
Anal XXIII

Nr. 5284
♦

Slmbată
20 mai

1367
*

8 pagini 25 bani

1 B.&liOl*v«S S3-OV.- .

i Pegions’ă ț

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I ÎNTOARCEREA președintelui
CHIVU STOICA, DIN IRAN

LITORALUL VĂ AȘTEAPTĂ! Și

Sezonul pe litoral a fost inaugu
rat, în anul acesta — an turistic in
ternațional — mai devreme decît de 
obicei și chiar decît anticipau orga
nizatorii, care s-au văzut nevoiți să 
urgenteze ultimele pregătiri pentru 
primirea oaspeților. încă din prima 
decadă a Innii în curs, zeci de tu
riști străini s-au instalat in corturile 
sau în rulotele lor pe terenul de 
camping din Mamaia. Alte grupuri 
de turiști străini (îndeosebi din R. F. 
a Germaniei și Elveția) șl români 
au bătut la ușile hotelurilor .Parc" 
din Mamaia și „Europa" din Eforie 
Nord, unde au și fost găzduiți. în- 
cepînd de la 15 mai, au loc zilnic 
sosiri de noi oaspeți din țară și de 
peste hotare, ceea ce a necesitat des
chiderea și a altor hoteluri, pe lingă 
cele menționate.

Prezența din ce în ce mai masivă 
a acestor turiști pe litoral infirmă 
prejudecata potrivit căreia numai 
lunile iulie și august sînt propice va
canțelor la mare. După toate proba-

bilitățile, atît în ultima parte a a- 
cestei luni, cit și în tot cursul lunii 
iunie vremea se va menține în ge
neral frumoasă și temperatura va fi 
în continuă creștere, fiind astfel po
sibile, ba chiar din anumite privințe 
mai recomandabile decît în toiul ve
rii, expunerile pe plajă la soare.

în ceea ce le privește, gazdele au 
luat din timp toate măsurile pentru 
ca în acest sezon estival oaspeții 
litoralului să se simtă cit mai bine, 
să aibă Ia dispoziție o gamă largă 
de servicii, superioare cantitativ și 
calitativ celor din anii trecuți, înce- 
pînd de la cazare, continuînd cu a- 
limentația și transportul, și încheind 
cu programele cultural-artistice și 
sportive.

Despre pregătirile minuțioase care 
s-au făcut și se mai fac încă în sta
țiunile de pe litoral, în vederea 
creării pentru toți oaspeții a celor 
mai agreabile condiții de petrecere 
a vacanței, am fost puși la curent 
de către tov. ȘTEFAN ENACHE,

vicepreședinte al Oficiului Național 
de Turism, cu prilejul unei confe
rințe de presă care a avut Ioc zi
lele trecute Ia Mamaia.

Întrucît spațiul nu ne permite. să 
înșirnim toate detaliile acestor pre
gătiri, vom aminti numai cîteva din
tre ele, cele mai importante. Ast
fel, față de anul trecut, capacitatea 
de cazare este în creștere în toate 
stațiunile. La Mamaia se dau în 
folosință trei mari hoteluri (Patria, 
Untrea și Național), cu aproape 
1 100 locuri și un nou teren de cam
ping în nordul stațiunii, pentru 1 250 
locuri ; la Eforie Nord spațiul de ca
zare în hoteluri este cu 57 la sută 
mai mare decît in 1966; la Eiorie 
Sud și Costinești turiștii vor avea

C. FIRĂNESCU
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Azi și mîine, în sala Giulești,

Z. FI AT (Steaua)

Vor fi desemnați
campionii țării

Un atractiv „act“ final 
în campionatul de volei (m) 
® Azi, la Floreasca : Politehnica Galați - Steaua și

Dinamo - Rapid !
• Ieri, Steaua a întrecut Dinamo cu 3-1

• SĂRITORI ROMANI LA 
CONCURSUL DE LA 
ROSTOCK

Săritorii de la trambulină 
Pantelimon Decnseară și Ion 
Ganea au plecat ieri la Rostock 
(R. D. Germană) pentru a par
ticipa la un concurs internațio
nal.

’• „CUPA STEAUA" LA 
PENTATLON MODERN

înaintea unor importan- 
întîlniri internaționale 

de haltere (meciul cu An
glia și Balcaniada de la 
Sofia) campionatele repu
blicane individuale de se
niori constituie O adevăra
tă repetiție generală. între
cerile vor fi în măsură să 
arate în ce formă se află 
halterofilii noștri fruntași 
și care sînt perspectivele 
lor pentru aceste Importan
te reuniuni internaționale.

La aproape toate cate
goriile de greutate lupta se 
anunță deosebit de pasio
nantă și, tocmai de aceea, 
este greu de anticipat nu
mele viitorilor campioni.

întrecerile au loc azi și 
mîine în sala Giulești, după 
următorul program : STM- 
BĂTA, de la ora 10 : cat. 
56 kg și 60 kg; de Ia ora 

16 : cat. 67 kg., 75 kg și 82 
kg; DUMINICA : de la ora 
9, cat. 90 kg și grea.

Ultima zi în turneul final al 
campionatului republican mas
culin de volei. Partidele care 
urmează a stabili clasamentul 
definitiv al primelor 6 echi
pe in cea de a XlX-a ediție 
a principalei competiții mas
culine 
se vor 
reasca, 
la ora
proape 
toare, 
o înaltă notă de spectaculo
zitate „actului" final al în
trecerii. Prima întîlnire: Vi
itorul Bacău — Tractorul Bra
șov, al cărei echilibru îl 
pronostieheară actuala egalita
te a celor două echipe, la vic
torii și seturi cîștigate: în 
tur Ia Bacău 3—0 pentru 
Viitorul, în retur Ia Brașov 
3—0 pentm Tractorul. Intîie- 
tatca v» fi decisă, acum, pe 
teren neutru. Atractivitatea ma
joră a celorlalte două meciuri 
o argumentează, limpede, tot 
rezultatele anterioare, și anu
me, scorul de 3—2 (pentru 
Steaua și pentru Rapid) în
registrat în retur ca și în tur 
cu prilejul disputelor Politeh
nicei Galați — Steaua și Di
namo — Rapid, preeum și re
centul 3—1 (pentru Dinamo) 
din partida decisivă a finalei 

. „C.C.E.*, Politehnica Galafi—

Steaua și Dinamo — Rapid, 
ambele — consacrate dcrbiuri 
ale voleiului nostru, suscită 
totodată interes, ea ș» ineciu-

(Continuare în pag. a 4-a)

de volei a României 
desfășura în sala Flo- 

azi, cu începere de 
16. Trei meciuri a- 
la fel de promiță- 

în măsură a-i asigura

La 22 mai se Va da startul 
într-o nouă competiție de pen
tatlon modern, dotată cu „Cupa 
Steaua". La întreceri vor par
ticipa sportivi seniori și juni
ori de la Dinamo, Știința, A- 
cademia militară și Steaua. 
Luni este programată proba de 
călărie, pe baza hipică din 
Cal. Plevnei-

• REUNIUNE DE BOX ÎN 
„POTCOAVA" DE LA 
GIULEȘTI

în „ potcoava" stadionului 
Giulești se va disputa sîmbătă, 
de la ora 18, cea de a două re
uniune pugilistică organizată 
de tlubul Rapid. Programul 
cuprinde 15 partide, în care 
vor evolua boxeri juniori și se
niori.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și soția, s-au inapoiat vineri la 
amiază în Capitală, venind din Iran, unde la invitația 
Maiestății Sale Imperiale, Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, au făcut o vizită oficială.

Președintele Consiliului de Stat a fost 
Pompiiiu Macovei, președintele Comitetului 
Cultură și Artă, Petru Burlacii, adjunct 
afacerilor externe, de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau 
rășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Birlădeanu, Emil Bodnaraș, Iiie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Vasiie Vîlcu, Ștefan Voitec. vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, generali, ziariști.

Au fost de față Cyrus Zoka, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Iranului Ia București, membrii ambasadei, 
precum și șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

de 
al

însoțit de 
Stat pentru 
ministrului

prezenți tova-

(Agerpres)

DUPĂ PRIMA ZI ÎN „CUPA DAVIS‘S

ROMANIA—SPANIA 10
- I. Țiriac l-a învins pe J. Gisbert iar I. Năstase 

a întrerupt partida

Așteptările numerosului 
public care a venit să ur
mărească din tribunele te
renului central Progresul 
întîlnirea internațională de 
tenis România—Spania, ca 
și ale celor prezenți în fața 
televizoarelor n-au fost în
tru nimic dezmințite de 
desfășurarea partidelor pri
mei zile. Jocuri frumoase, 
evoluții 
precum 
victorii 
ciul de 
atîtea motive pentru a ca
racteriza întrecerile de ieri 
ca o reușită a tenisului, o 
confirmare a calităților 
multiple ale acestui sport.

Nu greșim cu nimic spu- 
nînd că ieri atît specta
torii cit și specialiștii au 
fost de-a dreptul copleșiți 
de o suită de surprize. Ele 
au început cu o evoluție

pasionante de scor, 
și satisfacția unei 
românești în me- 
deschidere, iată tot

cu M. Santana

nesperat de dezinvoltă < 
campionului nostru Ion 
Țiriac, care și-a spulberat 
pur și simplu adversarul, 
redutabilul Juan Gisbert, 
în primele două seturi ale 
întîlnirii inaugurale. Țiriac 
conducea cu 6—1, 6—2 și 
2—0 (setul III) lăsînd im
presia că desemnarea cîști- 
gătorului va fi doar o for
malitate. Pînă atunci pri
mul nostru jucător își do
minase net adversarul pe 
plan tactic, obligîndu-1 la 
defensivă, creîndu-și me
reu ocaziile cele mai opor
tune de a încheia favorabil 
schimburile de mingi. Arma 
principală a lui Țiriac : 
mingi liftate spre linia de 
fund, urmate de atacuri

C. COMARNISCin 
RADU VOIA

(Continuare în pag. a 8-a)

Concurs pentru crearea de cîntece
cu temă sportivă

j

>n 1

Consiliul General al Uniunii de Cultură 
Fizică fii Sport instituie un concurs pentru 
crearea unui ^cîntec al sportivilor din Ro
mânia* (marș), precum și a unor cîntece 
pe diferite teme de sport.

Concursul este public și deschis tutu
ror compozitorilor și poeților, membri ai 
uniunilor de creație sau amatori.

La concurs vor fi primite piese muzicale 
— acompaniament pentru pian (acordeon) 
și voce — în formă definitivă — (muzică 
și text), realizate pri» colaborarea 
dintre compozitori și textieri, 
selecțiofia lucrările difuzate 
taie la fdte concursuri.

Lucrările purtînd un motto 
mise piuă la data de 1 iulie 
dresa Consiliului General al 
Vasiie Conta 16, București — raionul 30 
Decembrie) în două exemplare, cit men
țiunea „Pentru concursul de cîntece spor
tive*.

Pentru cele mai valoroase lucrări, Con
siliul General al UCFS va \icorda, pe

Nu
sau

directă 
se vot 
prezen-

fi tri-

■v

vor
1967, pe a- 
UCFS (str.

Start la clasa 500 cmc. In dreapta (nr. 5) liderul clasamentului, Ervin Seiler (Metalul)
Foto.: A. Neagu

baza propunerilor făcute de un juriu format 
din reprezentanți ai Uniunii Compozitorilor 
si Uniunii Scriitorilor, următoarele premii:

1. Pentru „cîntecul sportivilor din Ro
mânia4* (marș):

— Un premiu unic tn valoare de 7 000 
lei (text și muzică)

2. 
live:

Pentru cîntece pe diferite teme .spov

(text

(text

(text

Premiul I tn valoare de 
fi muzică)
Premiul II în valoare de
fi muzică)
Premiul III în valoare de
fi muzică)
Două mențiuni a 2 000 lei fiecare, 
afara lucrărilor premiate, vor fi

5000

4 000

3000

lei

lei

lei

Tn
chizitionate piesele muzicale considerate 

valoroase.
Lucrările premiate vor fi popularizate fi 

tipărite intr-un caiet de cîntece sportive 
prin Editura UCF'S.

Mline dimineață,

a-

la Pantelimon:

Vor reuși Paxino și Seiier
si-și mențină avansul?■_ y

Duminică, de la ora 
10, pe traseul de la 
Pantelimon este pro
gramată etapa a treia 
a campionatului repu
blican de motocros. 
In cazul unei victorii 
în această etapă a Iul 
Seiler (cl. 500 cmc), 
va ii greu sau chiar 
imposibil ca el să mal 
poată pierde titlul la 
care aspiră de mai 
mulți ani. Adversarii 
săi direcți Puiu Și 
Keresteș desigur că au 
un cuvînt greu de 
spus și acest lucru ne 
face să anticipăm o 
luptă foarte strînsă.

