copilărești (la acest capitol 
cxceltnd Băluță) ca și cele 4 bare 
iu împiedicat însă, realizarea mai 
multor goluri Oaspeții s-au străduit, 
în general, să piardă la un scor cit 
mai string și au reușit acest lucru, 
în urma unei apărări ermetice. Sem
nificativ că ei nu au tras spre 
poarta adversă decît de 5 ori în tot 
cursul meciului. Partida a fost con
dusă nesatisfăcător de C. Bărlni- 
lescu — București, care a dat do
vada de nesiguranță, la unele decizii, 
fiind influențat de „tușien*. (Ilie 
lancu - coresp. principal).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—META
LURGISTUL BUCUREȘTI. 3—1 
(1—0). — Un joc care a aparținut 
gazdelor. Scorul putea fi mai sever, 
dar cele 5 bare (Meder 3, Iatan 1 și 
Zotincă 1) au... interzis obținerea 
mai multor goluri. De remarcat că 
meciul a fost plin de dinamism, 
foarte spectaculos. Au marcat: Me
der (min. 28 și 78) și Negustoru 
(min. 86), pentru Ceahlăul, respectiv 
Pantelimon (min. 72). A condus 
foarte bine 1. Rus — Tg. Mureș. 
(C. Nemfeanu — coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — C.F.R 
PAȘCANI 4—0 (2—0) — După un 
început în ,care localnicii au avut o 
suită de ratări clare (Pareșcura — 
Dalban — Pareșcura), ei reușesc 
să-și fructifice dominarea categorică 
și înscriu pînă la pauză două goluri 
prin Nițu (min. 31) și Pareșcura 
(min. 43). După reluare, timp de 15 
minute, oaspeții par hotărîți să 
schimbe aspectul jocului, dar nu ob
țin decît... cîteva combinații specta
culoase la mijlocul terenului. Brăilenii 
preiau inițiativa și se distanțează pe 
tabela de marcaj, în urma punctelor 
înscrise de Pareșcura (min. 70) și 
Buterez (min. 85). A arbitrat foarte 
bine Simion Mîndreș — București. 
(N. Costin — coresp. principal).

OLTUL RM. V1LCEA—FLACĂRA 
MORENI 2—0 (1—0). — Cu toate 
că formația locală a mai acumulat 
două puncte, și... multe speranțe, jo

cul desfășurat de ea, în compania 
fotbaliștilor din Moreni, nu a mul
țumit, fiind dezordonat și destul de 
slab orientat în acțiunile ofensive. 
Oaspeții au dat mult de furcă gaz
delor și apărării acestora, prin ac
țiunile periculoase de pe aripa stîngă. 
A înscris Udroaică (min. 37 și 90). 
Bun arbitrajul prestat de Gh. Va- 
silescu I — București. (D. Roșianu- 
coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). — Joc frumos, de bună fac
tură tehnică, cu faze rapide, de la 
o poartă la alta. Oaspeții au avut 
mai multe ocazii, mai ales în repriza 
a doua, dar nu le-au fructificat, pe 
de o parte din cauza impreciziei ata- 
canliîor, pe de altă parte în urma 
opoziției portarului sucevean Petcu. 
Unicul gol a fost realizat în min. 
15 de către Mustețea. Găsindu-se în 
repetate rînduri departe de faze, ar
bitrul Vasile Topan (Cluj) a con
dus cu unele scăpări. (Romeo Mun- 
teanu - coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
OȚELUL GALAȚI (3—0). Studen
ții și-au asigurat victoria în pri
ma parte a meciului, realizînd 
trei goluri, urmare nu atît a 
unui joc superior, cît — mai 
ales — a comportării foarte sla
be a apărării echipei oaspe. 
Punctele au fost înscrise de Ha- 
lagian în min. 18 și Păiș în mi
nutele 33 și 43. Otelul a jucat 
ceva mai bine în repriza secun
dă, cînd a reușit să-și creeze 
unele ocazii care, cu ceva mai 
multă șansă, puteau fi transfor
mate în goluri. Ne referim în 
special la cele două șuturi trase 
de Ion Ionică și Pătrașcu, „scoa
se" în ultimă instanță de portarul 
Manta. în această repriză Poli
tehnica, avînd victoria asigurată, 
nu a mai insistat, astfel că scorul 
nu a mai fost modificat.

Arbitrul Gh. Manole din Con
stanta a condus foarte bine.

POLITEHNICA: Rămureanu
(Manta) — Anton, Grecea, Cicu, 
Rădulescu — Angelescu, Hala- 
gian — Lucescu, Pigulea (Vasi- 
lescu), Păiș, Ciornoavă.

OȚELUL: Cimpeanu — Hulea. 
Mățăoanu, Florescu (Strate), Lu- 
ban — Iacob, Cernega — Bolo
van, Pătrașcu, Ionică, Boeru.

C. D.

CLASAMENT
1. Dinamo Bacău 21 12 6 3 35—13 30
2. Siderurgistul 21 12 6 3 34—16 30
3. Chimia Suceava 21 9 6 6 18—16 24
4. Politehnica Buc.

21 10 3 8 30—26 23
5. Ceahlăul P. Neamț

21 8 5 8 28—30 21
6. Flacăra Moreni 21 10 1 10 20—28 21
7. Poiana Cimpina

21 9 2 10 25—21 20
8. Dinamo Vict. Buc.

21 6 8 7 26—22 28
9. Metalurgistul Buc.

21 8 4 9 28—26 20
10. C.F.R. Pașcani 21 7 5 9 27—33 19
11. Oltul Rm. V. 21 7 5 9 19—34 19
12. Progresul Brăila

21 6 5 10 21—27 17
13. Metrom Brașov 21 4 8 9 19—24 16
14. Oțelul Galați 21 4 6 11 10—24 14

ETAPA VIITOARE : Dinamo Vie-
toria Buc. — Siderurgistul, Meta
lurgistul Buc. — Chimia Suceava, 
C.F.R. Pașcani — Politehnica Buc., 
Oțelul Galați — Oltul Rm. Vîlcea, 
Ceahlăul P. Neamț — Progresul 
Brăila, Metrom Brașov — Poiana 
Cimpina, Flacăra Moreni — Dinamo 
Bacău.

SERIA A II-A
A.S.A. TG. MUREȘ — MINERUL 

BAIA MARE 0—0

Nicicînd un meci de fotbal nu a 
suscitat un interes atît de mare la 
Tg. Mureș: 15 000 de bilete vîndute, 
cîteva mii de băimâreni veniți să-și 
vadă echipa, stadionul arhiplin cu 
cîteva ore înainte de începerea par
tidei.

Spectatorii localnici au plecat însă 
decepționați de la teren, pentru că 
scorul alb nu le-a adus satisfacția 
dorită. Prin urmare, lupta pentru 
primul loc, între A.S.A. și Minerul, 
rămîne deschisă. Partida, cum era de 
așteptat, nu s-a ridicat la un înalt 
nivel fotbalistic, totuși putem con
semna drept pozitivă tactica bună 
aplicată de oaspeți care, în prima re
priză, au plimbat balonul la mijlo
cul terenului și au ieșit la atac în 
situațiile care păreau a fi mai favo
rabile, nelăsînd inițiativa la discre
ția formației gazdă. După o repriză 
plictisitoare, prima, mureșenii se dez
lănțuie, însă oamenii de bază ai ata
cului mureșan (Pavlovici, Dumitriu 
III, Lungu), în zi proastă, nu reu
șesc să-și creeze ocazii în careul 
oaspeților. Minutele se scurg și echipa 
din Baia Mare se apără cu o îndîrjire 
rar văzută (excelenți Ujvari și Bai). 
Ei trec arareori de centrul terenului, 
dar în min. 85, la un contraatac,

Fază din meciul Politehnica București—Oțelul Galați.

Sasu a avut golul în vîrful bocancu
lui: a făcui o cursă lungă, a trecut 
de toată ap^mreot echipei din Tg. 
Mureș dar — din poziție favorabilă 
— a tras peste poartă! La această 
fază. Drăgan și Silaghi, complet ne
mureați, așteptau pasa decisivă de la 
Sasu!

In afară de cîteva faulturi inerente 
jocului sancționate cu fermitate de 
arbitrul bulgar Atanas Stavrev, care 
a condus excelent, meciul s-a des
fășurat. într-o atmosferă de sportivi
tate. Nu putem fi însă de acord cu 
atitudinea lui Pavlovici (din nou, 
Pavlovici!) care, după meci a adus 
injurii antrenorului băimărean, An
drei Șepci, pentru că acesta și-a per
mis să-l felicite pe arbitrul întîlnirii! 
De altfel și în timpul meciului Pa
vlovici a protestat la unele decizii ale 
conducătorului de joc, dînd un prost 
exemplu în calitate de căpitan de 
echipă tuturor jucătorilor. Cit timp 
vor mai tolera A.S.A. Tg. Mureș și 
F.R. Fotbal ieșirile necontrolate ale 
acestui jucător, mai de mult certat 
cu disciplina sportivă?

S-au întrecut următoarele formații:
A.S.A.: Soliom — Bartok. Balaș, 

Tîmpănaru, Czako — Siko, Ciutac — 
Lungu (min 67 Dodu), Pavlovici, 
Dumitriu III, Publik.

MINERUL: Bai — Moșoni, Donca, 
U jvari, Czako — Cromeli, Pînzaru— 
Miculaș (min. 80 Roman), Drăgan, 
Sasu, Silaghi.

ION OCHSENFELD

INDUSTRIA SÎRMEI—VAGONUL 
ARAD 1—1 (0—1). — Gazdele
au dominat tot timpul, dar nu au 
putut obține victoria din cauza ine
ficacității și, totodată, a apărării 
supraaglomerate a oaspeților. De alt
fel raportul de cornere LII—2) ilus
trează cît se poate de bine domina
rea teritorială a fotbaliștilor de la 
Industria sîrmei. Au marcat: Mu
reșan (min. 62) pentru Ind. sîrmei 
și Dembrovsclii (min. 43) pentru 
Vagonul. A arbitrat C. Petrea-Bucu- 
rești. (P. Țonea-coresp.).

C.F.R. ARAD — MINERUL LU- 
PENI 4—0 (2—0). — Meci de ni
vel tehnic mediocru, cîștigat fără 
emoții de arădani. Replica Minerului 
a fost foarte modestă. Arbitrul I. 
Drăghici • București, a avut o mi
siune ușoară. Au marcat : A- 
lexandru (min. 2), Vlad (min. 
17 și 61) și Toma (min. 65). 
(C. Nîcolăită-coresp.J.

C.S.M. REȘIȚA—UNIREA DEJ 
5—2 (2—0). — Partidă de o cali
tate bună. Localnicii au avut cea 
mai mare parte a timpului inițiativa 
și ei ar fi putut obține un scor și 
mai concludent dacă n-ar fi ratat 
în cîteva rînduri bune ocazii de gol. 
Oaspeții au luptat mult dar compor
tarea lor mai slabă din prima re
priză, care le-a atras și primirea a 
două goluri, nu le-a permis să echi
libreze scorul. Au înscris: Mioc (min. 
26, 42), Arnoțchi (min. 51) și Nes- 
torovici (min. 80, 89) pentru C.S.M.-, 
Bănuță (min. 64) și Neagu (min. 
75) pentru Unirea. A condus bine 
F. Dumitriu—Craiova, (lancu Plă- 
vițu-coresp. principal).

GAZ METAN MEDIAS—C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—0 (1—0). — In 
ciuda căldurii sufocante, iubitorii 
fotbalului din Mediaș nu au regre
tat prezența lor pe stadion deoarece 
au putut asista la o partidă foarte 
spectaculoasă, de bună calitate și ter
minată cu victoria pe merit a echipei 
favorite, Gaz metan. înaintarea lo
calnicilor a fost în vervă și, în ciuda 
unei suite de ratări, a reușit — 
totuși — să străpungă de două ori 
apărarea feroviarilor timișoreni, da
torită insistenței în ofensivă. Au 
marcat Ghertner (min. 21) și Staudt 
(min. 64). In min. 15 Chezdi (Gaz 
metan) a ratat un 11 m (Z. Rîș- 
noveanu-corespj.

XS. CUGIR—C.S.M. SIBIU 2—1 
(1—1)- — Gazdele au jucat mai 
organizat în cîmp dar, cu toată vic
toria obținută, ele nu au dat deplină 
satisfacție în ceea ce privește atacul. 
Au înscris Mureșan (min. 5) și Di- 
nea (min. 50) pentru A.S. Cugir, 
Comșa (min. 16) pentru C.S.M. Sibiu. 
Trebuie spus că oaspeții au pierdut 
o bună ocazie de a egala în min. 89: 
Laufceag, singur cu portarul Forgaci, 
nu a reușit să înscrie deoarece acesta 
din urmă a plonjat excelent și a blo
cat balonul. A arbitrat bine C. Popa- 
București. (M. Vîlceanu-core.sp^-

CLUJEANA—CRIȘUL ORADEA 
0—0. — Deși și-au depășit adver
sarii în marea majoritate a timpului, 
gazdele n-au putut înscrie din cauza 
impreciziei lor în șuturile pe poartă. 
Trebuie spus însă că și apărarea oas
peților a acționat cu promptitudine, 
Crișul folosind uneori 8—9 oameni 
în defensivă. De asemenea, mențio
năm unele contraatacuri foarte peri
culoase ale oaspeților. A condus bine 
M. Bică-București. (N. Todoran- 
coresp.).

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. M. 21 14 4 3 36—10 32
2. Minerul B. M. 21 14 3 4 33—18 31
3. C.S.M. Reșița 21 12 2 7 39—28 26
4. C.FJEL Tim. 21 11 4 6 37—26 26
5. Vagonul Arad 21 11 2 8 48—20 24
6. A.S. Cugir 21 10 4 7 35—30 24
7. Ind. sîrmei C. T.