Petre Paxino, licterul 
clasei 250 cmc, are o

sarcină mult mai di
ficilă deoarece avan
tajul său asupra ur
mătorilor clasați este 
mai ,.subțire" iar Do- 
vids și Dănescu îi 
„pîndesc" orice miș
care. O eventuală vic
torie a lui Dovids și 
ocuparea locului trei 
de către Paxino va 
duce la schimbarea li
derului. Tn cazul unui 
succes al lui Dănescu 
— și acest lucru nu 
poate surprinde pe 
nimeni — se va face o 
regrupare în fruntea 
clasamentului și deci 
cursa pentru titlu va fi 
și mai interesantă în 
continuare.

s



„EXTEMPORAL"
LA
EDUCAȚIE FIZICA...»

Oră de educație fizică Ia li
ceul „Mibail Sadoveanu" din 
Capitală. In curtea liceului, e- 
levii claselor a VIII-a C și a 
VIII-a D așteaptă, perfect ali
ntați. sosirea profesorului,

— Băieți, astăzi dăm extem
poral la... săritura în lungime. 
V-am anunțat, de altfel, de 
lecția trecută. V-ați pregătit 1

Un da „in corpore" urmează 
întrebării profesorului.

— Atunci, să începem. Fie
care elev are dreptul la cite 
două încercări. Notele se vor 
da in funcție de rezultat, care 
oricum trebuie să fie de peste 
3.50 metri precum și de cu
noștințele tehnice ale fiecărui 
concurent. Mă rin dese ia mo
dul cum es*e ..bătut" pragul, la 
extensia săriturii și. bineînțe
les. la felul cum se realizează 
aterizarea. Esle limpede pentru 
toată lumea, da ?... Cine obține 
o notă peste 7...

— ...va putea să treacă la 
lucru] pe „ateliere" ?

— Exact. Deci, atenție și 
succes !

Cele două clase s-au trans
format într-un nesfirșiț șir in
dian.

Primul care execută săritura 
este elevul Mihai Aldea. îșî 
calculează pașii, își ia elanul 
necesar și, după o bătaie pu
ternică pe prag, zboară spec-

— 4,45 metri !

taculos pe deasupra gropii de
nisip. Elevii scutiți, zare au
funcția ad-hoc de oficiali, de
arbitri. anunță după cîteva se-
eunde :

Profesorul verifică distanța 
și apreciind că elevul Mihai 
Aldea a depășit cu mult bare
mul normei de control (fă- 
cînt totodată o săritură foarte 
reușită și sub raport tehnic) 
anunță cu glas puternic :

— Nota 9 ! Treci de-o parte!...
După Mihai Aldea și ceilalți 

elevi susțin acest extemporal 
original : Buga. Benko, Cherciu, 
Stănescu. Stanciu... O foarte 
frumoasă impresie lasă elevul 
Cornel Ciotea din a VHI-a D. 
El sare din prima încercare 
5,99 metri ! Cel mai bun atlet 
din ciclul claselor a VIII-a. 
Performanța sa este răsplătită 
cu aplauze.

Unii elevi. însă, nu realizea
ză baremul normei de control: 
3,20 m, 3,10 m și chiar sub 3 
metri.

— Voj nu veți Iu» extempo
ralul oină ce nu realizați nor
ma Așa eă, mai încercați...

Si,. in timp ce marea majori
tate a elevilor sînt în culmea 
bucuriei, grupîndu-se în cadrul 
„atelierului" respectiv și făcînd 
volei sau baschet, handbal sau 
fotbal, după preferințe, la 
groapa de sărituri cîțiva repetă, 
repetă mereu săritura, sub su
pravegherea profesorului. Pre
zența, la numai cîțiva pași ală
turi a .celor reușiți, a elevilor 
cu note de la 7 în sus la ’„ex
temporal", are darul să stimu
leze Pe cei care n-au obținut 
norma de control din primele 
încercări, să-i facă să ajungă 
și ei printre cei... fericiți. Fe
ricirea fiind, de fapt, posibili
tatea de a participa, în continu
are, în cadrul orei de educație 
fizică, la o miuță de joc spor
tiv. Deliciul nemărturisit al 
acestor ore !

★
„Extemporalul" — și mai ales 

modul interesant în care el a 
fost organizat — reprezintă o 
frumoasă inițiativă a profeso
rului Valeriu Sturza. Am con
semnat-o pentru valoarea ei e- 
ducativă, pentru eficiența ei. 
Mai mult, cu convingerea că 
profesorii de educație fizică, 
dacă dovedesc puțin spirit in- 
azentiv, puțină fantezie, pot 
îace foarte plăcute lecțiile pe 
Care le predau.

S. TIBERIU

tleții din Oltenia au realizat în ultima 
perioadă de timp o serie de rezultate 
remarcabile: Argentina Menis și Ste- 
lian Giubelan au devenit în 1966 re
cordmani republicani de juniori la 
aruncarea discului (47,02 m) Și, res

pectiv, la aruncarea suliței (69,12 m), Virginia 
Bonei, mai înainte de a se fi transferat la Rapid, 
obținuse 1,60 m la înălțime, Gheorghe Dulgheru, 
din Caracal, a cîștigat anul acesta ambele probe 
de sprint la concursul de primăvară al juniorilor, 
iar Alexandru Grosu s-a impus recent, în prima 
etapă a campionatului pe echipe, realizînd 4:02,0 
pe 1500 m și trebuie subliniat faptul că n-are la
activ nici măcar doi ani de atletism etc. Și aseme
nea exemple mai pot fi încă date. Ele probează 
clar că și în această regiune există numeroși ti
neri talentați pentru atletism, care printr-o pre
gătire atentă ar putea deveni sportivi de nădejde 
ai țării noastre. Numai că, pînă la ora actuală, 
atletismul din Oltenia se urnește foarte greu din 
loc și. în ciuda unor mari posibilități, rezultatele 
sînt în ansamblu necorespunzătoare.

Pentru a putea înțelege mai bine cadrul gene
ral al situației atletismului din Oltenia iată o... 
fotografie de dată recentă!

La sfîrșitul lunii martie, în urma unui control 
care a avut loc în această regiune au fost consta
tate o serie de lipsuri.

NU SE POATE
ÎMBUNĂTĂȚI
SITUAȚIA ATLETISMULUI
ÎN REGIUNEA OLTENIA?

9 în întreaga regiune există 
doar 10 secții de atletism : 4 în 
Craiova (Școala sportivă, Liceul 
„Nicolae Bălcescu* cu program 
de educație fizică, Electroputere 
Si Flacăra), cîte 2 secții la Tr. 
Severin și Tg. Jiu (Școală spor
tivă și centru de antrenament) 
și cîte una la Caracal si Cala
fat (centru de antrenament).

'• Pentru bunul mers al mun
cii, în bugetele secțiilor există 
prevăzute 10 norme și jumătate 
de antrenori, acordate de UCFS 
și de Ministerul învățămîntulul. 
Aceste norme au fost atribuite 
la 11 profesori și antrenori. Din
tre aceștia 4 au norme întregi 
în învătămînt, ocupînd însă în 
cadrul secțiilor cîte o treime sau 
o jumătate de normă, restul fiind 
angajați exclusiv pentru activi
tatea atletică de performantă, 5 
dintre ei funcționînd în cîte 2 
secții.

Raportînd numărul antrenorilor 
Ia valoarea rezultatelor de pînă 
acum, activitatea unora dintre 
specialiștii olteni este destul de 
greu de justificat. Si totuși... La 
Tr. Severin și Tg. Jiu există școli 
sportive cu o vechime de 6 șl, 
respectiv 3 ani, timp în care pro
ducția acestor unități importante 
a fost mai mult decît modestă, 
în ultimul timp, în aceste loca
lități au fost înființate centre 
de antrenament la care au fost 
încadrați cu cîte o jumătate de 
normă aceiași profesori de la 
Școala sportivă (Ion Rădulescu 
și, respectiv, Nic. Manta) care, 
de-a lungul anilor, nu și-au făcut 
remarcată activitatea și care în 
loc să fi fost trași la răspundere 
pentru munca lor slabă, au fost 
astfel... recompensați!

La asociația Flacăra din Craio

va sînt angajați cu cîte o jumă
tate de normă doi profesori, din
tre care lori Rinderiu lucrează cu 
aceiași elevi pe care-i are și la 
Liceul cu program de educație 
fizică !.! !

,• în ceea ce privește numă
rul atleților din secțiile amintite 
trebuie arătat că la un total de 
447 există doar 7 seniori (la 
Electroputere), 62 de juniori mari, 
124 de juniori mici, restul fiind... 
copii.

• Dintre acești 447 de atleți 
TREI au categoria I de clasificare 
sportivă, 5 au cat. a H-a, 31 a 
III-a, alti 36 fiind clasificați Ia 
juniori. Rezultă deci că doar 16 
la sută din numărul atleților au 
realizat performanțe echivalente 
normelor de clasificare sportivă. 
Procentajul este mai mult decît 
nesatisfăcător, fiind vorba de niște 
sportivi din secții de performantă 
și nu de la simple centre de 
inițiere I

,• în anul 1966, din regiunea 
Oltenia au fost selecționați în lo
turile reprezentative ale țării un 
număr de 8 atleți (5 sînt elevi 
ai prof. I. Rinderiu și 3 ai prof. 
C. Bobei). în schimb, există cîteva 
secții care nu dau nici un atlet 
nici măcar lotului regional care 
participă în campionatul republi
can pe echipe !

★
După cum se vede situația atle

tismului din Oltenia este nesa
tisfăcătoare. Cauzele acestei stări 
de lucruri pot fi concretizate 
astfel: selecție necorespunzătoa
re, o mare fluctuație a elemente
lor cu care se lucrează, frecven
ță redusă Ia antrenamente, volu
mul și intensitatea scăzută a lu
crului, numărul mare de probe 
de care se ocupă antrenorii etc.

Argentina Menis, recordmană republicană de ju
nioare.

Foto: R. Vilara

Actuala grupă a anului ,V a 
pref. I. Rădulescu (Șc. sportivă 
Ir. Severin) este compusă din 12 
sportivi, dintre care jumătate n-au 
executat, în primul trimestru al 
anului, nici măcar cele 3 antre
namente pe săptămînă stabilite 
prin instrucțiunile Ministerului 
învățăniîntului. La centrele de 
antrenament din Tg. Jiu șl Cala
fat o însemnată parte dintre ti
nerii selecționați nu sînt din 
orașele respective, din care cau
ză — pe timpul vacanțelor școla
re — pregătirea se... întrerupe.

Cu excepția prof. Rinderiu șl 
Bobei care s-au specializat pe 
anumite probe (și rezultatele se 
văd), ceilalți lucrează pe toate 
probele, mai mult în funcție de 
elevii pe care-i au în pregă
tire.

La unele secții planificarea șl 
desfășurarea procesului de in
struire se face formal, neexistînd 
documente de planificare a mun
cii nici măcar pentru acei spor
tivi considerați de antrenori ca 
avînd oarecari perspective de 
progres. La controalele efectuate 
s-a constatat că la Șc. sportivă 
din Tr. Severin, de pildă, plani
ficarea se rezumă doar la un 
simplu plan calendaristic, în care 
lucrul sportivilor din anul V nu 
se diferențiază cu nimic de cel 
al sportivilor din anul II.

îndrumarea metodică în secțiile 
de atletism n-a fost făcută la 
nivelul corespunzător cerințelor 
actuale. De altfel, în nici una 
din secții n-a fost efectuat vreun 
control în cadrul căruia să fi 
fost urmărit un întreg ciclu săp- 
tămînal de antrenament și pe 
baza căruia să fi fost făcute ob
servațiile și îndrumările necesare.

Baza materială a atletismului, 

condițiile de lucru ale secțiilor 
de atletism pot fi considerate, in 
general, ca mulțumitoare. Cu o 
excepției orașul Craiova!! In 
principalul centru al regiunii sec
țiile de atletism și în special 
grupele lor de aruncători (din 
care fao parte, între alții, re
cordmanii republicani de juniori 
Argentina Menis și Stelian Giu
belan) nu au practic unde să se 
antreneze ! !

Despre această situație cu to
tul de neînțeles s-a scris în mai 
multe rînduri dar, pînă la ora 
actuală, organele sportive locale 
n-au întreprins nimic pentru re
zolvarea acestei probleme. Așa 
se face că aruncătorilor le este 
pur și simplu interzis să lucreze 
pe stadion care este pus exclu
siv la dispoziția fotbaliștilor. 
Pista și sectoarele sînt folosite 
pentru „miuțe", accesul atletilor 
fiind lăsat la latitudinea persona
lului de serviciu al stadionului, 
care de regulă nu manifestă „în
țelegere” pentru antrenamentele 
acestora.

Fără discuție, faptul că atletis
mul craiovean n-a atins încă ni
velul de dezvoltare dorit se da- 
toreste în mare măsură și lipsei 
de posibilități de pregătire a ti
nerelor talente. Biroul consiliului 
regional al UCFS, deși sesizat în 
repetate rînduri de această situa
ție intolerabilă, s-a mulțumit s-o 
constate, să promită marea și sa
rea, dar fără ca să fi întreprins 
ceva concret pentru îndreptarea 
ei. Și atleții craioveni se antre
nează care cum poate...

Baza sportivă a secției de 
atletism a liceului cu program 
de educație fizică „Nicolae Băl
cescu' are pur și simplu aspectul 
unui maidan, fără nici un fel 
de amenajare. Și pe această bază 
sportivă, complet inaptă pentru 
o activitate de calitate, trebuie 
să-si desfășoare munca tocmai 
elevii liceului cu program de 
educație fizică, de la care se 
așteaptă — și pe bună dreptate 
— rezultate de valoare. Cum să 
le obțină oare dacă ei n-au la 
dispoziție nici măcar minimumul 
necesar, și dacă pe stadionul ora
șului nu au acces la antrenamen
te ? Poate s-o găsi cineva din 
consiliul reaional al UCFS care 
să ne poată răspunde cura vede 
rezolvarea acestei situații, ținînd 
seamă și de sarcinile care stau 
în fata atletismului din tara 
noastră I

Lipsa de preocupare pentru 
atletism poate fi exemplificată șl 
prin inventarul de materiale și 
echipamente aflat Ia dispoziția 
secției de specialitate a liceului 
„Nicolae Bălcescu' (3 garduri 
metalice, 5 discuri de 1.5 kg de
teriorate, 4 blocstarturi, 35 de 
perechi de pantofi cu cuie) și al 
Școlii sportive din Tr. Severin 
(6 treninguri, 5 perechi pantofi 
cu cuie, 1 pereche teniși, 3 sa
coșe șl alte cîteva fleacuri). în 
schimb, lipsesc... Dar cîte nu 
lipsesc! Centrul de antrenament 
din Tg. Jiu n-are nici el o si
tuație mai roză și totuși în buge
tul pe anul 1967 n-a fost prevă
zut nici măcar un leu pentru 
procurarea de echipamente șl 
materiale, ci doar pentru salariile 
antrenorilor și unele nevoi de 
calendar... Bravo I

★
Ținînd seamă de aceste cîteva 

aspecte — am ales totuși numai 
cîteva din ele — care determină 
situația necorespunzătoare a atle
tismului din regiunea Oltenia, 
credem că se impune de urgență 
o analiză complexă, la fața locu
lui, și luarea imediată a măsu
rilor necesare pentru impulsiona
rea acestei importante ramuri 
sportive.

ALEXANDRU FLORESCU 
secretar general adj al F.R.A.

prof. MARIA SIMION 
instructor de specialitate în 
Consiliul General al UCFS



„Mersul pe bicicletă constituie un mijloc 
de destindere, toarte util pentru toate virstele"
este de părere dr. EDIT PETRUȚ, medic primar

Numeroși membri ai cercului nostru, interesați să afle dacă 
reconsiderarea bicicletei îi privește și pe ei, oameni de diierite vîrsle, 
CU profesiuni deosebite, ne-au rugat să purtăm o discuție pe această 
temă cu un specialist, in speță cu un medic, din care să rezulte avan
tajele și neajunsurile mersului pe bicicletă. In acest scop, ne-ain 
adresat tovarășei dr. EDIT PETRUȚ, medic primar, directoarea Dis
pensarului central pentru sportivi, cu rugămintea de a ne răspunde 
la ci leva întrebări.

— Înainte de toate, aș vrea să subliniez valoarea, eficiența pro
blemelor pe care le-a pus în discuție, de ia înființarea lui, cercul 
„tinerețe fără bătrinețe". Mersul pe jos, spațiile ue joacă pentru 
copii, acum utilizarea bicicletei ca mijloc de relaxare și de recreere. 
Și, probabil, nu vă veți opri aici...

— Da, desigur... Intenționăm să abordăm o pluralitate de 
aspecte legate de realizarea acestui, obiectiv al cercului nostru: 
păstrarea tinereții și... amînarea bătrîneții. Cu privire ia intenția 
noastră de a readuce în actualitate, de a reconsidera bicicleta, 
ce ne puteți SDune ?
— Este o inițiativă excelentă ! Mersul pe bicicletă, cu... pream

bulul ei — tricicleta, la preșcolari — constituie, dacă vreți, un sport 
dintre cele mai utile pentru toate vîrstele, pentru toate preocupările. 
El dezvoltă o serie de calități importante, cum ar fi viteza de reacție, 
ajută la realizarea unei coordonări superioare a mișcărilor. In general, 
funcțional vorbind, mersul pe bicicletă echivalează cu o destindere, 
o odihnire a sistemului nervos central și chiar a celui periferic. El 
determină o mai bună vascularizare a țesuturilor sanguine in totali
tatea lor. Nu este, de asemenea, de neglijat nici faptul că mersul 
pe bicicletă creează, mai aies la copii, un apetit... pantagruelic. Pentru 
copiii mofturoși, iată deci că bicicleta reprezintă un ioarte indicat 
antidot. Un alt fapt demn de relevat: bicicleta contribuie și la creș
terea rezistenței fizice față de boli, călește organismul. In plus, 
deoarece ne înlesnește posibilitatea de a ieși din zonele aglomerate 
ale orașelor și ne poartă, undeva, către zonele verzi, de pădure, de 
Cîmp, mersul pe bicicletă ne dă prilejul să respiram aer curat și ne 
ajută nemijlocit la purificarea plămânilor, la întreținerea sănătății, 
lată o suită de avantaje majore, pe care și le-ar putea nota toți 
viitorii amatori...

— Cu alte cuvinte, pledați pentru practicarea acestui sport...
— Da, fără rezerve ! Totuși, pentru a preintîmpina eventuale 

neajunsuri, este necesar să fie respectate unele reguli elementare.
— De pildă—

— Unele sînt de ordinul circulației și asupra lor nu insist Cei 
în cauză sînt primii interesați să le cunoască și să le aplice cu toată 
strictețea. Eu mă voi referi la alte reguli, poate la fel de importante.

Mai intii, trebuie spus că pentru a îi plăcut, mersul pe bicicletă 
este recomandabil de a fi practicat progresiv. Se previne astfel apa
riția febrei, musculare. Apoi, în cazul în care se pedalează pe o zi 
cu soare puternic, este bine să se poarte ochelari și, eventual, o 
șapcă sau un basc, pentru a nu favoriza apariția insolației sau a unor 
inflamații Ia ochi. După pedalat, la o haltă mai îndelungată, este bine 
să se pună pe corp o îmbrăcăminte ușoară, de preferință din Iînă, 
care absoarbe transpirația și evită în acest fel o răceală. Și o pro
blemă de... estetică: pentru a menține o linie cit mai frumoasă a 
corpului, un spate drept, ghidonul va fi reglat în așa fel incit să nu 
determine c aducere a umerilor înainte. Foarte indicat este, de aceea, 
cicloturismul. Posesorul bicicletei poartă în spate o greutate moderată 
— de obicei un rucsac — astfel că el își poate menține pe tot timpul 
pedalării o poziție a spatelui cit mai corectă.

— Dai în cazul femeilor ?
— Nu există nici un fel de reguli speciale pentru femeile care 

merg pe bicicletă. Sigur, doar atunci cind intervin afecțiuni ale 
coloanei vertebrale (atunci mersul pe bicicletă este contraindicat 
chiar și pentru bărbați). De pildă, in cifoze. Practica bicicletei intr-un 
asemenea caz ar provoca unele stări dureroase. Bineînțeles, după 
vindecare, această contraindicație încetează. Apoi, în cazul femeilor 
aflate în perioada prenatală. Incepind din luna a 3-a ele vor întrerupe 
practica mersului pe bicicletă și o vor relua după naștere fără nici 
o dificultate. Dimpotrivă, revenirea la starea normală a femeilor 
care au născut este favorizată de o practică moderată a mersului pe 
bicicletă.

în linii mari acestea sînt avantajele și neajunsurile bicicletei. 
După cum ați văzut, primele atirnă mai greu in balanță.

— Deci...
— Puteți să recomandați cît mai multor membri ai cercului „Tine

rețe fără bătrinețe' de a folosi bicicleta ca mijloc de destindere, de 
agrement.

Interviu realizat de TIBERIU STAMA

LITORALUL VĂ AȘTEAPTĂ!
(Urmare din pag. I)

la dispoziție sute de noi locuri 
în bungalowuri. în plus, pentru 
acoperirea necesităților, Oficiul 
Național de Turism a depistat și 
contractat în stațiunile de pe li
toral și in alte localități din Do- 
brogea un număr de 9 000 locuri 
în locuințe particulare și in că
mine.

Pe întreg litoralul, au fost pre
gătite 142 unități de alimentație 
publică, printre care două noi 
baruri de noapte pe faleza din 
Eforie Nord, un local de noapte 
tip african Ia Mamaia (unde se 
va produce un ansamblu din Se
negal), precum și simigerii, iaur
gerii, cafenele și altele. S-a mărit 
totodată capacitatea restauranlu- 
Iui-terasă de pe insula Ovidiu și 
sînt pe sfîrșite lucrările de a- 
menajare a unei grădini de vară 
în pădurea Kogălniceanu, unde se 
vor desfășura și serbări cîmpe- 
nești.

Pentru oaspeții litoralului se 
vor organiza 25 de tipuri de 
excursii în împrejurimi (Histria, 
Ao'amclisi, Ostrov), în Delta Du
nării, precum și în alte regiuni și 
locuri din țară (Valea Prahovei, 
Poiana Brașov, mănăstirile din 
nordul Moldovei, zona turistică 
Piatra Neamț, Maramureș, Porțile 
de Fier, nordul Olteniei ele.). Pe 
litoral vor avea loc Festivalul 
filmului românesc (în luna iunie), 
Festivalul de folclor (în august), 
spectacole zilnice de operă, tea
tru și estradă, la care își vor da 
concursul artiști de frunte români 
și străini.

Ca reprezentanți ai unei publi
cații de spori am fost desigur in
teresați să ailărn, pentru a-i in
forma pe cititorii ziarului nostru, 
ce activități sportive se vor des
fășura pe litoral în noul sezon. 
Ni s-a pus la dispoziție un plan 
detaliat, întocmit de Consiliul Ge
neral al UFCS împreună cu Ofi
ciul Național de Turism, cu ac
țiuni care vor satisface, fără în
doială, pe amatorii de sport. Ast
fel, cei care doresc să practice 
efectiv sportul vor avea la dispo
ziție terenuri de tenis, volei și 
baschet, poligon de tir, un manej

In primele ore ale dimineții pe litoralul însorit de la Mamaia

de călărie (care se va amena
ja la Constanța), o popică- 
rie mecanică cu opt piste la 
Mamaia, precum și parcul nau
tic de pe Siut-Ghiol, care a fost 
completat cu 20 de șalupe de 
mare viteză pentru schiul pe apă 
și alte numeroase ambarcațiuni 
de tot felul. Pentru cei ce vor 
să asiste la diferite competiții și 
întreceri sportive a fost pus la 
punct un program deosebit de bo
gat. Din cuprinsul său am notat 
„Cupa Mamaia" la tenis, „Cupa 
Mării Negre" la baschet, haltere 
și gimnastică, turnee de volei, un 
concurs de parașutism — salt în 
apă (pe lacul Siut-Ghiol), meciuri 
de fotbal, întreceri de iahting, 
ciclism, motociclism, atletism și 
box. Multe din aceste întreceri 
vor avea un caracter internațio
nal, bucurindu-se de participarea 
unor sportivi și formații cunos
cute din alte țări. Ia unele baze 
sportive de pe litoral sînt în 
curs de amenajare instalații pen
tru disputarea întrecerilor spor
tive în nocturnă (stadionul ,, 1 
Mai" din Constanța — pentru fot
bal, complexul sportiv „Spartac" 
din același oraș — pentru gale 
pugilistice). Oaspeții litoralului 
vor putea asista, Ue asemenea, la 
meciul de fotbal România—Italia 
și la Campionatele internaționale 
de atletism ale României, ce vor 
avea loc în iunie la București,
precum și la Campionatele mon
diale de lupte greco-romane (găz
duite tot în Capitală, în luna
septembrie), în care scop se vor 
organiza excursii speciale.

Programul activităților sportive, 
ca și al tuturor celorlalte activi
tăți ce vor avea loc în noul se
zon pe litoral, este, firește, mult 
mai bogat decît l-am putut înfă
țișa noi in aceste rînduri. Gaz
dele au făcut eforturi considera
bile în vederea asigurării unor 
condiții cît mai variate de des
tindere și agrement pentru nu
meroșii oaspeți pe care litoralul 
îi așteaptă încă din aceste fru
moase zile de mai.

RECENZIE
Salvarea 
și reanimarea 
respiratorie 
și cardiacă 
în înec*)

Peace cit-eva sâptămini ștran
durile și bazinele de itioc vor 
intra in actualitute.

Aflat sub injiuența nemijloci
tă a jac lorilor naturali de me
diu («pa, soare, aer), înotul re
prezintă una din căile mai 
importante pentru dezvoltarea 
armonioasă a corpuiuc. pentru 
călirea organismului.