21 7 5 9 26—29 19
8. Crișul Oradea 21 8 2 11 34—26 18
9. Clujeana 21 6 6 9 20—29 18

10. Gaz metan Mediaș
21 6 5 10 23—35 17

11. C.S.M. Sibiu 21 7 2 12 28—35 16
12. Minerul Lupeni 21 6 4 11 22—44 16
13. C.F.R. Arad 21 6 3 12 21—33 15
14. Unirea Dej 21 4 4 13 22—61 12

ETAPA VIITOARE Crișul —
Minerul Baia Mare, Gaz metan Me
diaș — C.S.M. Reșița, Vagonul A- 
rad — C.F.R. Timișoara, C.S.M. Si
biu — Ind. sîrmei C. Turzii, Unirea 
Dej — C.F.R. Arad, Minerul Lu- 
peni — A.S.A. Tg. Mureș, Clujeana 
— AJ5. Cugir.

TUDOR PARASCHIVA
A încetat din viață după o 

grea suferință, maestrul sportului 
Tudor Paraschiva. Fotbalist ta
lentat, fost component, al echipei 
naționale, el s-a bucurat de stima 
iubitorilor fotbalului. Cei care 
l-au cunoscut îi vor păstra o a- 
mintire luminoasă.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

4 ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA VINZĂRII BILETELOR 
LA CONCURSUL EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 

n'M ->0 MAI 1967

Odermatt este un bun tehnician și e dotai cu o capaci
tate de efort care îi permite să acționeze în continuu „flux 
și reflux1*. O zonă mare acoperă și Blăttler. jucătorul cu 
nr. 8, care, împreună cu Tacchella, Odermatt si Kunzli, 
constituie „atu-urile* majore ale echipei

— Sînt posibile și alte modificări în formație după 
concluziile piilejuite de meciul cu Cehoslovacia ?

— După părerea mea, dintre debutan.fi doar jocul fun
dașului lateral stingă, Pfirter, nu a fost concludent. S-ar 
mai putea totuși ca dr. Foni (care, bolnav, a urmărit 
meciul la televizor) împreună cu antrenorul Belabio să 
recurgă și la serviciile lui Hosp, un alt jucător care a 
evoluat în formația Elvețiană la turneul final al campio
natului mondial.

vom susține în compania unei formații de peste hotare, 
Dynamo Berlin. Ne va preocupa, ca idee centrală de joc, 
contracararea tacticii cu „liberou, folosită de elvețieni, 
în acest scop, cuplul înaintașilor noștri centrali va avea 
de spus un cuvînt hotărî tor.

— Pe cine veți distribui în aceste roluri ?

— Accidentarea lui Dumitriu — pînă duminică, fără 
contracandidat — ne-a încurcat socotelile. Acum avem 
de ales între cuplurile Frățilă—lonescu și Dridea I — 
Libardi.

— Să trecem la... tabăra noastră, 
interesa lotul selecționat...

Mai întîi ar

— Notați-l: M. lonescu, Datcu, Haidu — portari, Popa, 
Nunweiller III, Dumitru Nicolae, Mocanu, C. Dan, Săt- 
măreanu, Lupescu, Barbu — fundași, Ghergheli, Dobrin, 
Năftănăilă — mijlocași, Pîrcălab, Libardi, lonescu, Fră- 
țilă, Lucescu, Nunweiller VI, Dridea I, Peronescu — 
înaintași.

— Ce prevede programul de pregătire ?

— La început — pentru cunoașterea și contracararea 
jocului adversarului — o ședință de informare asupra 
meciului vizionat de mine la Basel. Apoi, antrenamentele pro- 
priu-zise: dimineața — lucru individual pentru remedierea 
unor deficiente la to ti factorii, seara — jocuri în nocturnă 
pentru verificare, omogenizare, și adaptare la condițiile 
specifice meciului cu Elveția. Una din aceste partide o

— Ce posturi vă mai creează probleme ?

— Cele două aripi. Vedeți: Pîrcălab se sincronizează 
cel mai bine cu Ghergheli, dar întîrzie, oarecum, rein
trarea în formă, Martinovici este accidentat; pentru aripa 
stîngă candidează și Nunweiller VI

— Și I ucescu ?

— S-ar putea pînă la urmă să joace extremă dreaptă. 
La echipa sa de club se descurcă mai bine pe acest păzi, 
la Paris a jucat tot aripă dreaptă...

— în celelalte „linii**?

— Oricum, griji mai puține. Componența lor o vom 
stabili, însă, la capătul pregătirilor. Luni seara la Zărich, 
la antrenamentul de acomodare dinaintea partidei, 9ll*-k 
nostru reprezentativ va fi cunoscut cu precizie...

Interviu luat de
G. NICOLAESCU

Numai 4 zile au mai ramas 
pînă la închiderea vînzării bilete
lor pentru primul concurs excep
țional PRONOEXPRES, care a- 
tribuie: AUTOTURISME IN NU
MĂR NELIMITAT pentru catego
riile |I—IV și 10 autoturisme 
prin tragere la sorți pentru cate
goriile V—VI. Bogata listă a pre
miilor suplimentare mai cu
prinde: 50 de excursii în R.D. 
Germană pe 'itinerariul PRAG A— 
BERLIN — NEUBRANDEN

BURG — STRALSUND — KU1I- 
LINSBORG — ROSTOK — IN
SULA RUGEN — SCHWERIN—
MALCOV, premii în bani de va
loare variabilă pentru variantele 
cîștigătoare cu 5 din 9 și premii 
fixe în bani pentru variantele cîștigă
toare cu 4 din 9.

Se efectuează 10 extrageri de 
9 numere din 49 fiecare în 4 
faze, în total se extrag 90 nu
mere.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri = 90 numere.

Detalii se pot obține de la
toate agențiile Loto-Pronosport.

Vineri 19 mai a.c. ultima ni 
penim vinzarea biletelor.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOEXPRES NR. 19 

DIN 10 MAI 1967

Etragerea I :
Categoria I : 2 variante a

33.070 lei ; categoria a II-a : 11 
variante a 6.513 lei ; categoria a 
III-a : 57 variante a 1.353 lei ; 
categoria a IV-a : 373 variante
a 265 lei ; categoria a V-a : 
1.097,5 variante a 90 lei ; cate
goria a Vl-a: 5.559 variante a 
24 lei.

Extragerea a II-a :
Categoria a II-a : 0,50 varian

te a 62.763 lei și 0,50 variante 
a 37.763 lei ; categoria a III-a ; 
29,5 variante a 1.641 lei ; cate
goria a IV-a : 165 variante a
377 lei ; categoria a V-a : 701
variante a 88 lei ; categoria a 
Vl-a : 2.898,5 variante a 29 lei.

Report categoria I : 92.354 lei.
Premiul de 25.000 Iei atribuit 

unei variante de la categoria a 
II-a extragerea a II-a va fi tra» 
la sorți miercuri 17 mai 1967.

Plata premiilor de la concur
sul Pronoexpres nr. 19 din 10 
mai se va face în Capitală în- 
cepînd de vineri 19 mai a.c., iar 
în țară începînd din ziua de 22 
mai timp de 45 zile.

(Rubrică redactată de AdminietnȚ* 
Ha de stat Loto-Prouosport).

debutan.fi


Este, desigur, de prisos să insistăm asupra importanței con
tribuției pe care sportul bucureștean este chemat s-o aducă la dez
voltarea și progresul necontenit al mișcării de cultură fizică și 
«port din țara noastră. Analizînd multilateral rezultatele obținute 
ta ultima vreme în direcția ridicării acestei contribuții la nivelul 
cerințelor, Conferința organizației orășenești UCFS — București a 
dezbătut principalele probleme ale muncii desfășurate pînă acum 
ți a stabilit direcțiile activității viitoare.

Darea de seamă, ca și cuvîntul participanților, au subliniat o 
serie de realizări pe linia activității sportive de masă și. de per
formanță. Participanții la Conferință au reținut cu bucurie faptul 
că, în general, sportul bucureștean a înregistrat un substanțial pro
gres, ilustrat de o mai largă cuprindere a oamenilor muncii, a- 
tineretului, în practicarea sistematică a exercițiilor fizice și șpor- 
talni, ca și de creșterea performanțelor la mai multe ramuri de 
sport.

Vorbind, cu justificată mîndrie, despre aceste succese, parti
cipanții la Conferință au insistat totodată asupra rămînerilor în 
urmă, a lipsurilor care au frînat în diferite direcții . dezvoltarea 
sportului bucureștean. S-a desprins, îndeosebi, concluzia ca n-au 
fost folosite de Consiliul orășenesc UCFS, de cluburile și asocia
țiile sportive, toate posibilitățile existente și că din această cauză 
unele rezultate sînt cn mult sub nivelul cerințelor, atît în activi
tatea sportivă de masă, cît și în cea de performanță.

Desigur, nu pot fi trecute cu vederea inițiativele, munca. rodnică 
depusă de unele cluburi și asociații pentru cuprinderea unui număr 
tot mai mare de cetățeni ai Bucureștiului în practicarea organi
zată și sistematică a exercițiilor fizice și sportului. S-a vorbit, de 
exemplu, despre desfășurarea campionatului asociației în aproape 
500 de întreprinderi, instituții și școli. Dar, de ce nu ~ s-a. făcut 
nimic în celelalte 160 de asociații sportive ? Dacă această eficientă 
formă de angrenare a oamenilor muncii ar fi fost folosită cores
punzător, alte mii, sau zeci de mii de tineri și tinere și-ar fi petre
cut o parte din timpul lor liber pe stadioane, în mod plăcut 
și util. Dar, așa cum a reieșit și din discuții, în multe locuri nu 
se organizează campionatul asociației sportive! Cu aceeași nepăsare 
*u privit multe asociații și desfășurarea concursurilor pentru tre
cerea normelor Insignei de polisportiv, pentru organizarea unor 
activități sportive de masă care să aibă continuitate și care să 
elimine caracterul — încă formal — al acestor competiții. Au fost 
neglijate, în bună măsură, formele simple, larg accesibile de prac
ticare a exercițiilor fizice și aceasta — așa cum au subliniaț mai 
mulți participant! la discuții — cu toate că existau toate condițiile 
necesare. Cele cîteva inițiative (clubul Voința, asociațiile sportive 
„Telefoane" și „Poștă) nu au fost popularizate, nu au cunoscut 
extinderea corespunzătoare. De asemenea, se constată o insuficientă 
preocupare a asociațiilor sportive pentru organizarea activității 
turistice, manifestîndu-se tendința de a se iniția mai mult excursii 
cu autocarele sau cu trenul, fără a se completa programul acestor 
excursii cu diferite activități sportive, care dau organismului recon- 
fortarea necesară.

Trebuie făcut mai mult în această direcție ! Este nevoie de 
• eficientă convingere a maselor largi, a întregului tineret bucu
reștean despre complexa contribuție la întărirea sănătății, pe care 
o poate aduce practicarea exercițiilor fizice și a sportului. In ace
lași timp, trebuie asigurate toate condițiile pentru ca un număr 
cît mai mare de cetățeni să poată practica sportul, potrivit cerin
țelor și preferințelor.

Cn toate că au fost obținute unele rezultate frumoase, se poate 
aprecia că posibilitățile existente n-au fost valorificate în mod 
corespunzător nici pentru îmbunătățirea activității sportive din șco
lile și facultățile orașului București. Numărul elevilor și studenților 
cuprinși în activitatea sportivă este încă foarte redus. De ce această 
situație ? Din discuțiile, pline de căldură ale unor participanți, a 
rezultat că în unele școli se muncește cu pasiune, dar că în multe 
altele activitatea sportivă se rezumă la orele de educație fizică și 
— uneori — la participarea în campionatele republicane școlare. 
Este foarte puțin ! Tradiția sportului școlar și universitar trebuie 
dezvoltată pe măsura cerințelor actuale. Și pentru aceasta există 
toate condițiile. Lipsește doar pasiunea unor profesori de educație 
fizică.

Cum era și firesc, Conferința a dezbătut în mod amplu și 
contribuția pe care au adus-o Consiliul orășenesc UCFS, cluburile 
fi asociațiile sportive la creșterea nivelului performanțelor, la selec
ționarea și pregătirea unui număr cît mai mare de sportivi care 
■a reprezinte cu cinste nu numai Capitala ci și culorile României 
Socialiste. Au fost amintite succese ale căror valori ne sînt bine
cunoscute. Se știe că sportul bucureștean este substanțial, mai bine 
spus, predominant reprezentat în aproape toate loturile republicane, 
că mulți dintre sportivii Capitalei au cucerit nenumărate victorii 
internaționale, titluri de campioni olimpici, mondiali sau europeni. 
Numai în anul trecut, sportivii fruntași din București au obținut 
•69 de titluri de campioni republicani și au stabilit 230 de recor
duri ale țarii.

Dar, s-a ridicat întotdeauna valoarea acestor rezultate la 
nivelul cerințelor actuale de afirmare cît mai puternică, în cît 
mai multe sporturi, a țării noastre pe plan internațional ? Iată 
problema pe care atît darea de seamă cît și mulți dintre partici
panții la Conferință au analizat-o cu deosebită exigență.