Din păcate, înotul crează însă 
unele dificultăți. una dintre a- 
cestea — pericolul înecului. 
Mortalitatea anuală prin înec 
a făcut sa se ti agă un veritabil 
semnul de alarma, in multe țâri 
ea îmbracă un aspect; social.

Iată de ce Lucrarea de lață o 
considerăm binevenite,. Ea de
scrie în mod științij (și totuși 
pe înțelesul tuturor) noțiunue 
teoretice precum și znasurne 
legate de înec ul-acc idem, pre
venirea acestuia, tratamentul 
său. Însuși faptul că o aseme
nea lucrare a jost concepută 
și elaborată sub îndrumarea 
prof. dr. Theodor Burghele, de 
specialiști care au o activitate 
îndelungată în direcția reani
mării clinice și experimentale 
(dr. s. Duvan, doctor în științe 
medicale), medicinii sportive 
(dr. 1. Drăgan) și culturii fizice 
medicale (prof. C. Nemțeanu) 
vorbește de la sine despre va
loarea ei.

Lucrarea este adresată celor 
care vin în contact direct cu 
înotătorii sportivi sau amatori : 
instructori, antrenori, persona
lul medic o-sanitar din rețeaua 
sportivă și de urgență. „salva- 
mariști", cadre sanitare și spor
tive dar și altor categorii de 
cetățeni care pot fi martori ai 
înecului. Prin răspunsurile cla
re ce sent date la o serie de în
trebări în legătură cu ceea ce 
trebuie (și ceea ce nu trebuie) 
făcut la locul accidentului, 
printr-o suită de recomandări 
practice valoroase, prin desene
le care o însoțesc, lucrarea re
prezintă un ghid de nedespărțit 
pentru toți aceia care sînt puși 
în situația de a interveni pen
tru salvarea de la înec.

♦) I. Drăgan, ș. Duvan, C. 
Nemțeanu : Salvarea și reani
marea respiratorie și cardiacă 
în înec, editura UCFS, lei 3,25.

PRIMII LAURI

I Cazurile de prececitate
șahistă au încetat să mai 
fie subiecte ale rubricilor

| de senzații. Totuși, este...
• cazul să consemnăm apari-
Itia — la Rm. Vîlcea — a 

unei foarte talentate jucă
toare, GEORGETA BUȘOI, 

Iîn vîrstă de 8 ani. Elevă 
fruntașă în clasa a Il-a Ia 
Școala generală nr. 4, I Georgeta a învățat șahul de
la tatăl ei, Mihai Bușoi, 
muncitor la Combinatul de I industrializare a lemnului,
el însuși jucător de catego- 

" ria a Il-a. Tatăl și fiica pe- I . trec multe ore din timpul
lor liber în fața tablei, au I cărți și reviste, studiază,
descifrează partide celebre.
Georgeta a și făcut parte 

Idin echipa orașului, parti-
cipînd la optimile de fi
lială ale campionatului re- 

| publican. $i a obținut cel 
mai bun rezultat individual 

Ila masa sa 1
Așa cum a început, bio- 

grafia ei șahistă prezintă 
multe puncte de asemă
nare cu aceea a lui Florin 

■ Gheorghiu care a ajuns, 

după cum se știe, campion 
mondial de juniori, campion 
al țării, mare maestru in
ternational. Ne-ar bucura, 
deci, ca și în viitor simi
litudinea să se păstreze... 
Poate n-ar fi rău ca fede
rația de specialitate să-și a- 
runce, din cînd în cînd, pri
virea pe tabla la care joacă 
Georgeta Bușoi 1

CEFERIȘTII DIN LUGOJ - 
FĂRĂ SPORI

Aflăm cu surprindere și 
mîhnire că activiratea spor
tivă a ceferiștilor lugojeni 
a intrat pe o... linie moartă. 
De unde înainte secțiile de 
fotbal, lupte, box, popice, 
tenis de masă și tir ale aso
ciației dădeau performeri 
sportului bănățean, iată că 
acum ele există doar în... 
amintirea localnicilor.

Saltelele de lupte pe care 
au crescut campioni ca fra
ții Popovici au fost vîndu- 
te, ringul de box, unde își 
desfășura activitatea antre
norul Oșca, a fost... donat 
asociației Voința, în grija 
căreia a trecut și secția de 
fotbal. Din mîndrețea de a- 

sociațîe a rămas doar... pre
ședintele. Un general fără 
ostași.

Să tragem semnalul de a- 
larmă 1

AU DE LA CINE
SĂ ÎNVEȚE...

Meciul de fotbal din cam
pionatul republican de ju

niori dintre echipele Chi
mica Tîrnăveni și Arieșul 
Turda a lăsat o urîtă im
presie din cauza compor
tării nedisciplinate a jucă
torilor din Turda. Emil Bo- 
jan, pentru a nu cita decît 
pe unul, vocifera pe teren, 
își înjura coechipierii, și 
cu atît mai vîrtos adver
sarii, protesta la deciziile 
arbitrului. Era, într-un cu- 
vînt, „sămînță de scandal*. 
Motiv pentru care a Iest, 

pe bună dreptate, eliminat. 
Rămasă în 10 oameni, e- 
chipa Arieșul Turda a pier
dut cu R—-3.

De unde asemenea apu
cături la un tînăr ? Aflăm 
că el urmează fidel prostul 
exemplu al antrenorului 
său, IOAN CRĂCIUN, „pe
dagog" care stăpînește la 
perfecție vocabularul de 

maidan. Din păcate, el con
fundă maidanul cu stadio
nul !

„PASIUNE"...

Ne facem ecoul dolean
ței respectuos adresate prof, 
de educație fizică Ecaterina 
Gașcă de către elevii cla
sei a 111-a G merceologie 
de la Școala de cooperație 
din Oradea. Ei ne aduc la 
cunoștință că tovarășa pro
fesoară manifestă o ciudată 

pasiune pentru... confisca
rea mingilor. Nu mai spu
nem că mingile nu sînt 
„particulare", că ele fac 
parte din inventarul școlii 
și au fost scoase din iliaga- 
zie de prof. Iustin Varna 
care, de fapt, predă educa
ția fizică la clasa a 111-a 
merceologie.

De ce nu-i lăsați pe elevi 
să joace handbal, tovarășă 
profesoară ? De ce le con- 
fiscați mingile ? Vreți, cum
va, să vă prezentați la Te
leviziune pentru emisiunea 
„Colecții — colecționari — 
pasiuni" ?

LANȚUL SLĂBICIUNILOR...

Etapa raională a campio
natului de atletism pentru 
juniori și junioare, desfă
șurată la Cîmpina, s-a bu
curat de o participare nu
meroasă : 225 de concu-
renți 1 Nu s-a bucurat însă 
și de o organizare cores
punzătoare. în primul rînd, 
întrecerile au fost întrerup
te aproape 90 de minute 
pentru a face loc jocului de 
fotbal dintre echipele de 

juniori Poiana Cîmpina— 
Petrolul Ploiești. în al doi
lea rînd, pista nu a fost 
marcată decît pe porțiunea 
din fața tribunei principale, 
în al treilea rînd, nisipul 
din gropile de sărituri avea 
duritatea... betonului (din 
tericire nu s-au produs ac
cidente). Cît despre popu
larizarea competiției, să nu 
mai vorbim.

Tov. I. Hoitan, secretarul 
asociației sportive Poiana 
declară că nu știa nimic 
de acest concurs,- tov. N. 
Mureșanu, administratorul 
stadionului spune că i s-a 
comunicat abia sîmbătă că 
trebuie să marcheze pista, 
tov. F. Constanlinescu, res
ponsabilul financiar al con
siliului raional UCFS, mo
tivează că problemele or
ganizatorice nu erau de re
sortul lui.

Și astfel, lanțul slăbiciu
nilor continuă...

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE și 

DAN GÂRLEȘTEANU 
după scrisorile ceTespon- 
denților noștri.
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• TENIS. Terenul Progresul, de la ora 
15 : România — Spania in cadrul „Cupei 
Davis".
• BASCHET. Sala I.C.H.F. (strada Ura- 

nus nr. 7), de Ia ora 18,30 : Progresul Bucu
rești — Petrolul Ploiești (m. cat. B seria I).
• CAIAC-CANOE. Lacul Herăstrău, do 

la ora 15.30 : „Cupa primăverii”.
• POPICE. Arena Voința, de la ora 13 : 

turneul final al campionatului republican 
feminin pe echipe.
• VOLEI, sala Floreasca, de la ora 16 : 

Viitorul Bacău — Tractorul Brașov, Poli
tehnica Galați — Steaua, Dinamo Bucu
rești — Rapid, meciuri în cadrul turneului 
final al campionatului republican mascu
lin.• CAlArie. Baza din calea Plevnel, de 
la ora 16,30: întreceri de obstacole.
• haltere, sala Giulești, de la orele 

10 și 10 : finalele campionatelor republi
cane de seniori.
• ATLETISM, stadionul Dinamo, de la 

ora 16 : etapa a H-a a campionatului re
publican pe echipe.

• RUGBI. Stadionul Politehnica, de Ia 
ora 17 : Politehnica — Științe economice ; 
stadionul Constructorul, de la ora 16,30 : 
I.P.G.G. — Arhitectura ; stadionul Tinere
tului n, de la ora 17,30: Construcții — 
I.C.F., meciuri în cadrul categoriei B ; 
teren Giulești, ora 17,30 : Rapid — Progre
sul (cat. A).
• HANDBAL. Stadionul Tineretului, ora 

16,45 : Universitatea II — științe Economice 
București (t. B), ora 17,50 : Universitatea
— Confecția București (f. A) ; stadionul 
Dinamo, de la ora 14,30 : Sparta Mediaș — 
șc. sp. Tg. Mureș (f). Constructorul Baia 
Mare — Șc. sp. Ploiești (f), Marina Con
stanța — I.C.O. Arad (m), A.S.A. ploiești
— Voința Bistrița (m), jocuri în cadrul 
turneelor finale ale campionatelor de ca
lificare.

• TENIS. Terenul Progresul, de la ora 
14,30 : România — Spania în cadrul „Cupei 
Davis".
• FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 15,30: 

Dinamo București — Electrica Fieni (j), ora

17 : Dinamo victoria — Siderurgistul Ga
lați (cat. B); terenul Gloria, ora 10 : Me
talurgistul — Chimia Suceava (cat. B): sta
dionul Giulești. ora 9 : Rapid C.F. Bucu
rești — S.N. Oltenița (cat. C), ora 10,45: 
Rapid București — Progresul București 
(amical), ora 12,30: Rapid — I.M.U. Medgi
dia (j), ora 14 : Rapid C.F. București — Fa
rul Constanța (j) ; teren Timpuri Noi. ora
9 : Flacăra roșie — Metalurgistul București 
(j); stadionul Politehnica, ora 12 : Politeh
nica — Progresul Corabia (j); stadionul 
Steaua, ora 12 : Steaua — Muscelul Cimpu- 
lung (j).
• HALTERE, sala Giulești. de la ora 9: 

finalele campionatelor republicane pentru 
seniori.
• ATLETISM. Stadionul Dinamo, de la 

ora 8 ; etapa a Il-a a campionatului repu
blican pe echipe.
• RUGBI. Stadionul Constructorul, ora

10 : Constructorul — S.N. Oltenița ; sta
dionul Olimpia, ora 10,45: Olimpia — Pro
iectantul ; terenul Aeronautica, ora 10 t 
Aeronautica — Vulcan, meciuri în cadrul 
categoriei B.
• CALARIE. Baza hipică din calea Plev- 

nei, de la ora 9,30 : întreceri de obstacole 
și dresaj.
• POPICE. Arena Voința, de la ora 8 : 

turneul final al campionatului republican 
feminin pe echipe.

• MOTOC1CL1SM. Traseul complexului 
sportiv Metalul (Pantelimon). de la ora 10: 
etapa a IH-a a campionatului republican 
de motocros.
• SP. NAUTICE. Lacul Herăstrău, de la 

ora 7,30 : campionatele universitare ; de la 
ora 8,30 : „Cupa primăverii".

• BASCHET. Terenurile Palatului pionie
rilor, de la ora 14 : „Cupa pionierului".
• POLO. Ștrandul Tineretului, de la ora 

12 : Rapid — I.C.F. (cat. A).
• ÎNOT, ștrandul Tineretului, ora 9,30 : 

concurs pentru copii cat. A, juniori și se
niori organizat de comisia orășenească și 
clubul Steaua.
• HANDBAL. Stadionul Dinamo. ora 

8.30: Sparta Mediaș — Șc. sp. Ploiești (f). 
Constructorul Baia Mare — Șc. sp. Tg. Mu
reș (f) (meciuri în cadrul turneului final 
al campionatului de calificare); ora 10.40: 
Steaua — Politehnica Galați (m. A): ora 
11,50: I.C.O. Arad — A.S.A. Ploiești (m). 
Voința Bistrița — Marina Constanța (m), 
(meciuri în cadrul turneului final al cam
pionatului de calificare): teren Voința, ora 
9,30 : Șc. sp. nr. 2 București — Textila Bu- 
huși (f. B). Rapid — Voința Sighișoara 
(f. A), Voința București — Rapid Bucu
rești (m. B); terenul de ia stadionul Tine
retului. ora 15,45: Politehnica — Pedagogic 
Tg. Mureș (f. B), Politehnica București — 
Medicina Tg. Mureș (m. B), Universitatea 
București — Dinamo București (m. A).

Mîine, un alt joc interesant:
Universitatea București-Dinamo București

IpANDBAL

FINALA ÎNCEPE AZI

Fază din primul meci Dinamo 
București—-U niversitatea Bucu
rești, disputat recent și încheiat 
cu victoria dinamoviștilor: 11-9.

Neînteresant, la un moment dat, 
finalul campionatului masculin a 
reintrat brusc în actualitate, prin 
victoria handbaliștilor de la Steaua 
asupra vechilor lor rivali în aceas
tă întrecere, jucătorii de la Dinamo 
București. Acum, ambele formații 
sint la egalitate de puncte în frun
tea clasamentului, însă perspecti
vele, teoretic dismtînd, sînt mai 
j,roze“ pentru Steaua decît pentru 
Dinamo. De ce ? Pentru că în eta
pa de mîine dinamoviștii vor juca 
cu Universitatea București (locul 
III în clasament), meci ce se anun
ță echilibrat prin prisma evoluțiilor 
celor două e?hipe în partidele de 
joi după-amiază.

Deci, meciul cel mai important 
al acestei penultime etape a cam
pionatului se va desfășura la Bucu-

de grea 
dificilă, 
arbitru 
vocife-

Un atractiv
(Urmare din pag. 1) 

rilc din etapele precedente ale tur
neului final, prin faptul că oferă 
și excelente ocazii de verificare a 
sclecționabililor în Solul olimpic. 

Astfel Incit, cu atît mai mult, putem 
spera că vor satisface așteptările; 
pe plan tehnic și spectacular, 
...măcar cît jocurile disputate ieri.

Meciul „vedetă" de aseară, Stea
ua—Dinamo, s-a soldat cu victoria 
primei formații, la scorul de 3—1 (10, 
3, -—13, 4).. Lidera clasamentului, 
desfășurînd un joc de superioară ca
litate tehnico-tactică. a cîștigat clar, 
mulțumită mișcării foarte bune în 
teren, apărării prompte și deosebitei 
varietăți din atac. Dinamo, în schimb, 
lipsită de aportul Iui Derzei și-al lui 
Ganciu (accidentați), cu jucătorii plă
tind ieri consumul mare de efort din 
„maratonul" susținut în ajun cu Poli
tehnica, nu s-a apropiat decît spora
dic de reala sa valoare. Organizarea 
defectuoasă a jocului, și în defensivă 
și în ofensivă (atacuri mai mult șa
blon), iată principala scădere a jocului 
făcut ieri de Dinamo. Aceasta nu re
duce însă cu nimic meritele învingăto
rilor, demni de laudă, mai presus de 
toate, pentru concentrarea de atenție 
și combativitatea cu care au abordat 
disputa. De la Steaua, s-au eviden
țiat : Rotam, Cristiani, Bartha, Rauch 
și Poroșnicu, De la Dinamo — Tirlici, 
Papugiu și Smerecinschi. Meciul a 
fost condus bine de arbitrii bucureș- 
ten'i N. Becia și Gh. lonescu.

CONSTANTIN FAUR
.Rapid a învins cu 3—1 (7, 13, 

MJ Pe VUtor"lf după un meci 
echilibrat, pe care, cu mai multă aten
ție în finalurile seturilor 2 și 4, bă
căuanii îl puteau cîștiga. S-au re
marcat Plocon, Dobre (Rapid). Mo- 

(Viitorul). Foarte 
D. Median u (Bucu- 
cu scăpări de Al.

rioară, contra Rapidului, a condus 
deseori cu 3—4 puncte, dar n-a 
reușit să-și mențină avantajul în 
momentele hotărîtoare. S-au evi
dențiat Dobre, Szocs și Ozum de 
la Politehnica, Ferariu, Bărbuță și 
Popescu de Ia Tractorul. A ar
bitrat foarte bine N. Ursulescu, 
secondat corect de M. Nicolau 
(ambii din București).

S. NORAN

rești (mîine, pe stadionul Tinere
tului, de la ora 18) punînd față în 
față două echipe de la care aștep
tăm un spectacol de calitate, o în
trecere corectă pentru victorie. 
Spunem aceasta pentru că derbiul 
campionatului, partida dintre Stea
ua și Dinamo, ne-a oferit iarăși 
ocazia de a asista la nenumărate 
proteste față de deciziile arbitrului, 
la durități și obstrucții, cu atît mai 
regretabile, cu cît pe teren se aflau 
cei mai buni jucători din țara noa
stră. în asemenea condiții, sarcina 
arbitrului — și așa destul 
— a devenit extrem de 
Cum să nu greșească un 
cînd jucătorii protestează,
rează, strigă sau îi cer socoteală 
pentru fiecare decizie ? Cum să mai 
poată el aprecia corect fazele ?înd 
jucătorii simulează faulturi, cînd 
nu respectă cele mai elementare 
prevederi ale regulamentului lega
te, de pildă, de repunerea mingii 
în joc ? Consecințele unei aseme
nea situații sînt mai grave decît 
ar părea la prima vedere. In afa
ră de faptul că rezultatul poate fi 
viciat — n-a fost cazul în meciul 
Steaua — Dinamo ! — dar se mai 
ajunge și pînă acolo că arbitrii re
fuză pur și simplu să mai conducă 
astfel de partide. Nu consideră an
trenorii echipelor noastre fruntașe 
că ar trebui să fie primii care să 
ajute pe arbitri în îndeplinirea sar
cinilor lor ?

Și acum, iată clasamentul seriei I

Diferența mică de popice doborîte 
care departaja cele 10 echipe în 
clasamentul „calificărilor* după pri
ma reuniune a finalei campionatu
lui republican feminin ne îndreptă
țea să credem că în ziua a doua 
vom asista la întreceri viu dispu
tate, care să le asigure formațiilor 
un loc în turneul final. Dar...

Urmărind ieri evoluția jucătoa
relor din schimbul 4, am avut im
presia că formațiile care mai pu
teau să „tragă* pentru calificare 
s-au resemnat, iar cele din frunte 
au considerat că nu arc rost să 
mai forțeze. Și această „moleșeală* 
s-a repercutat — în mod firesc — 
asupra rezultatelor. Din cele 10 
„combatante* numai una, Elena 
Trandafir, membră a lotului repu
blican, a realizat o cifră valoroasă:
421 p.d.

Ultimele două schimburi ale echipe
lor Voința Cluj (Maria Kuthi — 
384 p.d., Margareta Kelemen —
422 p.d.) și Petrolul Ploiești (Vic
toria Markai — 429 p.d., Valeria Po
pescu — 411 p.d.) au șters monoto-

• ••

nia din cursul dimineții, atacînd 
puternic poziția liderului.

Clasamentul final al „calificărilor" : 
1. Rapid București 2 420 p.d., 2. Vo
ința Cluj 2 411 p.d., 3. Petrolul Plo
iești 2 404 p.d., 4. Hidromecanica
Brașov 2 336 p.d., 5. C.S.M. Reșița 
2 324 p.d., 6. Laromet București
2 306 p.d., 7. Stăruința Tg. Mureș 
2 236 p.d., 8. Cetatea Giurgiu 2 233 
p.d., 9. Gaz metan Mediaș 2 205 
p.d., 10. Cimentul Medgidia 2104 
pd.

Primele șase echipe s-au calificat 
în turneul final, care are loc astăzi 
și mîine pe arena Voința din Capi
tală. Amintim că rezultatele din „ca
lificări* se adună cu cele din tur
neul final, echipa care totalizează 
cele mai multe popice doborîte ur- 
mînd să cucerească titlul de cam
pioană a țării. După cum se poate 
vedea, jucătoarele de la Rapid, Pe
trolul și Voința aspiră cu șanse egale 
la tricourile de campioane. Așa, că 
finala începe azi la ora 13.

TR. IOANIȚESCU

OZ331
Campionatul republican pe echipe

CLASAMENTUL ÎNAINTEA UL
TIMEI ETAPE: 1. Steaua 51 (75:19), 
2. Politehnica 48 ( 74:24), 3. Dinajno 
47 (70:27), 4. Rapid 46 (65:28), 5. 
Viitorul 36 (41:55), 6. Tractorul 34 
(37:58).

înaintea etapei de mîine :
1. Dinamo Buc. 16 15 0 1 280:140 30
2. Steaua 16 15 0 1 262:169 30
3. Univ. Buc. 16 8 1 7 211:181 17
4. Dinamo Bacău 16 8 0 8 229:174 16
5. Politeh. Tim. 16 8 0 8 238:207 16
6. Dinamo Brașov 16 7 0 9 204:218 14
7. Raf. Teleajen 16 6 2 8 197:243 14
8. C.S.M. Reșița 16 6 0 10 194:272 12
9. Politeh. Galați 16 4 2 10 190:222 10

10. Agronomia Iași 16 0 1 15 132:311 1

Ultimul act al campionatului re
publican pe echipe mixte se va 
desfășura la Cluj, între 21—28 
mai. In lupta pentru titlu sînt an
gajate acum 4 echipe bucureștene 
(Constructorul, actuala campioa
nă, Electronica, Banca de inves
tiții, Progresul) și alte 3 din restul 
țării (Medicina Timișoara, C.S.M. 
Cluj și Medicina Iași). După cum 
se vede, în comparație cu anii tre- 
cuți, un singur nume nou în aceas

tă finală : reprezentanta regiunii 
Iași, absentă de foarte multă vre
me din rîndurile pretendentelor 
la titlul republican.

întrecerea se anunță la fel de 
disputată ca și în anii trecuți, mai 
ales că șahiștii de la Constructorul 
sînt handicapați de lipsa maestrei 
internaționale Alexandra Nicolau, 
plecată la turneul feminin din 
U.R.S.S. tocmai în aceste zile.

0 nonă etapă
atle- 
sfîr- 

etapa a

A

in coaqnonatul repablicoa pe echipe

șescu și Rednic 
^bun arbitrajul lui 
^tești), secondat 
Taus (Brașov).

I.
AjTractorul i-a

DUMITRESCU
dat o replică vi

guroasă Politehnicii, ceea ce a 
contribuit la realizarea unui bun 
spectacol, cu faze viu aplaudate. 
Studenții n-au pierdut nici un set 
(3—0 j 7^ 13, 14), totuși au obți
nut nu fără dificultate victoria, ei 
jfciegînd* greu jocul, resimțindu-se 
^desigur de pe urma eforturilor fă
cu to, în meciul cu Dinamo, joi. 
(Tractorul, ^4 și în partida ante-

în
tice 
șitul 
Il-a 
Sînt
niri : BUCUREȘTI : Rapid - Ba
nat - Steaua ; BRAȘOV : Brașov - 
Dinamo - Bacău ; CLUJ : Cluj - 
I.C.F. - Argeș (categoria A) ; HU
NEDOARA : Hunedoara - Galați- 
Crisana; IAȘI : Iași _ Ploiești - 
Metalul; BUCUREȘTI : Progresul - 
Oltenia - Mureș A. M. (categoria 
B, seria I) ; CONSTANȚA : Dobro- 
gea - reg. București ; SUCEAVA : 
Suceava - Maramureș (categoria B, 
seria a Il-a).

Meciurile din Capitală se des
fășoară pe stadionul Dinamo, azi 
de Ia ora 16,00 și mîine de la ora 
8,00.

înaintea acestei etape clasamen
tele competiției se prezintă astfel:

CATEGORIA A 
Clasament

1. Steaua Buc.
2. Dlnamo Buc.
3. Cluj
4. I.C.F.
5. Brașov
6. Argeș
7. Banat
8. Rapid 
a. Bacău

Clasament
1. Steaua
2. Dlnamo
3. Cluj
4. Banat
5. Rapid
6. Bacău

7—8. Brașov

calendarul competițiilor 
republicane figurează la 
acestei săptămîni 
a campionatului pe echipe, 
prevăzute următoarele întîl-

7—8. I.C.F. 2 0
□. Argeș 2 0

Clasament femei
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.
2.
3.
4.
5.

T.C.F.
Brașov 
Argeș 
Ciut 
Dinamo

6. Bacău
7. Steaua
8. Rapid
9. Banat

2
2
2
1
1 
1
0 
0 
0

0 
o

2 —39
2 —69

23
18
15
9

■ 1
• 2

0 
0 
0
1
1
1
2 —13
2 —22
2 —27

o 
o

1 4 
J 4
> 4 
I 2
L 2 
! 2
J 0 
! 0 
f 0 
la

general
2
2
2
2
2
2
2
2
2

124 4
73 4
58 4

0
0
0
1 —16 2

2
2
0
0
0

—57 
—70

2
2
2
1
1
1
0
0 
o

bărbați
2 2
2 2
2 2
2 1
2 1
2 1

o 
o 
o
1
1
1
2

137
74
49 

—10 
—35 
—68 
-39

4
4
4
2
2
2
0

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Contestația depusă de I.C.F.
meciul său cu Rapid a fost apro
bată de biroul F.R.A. De altfel, 
chiar și fără această contestație 
echipa I.C.F. cîștigase întîlnirea res
pectivă.