Cifrele prezentate atestă — cum spuneam — un progres. Prin
cipala sarcină a organizației orășenești UCFS și a cluburilor bucu- 
reștene a fost însă in această perioadă sporirea contribuției la 
creșterea numerică și mai ales valorică a loturilor olimpice. Acesta 
este, de fapt, criteriul de bază în aprecierea muncii pe linia acti
vității sportive de performanță. Or, ce a rezultat din dezbaterile 
Conferinței? Participanților le-a fost prezentată o situație care 
reflectă serioase rămîneri în urmă, lipsuri evidente nu numai în 
organizarea și eficiența muncii, a procesului instructiv-educativ, ci 
și în ceea ce privește răspunderea personală a unor sportivi și 
cadre tehnice, preocuparea necorespunzătoare a Consiliului orășe
nesc UCFS și a unor cluburi pentru sprijinirea și controlul acti
vității desfășurate în secțiile de performanță. In loc să muncească 
cu toată pasiunea pentru îndeplinirea și chiar depășirea obiective
lor stabilite în această direcție, unele cluburi sportive au uitat 
repede de sarcinile primite și astfel, la ora actuală, un număr de 
65 de sportivi fruntași din București nu și-au îndeplinit obiectivele 
olimpice intermediare. Ce Ie-a lipsit, de pildă, alierilor și haltero
fililor, ale căror rezultate s-au situat cu mult sub obiectivele sta
bilite ? Trebuie ca această stare de lucruri să fie, în continuare, 
analizată, să se ia grabnic măsurile care se impun.

Sportul bucureștean are toate posibilitățile să fie larg repre
zentat în loturile olimpice. Este o obligație de răspundere, care 
are în vedere complexitatea condițiilor create pentru pregătire, 
marele număr de cadre, baza materială, calendarul competițional 
internațional — mijloc important de verificare — ș.a.

Dar, în activitatea de performanță din Capitală rămînerile în 
urmă au și alte cauze, pc care participanții la Conferință le-au 
subliniat cu dorința de a fi eliminate cît mai curind. In unele 
secții ale cluburilor Rapid, Progresul, Constructorul, Voința sau 
Politehnica se muncește încă nesatisfăcător sub raportul cerințelor 
antrenamentului sportiv, uneori fără documente de planificare 
sau — atunci cînd ele există — fără respectarea lor. Nu poate 
fi trecut cu vederea nici faptul că uneori echipe cu experiență, 
cu o valoare confirmată, manifestă lipsuri esențiale în pregătire 
sau nu se mobilizează suficient pentru ca rezultatele obținute să 
răspundă cerințelor actuale și condițiilor de care dispun. Este 
cazul — mai recent — al echipei de fotbal Steaua, eliminată din 
«Cupa cupelor", al echipei de handbal Dinamo, de asemenea, eli
minată din „Cupa campionilor europeni", ca și al altor formații 
a căror evoluție în competiții importante a fost sub toate așteptările.

Apreciem hărnicia și priceperea antrenorilor bucureșteni. Se 
pare însă că nu toate cadrele tehnice au înțeles sarcina de mare 
răspundere ce le revine în realizarea unui progres valoric cît 
mai mare în activitatea sportivă de performanță. Spunem acest 
lucru gîndindu-ne la faptul că cele mai bune rezultate pe care 
le-au obținut sportivii bucureșteni la unele probe atletice, la natație, 
gimnastică, baschet sau ciclism sînt cu mult sub valoarea perfor
manțelor europene și mondiale.

Trebuie folosită mai bine experiența și capacitatea de muncă 
a antrenorilor. în același timp trebuie rezolvată problema „jumă
tății de normă", a cărei ineficiență a fost subliniată deseori în 
ultimul timp. Ar fi normal ca sportul de performanță din Capi
tală să cunoască o continuă împrospătare valorică prin campio
natele orășenești, organizate la diferite ramuri de sport și care 
angrenează nenumărate echipe. Dar, pregătirea acestor echipe lasă 
foarte mult de dorit, nivelul de desfășurare a campionatelor este 
în majoritatea cazurilor necorespunzător. Una din cauzele prin
cipale își are explicația în faptul că... 98 la sută dintre antrenorii 
echipelor din campionatele orășenești lucrează cu o jumătate de 
normă și se ocupă de pregătirea a două sau chiar trei echipe.

O analiză atentă arată că, în unele cazuri, nici baza materială 
a sportului de performanță nu este integral folosită, nu este valo
rificată așa cum trebuie. După cum se știe, Bucureștiul dispune 
de o serie de construcții sportive modeme, bine utilate. în ultima 
vreme au fost construite și alte baze sportive — săli de jocuri, 
haltere, lupte, box și atletism — la cluburile Steaua, Metalul, Pro
gresul și Rapid. Fără îndoială, există încă cerințe mari în acest 
domeniu, dar — așa cum a reieșit din lucrările Conferinței — 
trebuie, în primul rînd, să asigurăm folosirea integrală cît mai 
judicioasă a bazelor sportive existente, să le îngrijim și să le 
păstrăm cu toată răspunderea.

Conferința organizației orășenești UCFS București a pri
lejuit o profundă cunoaștere a rămînerilor în urmă, dar — în 
același timp — și o orientare precisă a activității viitoare. Au 
fost reliefate perspectivele de progres, marile posibilități pe care 
sportul bucureștean le are de a-și spori contribuția la continua 
dezvoltare a mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră.

Din cuvîntul
MAXIMILIAN PÂNDELE, pre

ședintele clubului Steaua : „Spor
tivii noștri au obținut în ultima 
perioadă unele succese, între care 
91 titluri de campioni repu
blicani și 19 titluri naționale pe 
echipe : un număr de 312 membri 
ai clubului nostru sînt prezenti 
în loturile republicane, iar 116 
în loturile olimpice. Aceste rea
lizări nu ne mulțumesc însă. în 
activitatea noastră este mult loc 
de mai bine. Va trebui ca pe 
viitor să manifestăm mai multă 
exigență în munca de selecție, să 
insuflăm sportivilor un mai mare 
spirit de dăruire și pasiune, să 
fim mai exigenți cu cei ce au 
abateri de la conduita morală. 
Ne-am dispensat de unii sportivi 
plafonați și certați cu disciplina 
și ne propunem ca de acum îna
inte să fim și mai fermi. O direcție 
principală în care s-au îndreptat în 
ultima vreme eforturile noastre a 
fost creșterea de cadre tinere 
proprii. Dintr-un mare număr de 
juniori și copii, pe care antre
norii noștri i-au verificat, am re
ținut deja 50 în secțiile de per
formanță, în unii dintre ei între
zărind „schimbul de mîine“ al 
sportului nostru. Propun ca Con
siliul orășenesc UCFS București 
să reglementeze problema relați
ilor dintre marile cluburi, pe de 
o parte, și liceele și școlile ge
nerale din Capitală, pe de altă 
parte Analizarea unor ramuri 
sportive de către biroul consiliu
lui orășenesc să se facă în cola
borare cu federațiile de speciali
tate, pentru a se evita unele ac
țiuni paralele*.

CONSTANTIN POPESCU, di
rector al Școlii sportive nr. 2 : 
„Activitatea sportivă școlară este 
o componentă de bază a mișcării 
noastre sportive și ea trebuie să 
se bucure de o mai mare atenție 
din partea forurilor competente 
Din păcate, în prea multe școli 
bucureștene activitatea sportivă a 
elevilor se reduce la participarea 
la orele de educație fizică și la 
campionatele școlare, ceea ce este 
cu totul insuficient. Pentru ca 
marea masă a elevilor să fie 
atrasă în practicarea organizată 
a exercițiilor fizice și a sportu
lui, asigurîndu-se astfel o se
rioasă bază de selecție pentru 
sportul de performanță, e nece
sar să se asigure accesul liber 
al elevilor pe marile baze spor
tive bucureștene în orele de di
mineață, realizîndu-se în acest 
mod și o mai judicioasă folosire 
a bazei materiale sportive exis
tente. Cred, de asemenea, că or
ganizarea unei „zile sportive a
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Moi multă preocupări

La sftrșit de săptămînă, 
in unele cartiere ale ora
șului București se orga
nizează întreceri sportive. 
In fotografie, un aspect din 
timpul unui concurs de 
atletism desfășurat in car
tierul Ferentari.

Foto i R, Teodor

Tovarășul MARIN RĂDOI, se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al Partidului Comunist 
Român, a subliniat în cuvîntul 
său rolul social al exercițiilor fi
zice în viața omului modern, ne
cesitatea imperioasă ca un număr 
cît mai mare de oameni ai muncii 
din Capitală să fie convinși de bi
nefacerile exercițiilor fizice și spor
tului și să înscrie activitățile spor 
tive în preocupările lor cotidiene. 
Relevînd succesele repurtate pînă 
acum de Consiliul orășenesc 
UCFS București, vorbitorul s-a 
oprit îndeosebi la sarcinile de vi
itor ale acestuia, subliniind că 
este de datoria activului salariat 
și obștesc de a munci cu mai 
multă pasiune, cu mai multă răs
pundere pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de partid 
mișcării sportive.

Tov. Marin Rădoi a criticat 
unele aspecte negative din mișca
rea sportivă de masă din orașul
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Toate eforturile pentru progresai 
sportului bucureștean
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SILVIU 
ședințe 
loturile republicane care au 
purtat 
pentru mișcarea noastră sportivă 
au figurat și numeroși sportivi 
dinamoviști. Rezultatele bune ob
ținute în ultimii ani își au expli
cația, între altele, în munca con
știincioasă, plină de răspundere, 
a unor antrenori și tehnicieni 
clubului, în buna organizare 
muncii de selecție și instruire 
copiilor și juniorilor, recrutați, 
regulă, din școlile generale ... 
liceele din raionul 1 Mai... Prin
cipalul obiectiv în etapa actuală 
este îmbunătățirea considerabilă a 
procesului instructiv-educativ pen
tru sportivii care se pregătesc în 
vederea viitoarelor mari confrun
tări internaționale”.

GHITESCU, viceprc- 
al duhului Dinamo : „în 

re-
succese de mare prestigiu

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul 
ALEXE, președintele 
General al UCFS.

„Darea de seamă 
în Conferință, precum
tiile purtate pe marginea el — 
a arătat vorbitorul — au relevat 
succesele importante obținute în 
ultimii ani în acest domeniu, rod 
al eforturilor susținute depuse 
de activiștii salariati și volun
tari, de antrenorii, tehnicienii și 
sportivii din orașul București. 
Aceste realizări, superioare alit 
cantitativ cît și calitativ celor 
din perioadele precedente, con
tribuie la înflorirea sportului ro
mânesc, la creșterea prestigiului 
său în lume. Mă folosesc de 
acest prilej pentru a vă transmite 
din partea Biroului Consiliului 
General al UCFS calde felicitări 
pentru munca rodnică ce aii 
pus-o și urări de noi succese 
viitor.

Desigur, realizările obținute 
despre care s-a vorbit 

Conferinței, produc 
firesc satisfacție, dar 

s-a arătat că aceste rezul- 
nu se ridică încă la înălfi- 
eforturilor ce se fac pentru

de-
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în 
în 
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de 
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TRAIAN ȘTEFĂNESCU. secre
tar al Comitetului orășenesc 

„Organizațiile 
au organizat numeroase 

tineretului

U.T.C. București :
U.T.C.
acțiuni de atragere a 
în practicarea organizată a exer
citiilor 
acestea.
bucurat 
sportivii 
buie să 
cupările 
lalfi oameni ai muncii... In viitor, 
organizațiile U.T.C. din Capitală 
își vor aduce o și mai mare con
tribuție la amenajarea de baze 
sportive simple, prin muncă 
tică*.

fizice și sportului.
de un mare interes s-au 
întîlnirile dintre tineri si 
fruntași... Turismul tre- 

intre mai
tineretului și ale celor-

între

mult în preo

dv., 
timpul 
mod 
aici 
tate 
mea
dezvoltarea mișcării sportive, că 
în activitatea sportivă bucureștea- 
nă sînt încă numeroase lipsuri.

Principala deiicientă o consti
tuie neîndeolinirea obiectivului 
stabilit de Conferința pe tară a 
UCFS din anul 1962 de antrenare 
a maselor larqi de oameni ai 
muncii și îndeosebi a tineretului 
în practicarea sistematică și or
ganizată a exercitiilor fizice și a 
sportului, tn darea de seamă se 
arăta că un mare număr de mem
bri ai UCFS practică în mod or
ganizat diferite activități sportive. 
Nu este însă bine să ne referim 
numai la cuprinderea membrilor 
UCFS în diferite activități spor
tive. Trebuie să ne ocupăm cu 
toată grija și răspunderea pentru 
a asigura condiții de practicare a 
exercitiilor fizice și sportului cît 
mai multor oameni ai muncii, 
întregului tineret. în lumina a- 
cestor sarcini trebuie să raportăm 
în viitor realizările noastre. Din 
analiza activității sportive bucu- 
reștene, reiese că in prezent, 
în afară de sportivii de perfor
mantă. numai cei care participă 
la campionatele raionale 
sene ști, la competițiile 
și universitare practică 
tic și organizat sportul,
participarea la întrecerile 
five este sporadică ; un mare nu
măr de oameni ai muncii nici nu 
practică exercițiile fizice și nici 
nu participă la activitățile spor
tive. Pentru această masă mare 
de oameni, organele și organi
zațiile sportive, în colaborare cu 
sfaturile populare, cu organiza
țiile U.T.C. și comitetele sindi
cale, ar fi trebuit să organizeze 
cît mai multe forme simple și 
larg accesibile de practicare a 
exercitiilor fizice și sportului: 
gimnastica de înviorare, turismul, 
acțiuni cultural-sportive, activități 
sportive în parcuri etc. Negl’- 
jînd în mod nepermis propagarea 
în masă a necesității practicării 
exercitiilor fizice și sportului, or
ganizarea acestor activități, multe 
consilii de asociații sportive din 
București dau atenție numai e- 
chipelor înscrise în campionatele 
raionale și orășenești, și cu pre
dilecție celor de fotbal. Din a- 
ceastâ 
ciafii 
sibilităti 
sportivă

patrie-

și ora
șe olar e 

sistema- 
în rest, 

spor-

încă redusă, 
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EUGENIA ȚICALIUC, 
distă pentru educația fizică 
ția de învățămînt a I 
popular al orașului București: ,,Aș 
dori să mă refer la cîteva aspecte 
importante care condiționează re
zultatele valoroase. Este vorba, 
mai întîi, de pasiune : ea trebuie 
să caracterizeze 
profesorilor de 
antrenorilor, a 
de răspundere.
rolului major al activității noastre, 
fără a depune toate eforturile de 
care sîntem capabili nu vom ob
ține prea mult. Problemele de selec
ție, de instruire, de amenajare a 
bazei materiale trebuie să se bu
cure de o mai mare atenție din 
partea organelor competente, a 
specialiștilor din școlile noastre”.

meto- 
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munca noastră, a 
educație fizică, a 

sportivilor. Apoi— 
Fără înțelegerea

lui 
A. șa 
vreme 
sportivă 
a fost 
tradiție
tului asociației la un 
măr de sporturi și cu 
rea a numeroși tineri 
sau la asociația „Confecția" unde 
— deși există cîteva mii de ti
nere — doar două-trei sute prac
tică organizat exercițiile fizice 
și sportul. Nu sînt însă singurele 
exemple și tocmai aceasta sub
liniază necesitatea de a ne în
drepta toate eforturile în direc
ția îmbunătățirii activității spor
tive de masă din asociațiile 
bucureștene".