CATEGORIA B, seria 
Clasament

1. Metalul Buc.
2. Crișana
3. Progresul Buc.
4. Iași
5. Ploiești
6. Oltenia
7. Hunedoara

Galați 
Mureș-A. M.

Clasament
Metalul

2. Crișana
3. Ploiești
4. Iași
5. Oltenia
6. Hunedoara
7. Progresul
8. Galați
9. Mureș-A. M.

Clasament
1. Metalul
2. Progresul
3. Crișana
4. Ploiești
5. lași
6. Oltenia
7. Mureș-A. M.
8. Hunedoara
9. Galați

8. 
9.

1.

I

2
1
1
1 
0 
o 
o

0 163
0 112 
0 23
1 57
1 31
1 24
2—54
2 —167
2 —169

Constantin Blotiu (Rapid) și Ion Nicoiae (Steaua) vor ti iarăși adver
sari in cursele de semiiond, cu ocazia meciului Rapid-Banat-Steaua.

2
2
2
1
1
1
0
0 
o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

0 89
0 80
0 15
1 60
1 36
1 2
2 — 17
2 —125
2 —140

4
4
4
2
2
2
0
0
0

Foto: N. Aurel
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Azi și mîine, pe Herăstrău
O nouă și interesantă întrecere 

a caiaciștilor și canoiștilor ! De 
dala aceasta, competiția — dotată 
cu „Cupa primăverii" — se va des
fășura Pe apele Iacului Herăstrău,

CUPA PRIMĂVERII"
după următorul program : simbătă 
de la ora 15,30 (seniori) și duminică 
de la ora 8,30 (juniori). In program 
figurează probe de caiac 1, 2 și 4 
și de canoe 1, 2.



• LOTO
PRONOSPORT •

• PRONOEXPRES

Azi, ultima zi 
Ia Pronosport
Programul concursului Pro

nosport nr. 20 de mîine cuprin
de meciul internațional PO
LONIA—BELGIA din cadrul 
campionatului european, șapte 
întîlniri din categoria B și cinci 
partide din campionatul itali
an categoria A. Un concurs cu 
meciuri interesante și atracti
ve.

In cadrul premiului excep
țional, în valoare de 75 000 
lei, la acest concurs se atribuie 
un autoturism „RENAULT 16“ 
și 3 500 lei în numerar, în afa
ra premiilor in bani. Celor în- 
tîrziați le amintim că astăzi 
este ultima zi pentru depune
rea buletinelor.

Dăm mai jos programul 
concursului Pronosport nr. 21, 
de duminică 28 mai 1967 : I : 
Rapid—Steaua ; II; Progresul— 
Dinamo București ; III : Farul— 
C.S.M.S. Iași; IV : Petrolul— 
Universitatea Craiova ; V: Po
litehnica Timișoara—U. T. A- 
rad ; VI : Jiul—Universitatea 
Cluj ; VII : Steagul roșu—Dina
mo Pitești ; VIII : Flacăra Mo
roni—Dinamo Victoria Bucu
rești ; IX : C.S.M. Reșița—Mi
nerul Lupeni; X : Lanerossi— 
Bologna ; XI: Mantova—Inter- 
nazionale ; XII : Napoli—Tori
no ; XIII; Roma—Fiorentina.

• Tragerea concursului ex- 
cepțonal Pronoexpres de as
tăzi va avea Ioc la București 
în
2,

sala din str. Doamnei nr. 
cu începere de la ora 17,30.

LOTO DIN 19 MAI 1967

57 27 12 68 32 1 8
80 41 10 48 52

FOND DE PREMII: 895.417
lei.

Tragerea următoare va avea 
loc vineri 26 mai 1967 la 
București.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 19 

DIN 14 MAI 1967

Premiul excepțional: 1 va
riantă a 75.000 lei (1 auto
turism Renault 16 și 3.500 lei 
numerar); categoria 11 5 va
riante a 16.707 lei; a Il-a: 
90,5 a 1.107 lei; a III-a; 855 
a 175 lei.

Premiul exceptional a reve
nit participantei BUTUCARU 
ANATA din Bacău.

Rubrică redactată de Admi
nistrația de stat Loto-Prono- 
sport.

De la I.E.B.S.
• Ștrandul Tineretului este 

pus la dispoziția publicului în 
fiecare duminică.

— Bazine cu apă încălzită
— Terenuri pentru jocuri cu 

mingea
— Materiale de plajă și de 

distracție
— Tir sportiv
— Bufet bine asortat
— Cadru deosebit de plăcut

® Părinți 1 îndrumați copiii 
să învețe înotul la centrul din 
ștrandul Tineretului și de la 
bazinul acoperit Floreasca.

• Vreți să jucați tenis ? Te
renurile din incinta ștrandului 
Tineretului vă stau la dispozi
ție. înscrieți-vă la centrul de 
tenis de Ia ștrand.

• în incinta ștrandului sînt 
organizate cursuri de tenis pen
tru copii. Se pun la dispoziție 
mingi și rachete.

® Pentru toate activitățile din 
ștrand, adresați-vă administra
ției ștrandului, sau la telef. 
17.39.25.

FOTBAL

Intervenția portarului Budai (C.S.M. Reșița) a lost inutilă. (Fază din 
meciul A.S.A. Tg. Mureș—C.S.M. Reșița, disputat in sezonul trecut)

Foto: H. Anton — Tg. Mureș

Mîine—etapa a XXII-a în categoriile B și C
Așadar, mîine, atenția amatorilor 

de fotbal va fi îndreptată spre cam
pionatele categoriilor B și C.

In această etapă, a XXII-a, frun
tașele celor două serii ale catego
riei B vor evolua în deplasare. 
Astfel, Dinamo Bacău și Side- 
rurgistul Galați (Seria I) vor susține 
examene dificile la Moreni, cu 
Flacăra, și respectiv, la București, 
cu Dinamo Victoria. Băcăuanii sînt 
în formă (în acest sezon n-au pier
dut nici un joc) și speră să obțină 
victoria Și la Moreni. In schimb, 
gălățenii vor trebui să facă apel 
la toate cunoștințele tehnico-tactice 
pentru a realiza un rezultat favo
rabil in fața dinamoviștilor, dornici 
de a se reabilita după insuccesul 
din duminica trecută de la Sucea
va. Jocuri deschise oricărui rezul
tat se anunță partidele de la Ora
dea și Lupeni, unde se vor deplasa 
Minerul Baia Mare și A.S.A Tg.

METALUL HUNEDOARA NU ARE NEVOIE 
DE ASEMENEA SUSȚINĂTORI!

De la Anina, poșta ne-a adus un 
memoriu. Conducerea asociației spor
tive Minerul ne-a făcut cunoscute în- 
tîmplările pe care le-au trăit jucătorii 
și conducătorii echipei la Hunedoara, 
cu prilejul jocului cu Metalul, din 
categoria C.

încă de la apariția pe stadion, se 
spune în memoriu, echipa a fost 
huiduită și amenințată: din primele 
minute (min. 2) Izvernaru a fost lo
vit cu pumnul în față; în min. 15 
Leac a fost grav accidentat; la pauză, 
Naidin a fost lovit cu pumnul, iar 
la sfirșitul partidei a fost trîntit și 
lovit cu picioarele pe culoarul ce duce 
la vestiare. In repriza secundă a fost 
lovit și Comisar, iar echipa n-a pu
tut părăsi stadionul decît după apro
ximativ două ore de la încheierea 
meciului. Microbuzele cu care forma
ția din Anina a făcut deplasarea au 
suferit, de asemenea, unele strică
ciuni.

Lucruri foarte grave, de necrezut 
chiar. Am considerat, deci, necesar 
să cercetăm situația la fața locului, 
la Anina si Hunedoara.

SCRISORI, DAR NU DE 
DRAGOSTE !

înaintea jocului de la 7 mai, cîțiva 
...anonimi, sau poate numai unul sin
gur (organele de miliție au promis 
tot sprijinul în depistarea acestora) 
au trimis la Anina cîteva scrisori 
de intimidare. Jucătorii de la Mine
rul erau amenințați cu bătaia, adre- 
sîndu-li-se cuvinte pe care ne este 
greu să le reproducem.

A venit ziua meciului. Se pare 
că unele incidente petrecute în me
ciul din tur de la Anina (6—0 pen
tru Minerul) au constituit un pre
text pentru cele ce aveau să se în
tâmple la Hunedoara. în jocul de 
la Anina, hunedorenii Ceaușu și 
.Vlad au fost accidentați. Nici 
Ceaușu și nici cîțiva suporteri (pro
babil autorii scrisorilor amintite) 
n-au uitat acest lucru și au așteptat 
returul pentru a-și plăti „polița”. 
Meciul a fost dur,’ mai ales în pri
ma repriză. în pauză, arbitrul N. Vi- 
zireanu din Cluj, prin chemarea la 
ordine a căpitanului echipei hune- 
dorene, Molnar (chiar el mare ama
tor de joc dur, după cum a recu
noscut-o în fața comisiei de com
petiții a F.R.F.), și a antrenorului 
C. Bărbulescu, a încercat să poto

Mureș (seria a Il-a). După egalita
tea de duminică de la Tg. Mureș, 
lupta pentru șefia seriei rămine 
deschisă și, în consecință, ambele 
echipe vor încerca să obțină cîte 
două puncte în dauna Crișului O- 
radea și respectiv Minerului Lupeni.

Liderii celor 4 serii ale catego
riei C vor juca pe terenurile pro
prii : Victoria Roman cu Petrolul 
Moinești (seria Est), Portul Cons
tanța cu Flacăra roșie București 
(seria Sud), Metalul Hunedoara cu 
Progresul Strehaia (seria Vest) și 
Olimpia Oradea cu Faianța Sighi
șoara (seria Nord). După compor
tarea acestor formații în retur, ele 
pornesc favorite și deci — după 
toate probabilitățile — vor conti
nua să conducă în seriile respec
tive. în restul programului, sînt 
meciuri care interesează mijlocul 
și periferia clasamentelor.

P. V.

lească spiritele, dar se pare fără 
succes. De jocul dur al lui Ceaușu 
și Molnar se face vinovat și arbi
trul, pentru că nu a luat măsurile 
ce se impuneau, inclusiv eliminarea 
din joc a acestora.

în tribune, fapt recunoscut de 
multi hunedoreni, a existat tot 
timpul o atmosferă nesănătoasă, 
creată de unii spectatori care i-au 
huiduit și fluierat mereu pe oaspeți.

UNDE A FOST OPINIA PUBLICA?

In memoriul trimis de la Anina, a- 
vem impresia că se exagerează unele 
aspecte. Din discuțiile și declarațiile 
unor martori oculari a reieșit însă totuși 
faptul că la sfirșitul jocului de pe te
renul din Hunedoara au avut loc fapte 
reprobabile. Cei din Anina susțin că 
jucătorii lor au fost loviți pe culoarul 
ce duce spre vestiare. Hunedorenii 
(membrii secției de fotbal și ai Bi
roului clubului, printre care M. Plani-, 
cec, I. Torok, A. Sarovarov, ing. D. 
Vulpescu) spun că n-au văzut nimic. 
Unii dintre acești tovarăși n-au avut 
o poziție autocritică în discuția cu noi 
(în special tov. Planicec și Torok, se
cretarul clubului), cu toate că, din de
clarațiile unor organe autorizate, a 
reieșit clar că la sfîrșitul meciului au 
avut Ioc incidente care nu pot fi ne
gate sau trecute cu vederea.

Din cele relatate, mai ales de or
ganele de miliție, au reieșit urmă
toarele : la sfîrșitul meciului, o serie 
de spectatori mai înrăiți, cu apu
cături huliganice, i-au așteptat 
la ieșire pe fotbaliștii din Ani-t 
na. înainte ca aceștia să pără
sească vestiarele, unii spectatori au 
dezumflat un cauciuc de la un mi
crobuz al oaspeților. La microbuzul 
31 BT. 2322 au spart semnalizatorul 
din spate, iar la cel cu nr. 31 BT. 
3003 au rupt oglinda retrovizoare. 
Stricăciunile sînt confirmate de or
ganele de miliție pe foile de par
curs nr. 06431 și 06438. Dacă or
ganele de mili|ie nu ar fi interve
nit prompt, s-ar fi putut ca mi
crobuzelor (pe ce au găsit scanda
lagiii să se răzbune; pe mașini!) să 
li se aducă avarii mai grave. Doar

LA ZI «LA ZI «LA ZI
TEREN SUSPENDAT

Meciul oțelul Galați — oltul Rm. Vîlcea, din categoria B seria I se va 
disputa duminică ora 11, la Tecuci, deoarece terenul echipei otelul’ Galati 
este suspendat.

AMĂNUNTE DE LA SUCEAVA
Meciul Chimia Suceava Dynamo Dresda (0—0), disputat joi în fața a 

peste 5 000 de spectatori veniți din toate colțurile regiunii, a avut doua as
pecte diferite : in prima repriză a dominat echipa locală, care a tras des șl 
puternic spre poarta oaspeților, dar șuturile lui Borcău, Buzatu, Teodosiu și 
Danileț fie că au ocolit poarta, fie că au fost apărate de portarul Kailem- 
bach ; în cea de a doua a fost rîndul oaspeților să atace periculos, dar apă
rarea echipei sucevene, în frunte cu portarul Petcu, a tost la post. Dynamo 
Dresda a lăsat o foarte bună impresie.

C. ALEXA — coresp. principal

AZI, LA PITEȘTI: DINAMO — DINAMO BUCUREȘTI
Pe stadionul „1 Mai“ din Pitești va avea loc azi, cu începere de la ora 

17, meciul amical Dinamo Pitești — Dinarr.o București. Se așteaptă o partidă 
atractivă, spectaculoasă.

MÎINE, PATRU MECIURI ÎN GIULEȘTI
în afara celor două meciuri de categoria B programate pentru mîine în 

Capitală (Dinamo Victoria — Siderurgistul Galați și Metalurgistul — Chimia 
Suceava), amatorii de fotbal vor putea asista, pe stadionul Giulești, la alte 
patru partide, între care meciul amical Rapid — Progresul (ora 10,45). Restul 
programului la rubrica noastră „Unde mergem 1“

IN JURUL BALONULUI...]
O etapă mai puțin, 

dar și două puncte în 
minus pentru lider fată 
de urmăritori. Acum, e- 
chipa Nunweillerilor si 
Universitatea Craiova 
s-au apropiat la 3 punc
te de Dumitriu, lonescu 
et comp, care se gră
biseră (oare ?) să le 
spună la revedere.

*

llie Oană: „Emil Du
mitriu, singurul jucător 
fără contracandidat în 
linia de atac, a devenit 
indisponibil piuă după 
meciul „cheie" cu elve
țienii",

Nu-i vorba doar de 
un component al echi
pei, ci de... conducăto
rul de joc.

Prezicind prima în- 
fringere în retur a Ra
pidului, Eugen Mludin 
a fost asaltat de mai 
multi „microbiști'* de

lingă dealul Feleacului. 
„Spune-ne, maestre, 
vom scăpa do retrogra
dare?''

„Greu, foarte greu de 
răspuns de pe acum — 
ar fi sunat replica. I'e- 
defi: nu pot calcula eu 
trei „mutări" înainte 
decît cel mult într-o în- 
tîlnire directă. Or, ce-mi 
cereți acuma se cheamă 
simultan... pe mai 
multe terenuri".

★
Urmărindu-i duminică 

pe steliști am fost ten
tat1 să ,,arunc" toate 

nereușitele lor pe sea
ma terenului denive
lat și cu smocuri. Cînd 
deodată, in min. 58, a 
fost introdus în forma
ție foarte tînărul Dan 
Savu: dezinvolt (deși la 
debut), tehnic și cu un 
ochi de tactician la ma ■ 
niera marilor jucători.

Comparîndu-l cu cei
lalți coechipieri ai săi.

cu sprijinul miliției, fotbaliștii de 
la Minerul au putut pleca din Hu
nedoara la două ore după termi
narea meciului, iar cinci dintre scan
dalagii au fost duși la sediul mi
liției și amendați. Aceștia se numesc 
DUMITRU MOLDOVEAN (in vîrstă 
de 17 ani). de la I.S.C.H. Șantierul 
4, cu domiciliul în Bulevardul Tra
ian nr. 10, ap. 33, VIOREL SIGOIU, 
(31 ani) de la C.S.II. Secția aglo- 
merator 1, cu domiciliul în str. G. 
Enescu nr. 16, ap. 3, FLOREAN TO- 
DERI LIN (32 ani), din secția chi
mică de la Cocseria din Hunedoara, 
C. RÎȘU (19 ani) Bulevardul Tra* 
ian nr. 14 ap. 1, salariat la C.S.H. 
secția O.S.M. I, V. SCHUSTER (23 
ani), Aleea Florilor 1, ap. 10, sa
lariat la șantierul 4 construcții 
I.C.S.II. La aceștia noi am adăuga 
pe frizerul MIRCEA Sî NCR 41 ANU 
de la Cooperativa Drum Nou, denumit 
de mulți localnici mare „sămînță de 
scandal?.

CE AȘTEPTAM DE LA METALUL 
HUNEDOARA

De cîțiva ani, echipa de fotbal 
Metalul Hunedoara a cunoscut pre
faceri serioase. Evoluția ei se cu
noaște. Mai întîi, de la cat. A a 
coborît pînă la campionatul regio
nal, datorită lipsei de atașament a 
jucătorilor care o formau atunci — 
păsări călătoare — veniți la Hune
doara după căpătuială. De 2—3 ani s-a 
pornit pe un drum nou. în formație și 
în secția de fotbal domnește un climat 
sănătos. Jucătorii, mulți tineri, sînt 
dornici de afirmare. Și au toate 
șansele. Echipa, bucurindu-se de 
condiții optime de pregătire, de 
sprijinul organelor UCFS și al con
ducerii Combinatului, se comportă 
bine, e pe primul loc în cat. C, este 
apreciată de către cei ce au văzut-o 
evoluînd (chiar și de tovarășii de la 
Anina) și are toate șansele să pro
moveze în categoria B. Oamenii din 
Hunedoara o îndrăgesc și o susțin. 
Este regretabil însă că toate aceste 
lucruri sînt pătate de comportarea 
huliganică a unor spectatori, ca 
aceia citați mai sus sau autorii scri
sorilor de care am amintit. Condu
cerea clubului, secția de fotbal, spri
jinite de masa mare de iubitori ai 
fotbalului, vor trebui să-i depisteze 
pe cei certați cu normele de bună 
cuviință și să-i dea pe mina organelor 
de stat pentru a fi pedepsiți exemplar. 

supoziția mea s-a pră
bușit, precum un castel 
construit din... nisip.

★
Mantova •—- la at 

23-lea meci nul în cam
pionatul italian.

Sanda... mediocritas !

★
Cu largul concurs al , 

televiziunii noastre, iu
bitorii de fotbal vor pu
tea viziona, săptămîna 
viitoare, la domiciliu, 
meciurile Elveția — Ro
mânia, Inter — Celtic 
Glasgow și Austria — 
Anglia. Timp de trei 
„reprize" a 90 de minu
te, prin fața noastră se 
vor perinda Corso, 
Suarez, Mazzola, Fac- 
chetti, Bobby Charlton, 
Ball, Bobby Moore, Do- 
brin, Nunweilter III, 
Pircălab...

Mari vedete — pe 1 
micul ecran...

G. NICOLAESCU j

De fapt, conducerea Combinatului, 
organizațiile de masă au și luat 
măsuri (încă de cînd noi eram la 
Hunedoara) de a-i pune în discu
ția colectivelor în mijlocul cărora 
lucrează pe acei spectatori care fac 
de rușine atît echipa, cît și întreg 
orașul.

SANCȚIUNI PREA BLÎNDE

Marți după-amiază au fost che
mați la comisia de competiții a 
F.R.F. conducătorii celor două for
mații (Minerul Anina și Metalul Hu
nedoara), antrenorul C. Bărbulescu 
și jucătorii hunedoreni Ceaușu, Mol
nar și Dobîndă. Am asistat cu acest 
prilej la penibile contraziceri și ne
gări.

Comisia a hotă rit să dea un ul
tim avertisment secției de fotbal 
Metalul Hunedoara (pentru slabă or
ganizare) și avertisment jucătorului 
Ceaușu. în plus, meciul România 
(tineret) — Selecționata Cubei nu 
se va mai juca la Hunedoara. Deși 
sancțiunile — midt prea blînde — 
nu sînt pe măsura faptelor, avem 
convingerea că ele vor fi un semnal 
de alarmă, că spectatorii hunedoreni 
vor lua ei înșiși poziție față de cei 
ce-i fac de rușine și că asemenea 
fapte nu se vor mai repeta.

★
Acestea sînt faptele petrecute 

la meciul Metalul Hunedoara— 
Minerul Anina. Regretabil că 
despre toate acestea (în afara 
avertizării a trei jucători și 
consemnării faptului că „publi
cul s-a manifestat ostil tot tim
pul față de oaspeți") arbitrul 

jocului, N. Vizireanu (Cluj), nu a 
consemnat nimic în raportul său. 
A trebuit să i se ceară un ra
port suplimentar pentru a mai 
adăuga că jocul a fost „tare" 
în repriza I și alte fapte 
mai mărunte (faulturi). El de
clară însă că nu știe nimic des
pre cele petrecute după meci, 
întrucît s-a îmbrăcat și a ple
cat imediat de la stadion. Oare 
chiar așa să fie ?

CONSTANTIN ALEXE
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SOLOMON POP din Cimpia Turzii 
ne informează că la A. S. Metalul 
sînt multi iubitori ai tenisului de 
masă, dar din cauza nepăsării pe care 
o manifestă conducerea asociației, 
jucătorii nu se pot antrena. Concret: 
masa de joc a fost mutată cînd în 
sala mare a clubului, cînd într-o 
suliță de la subsolul clădirii; recent 
insă ea a dispărut complet și în 
curtea sălii de sport, în locul mesei, 
a apărut un..t planșeu de beton pe 
care este „bătută* mingea de celu
loid! Strașnică inovație, n-ai ce 
Nu știm dacă despre această idee 
năstrușnică a luat cunoștință și ~ 
siliul orășenesc UCFS Turda.
nu cunoaște această situație i-o comu
nicăm acum, cu mențiunea că in a- 
semenea condiții, la Cîmpia Turzii, 
nu se va putea nicicînd forma un 
alt Giurgiucă sau Negulescu!

I 
I 
I
I
§

I
zice!

ICon- 
Dacă

1

UN GRUP DE CITITORI din 
Brăila mulțumește pe această cale 
Federației de fotbal care a hotărît 
ca meciul din sferturile de finală ale 
„Cupei României'' dintre echipele 
Steaua și Farul să aibă loc în orașul 
lor, care nu a găzduit de mult un 
meci intre două formații de cate
goria A. Acum, grupul de cititori 
dorește ca și e semifinală să se pro
grameze. la Brăila. Să vedem care 
este părerea iubitorilor de fotbal din 
alte orașe. Credem că ea nu coincide 
cu a dv...

I
I
I
I
I
I
I

P. N1COLAE și E. ANTON din 
Mediaș ne relatează că terenurile de 
sport din localitate sînt neîngrijite, 
prost gospodărite. Este un adevărat 
pericol să stai în tribuna stadionu
lui Gaz metan pentru că în orice 
moment ești expus unui accident — 
ni se arată in scrisoare. De acord 
cu observația dv. pentru că ea a fost 
constatată și de un redactor al nos
tru. Situația necorespunzătoare a 
tribunei stadionului Gaz metan da
tează de mai mult timp, dar pînă 
acum nu s-au luat măsuri. Poate că 
ut ceasul al 12-lea cei care adminis
trează această 
treprip.de ceva

I

I
I
I
I
Ibază sportivă vor in

ia această direcție. I

Sfatul popular al co- 
treburile s-au rezol- 

săptămîni tinerii din 
dispoziție un alt te-

ALECU P. 
muna Prundu, 
sesizat că terenul de sport din lo
calitate a primit o altă destinație. | 
Intre timp, după cum ni s-a comu
nicat de către 
manei Prundu, 
vat. De două 
comună au la 
r^n. Ne surprinde faptul că tova
rășii din Consiliul raional UCFS Ol
tenița. de la care am cerut relații 
m plus despre cele întîmplate la 
Prundu, nici nu știau că un teren 
de sport din raionul lor a primit o 
altă destinație. Nimic de zis, straș
nică cunoaștere a realităților de pe 
teren !

GHEORGIIE din co- 
raionul Oltenița, ne-a |

I
I
I
I
I
I

IOSIF H ALA JAN din Baia Ma/e 
propune, ca, in scopul stimulării efica
cității echipelor de fotbal, punc
tajul în clasament să fie identic cu 
diferența de goluri. Răspunsul publi
cat in ziarul nostru de vineri, 12 
mai a.c., este valabil și pentru dv. 
Vu amintim cu am primit pină acum 
zeci și zeci de propuneri privind 
noile sisteme de alcătuire a clasa
mentului. Multe idei și preferințe...

I
I
I
I
I
I

ION OCHSENFELD

Activitate intensă
pe Tineretului..

La stadionul Tinere
tului, se desfășoară în 
aceste zile o intensă 
activitate sportivă. In 
fotografie un aspect 
din timpul unor între
ceri de volei, inter- 
școli, la care participă 
numeroase reprezenta
tive școlare.