In continuare vorbitorul a 
arătat direcțiile principale ale 
activității ce trebuie desfășurată 
în viitor în acest important do
meniu al mișcării noastre de cul
tură fizică și sport, 
eficienta popularizării 
binefăcătoare ale 
exercitiilor fizice și sportului să 
crească și, mai ales, să se re
flecte în angrenarea unui număr 
corespunzător 
Bucureștiului 
tați sportive, 
cu cerințele 
căruia.

Trebuie extinsă inițiativa ace
lor asociații care au amenajat 
baze sportive simple, le-au dotat 
cu material și echipament și le-au 
pus la dispoziția celor ce doresc 
să se inițieze sau să practice di
ferite ramuri de sport.

Tovarășul Anghel 
ocupat apoi, pe larg, 
mele sportului școlar 
sitar, de necesitatea 
Urii continue a acestei activități.

„Măsurile elaborate în acest 
scop de Ministerul învățământu
lui și Consiliul General al 
UCFS, pe baza indicațiilor eon- 
ducerii partidului, sînt menite — 
a spus vorbitorul — să contri
buie la creșterea 
conducerii școlilor pentru acti
vitatea sportivă, la ridicarea pe 
o trepală superioară a predării 
educației fizice in școli, la îm
bunătățirea activității asociațiilor 
sportive școlare, la cuprinderea 
elevilor școlilor generale în 
campionatele școlare si, în mă
sura realizării unor performante 
superioare, angrenarea lor 
campionate republicane.

Analizele mai recente făcute 
împreună cu Ministerul învăță- 
mîntului și U.A.S.R. au scos to
tuși în evidentă serioase defec
țiuni în acțiunea de cuprindere 
sistematică a elevilor și studen
ților în practicarea exercitiilor 
fizice și a sportului. S-a consta
tat astiel insuficienta străduință 
pentru crearea unei opinii cores
punzătoare privind rolul educa
ției fizice ca mijloc de întărire 
a sănătăfii, a capacității de în
vățătură, de petrecere în 
util șf plăcut a timpului 
Așa se explică de ce 
părinfi își opresc copiii 
activitățile sportive și chiar de 
la unele jocuri, de ce unii me
dici acordă 
tiri de la 
unele 
orele de sport pentru predarea 
altor discipline școlare.
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Astiel 
de mentalități îi împiedică pe 
elevi să alterneze zecile de ore 
pe care le petrec săptămînal în 
banca de la școală, pentru pre
gătirea lecțiilor acasă sau în 
fața televizorului — activități 
evident statice — cu orele de 
educație iizică și sport, cu tu
rismul și plimbările în aer liber, 
care îi reconfortează, le întă
rește organismul. Ca urmare a 
acestei stări de lucruri sînt destul

irmalismul 
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tantă pentru organism după o 
săptămînă de muncă. La locurile 
de agrement din jurul orașului 
pot fi și trebuie organizate cît 
mai multe excursii pe jos sau rn 
bicicleta.

Tov. Marin Rădoi s-a referit 
în continuare Ia cele mai impor
tante sarcini ce stau în fața spor
tului de performanță bucureștean. 
Arătînd că întreaga activitate de 
performanță trebuie să se desfă
șoare sub semnul pregătirilor 
olimpice, vorbitorul a spus : „Prin 
această prismă, nu ne poate fi 
indiferent că un mare număr de 
sportivi, circa 20 la sută, nu 
și-au îndeplinit anul trecut obiec
tivele preolimpice, că multe din 
rezultatele cu care sportivii noș
tri obțin în țară titluri de cam
pioni sînt foarte departe de cele 
mai bune performanțe mondiale. 
De aceea, se impune o îmbună
tățire substanțială a conținutului 
pregătirii în sectoarele de perfor

manță rămase în urmă, îndeosebi 
cele olimpice, e necesar ca teh
nicienii noștri să lucreze cu mai 
multă răspundere, să folosească 
integral, la nivelul capacității lor 
maxime, timpul de lucru pentru 
care sînt plătiți, să depună pa
siune în munca lor. Numai jrstfel 
va fi posibil să înregistrăm în 
viitorul apropiat un reviriment în 
acest domeniu".

Exprimîndu-și speranța că clu
burile și asociațiile sportive se 
vor bucura de o conducere și în
drumare competentă din partea 
consiliului orășenesc UCFS. tov. 
Marin Rădoi a arătat în înche
ierea cuvîntăriî sale că există con
diții ca cei 500 antrenori sala
riat! și cei 500 profesori de edu
cație fizică din Capitală să lu
creze mai bine, atît ei cît și cei 
pe care îi instruiesc, să obțină 
rezultate și mai bune, pentru glo
ria sportivă a patriei noastre.

de numeroși elevii și elevele 
care nu îndeplinesc normele de 
control din programele școlare, 
care prezintă indici scăzufi de 
pregătire fizică.

Trebuie sâ schimbăm în mod 
structural această stare de lu
cruri. Un rol deosebit de mare 
în dezvoltarea sportului școlar 
și universitar revine, fără îndo
ială, profesorilor de educație fi
zică. Ei au de îndeplinit înda
torirea patriotică de a contribui 
la formarea unui tineret viguros, 
bine dezvoltat, capabil să învețe 
și să muncească cu forje sporite 
pentru înflorirea tării, un tineret 
care să reprezinte cu cinste Ro
mânia în marile competiții. Sînt 
insă și unii profesori de educație 
iizică ce nu depun suficientă 
pasiune în munca lor, nu mani
festă interesul cuvenit pentru a 
asigura un conținut ridicat ore
lor de educație fizică, de a le 
desfășura cu predilecție in aer 
liber, în curiile școlilor sau pe

Concurs de înot la bazinul Dinamo...

Foto : T. Roibu

stadioane și nu participă — asa 
cum e firesc — în mod nemijlo
cit la desfășurarea lor, existînd 
chiar unele cazuri cînd profesorii 
conduc orele de educație fizică 
în tinută de stradă-.”

„...Organizația noastră — a 
spus în continuare tov. Anghel 
Alexe — a avut în această pe
rioadă și un alt obiectiv, la fel 
de important: creșterea perfor
manțelor sportivilor fruntași, în 
vederea reprezentării cu cinste 
a culorilor patriei în marile com
petiții internaționale.

Rezultatele obținute în ultimii 
ani de sportivii români în marile 
confruntări internaționale nu 
s-au ridicat de fiecare dată la 
nivelul posibilităților existente, 
al condițiilor create, al experien
ței acumulate.

De această stare de lucruri 
răspunzătoare este și organizația 
orașului București, care are mari 
obligații de îndeplinit, dar nu 
realizează decît o parte din ele. 
Nu trebuie de loc să uităm că 
în Capitală ființează cele mai 
mari cluburi sportive din tară: 
Dinamo, Steaua, Progresul, Rapid, 
precum și unele cluburi sportive 
universitare care pot asigura și 
cele mai bune condiții de pre
gătire sportivilor fruntași, că 
aici sînt concentrați nu numai 
majoritatea sportivilor din lotu
rile tepublicane, dar și cei mai 
multi dintre antrenorii și tehni
cienii pe care îi are mișcarea 
noastră sportivă. De asemenea 
în București există tot felul de 
baze sportive pentru antrenamente 
și concursuri.

Privind lucrurile din acest 
punct de vedere, dînd desigur 
toată aprecierea succeselor înre
gistrate, nu ne putem totuși de
clara mulțumiți de contribuția pe 
care orașul București o aduce la 
dezvoltarea sportului de perfor
mantă. Ceea ce retine îndeosebi 
atenția este evoluția necorespun
zătoare a pregătirii unor sportivi 
pentru Jocurile Olimpice din 
anul viitor.

Desigur, aceste deficiente au 
cauzele lor, și vom încerca să 
desprindem cîteva. In primul rînd 
trebuie arătat că este încă restrîns 
numărul cluburilor din București 
tn care se realizează un proces 
corespunzător de selecție și in
struire.

Se impune ca toate cluburile 
din Capitală să se ocupe mai 
mult de creșterea propriilor cadre 
pentru sportul de performantă, 
să folosească toate resursele exis
tente și să conteze în principal 
pe aceste cadre', nemaicăuiînd re
zolvări în alte cluburi din (ară.

fn al doilea rind, un roi nu 
dintre cele mai puțin importbme 
în ridicarea pe o treaptă supe
rioară a sportului de perfor
manță îl au antrenorii. Dar, nu 
toți se străduiesc să desfășoare 
o instruire la nivelul cerințelor 
antrenamentului și pregătirii mo
derne.

Pătrunderea greoaie a noutăți
lor în practica multor antrenori,

adversitatea pentru moderniza
rea antrenamentelor, superficia
litatea muncii și comoditatea 
anumitor specialiști explică tn 
bună măsură lipsurile din munca 
de pregătire a juniorilor și se
niorilor.

Ne sat is făcătoare este și munca 
de selecție în cluburi și aso
ciații. fn numeroase secții sînt 
menținuți sportivi valoroși ta 
timpul lor dar în prezent fără 
perspectiva realizării unor perfor
manțe superioare, cu care se 
cheltuiesc eforturi și mijloace 
materiale importante, negii- 
jîndu-se pregătirea schimbului 
de miine, promovarea în echi
pele respective, alături de ju
cătorii consacrați, a elemente
lor tinere, de perspectivă. Este 
sarcina cluburilor de performantă 
să ia măsurile corespunzătoare 
pentru a îmbunătăți — la nivelul 
cerințelor actuale — munca cu 
copiii și juniorii. Am ascultat cu 
mult interes cuvîntul reprezen
tanților cluburilor Steaua și Di
namo care, printre allele, ne-au 
arătat măsurile elaborate și 
preocupările actuale pentru creș
terea cadrelor proprii de copii și 
juniori, pentru selecționarea și 
pregătirea tinerilor sportivi".

După ce a analizat o serie de 
importante lacune ale procesului 
instructiv-educativ din secțiile 
cluburilor de performantă, vorbi
torul a arătat că una dintre sar
cinile de mare importantă care 
stau în fata organizației noastre 
este pregătirea sportivilor pen
tru Jocurile Olimpice din anul 
viitor. „Avem cu toții datoria 
— a spus tovarășul Anghel 
Alexe — să asigurăm loturi pu
ternice, bine pregătite, astfel ca 
rezultatele ce se vor obține să 
fie superioare celor de la Olim
piadele precedente. în vederea 
atingerii acestui obiectiv, cit și 
pentru îmbunătățirea continuă a 
sportului de performantă, în anii 
următori, este necesar să crească 
aportul tuturor regiunilor țării 
și, firește, al orașului București, 
principalul centru sportiv al tării 
noastre.

Sporindu-și eforturile, muncind 
cu pasiune și răspundere, acti
viștii sportivi, antrenorii, tehni
cienii și sportivii din orașul 
București vor contribui în și 
mai mare măsură la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid miș
cării de cultură fizică și sport, la 
afirmarea și mai puternică pe 
plan internațional a sportului 
românesc, la creșterea prestigiu
lui sportiv al scumpei noastre 
patrii".

★
Conferința a ales noul Con

siliu UCFS al orașului București 
care, în prima sa ședință, a de
semnat ca președinte pe tov. 
Tudor Vasile, iar ca vicepre
ședinți pe tovarășii Emil Jecu, 
Athanasie Secuiu și Corvin Mir- 
cioiu.

CONSTANTIN MACOVEI 
DAN GÂRLEȘTEANU



CUM PĂSTRĂM
Șl CUM GOSPODĂRIM
BAZELE SPORTIVE
U

n teren, o sală de sport, un bazin sau un poligon, indiferent de complexitatea sau simplitatea lor, sînt in
dispensabile pentru organizarea unei activități sportive. Iată de ee, o dată cu dezvoltarea activității de cultură 
fizică și sport, prin grija partidului și guvernului a crescut an de an baza materială a mișcării noastre 

sportive. La frumoasele stadioane și Săli de sport s-au adăugat microstadioane pe lingă multe școli și licee, la 
orașe și sate au apărut sute de terenuri de handbal, volei, fotbal sau baschet, sectoare de atletism pe care se desfă- 
șoară întreceri sportive cu participarea tot mai multor oameni ai muncii. îndeosebi tineri.

Actualitatea la zi
în aceste zile, campionatul 

republican de oină se află în 
plină desfășurare. Peste tot au 
loc întrecerile primei etape a 
competiției care se va încheia 
la 30 mai. Este etapa de masă 
în cadrul căreia se va vedea 
cîf de eficient și-au organizat 
și desfășurat activitatea comi
siile de specialitate, dacă au fă
cut eforturi pentru a atrage în 
întreceri cît mai multe echipe.

se

utilă a fost inițiativa

• Prima etapă a campionatu
lui republican reprezintă în ace
lași timD și o foarte bună „hal
tă- de verificare a potențialului 
echipelor campioane de regiuni 
care, între 
cjalia, vor 
cerile din 
mâniei"

25—28 mai, la Man- 
fi prezente la între- 

cadrul „Cupei Ro-

Totuși, există încă o slabă preo
cupare a unor asociații pentru ame
najarea de terenuri simple (mai ales 
pe lingă școli), pentru întreținerea 
și folosirea la maximum a bazei ma
teriale existente. Ba chiar, în nume
roase locuri, din motive mai mult 
sau mai puțin obiective, bazele spor
tive au fost desființate. In regiunile 
Brașov, Oltenia și Crișana, de exem
plu. La Vlădeni Perșani, în ra
ionul Făgăraș, în urmă cu zece ani 
s-au amenajat frumoase terenuri de 
sport. Intre timp, ele au fost arate, 
iar conducerile C. A.P.•urilor și sfa
turile populare comunale au uitat să 
amenajeze altele. La fel s-au petre
cut lucrurile la Sîmbăta de Jos, din 
același raion, in incinta G.A.S. au 
fost amenajate cu mulți ani în urmă 
un teren de fotbal, unul de volei, 
arenă de popice și groapă de sărituri. 
Aici exista si o frumoasă activitate. 
Dar iată că din anul 1965, de la ve
nirea tov. director V. Receanu 
(căruia, așa cum spune, nu-i place 
sportul) porțile de fotbal au fost 
scoase, stîlpii de la terenul de vo
lei la fel, iar tinerilor nu li se mai 
permite să intre pe aceste terenuri. 
Ce fac ei acum ? Stau, deși la inter
venția consiliului raional UCFS tov. 
director a promis că se vor face alte 
terenuri de sport la marginea satului. 
Avînd aceste exemple la îndemină se 
pune în mod firesc întrebarea: oare 
la Buzău, la Făgăraș și în alte locuri 
unde există practica de a se desființa 
terenurile nu se cunoaște încă 
HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE MI
NIȘTRI Nr. 2190 din 16 octombrie 
1952 ? In această Ilotărîre se spune 
foarte clar: „SE INTERZICE 
SCHIMBAREA DESTINAȚIEI BA
ZELOR SPORTIVE. FÂRÂ APRO
BAREA PREALABILA SCRISA A

. CONSILIULUI
UCFS*.

Dacă, totuși, 
lare, conduceri
C.A.P.-uri încalcă această prevedere, 
atunci organele sportive au datoria 
intervină cu hotârîre, pentru că 
sarcina de a păstra și întreține 
bune condițiuni baza materială

GENERAL AL

unele sfaturi popu- 
de întreprinderi și

să 
au 
în 
a

mișcării noastre sportive. Unele con
silii ale asociațiilor sportive nu iau 
însă poziție cînd baza sportivă le 
este desființată, pentru a putea apoi 
justifica slaba activitate pe care o 
desfășoară. Consiliile orășenești, ra
ionale și regionale UCFS trebuie să 
aibă în centrul preocupărilor lor pro
blema bazelor sportive, să vegheze 
la buna lor folosire și gospodărire, 
iar pe cei ce le lasă în paragină să-i 
tragă cu toată severitatea la răspun
dere.

De la Băilești, ne-a sosit deunăzi 
o scrisoare. Corespondentul nostru ne 
transmitea ca la Școala generală nr. 3, 
sub îndrumarea directorului Tr. Mi- 
hăilescu, elevii și profesorii lucrează 
de zor la amenajarea unei piste de 
atletism și a unui teren de volei, că 
în curind ei vor mai avea la dispozi
ție și terenuri de handbal și baschet.

Cazul nu e singular. Pe întreg cu
prinsul raionului Băilești, datorită 
bunei colaborări a tuturor factorilor 
(organizații sportive, U.T.C., secțiu
nea de învătămînt etc) școlarii iși 
amenajează baze sportive simple. 
Cîteva exemple: Liceul din Băilești, 
școlile generale nr. 2 și 4 din aceeași 
localitate, școlile din Rastu, Perișoru, 
Galicea Mare, Negoiu, Măceșu de Sus 
și Dunăreni. In comuna Racovița 
(raionul Rm. Vîlcea) elevii de la 
Școala generală și-au amenajat fru
moase terenuri de sport, ca și cei din 
comunele Sinoie, Sarichioi 
Istria), cei 
dag, ca si 
Arpașul de 
găraș). In 
cee și școli 
tru sport și buni gospodari curțile 
au fost transformate în frumoase 
terenuri de sport, adevărate „micro- 
stadioane*. Exemplul liceelor nr. 1, 
2, 4 și Grupului școlar Petrol-chimie 
din Ploiești, al Liceului nr. 4 Timi
șoara, Liceului nr. 3 Brăila și li
ceelor nr. 2 din Iași și Constanța 
trebuie urmat. Aici, orele de educa
ție fizică și cele extrașcolare se des
fășoară în cele mai bune condiții.

Este știut că educația fizică contri
buie la întărirea sănătății, la dez
voltarea unitară, fizică și intelectuală 
contribuie la creșterea unei genera
ții viguroase, sănătoase, capabile să 
facă față cerințelor noii noastre so
cietăți. In scopul îmbunătățirii con
tinue a activității de educație fizică 
și sport în școli, pentru cuprinde
rea unor mase tot mai largi de elevi 
în practicarea sistematică și organi
zată a exercițiilor fizice, în baza unui 
plan de măsuri, MINISTEREL IN- 
VAȚAMlNTULUI ȘI CONSILIUL 
GENERAL AL UCFS AU ELABORAT 
IN OCTOMBRIE 1966 INSTRUC
ȚIUNI COMUNE PRIVIND ORGA
NIZAREA Șl DESFĂȘURAREA AC
TIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT ÎN RÎNDURILE ELEVI
LOR. In fața conducerilor școlilor, a 
profesorilor de educație fizică și a 
asociațiilor sportive școlare se pun 
sarcini noi pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a 
Iar, principal izvor de 
tru sportul

„Trebuie 
instrucțiuni 
modului de 
a orelor de 
activitate sportivă din școli va fi or
ganizată și se va desfășura în aso
ciațiile sportive, A CĂROR ACTI
VITATE VA FI ÎNDRUMATĂ DE 
DIRECȚIILE ȘCOLILOR, CU SPRI
JINUL ORGANIZAȚIILOR U.T.G. 
DIN ȘCOLI, A ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR ȘI AL ORGANELOR 
LOCALE ALE UCFS“ (s.n.).

Pentru a duce la îndeplinire aceste 
sarcini, pentru a organiza o bună ac
tivitate sportivă, fără îndoială, e ne

( raionul 
de la Liceul din Baba- 

colegii lor de la Mîndra, 
Jos, Păriu (raionul Fă- 
multe orașe, la unele li- 
unde există pasiune oen-

sportului șco- 
eadre pen- 

performantă, 
se spune în 

marc atenție

nostru de 
acordată —
— o mai 
organizare și desfășurare
educație fizică. întreaga

DE LA I. Ea Ba S»
• Pentru jocul de fotbal SE

LECȚIONATA DIVIZIONARA - 
DYNAMO BERLIN de joi, ora 19. 
de pe stadionul Republicii, bile 
tele se găsesc de vînzare la 
agențiile obișnuite.
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• Agenția din str. Ion Vidii 
vinde și bilete pentru: TENIS 
„CUPA DAVIS", ROMÂNIA — 
SPANIA, din 19—21 mai, de pe 
terenul Progresul ; Turneul final 
de VOLEI (m) din 16—20 mai. 
de la sala Floreasca ; BOX: RO* 
MÂNIA — UNGARIA (tineret) 
de joi, ora 18, de la patinoarul 
„23 August".

voie de terenuri de sport. Incepînd 
cu anul școlar 1966—1967 bazele 
sportive școlare și universitare sînt 
folosite în comun și gratuit pentru 
activitatea sportivă a elevilor și stu
denților. De asemenea, organele 
UCFS vor repartiza — pe bază de 
program și gratuit — unele baze spor
tive pentru pregătirea elevilor. Dar 
școlile au datoria să contribuie per
manent la dezvoltarea bazei lor ma
teriale prin amenajarea de terenuri 
simple. în multe raioane și orașe 
acest lucru întîrzie să se realizeze. 
Lipsă de interes s-a manifestat, de 
pildă, la școlile din Șinca Veche. 
Șercăița, Lisa și mai ales Veneția 
de Jos (toate din raionul Făgăraș), 
unde amenajarea terenurilor se tă
răgănează de un an, deși în luna a- 
prilie a anului trecut președintele a- 
sociației de la Veneția de Jos, prof. 
Gh. Popeneci, a promis multe lucruri. 
Și mai sînt atîtea exemple asemănă
toare. La Școala generală nr. 24 din 
Ploiești, a cărei clădire modernă a 
fost dată în folosință la începutul a- 
nului școlar, terenurile de sport nici 
pînă azi n-au fost amenajate, deși 
au fost prinse în proiect. Banii pentru 
amenajarea lor au fost alocați abia 
în acest trimestru, dar nici pînă în 
prezent n-au început lucrările.

Considerăm că acolo unde se tără
gănează amenajările de terenuri de 
sport sau cele existente nu sînt bine 
întreținute, secțiunile raionale și oră
șenești de învătămînt, metodiștii a- 
cestora să intervină cu hotârîre pen
tru îndreptarea lucrurilor. Numai 
existînd o bună bază materială, gos
podărită cu pricepere, orele de edu
cație fizică se vor putea desfășura 
în condiții corespunzătoare, iar aso
ciația sportivă va putea organiza ore 
de activități sportive. Fiecare profe
sor de educație fizică, conducerile 
școlilor și liceelor au datoria să 
depună toate eforturile pentru a duce 
la îndeplinire obiectivele prevăzute în 
Instrucțiunile comune ale M.I. și Con
siliului General al UCFS, pentru a 
face ca sportul școlar să obțină re
zultate pe măsura cerințelor actuale.

• Foarte
unor echipe consacrate ca Victo
ria Cristești (regiunea Cluj) Re
colta Frasin (regiunea Suceava), 
Recolta Pișcolt (regiunea Crișa- 
na), Victoria Andrieșeni (regiu
nea Iași). Recolta Boureni (re
giunea Oltenia) de a organiza 
înainte de inceperea campionatu
lui meciuri demonstrative. de 
popularizare a oinei, sportul nos
tru național, într-o serie de co
mune învecinate. în acest fel a 
fost trezit gustul pentru practi
carea acestui sport la numeroși 
tineri țărani 
pus bazele 
secții.

Asemenea
scrie în programul 
cultural-sporti ve.

• Recent, în vederea acestei 
competiții, federația de resort a 
fixat lista arbitrilor care vor 
conduce cele peste 40 de meciuri, 
lată numele acestora : Antonie 
Tofan — lași. Vasile Ciolacu și 
Pantelimon Ciolacu — Brașov, 
Anton Peter — Argeș, Ion Vere- 
sejan, Emil Comșa și Dumitru 
Mugioiu — Cluj, Ioan Nedelcu — 
Dobrogea Ion Petre — Galați, 
Constantin Stroe — Giurgiu, Con
stantin Țone — Drăgănești. Au
rel Pascu șt Alexandru Ciobanu 
— București

CONSTANTIN ALEXE

P.S. Unele dintre exemplele din 
acest material ne-au fost relatate de 
prof. C. Marinoiu (Km. Vîlcea), B. 
Stoiciu (Făgăraș), M. Cruceanu (Ba- 
badag), M. Pirnea (activist UCFS 
la Băilești), V. Lazăr (Făgăraș).

cooperatori care 
unor noi echipe

au
si

inițiative în-se pot 
duminicilor

• Pînă Ia această dată au con
firmat participarea la întrecerile 
pentru „Cupa României" toate 
capioanele de regiuni, mai puțin 
cele reprezentind Galațiul și Ma
ramureșul. Să fie o simplă în- 
tîrziere a corespondentei ?

Dublă victorie a sportivilor de la Metalul
in etapa a ll-a a campionatului de motocros

Ervin Seiler și Petre Paxino continuă să conducă in clasamente

manșe, probîndu-ne încă o dată 
că este într-o formă sportivă foar
te bună si că nu întîmplător este 
liderul clasamentului, 
cui 2 a avut loc un 
rară frumusețe între 
E. Keresteș. Ei s-au 
tot 
lînd cu promptitudine 
greșeală. Clasament: 1. 
Ier (Metalul), 2. O. Puiu 
Brașov), 3. E.
4, Al. Ionescu

Cursa clasei 
nit pe merit 
(Steaua). El i-a 
Lucaci și Szinte clasați, în aceas
tă ordine, pe locurile 2 și, res
pectiv, 3.

CLASAMENT GENERAL DUPĂ 
DOUA ETAPE : 250 cmc: 1. P. 
PAXINO 14 p, 2. Cr. Dovids 12 p, 
3. M.
1 P. 
Chitu 
1. F.
12 p, 
Ștefan 
Ionescu 4 p. 6. 1. Sasz (St. r. Bra
șov) 2 p ; 300 cmc : 1. E. HUSZAR 
14 p, 2. P. Lucaci 
12 p, 3. Fr. Szinte 
9 p, 4. ~
5. Șt. Viuleț (Loc. 
Șupeală (Poiana) 2 p.

Etapa următoare va 
duminică la București 
de la Complexul sportiv Metalul 
(Pantelimon).

Timpul scurt trebuie folosit ju
dicios atît de către alergători cit 
și de organizatori pentru a se 
prezenta in cele mai bune condi
țiuni, fiind știut faptul că spec- 

cunoscă- 
deosebit 
vom vi-

Etapa a Il-a a campionatului 
republican de motocros, desfă
șurată duminică Ia Tg. Jiu, n-a 
adus schimbări mari în clasamen
te deși a fost o etapă deosebit 
de disputată, cu numeroase faze 
dinamice și dese schimbări de 
situații pe parcursul manșelor. 
Traseul foarte dur, căldura exce
sivă și durata mare a manșelor 
(40 min.) au supus la grele în
cercări pe concurenți, 
cu severitate. Condițiile 
au creat și o stare de nervozi
tate la unii motocicliști, 
mițînd greșeli supărătoare. Dintre 
aceștia cel mai mult au avut 
de suferit Tr. Macarie (Metalul) 
și Șt. Chițu (Steaua). Ei au că
zut și au fost nevoiti să aban
doneze, diminuîndu-și astfel șan
sele de a ocupa locuri pe măsura 
posibilităților.

Lupta pentru ocuparea unei po
ziții mai bune 
fost aprigă la 
clasa 250 cmc, 
no, a fost tinta 
tător efectuat 
fani, Dănescu, Macarie și Chitu. 
Din această încleștare a ieșit în
vingător Cr. Dovids. El a făcut 
o cursă excenlională și a reușit 
să respingă inteligent toate atacu
rile adversarilor. Prin această 
victorie el a trecut pe locul doi 
în clasamentul general, înaintea 
campionului M. Dănescu. Fără 
abandonurile lui Macarie și Chi
tii lupta ar fi fost mai echili
brată. Sub posibilități au mers 
în manșa I Dănescu și Ștefani. 
Clasament: 1. Cr. Dovids (Meta
lul), 2. P Paxino (Steaua), 3. O. 
Ștefani (St. r. Brașov), 4. C. Co
man (Poiana).

Alergarea de la clasa 500 cmc 
fost dominată de E. Seiler care 
condus autoritar ambele

Pentru lo- 
duel de o 

O. Puiu și 
talonat pe 

parcursul manșelor, 
cu

triîndu-i 
amintite

unii co-

în clasament a 
toate clasele. La 
liderul, P. Paxi- 
unui atac necru
de Dovids, Ște-

specu- 
tiecare 

E. Sei-
(St. r.

Keresteș (Steaua), 
(Steaua).
300 cmc a reve- 

lui E. Huszar 
învins detașat pe

Dănescu 8 p, 4. O. Ștefani
5. C. Coman
(Steaua) 2 p ;
SEILER 16 p,
3. E. Keresteș
(Loc Ploiești)

4 p, 6. St.
500 cmc: 

2. O. Puiu 
3 p, 4. FI. 
5 p, 5. Al.

A. Crican

(St. r. Brașov) 
(St. r. Brașov) 
(Poiana) 6 p,

PI.) 3 p, 6. £>.

avea loc 
pe traseul

țiuni, fiind știut faptul 
tatorii bucureșteni, buni 
tori ai motocrosului, sînt 
de pretențioși. Sperăm că 
ziona întreceri de calitate.

1. DUMITRESCU

Cristian Dovids (Metalul), performerul etapei a Il-a la clasa 250 cmc

Foto : Aurel Neagu



SA FACEM CUNOȘTINȚA
CU OASPEȚII NOȘTRI

simbătă și duminică,Vineri,
Bucureșiiul găzduiește întîlnirea din 
sferturile de finală ale primei gru
pe din zona europeană a „Cupei 
Davis“ : România — Spania. în 
Capitală evoluează o reprezenta
tivă care a disputat finala acestei 
competiții, sinonimă cu campio
natul mondial de tenis pe echipe.

In rindurile oaspeților figurează 
nume celebre in „sportul alb‘. 
Totuși, socotim util ca să facem 
scurte prezentări ale 
lor echipei Spaniei — 
în decembrie 1965 
Sydney pe deținătorii 
vis“, faimoșii tenismani 
eni. Deci, rețineți aceste micropor- 
trete :

Manuel Santana. 29 de ani. Un 
jucător care a obținut mari sa
tisfacții in tenis' — ciștigind cele 
mai importante turnee de pe glob: 
Wimbledon (1966), Roland Garros
(1961. 1964), Forest Hills (1965) —
se poate considera că
de vizită completă. A
cat Nr. 1 al tenisului 
1965 (înaintea lui
Stolle), apoi Nr. 2 în 
Stolle. actualmente trecut la pro
fesionism). In finala de la Syd
ney, pierdută de Spania cu 4—1, 
Santana a fost învins la limită de 
Stolle (10—12,. 3—6, 6—1, 6—4,
1—5), dar l-a întrecut — in ultima 
zi — pe Roy Emerson (2—6, 6—3, 
6—4. 15—13). In ediția de anul tre
cut a „Cupei Davis", Santana — 
accidentat — a pierdut la brazili
anul Koch, selecționata Spaniei 
fiind eliminată in turul doi.

Jose Lulș Arilla. 26 de ani. Este 
considerat ca partenerul ideal al 
lui Santana in proba de dublu. 
Cuvlul Santana-Arilla are la activ 
numeroase succese în mari com
petiții. contribuind decisiv la cali
ficarea Spaniei in finala „Cupei 
Davis" — ediția 1965. De un calm 
imperturbabil, el excelează in vo
ituri și lovituri de serviciu greu 
de parat. A debutat in „Cupa 
Davis” in 1959, făcind pereche cu 
A. Gtmeno, pentru a deveni apoi

componenți- 
aceiași care 
intilneau la 
„Cupei Da- 

australi-

are cartea 
fost clasifi- 
mondial in 

Emerson și
1966 (după

coechipierul „clasic" al lui Santana.
Juan Gisbert. 24 de ani. Pose

sorul unui joc complet, principa
lele sale calități sînt viteza și de
tenta. Uneori însă este inegal. 
S-a afirmat la turneul internațio
nal de la Roma, în 1964, ajungind 
în semifinale. Cu un an mai tirziu. 
Gisbert cîștiga un important tur
neu la Barcelona, dispunind de 
Santana, Osuna, Mulligan (in fi
nală). A fost jucătorul Nr. 2 al 
Spaniei pentru meciurile de sim
plu in finala de la Sydney.

Manuel Orantes. 18 ani. Mezinul 
echipei. A debutat in 
vis" în acest an, 
a fost echipier 
„Cupa Galea", 
ceasta primăvară cel mai puternic 
concurs al tinerelor rachete in 
S.U.A., „Orange Ball" (învingindu-l 
in finală pe francezul Goven). 
Este marea speranță a tenisului 
spaniol, un „viitor Santana" — 
după cum afirmă specialiștii.

Iată așadar, cărțile de vizită ale 
oaspeților. Sînt adesea impresio
nante. Totuși, prezența jucătorilor 
spanioli la București cu o săptă- 
mină înainte de începerea meciu
lui, importanța pe care o acordă 
ei acestei intilniri, dovedesc im
plicit prețuirea pentru viitorii lor 
adversari, tenismanii, români. Să 
nu uităm că în 
săptămîru, campionul 
Tiriac, și-a adăugat în 
victorie chiar asupra 
(învins cu 6—2, 6—3 la 
Iar Ilie 
concurs 
pentru 
cei doi 
o echipă valoroasă, constituie un 
cuplu puternic, cu posibilități cres- 
cinde de afirmare in fața oricărei 
formații.

Dar despre această întilnire, 
care trezește atita interes, in mij
locul iubitorilor de sport, vom 
mai avea ocazia să aducem noi 
relatări.

meeâmlui România

,Cupa Da- 
, după ce in 1966 

de bază pentru 
A ciștigat in a-

Să se învețe7

Delegația tenismanilor spanioli pe terenul central de la Progte- 
ul. De la stingă la dreapta: J. L. Arilla, J. Gisbert, M. Orantes, 
antrenorul R. Becker, dr. Cabanes și J. Bartrolî (căpitanul echipei).

Foto: V. Bageac

în campionatele centrului universitar București

Ion Olărescu a realizat un nou record
urmă cu citeva 

nostru, Ion 
palmares o 
lui Santana 
New York).

Năstase, mai bun de la un 
la altul, devine redutabil 

orice adversar. Împreună, 
jucători români alcătuiesc

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

al țării la armă sport 3xZ0 f

Notă critică —
In febra pregătirilor pentru cam

pionatul balcanic, (care s-a dis
putat, după cum se știe, la 
Istanbul) antrenorii lotului re
prezentativ de box au avut 
grijă și de „hrana sufletească" a 
sportivilor, hrană menită să calme
ze. să destindă nervii, să creeze un 
colorit emoțional nou. Discutarea 
unui roman de aventuri, pescuitul 
in apele liniștite ale lacului sau | 
vizionarea unor filme in comun, aus 
fost momente așteptate cu multă și 
firească nerăbdare de boxeri

Intr-una din zile, antrenorii Popa 
și Nour, au fost din nou cu sportivii 
la cinematograf. In autobuzul care-i 
transporta, voia bună se i datase 
temeinic. După terminare.: filmu
lui, urma ca boxerii și antrenorii 
să se intilnească in autobuz.

Dar, cind șoferul se pregătea să 
pornească motorul, s-a observat Wp-I 
sa lui Stumpf. — Unde estet iVtr 
l-a văzut nimeni ? j

Nimeni n-a putut să dea un răs-| 
puns. După o oră de așteptare, de...» 
investigații prin împrejurimi, iată 
că apare și „eroul" nostru. Cum ? 
Pe... trei cărări! Cum o fi avut 
Stumpf timp să se îmbete in ase
menea hal, nu s-a putut afla, deoa
rece nu se mai înțelegea ce vor
bește.

întrecerile de tir ale centrului 
universitar București au reunit — 
simbătă și duminică — pe poli
goanele de ia stadionul Tinere
tului și I.C.F., 50 de studenți și 
37 de studente. Competiția s-a 
soldat cu o serie de rezultate 
bune. De pildă, la proba de armă 
sport 3 x 20 f. băieți, Ion Olăres
cu (Arhitectura) a realizat un 
nou record republican, înregis- 
trînd cifra de 543 p (v.r. 533 p). 
De asemenea, mai pot fi mențio
nate și rezultatele obținute de 
Mariana Borcea (Universitatea) 
— tot la armă sport 3 x 20 f.: 
532 p și de Melania Popescu 
(I.C.F.) — la armă sport 3x10 f.:

învin- 
Arbi-

sport

in seria î a categoriei B

PRIMELE ECOURI

agitată decît cele anteri- 
penultima etapă a cate- 
B la băieți (seria I) ne-a 

o singură surpriză : înfrîn- 
Petrolului ..acasă" în fața

Mai 
oare, 
fioriei 
oferit 
geree 
echipei A.S.A. Sibiu. In rest, re
zultate normale și. ca urmare, 
clasamentul nu a suferit modifi
cări prea mari. Farul se menți
ne. neînvinsă, pe locul I și are 
asigurată calificarea în categoria 
A. iar locul secund este deținut 
cu autoritate de Voința Bucu
rești, a cărei performanță este 
meritorie dacă ținem seama că 
echipa se află în primul an de 
activitate în această categorie. 
Dar iată rezultatele și clasamen
tul : Voința București — Comer
țul Tg. Mureș 62—53 (29—19), 
Farul Constanța — Constructorul 
Arad 73—35 (33—21). Rapid Deva 
— Progresul București 48—50 
(18—25), Petrolul Ploiești —
ASA Sibiu 59—73 (35—30), ASA 
Bacău — Unio Satu Mare 105—47 
(32—20).

fete este următorul *

1. Farul C-ța 17 17 0 1195- 861 34
2. Voința Buc. 17 14 3 1063- 923 31
3. Comerțul

Tg. Mureș 17 9 8 1020- 957 26
4. Prog. Buc. 17 8 9 1038-1031 25
5. A.S.A. Bacău 17 7 10 994-1008 24
6. Petrolul PI. 17 7 10 997-1072 24
7. Unio S. M. 17 7 10 939-1135 24
8. Constr, Arad 17 6 11 966-1079 23
9. A.S.A. Sibiu 17 5 12 984-1081 22

10. Rapid Deva 17 5 12 983-1032 22

Clasamentul final .al seriei I la

campionatul de calificare.

1. Prog. Buc. 18 17 1 1012- 711 35
2. A.S.A. Cluj 18 11 7 1145-1035 29
3. CI. sp. școlar

București 18 10 8 944- 892 28
4. Șc. sp. Brașov 18 8 10 986-1015 26
5. Viitorul

Dorohoi 18 8 10 981- 938 26
6. Spartac Salonta 18 8 10 962- 918 26
7. Voința Tg. M. 18 8 10 869- 979 26
8. Șc. sp. Cv. 18 7 11 791- 864 25
9. Șc. sp. S* M. 18 7 11 864-1070 25

10. Voința Oradea 18 6 12 837- 969 24

Progresul București a promovat
în categoria A, iar Șc. sp. Satu Mare
și Voința Oradea au retrogradat în

Un nou atac al echipei noastre

254 p. La echipe au ieșit 
gătoare formațiile I.C.F. și 
tectura.

Rezultate tehnice: armă 
3x10 f. fete: 1. Melania Popescu
(I.C.F.) 254 p, 2. Monica Bala- 
ban (Arhitectura) 243 p, 3. Ma
riana Boteanu (I.C.F.) 235 p, 4. 
Magdalena Bălășescu (Universita
tea) 226 p, 5. Virginia Negrețu 
(Construcții) 216 p, 6. Gabriela 
Ambruș 
băieți:
(I.M.F.) 241 p, 2. Șt. Diaconescu 
(I.M.F.) 239 p, 3. A. Paleolog
(Politehnica) 238 p, 4. E. Ivănes- 
cu (Arhitectura) 234 p, 5. O. Ga
lea (I.C.F.) 234 p, 6. D. Pîrvoiu 
(Politehnica) 233 p; echipe (prin 
adiționare de puncte de la primii 
zece clasați în cele două clasa
mente individuale): 1. I.C.F. 36 p,
2. I.M.F. 24 p, 3. Arhitectura 21 
p, 4. Politehnica 18 p, 5. Univer
sitatea 7 p, 6. Construcții 6 p. 
Armă sport 3 x 20 L fete: 1. Ma
riana Borcea (Universitatea) 532 
p, 2. Mariana Antonescu (Arhi
tectura) 504 p, 3. Maria Ignat (Ar
hitectura) 504 p, 4. Rodica Gov- 
goi (Politehnica) 496 p, 5. Monica 
Balaban (Arhitectura) 475 p, 6. 
Magdalena Bălășescu (Universi
tatea 454 p i băieți: 1. I. Olă
rescu (Arhitectura) 543 p, 2. A. 
Dumitrescu (Universitatea) 517 p,
3. A. Belinschi (Arhitectura) 511 
p, 4. A. Humă (Politehnica) 507 p,
5. D. Becea (Arhitectura) 504 p,
6. E. Voiculescu (I.C.F.) 503 p ; 
echipe: 1.. Arhitectura 55 p, 2. 
Universitatea 29 p, 3. Politehnica 
14 p, 4. I.C.F. 11 p, 5. Construcții 
3 p, 6. I.M.F. 0 p.

(Arhitectura) 209 p ■,
1. Ș. Constantinescu

A pescuit dintr-nn pahar 
Stridențe de vocabular ;
E clar. Discuții nici ni>-ncap : 
Boxerul și-a făcut ’ ’

Catren și desen
de...CAP !
de Al. Clenciu

și urcat cu chiu 
Stumpf a avut 

fată de 
ne este 
invecti-

sînt iu

Luat „din scurt" 
cu vai in autobuz, 
ieșiri total necuviincioase 
colegii săi de echipă, incit 
greu să redăm exact șirul 
velor.

Disciplina, punctualitatea
cruri de la care un sportiv adevărat 
nu se abate sub nici un motvt). 
Faptele dovedesc insă că sportivul 
căruia i s-a acordat încrederea de 
a se pregăti in lotul reprezentativ, 
nu se încadrează in această 
rie de oameni. Tocmai de 
antrenorii și colegii săi de 
au hotărîț să-l scoată din 
lor. Să se învețe minte...

cate ge
ace ea, 
echipă 
rindul

ti. C.

DUPĂ MECIUL ROMÂNIA—ITALIA

După meciul de rugbi dintre reprezentativele României și Italiei, am stat de vorbă cu 
cîțiva dintre martorii oculari, din rindul oaspeților și al sportivilor noștri.

Prininj. consultat a fost dl. CARLO MONTANA, 
președintele Federației italiene de rugbi, pe care 
l-am rugat să ne Împărtășească din impresiile sale:

„Nu pot decît să felicit echipa României pentru 
această victorie. Aveți un rugbi mai bun și o echi
pă închegată. Mi-a plăcut, mai ales, în prima 
repriză, cind a și dominat teritorial mai tot timpul. 
După aspectul primei 
impresia cu la finele inlilnirii va fi consemnat up 
rezultat asemănător c 
Italia. Spre satisfacția noastră, n-a fost chiar\ 
așa. Românii n-au mai insistat în aceeași măsură, 
considerind, probabil, că victoria lor este 
cient de clară.

in fine, noi nu puteam mai mult. Avem o 
pă foarte tînără, mult schimbată față de 
nirile precedente. Peste cîțiva ani, poate, 
sta altfel de vorbă.

In altă ordine de idei, n-am fost mullumit de 
arbitraj. Arbitrul n-a văzut unele acțiuni simple 
din grămezi, de pildă. In intenția de a lăsa jocul 
liber, de a-i da cursivitate, el a închis ochii și 
in situații cind se impunea să intervină".

Dl. MONTONE, antrenorul echipei italiene:
„Meciul nu s-a ridicat la o valoare tehnică deo

sebită. Poate și pentru că fiind vorba de o com
petiție cu miză, s-a fortul obținerea rezultatului.

părți a jacului am acut

elui din meciul Franța

sufi-

echi- 
înltl- 
vom

Noi am fost handicapați la grămadă, in special 
in repriza intii, cind am ciștigat mai puține ba
loane decit romanii. Abia după pauză înaintarea 
noastră s-a regăsit partial și a mai echilibrat 
jocul. Arbitrul a dat

DI ZITTI, cel mai 
italiene și realizatorul

„Echipa României a 
beneficiază de o linie 
se găsească și să acționeze cu multă repeziciune. 
Înaintarea română a avut insă fisuri și noi, cu 
un „pachet" mai bine rodat, am fi realizat mai 
mult".

CONFORTO, jucător din linia do treisferturi: 
„€fnd am auzit, t ineri seara, la aeroport, că nu 
joaSă Penciu, am căpătat convingerea că fără 
acest mare jucător al românilor vom putea face 
cel pufin un scor strins. Rugbiștii români au 
impus însă jocului, de la început, o trenă foarte 
rapidă și ae-au „bombardat" cu o linie de trei
sferturi agresivă și foarte tehnică".

FLORESCU, debutant în „naționala* României: 
„Sini nespus de fericit că debutul meu in repre
zentativa tării a coincis cu o victorie in fata echi
pei Italiei, dintotdeauna un adversar dificil pen
tru noi. Este o victorie care risipește orice uidoialâ

multe decizii eronate".
bun dintre jucătorii echipei 
punctelor de onoare i
fost evident mai bună. Ea 
de treisferturi care știe să

fn ceea ce privește superioritatea mgbiului nostru 
față de cel

MIRCEA
române:

„Victorie 
contura la un scor și mai mare. Formația italiană 
a fost departe de ceea ce ne așteptam*.

VELUDA, jucător de linia a Il-a, debutant în 
echipa României:

„Am căutat să mă încadrez spiritului echipei 
și să fiu prezent cit mai des și mai eficient, atit 
în acțiunile ofensive, cit și în apărare. Se spune 
că am jucat bine. Dacă este așa, mă bucur mult. 
Este o apreciere care mă 
fiu la înălțime*.

EDGAR FRIEDLEIN,
„Incontestabil, românii 

repriza întîi au existat 
teren n-am „văzut* decît

italian".
RUSU, unul dintre „veteranii" echipei

meritată, firește, dar care se putea

obligă ca și pe viitor să

arbitrul meciului : 
au fost net superiori, 
chiar momente cind 

. o echipă, aceea a româ
nilor. Meciul a fost plăcut prin vioiciunea sa, prin 
ritipiil susținut în care s-a jucat, prin varietatea 
acțiunilor. Și aici meritul revine romanilor, care 
au avut meciul la discreție".

In
pe

T. St.

i....... ..................—--------
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Reflecții în prima zi de odihnă J 

a „Cursei Păcii" i
SZCZECIN, 15. „Cursa Păcii" 

din acest an marchează o nouă etapă 
in dezvoltarea ciclismului amator. Se 
renunță în mod deliberat la tactica 
de echipă, folosindu-se la maximum 
potențialul individual. Acest lucru e 
favorizat pe de o parte de organiza
tori, care au eliminat contratimpul 
pe echipe, programind două probe 
individuale, iar pe de altă parte de 
unii antrenori, care dau drumul ci
cliștilor în acțiuni, indiferent dacă 
ele afectează situația echipei. în a- 
cest fel cursa devine tot mai aprigă, 
crește media orară (după 838 km 
parcurși în 6 etape media orară este 
de 44.2 !) și se realizează în fiecare 
zi adevărate ,, lovituri" care duc la 
detronarea liderilor, la crearea pre
miselor pentru o permanentă schim
bare a clasamentelor.

Am solicitat in ziua de odihnă 
pe care o petrecem la Szczecin, îna
inte de a intra pe teritoriul R.D. 
Germane, părerea cîtorva colegi, re
dactori de sport, privind desfășurarea 
de pînă acum a cursei:

JEANGUY MODIN — „L’IIuma- 
nite" (Franța): „Cursa este foarte 
interesantă și. chiar dacă păcătuiesc, 
spun că îmi place să-i văd pe zeii 
de astăzi apunind mîine sub strălu
cirea altora mai tineri, mai vigli- 
roși. Este extraordinar cum acești 
băieți, storși de vînt și de căldura 
nefirească pentru mijlocul lunii mai. 
reușesc totuși să facă evadări sen
zaționale. unele de aproape 200 km 
și apoi să se bată la sprint cu o 
furie nemaipomenită".

LOUIS BEREGMANS — „Het 
Laatste Nieuws" (Belgia) : „Această 
a XX-a ediție este net superioară 
celorlalte ; avem de-aface cu un salt 
impresionant. Mai puțin ținuți în 
frîu. cicliștii se dovedesc mult mai 
capabili decît am crezut-o. Ei pot 
realiza lucruri care să-i sperie chiar 
șî pe antrenorii lor. Este fermecă
tor să asiști la o asemenea compe
tiție".

ALEXEI GRIGORIEV — „Sovet-

Echipa noastră de baschet ]
merita un loc mai bun i

SKOPJE, 15 (prin telex). Confi
gurația finală a clasamentului 
J.B. a transformat victoriile 
de sîmbătă și duminică în... con
solări, întrucît coșâverajui ne-a 
trecut pe locul IV. Totuși, bas- 
chetbaliștii noștri merită aprecieri 
pozitive pentru ‘victoria asupra 
Turciei, o victorie a puterii de 
luptă exemplare, mai ales în apă
rare. Merite deosebite are Nosie
vici, care și-a sărbătorit cel de 
al 100-lea meci internațional prin- 
tr-un joc cu adevărat de zile 
mari. El a fost sufletul echipei, 
trăgînd efectiv coechipierii după 
el și punctînd în momente-cheie. 
Nosievici a fost dublat de Albu, 
din nou excelent, care a avut în 
finalul competiției satisfacția de 
a-și vedea încununată comporta
rea prin atribuirea „Cupei fair- 
play". în meciul cu Turcia, Albu 
a temperat foarte bine atacul și 
a înscris, ca și Nosievici, în mo
mente dificile. Mai trebuie subli
niată dăruirea lui Novac, bun re
cuperator în lupta directă cu 
„uriașii" a d verși, ca și utilitatea 
și buna inspirație în acțiuni de
monstrate de Cernea și Savu. Și 
Dimancea a jucat bine în apă
rare.

Meciul a fost foarte spectaculos, 
iar dramatismul lui reiese clar și 
din evoluția scorului, lată cîteva 
„puncte de reper": România — 

Turcia 12—6 în min. 6, 15—16
în min. 8. 27—22 în min. 12, 

ski Sport" (U.R.S.S.): „Sîntem mar
torii unei dispute fără precedent în 
istoria „Cursei Păcii". Echipele din- 
tr-o serie de țări cu tradiție în ci
clism (Franța, Belgia, Olanda, El
veția) au alergători redutabili, iar 
valoarea altora a crescut evident. 
Lupta pentru un loc mai bun la 
sprint este acerbă. Desigur, nu s-a 
jucat ultima carte..."

Si alți ziariști prezenți aici în 
caravană își exprimă părerea că edi
ția din acest an este foarte dispu
tată, că nivelul valorii a crescut cu 
viteze... cosmice. Echipa noastră le 
pune însă multe semne de între
bare. După primele etape, mai ales 
după a treia, cind Ion Cosma a 
urcat pe podium, toți au scris că 
echipa României aspiră la un loc 
de frunte. Apoi, după contratimp, 
cînd ai noștri au „mers" slab, a 
urmat în aceeași zi o etapă zbu
ciumată, cu un final desfășurat sub 
o perdea de ploaie, etapă în care 
doi români, I. Cosma și C. Grigo- 
re, au intrat în primii 10. iar echipa 
română s-a clasat pe locul II. 
Antrenorul elvețian, fostul campion 
mondial OSCAR P LATTNER, îmi 
spunea: „Nu știu ce să cred despre 
cicliștii voștri. Sînt cînd sus, cînd 
jos !* Nedumerirea renumitului spe
cialist pornește de la necunoașterea 
unui amănunt, și anume al aceluia 
că de ani și ani cicliștii noștri suferă 
de o insuficientă cronică în pro
bele individuale de contratimp. Fap
tul că nu avem alergători de forță, 
că nu programăm cu regularitate 
curse contratimp în întrecerile pe 
etape, că rutierii noștri nu încearcă 
recordul orei pe velodrom, și poate 
și altele, ne fac să suferim permanent 
de această insuficientă.

Revenind la „Cursa Păcii", vă pot 
spune că păstrez speranța că în eta
pele viitoare reprezentanții noștri vor 
reuși să realizeze din nou perfor
mante bune. Aștept cu nerăbdare să 
le comunic...

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

HRISTACHE NAUM |

27—30 în min. 14. 33—36 în
18. 37—37 Ia pauză; 39—43 
min. 23, 41—46 în min 
51—50 în min. 30, 55—57 
min. 32, 61—61 în min. 35, 
65—65. 67—67 și, în final,
Nosievici și prin Albu, 71—67! | 
„Problemele" puse de adversari au 
fost foarte mari, Alp (2,18 m) | 
a fost însă bine „ținut" de Cernea; ■ 
în plus, procentajul lor excelent în 
aruncările de la distanță a îngreunat I 
substantial sarcinile defensive ale re
prezentanților noștri. Arbitrii K assay ■ 
(Ungaria) și Șișkov (Bulgaria) au | 
condus foarte bine formațiile: RO
MÂNIA — Cernea 9, Novac 15, 1 
Nosievici 18. Savu 9, Albu 14. Di- ■ 
muncea 2, Tarău 2, Diaconescu 2, 
Birsan; TURCIA — Ortac 2, Okan I 
2. Kaplanoglu 12. Danismend 14, ■ 
Kozluva 13, Erdenay 5, Baras 2. ■ 
Poyrazoglu 9. Alp 8. |

Concluziile imediate ale competi
ției, în lumina acestor două victorii I 
— cu Bulgaria și cu Turcia — arată • 
că se putea obține locul II. într-ade- . 
văr, absența lui Cernea în meciul | 
cu Grecia a cîntărit, după părerea 
noastră, decisiv în balanța rezultatu- I 
lui defavorabil. Se dovedește, de I 
asemenea, că unele elemente tinere, 
deși încă inconstante în evoluție I 
(Bîrsan, de exemplu, a jucat foarte 
bine cu Bulgaria, dar „șters" în me- ■ 
ciul cu Turcia), sînt în curs de afir- I 
mare pe plan internațional, chiar 
în condițiile meciurilor grele. i

ADRIAN VASILIU

TUR DE ORIZONT IN FOTBALUL INTERNATIONAL
f

• Dr. FONI SE BAZEAZĂ PE JUCĂTORII VECHI • HERRERA ARE GRIJI...
• Ecouri după meciurile de la Budapesta și Glasgow

Sfîrșitul lunii mai cuprinde un calendar fotbalistic internațional 
deosebit de interesant. La 24 mai, fotbaliștii echipei noastre reprezen
tative susțin la Ziirich meciul din campionatul european cu echipa 
Elveției. O zi mai tirziu, Ia Lisabona, Internazionale întilnește în finala 
„C.C.E." redutabila formație scoțiană Celtic Glasgow (care a cîștigat 
anul acesta campionatul și Cupa țării), iar in ultima zi a lunii, la 
Niirnberg formația lui Beckenbauer — Bayern Miinchen își dispută 
întîietatea în finala „Cupei cupelor"

Ce tac elvețienii și italienii? — 
viitorii noștri adversari in actua
lul sezon.

Pentru că ziua meciului de ia 
Ziirich este mai apropiată, să în
cepem cu elvețienii. Cu toate că 
reprezentativa Elveției a suferit o 
înfrângere in fata Cehoslovaciei 
(1—2), antrenorii M. Foni și Bal- 
labio nu au de gind să facă mari 
retușuri in formatie. Stocker și 
Pfirter, debutanta din meciul de 
la Basel, au corespuns. De la 11 
iulie 1964 de cînd dr. Foni a 
preluat pregătirea lotului repre
zentativ (perioadă denumită „era 
Ini Foni") el a folosit in cele 
18 meciuri nu mai puțin de 38 
de /ucători 1 „Cam mult, spune 
acum fostul fundaș al „Squadrei 
Azzurra", și de aceea, mă voi li
mita in linii mari la actualul 
lot în frunte cu Kuhn ta jucat de 
15 ori din cele 18 meciuri din 
„era lui Foni"), Fuhrer (13), Durr 
(13). Deci, rămînem tot la aceș
tia"

NOU
RECORD MONDIAL
LA DECATLON

MUNCHEN, 15 (Agerpres). - 
Cu prilejul unui concurs de atle 
tism desfășurat la Heidelberg, 
atletul vest-german Kurt Bendlin, 
în vîrstă de 23 ani, a stabilit un 
nou record mondial de decatlon 
cu un rezultat de 8 319 puncte. 
Performanța sa este superioară 
actualelor recorduri mondiale de
ținute de americanii Russ Hodgo 
(8 230 puncte — record oficial) 
și Bill Toomey (8 234 puncte — 
în curs de omologare). Iată re
zultatele înregistrate de Bendlin : 
100 m — 10,6; prăjină — 4,10 
ni ; înălțime — 1,84 m ; 400 m — 
47,9; suliță — 74.85 m: lungi
me — 7,55 m ; greutate — 14,50 
m; 110 mg — 14,8; disc —
46,31 m; 1 500 m - 4:19,4.

cu Glasgow Rangers.

Să trecem și in tabăra italieni
lor, deși pînă la meciul de la 
București (25 iunie) sint încă mul
te zile. Totuși, Herrera își face 
de De acum multe ginduri. în 
prezent, el este preocupat ca for
mația sa să ciștige campionatul 
Italiei și „Cupa campionilor", lu
cru care a devenii nu prea ușor. 
Apoi el va acorda membrilor lo
tului national o scurtă pau/ă 
Ibinemeritată, cu atît mai mult 
cu cit însuși Herrera constată de 
pe acum, înaintea asalturiloi de
cisive, o oboseală a jucătorilor), 
după care urmează ultimele pre
gătiri pentru meciul de la Bucu
rești. din campionatul european.

■ir

Recentele meciuri de la Buda
pesta (Unqaria — Olanda 2—1) 
și „amicalul" de la Glasqow (Sco
tia — U.R.S.S. 0—2) au fost mult 
comentate. Echipa Ungariei a cu
cerit cu foarte mare greutate vic

Programată mai tirziu ca de \ 
obicei în acest an. finala „Cupei j 
Angliei* la fotbal, opunînd e- | 
chipele Chelsea șl Tottenham ■ 
Hotspur, se va disputa sîmbătă, • 
la Wembley. lată-l pe unul din 
atacanți? de la Chelsea, John 
Boyle, căutînd să treacă de un 
apărător al echipei Burnley t în- . 
br-un recent meci de ligă.

S-a încheiat campionatul european feroviar de baschet (f)
VARȘOVIA, 15 (Agerpres). — 

Campionatul european feroviar 
feminin de baschet, care s-a des
fășurat la Poznan, a fost cîștiqat 
de echipa Poloniei. Pe locurile 
următoare s-au clasat selecțio
natele U.R.S.S., Cehoslovaciei, Ro
mâniei Bulqariei și Iugoslaviei.

în ultima zi a întrecerilor 
echipa României a învins cu sco
rul de S6—36 echipa Iugoslaviei. 
Polonia a învins cu 73—47 
U.R.S.S., iar Cehoslovacia a dis
pus cu scorul de 48—46 de Bul
garia. 

întreceri decisive

toria. După ce MeszSly a trans
format un penalti, olandezii aa 
protestat la golul înscris de Far
kas Ipe motiv de ofsaid) In re
priza a doua, deși au fost supe
riori, oaspeții n-au reușit să ega
leze. In ultimele minute, olan
dezii a i rata' pr n Reiser o mare 
ocazie.

Rezultatul de la Glasqow, a 
constituit firește o mare surpri
ză. Fotbalul scoțian este la ora 
actuală foarte bine cotat in ierar
hia valorilor europene: trei echi
pe s-au calificat in fazele finale 
ale competițiilor de club (Celtic 
și Rangers din Glasgow în fi
nala „C.C.E." și, respectiv, „Cupa 
cupelor", iar Kilmarnock în semi
finala „Cupei orașelor tirguri"!. 
în plus, selecționata Scoției a 
învins Anglia la Londra I In ciu
da acestei apreciabile „cârti de 
\ izilă“, echipa U.R.S.S. a obținut 
o victorie meritată Pe marele 
stadion „Hampden Park" învingă- 
torit au lost aplaudați la scenă 
deschisă. Unele intervenții ex
cepționale ale „bătrinului" lașin. 
cîteva curse ale lui Strelțov, Ma
lafeev (autorul celor două goluri). 
Cislenko, tehnica lui Voronin și 
Șeste/nev (care au anihilat pe cei 
mai buni oameni ai scoțienilor, 
Baxter și Denis Law) au consti
tuit motive de admirație pentru 
spectatorii scoțieni, (i. o.)

Fotbal pe glob
0 în optimile de finală ale „Cu

pei Spaniei" la fotbal, Coruna a în
vins cu 3—2 pe Real Madrid. Fot
baliștii de la Real Madrid mai au 
o posibilitate de calificare deoarece 
meciurile se joacă tur-retiir. Alte re
zultate : ătletico Bilbao — Las Pal
mas 3—0; Elche — Sevilla 2—0; 
Atletico Madrid — Barcelona 2 0;
Sabadell--Granada l—1; Betis Se
villa — Valencia 2—1. Jocurile re
tur vor avea loc duminică.

0 în campionatul de fotbal al 
Ungariei conduce Ferencvaros Buda
pesta cu 19 puncte urmată de Dozsa 
si Vasas cu cite 15 puncte. Rezul
tatele din etapa de duminică: 
M.T.K. — Dozsa 3—4; Ilonved— 
Tatabanya 3—1; Szeged — Csepel
2— 0; Diosgydr — Salgotarjan 1- 0; 
Komlo — Dunaujvaros 4—1; Szoni- 
bathely — Fees /—3; Eger — Fe
rencvaros 2—4: Fa.sas — Gyor 0—4 
(mare surpriză ).

@ Dukla Praga și Slovan Brati
slava conduc in campionatul de fot
bal al Cehoslovaciei cu cîte 31 puncte 
fiecare. în etapa de duminică Dukla 
a învins cu 3—1 pe Inter Bratislava, 
iar Slovan Bratislava a .întrecut cu
3— 0 pe Union Teplice.

MOSCOVA. — Selecționata mas 
culină de baschet a Cehoslova
ciei. care întieprinde în prezent 
un turneu în U.R.S.S.. a susținut 
două meciuri cu reprezentativa 
tării gazdă. în ambele întîlniri, 
victoria a revenit baschetbalist)- 
lor sovietici : în prima cu 86—70 
(50—44), iar în a doua cn 103—68 
(49—39)

• Echipa masculină de bas 
chet a Italiei a învins cu scorul 
de 58—57 (29—241 selecționata
Poloniei, la Neapole.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI în turneul de tenis de ia Roma
ROMA. — Cu prilejul concursului 

internațional de atletism pentru 
„Cupa Zauli” s-au înregistrat rezul
tatele • înălțime — Pardee (Londra) 
2,08 m; triplu salt — Cziffra (Buda
pesta) 16.08 ; 400 mg — Frinolli 
(Roma) 51,7; 800 m — Hoffman
(Miinchen) 1:52,0; 5 000 m — Kiss 
(Budapesta) 14:10,0; 1 500 m — Bjono 
(Budapesta) 3:55,€; prăjină — Skou- 
mai (Budapesta) 4,40 m.

PRAGA. — Concursul internațio
nal de caiac-canoe desfășurat la 
Praga a revenit echipei Ț.S.K.A. 
Moscova cu 67 puncte, urmată de 
Dukla Praga 61 puncte, Vorwărts 
Potsdam 52 puncte. Iată cîteva re
zultate tehnice : canoe 1, 1000 m — 
Eschert (Vorwărts) 4:00,9 ; caiac 1, 
500 m — Morozov (Ț.S.K.A.) 1:43,5;

canoe 2. 1000 m — Cztrteczka, Ska- 
rupskl (Dukla) 3:42,6: caiac 2, 500 m 
—- Ionov, Barmin (Ț.S.K.A.) 1:35,6.

BUDAPESTA. — Motoci cliștii ma
ghiari au obținut trei victorii în 
concursul internațional de viteză la 
care au participat alergători din
R. D. Germană, R. F. a Germaniei,
S. U.A., Canada, Anglia, Australia, 
Elveția și Austria. Iată învingătorii 
la cele trei clase : 125 cmc — Szabo 
(R.P.U.); 350 cmc — Kurucz (R.P.U.); 
500 cmc — Kurucz (R.P.U.).

MOSCOVA. — Finala „Cupei 
U.R.S.S.» la hochei se va disputa 
între echipele Spartak Moscova, 
campioana unională, și Ț.S.K.A. 
Moscova. în a doua semifinală 

Ț.S.K.A. a învins, după prelungiri, 
cu scorul de 4—3 formația S.K.A. 
Kalinin.

BERLIN. — Campionul european 
în proba de 10 000 m plat Jurgen 
Haase (R.D.G.) și-a făcut reintrarea, 
la Gera. El a cîștigat uroba de 10 000 
m. cu timpul de 29:03,2. Proba fe
minină de aruncare a greutății a 
revenit lui Gummel cu 16,93 m.

BUDAPESTA. — Meciul internațio
nal feminin de gimnastică dintre 
reprezentativele de junioare ale Un
gariei și R.D. Germane a revenit 
sportivelor germane cu scorul de 
182,795—182,556 puncte. Pe primul loc 
la individual compus s-a clasat 
Ruth Witkowski, cu 37,332 puncte.

ROMA 15 (Agerpres).
Jucătorii români Ion Țiriac și Ilie 

Năstasc continuă să figureze printre 
competitorii care aspiră Ia titlurile de 
campioni. Astfel, în proba de dublu 
bărbați, cuplul Țiriac—Năstase este 
angajat într-o foarte disputată partidă 
din sferturile de finală, avînd ca 
adversari pe reputații Pietrangeli 
(Italia)—Mulligan (Australia). Spor
tivii români au cîștigat primul set 
cu scorul de 7—5, duminică după 
amiază, jocul fiind apoi întrerupt 
din cauza întunericului.

Luni, a fost programată semifi
nala Țiriac-Mulligan, din cadrul pro
bei de simplu. Și acest meci s-a 

întrerupt, în momentul cînd austra
lianul conducea cu 5—2 în primul 
set. Ploaia, căzută luni la Roma, a 
făcut imposibilă și continuarea altoi 
partide figurînd pe program.

• Finala probei de simplu băr
bați din cadrul turneului interna
țional de tenis din Berlinul occiden* 
tal, disputată între Roy Emersor 
(Australia) și Manuel Santana (Spa 
nîa), s-a întrerupt din cauza ploi 
la scorul de 6—4, 7—9, 6—4, 3—I 
în favoarea jucătorului australian 
Ulterior, Santana a trebuit sg pă 
rusească concursul, pentru a pleca 1 
București, în vederea meciblu 
România—Spania.

Redacția și administrația: str Vasile Conta nr 16 telefon 11.10 05, interurban 72 șt 236 Telex: sportrom bue. 180. Tiparul: 1. P. „lniormatia" str. Brezoianu 23—25. 
PREJUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni; 39 lei; 1 an: 78 lei.