Clubul sportiv școlar este una din
tre principalele pepiniere ale 
sportului de performanță, cuprin

zînd sute de elevi care dezleagă „se
cretele" rezultatelor înalte sau care, 
încă de pe „băncile" clubului, pășesc 
pe drumul aiirmării. Dintre numeroa
sele sale secții nu lipsește nici cea 
de gimnastică. înființată în 1958, secția 
de gimnastică a furnizat loturilor 
țării, de-a lungul anilor, multe ele
mente talentate. Astăzi, însă, cuvîntul 
„performanță" 
săvîrșire din 
gimnastică, cu 
mai puțin de
tuație unică și ideală pentru o aseme
nea secție. Dintre aceștia, 6 sînt înca
drați cu normă întreagă, iar 3 cu cîte o 
jumătate. „Producția" lor : 27 de sportivi
clasificați, în majoritate la categoria copii, 
din efectivul total de 246 de elevi cuprinși

lipsește aproape cu 
vocabularul secției 

toate că aici lucrează 
9 antrenori salariați,

în pregătire. Deși un antrenor 
din 1961 și 5 din 1965, 86o/o 
lucrează numai din anul 1966

lecții de antrenament,Recent, o brigadă de specialiști a tir mărit mai multe
acordînd atenție mai ales problemelor selecției și ale metodicii de pregătire. S-au 
analizat, de asemenea, organizarea și desfăș urarea activității de instruire, munca bi
roului de secție, modul în care sectorul tehnic al clubului s-a preocupat de rezolva
rea problemelor gimnasticii.

SELECȚIE SLABĂ, FĂCUTĂ 
LA ÎNTÎMPLARE

antrenorii

unii

urmă-

După cum am arătat mai sus, 
majoritatea antrenorilor lucrează 
la club din anul 1965, cu excep
ția lui Ștefan Hărgălaș, care are 
la activ mai mulți ani. Se știe că 
în gimnastică nu se pot obține 
rezultate bătind din palme, dar 
considerăm că într-un an și ju
mătate fiecare antrenor ar fi a- 
vut tot timpul să-și cristalizeze 
măcar cîte o grupă de sportivi 
cu perspective. Or) la această 
secție putem să numărăm pe de
gete gimnaștii care au posibili
tăți reale de progres. La mulți 
dintre sportivi — chiar de la pri
ma vedere — apare conformația 
fizică necorespunzătoare și lipsa 
simțului mișcării. De unde pro
vine această situație ? Desigur, 
dintr-un proces de selecție des
fășurat la întîmplare. în primul 
rînd, să remarcăm că 
se ghidează nu după criterii de 
selecție științifice — deși 
dintre ei prezintă în diverse con
sfătuiri „comunicări" pe această 
temă — ci mai mult pe „ochio- 
metru". Cei 9 antrenori, cu ca
lificarea superioară și cu expe
riența pe care o au, ar fi putut 
cel puțin să dovedească preocu
pare în privința selecției. Legă
tura cu profesorii din școli este 
sporadică, iar unii antrenori, ca 
de exemplu loan Sabău, proce
dează uneori și în felul 
tor : îi roagă pe copii să-și aducă 
și prietenii la gimnastică. Poate, 
poate răsare ceva. Cine știe de 
unde sare... gimnastul ! ? O me
todă de selecție pe cit de origi
nală, pe atît de stranie, după pă
rerea noastră.

Pe parcursul activității, pe lin
gă rezultatele obținute în compe
tiții, normele de control fizice și 
tehnice constituie principalele cri
terii de selecție. La C.S.Șc. ase
menea norme nu figurează în do
cumente și, bineînțeles, nici în
practică nu se folosesc. Așa se
face că, la majoritatea grupelor
(de exemplu, la cele conduse de 
Madien Constantinescu, Edmee 
Ilie, loan Sabău, Emil Krastel) 
perspectivele de progres ale spor
tivilor sînt îndoielnice. Iar dacă 
antrenorii își pierd timpul în 
mod conștient cu instruirea unor 
elemente, adevărat tinere, dar 
lipsite de posibilități de progres, 
„schimbul de mîine" al gimnasti
cii noastre va fi cu dilicultate 
asigurat. Motivări sînt ușor de 
găsit. Iată numai una, expusă de 
antrenorul loan Sabău: „Nu pot 
să sfătuiesc un copil fără per
spective să se lase de gimnastică, 
pentru că... are un coleg de școa-

de- 
de 
nu 
si

ÎȘI CERE IMPERIOS REZOLVARE^

SITUAȚIA INTOLERABILA 
A GIMNASTICII
LA ( Ilhl l SPORTIV ȘCOLAR

lă sau un prieten în secție și a- 
tunci pleacă amîndoi". Dar 
formarea atașamentului față 
gimnastică cum rămîne ?

CU 
de

DE CE PLEACĂ COPIII 
DIN SECȚIE?

Și fiindcă a venit vorba de ata
șament, mai relevăm un amă
nunt. După ce la începutul anu
lui se efectuează selecția inițială, 
fiecare antrenor își alcătuiește 
grupe de 20—30 de sportivi. Pe 
măsura trecerii timpului, însă, nu
mărul lor se micșorează vertigi
nos. De exemplu: dintre copiii 
selecționați de Emil Kraslel în 
1966, astăzi au mai rămas doar 3. 
Pe dinaintea ochilor lui loan Sa- 
bău au trecut aproximativ 800 
de copii, dar dintre aceștia ac
tivează în prezent numai 9. Jus
tificări pentru aceste pierderi ma
sive se găsesc destule: nu-i mai 
lasă părinții, nu învață bine, s-au 
„îndrăgostit" de alte sporturi... 
Dar unde este măiestria pedago
gică a antrenorilor cu care să 
trezească în sufletele copiilor pa
siunea pentru această ramură 
sportivă ? Cum reușesc ei să-i 
facă pe elevii lor să iubească 
gimnastica ?

ANTRENAMENTE STAS 
METODICĂ ÎNVECHITĂ...

...iată unul dintre răspunsuri. 
Gimnastica, prin specificul ei, 
este — mai mult ca oricare al
tul — un sport al disciplinei in 
ținută, în execuție, în compor
tare. Numărul mare de repetări 
de care este nevoie pentru însu
șirea corectă a unui element poa
te să devină, la un moment dat, 
plictisitor, mai ales la o vîrstă 
fragedă, cînd concentrarea aten
ției cere un efort deosebit din 
partea executantului. în schimb, 
varietatea mare a elementelor și 
combinațiilor în exercițiile de 
gimnastică oferă un teren propi
ce fanteziei și imaginației. Astfel, 
cu tot așa-zisul său specific arid, 
se pot alcătui lecții de antrena
ment dinamice, variate, atractive. 
Dar acestea nu au apărut la 
C.S.Șc. Aici, după o încălzire 
„stas" — mers, alergare, exerciții 
libere obișnuite — urmează par
tea fundamentală, cu repetarea 
mai deasă sau mai rară a cîtorva 
elemente pe aparate sau acroba
tice, fără folosirea unor exerciții 
pregătitoare și ajutătoare variate 
sau complexe, lecția încheindu-se 
invariabil cu aceleași mișcări de 
relaxare.

Jocuri dinamice, de exemplu, 
atît de agreate de copii și atît 
de utile pentru pregătirea lor fi

Foto: T. Roibu

Analizînd situația secției de gimnastică a Clubului sportiv școlar 
și activitatea antrenorilor încadrați la această secție, Biroul Con
siliului UCFS al orașului București, pe baza concluziilor brigăzii 

de control, a luat următoarele măsuri: — retrogradarea pe timp de 
3 luni a antrenorilor loan Sabău și Ștefan Hărgălaș ; — retrogradarea 
pe timp de 2 luni a antrenorilor Emil Krastel și Madien Constan- 
linescu ; — avertisment antrenorilor loan Petru, Ana Hărgălaș și 
Valeriu Munteanu.

ILDICO RUSSU-ȘIBIANU

este angajat 
din efectiv 

sau de 1—2

luni. La
Capitală, 
periferice

generală nu am văzut la 
o lecție de antrenament. Dar

zică 
nici 
ieșirile în aer liber ? Cum să nu 
se plictisească un copil dacă a- 
proape tot timpul stă pe bancă, 
așteptînd să-i vină rîndul la 
vreun aparat. El are nevoie să-și 
consume cantitatea mare de ener
gie de care dispune și dacă a- 
ceasta este bine canalizată se pot 
obține rezultate miraculoase.

O altă lipsă constă în faptul că 
sportivii cunosc destul de puține 
mișcări de bază, iar execuțiile nu 
sînt corectate cu exigență. Și 
dacă la elevii antrenorilor loan 
Petru sau ai lui Valeriu Muntea- 
nu, bagajul de mișcări și tehnica 
de execuție sînt ceva mai aproa
pe de cerințe, la cei ai Madlenei 
Constantinescu și ai lui loan Sa
bău sînt insuficiente.

Metodele moderne de pregătire 
(ca, de exemplu, antrenamentul în 
circuit, care astăzi se folosește 
chiar și în școli) lipsesc cu de- 
săvîrșire. Mijloacele sînt, în ge
neral, cele de acum 10—20 de ani.

Să ne mai mirăm de ce am ră
mas în urma valorii gimnasticii 
mondiale ?

O NORMĂ ÎNTREAGĂ 
PENTRU 3 SPORTIVI ? !

Ștefan Hărgălaș a fost unul 
dintre sportivii noștri fruntași și 
este acum cunoscut ca un bun 
antrenor. El s-a 
mite perioade și 
tului de tineret, 
va sportivi de 
secție, ca Petre 
Stoica, Mircea 
din toamna anului trecut, unii au 
plecat la facultăți sau la alte clu
buri. Văzîndu-se fără sportivi 
fruntași, probabil că antrenorul 
și-o fi spus : „Plec și eu după 
eil" Și fiind preocupat de găsi
rea unui transfer, poate la Di
namo, poate la Steaua, poate la 
Politehnica sau în învățămînt, el 
a „uitat" de îndatoririle lui la 
locul de muncă, unde primește 
lunar 1 800 de lei. N-a mai al
cătuit grupe de copii, n-a mai 
selecționat sportivi decît în fe
bruarie 1967, cînd a auzit ceva 
despre intențiile 
controla și cînd 
că și încercările 
bul sînt sortite 
cum își justifică 
gălaș salariul incasat 
perioadă, în care s-a 
mai de pregătirea a 
tivi ? Și cum a admis 
clubului o

ocupat în anu- 
de pregătirea lo- 
A pregătit cîți- 
performanță în 
Mihaiuc, Adrian 
Gheorghiu. Dar

federației de a-1 
și-a data seama 
de a părăsi clu- 

eșecului. Oare 
antrenorul Hăr- 

in această 
ocupat nu- 
2—3 spor- 
conducerea 

asemenea situație ?

CTND ANTRENORII 
CEARTĂ...

SE

septembrie 1966In luna
angajată antrenoarea Ana 
laș pentru pregătirea artistică a 
grupelor feminine. Am constatat 
cu surprindere că această pregă
tire nu s-a efectuat decît cu o 
singură grupă, a antrenorului Va
leriu Munteanu. După cum am 
aflat — mărturisirile s-au făcut 
la ședința de analiză — Ana Hăr
gălaș și loan Petru s-au certat 
și, în consecință, ultimul a refu
zat ca fetele lui să facă „artis
tică"... Madien Constantinescu și 
Edmee Ilie au încercat să rezol
ve, de asemenea, singure această 
latură a pregătirii. Realitatea este

a fost 
Hărgă-

diferitele competiții organizate în 
tinerii gimnaști 
sau, în cel mal

au ocupat locuri 
bun caz, de mijloc.

artistică a sportivi-că pregătirea
lor de la C.S.Șc., este ca și inexis
tentă. Pe lingă „rezolvarea" cer
turilor, angajarea unui corepeti
tor și procurarea unui pian sînt 
imperios necesare. Astăzi, pregă
tirea artistică este o condiție 
„sine qua non" a gimnasticii de 
performanță, mai ales cind e 
vorba de copii.

FIECARE PE CONT
PROPRIU !

Cei 9 antrenori nu alcătuiesc 
un colectiv unit. Fiecare „selec
ționează" și lucrează pe cont 
propriu. Așa se face că grupele 
sînt eterogene, ca vîrstă și ca 
valoare, cuprinzînd sportivi și de- 
8 ani, și de 15. ani, cu diferite 
categorii de clasificare. loan Pe
tru, de exemplu, lucrează cu fete, 
dar își încearcă „norocul" și cu 
băieții.

Metodica de pregătire este, de 
asemenea, diferită de la antrenor 
la antranor. Schimb de expeiien- 
ță, de păreri, nu există între a- 
cești antrenori, loan Sabău, ca 
antrenor coordonator, nu a făcut 
altceva decît să ajute la întocmi
rea orarului de antrenament și 
aceasta în așa fel, îneît el să 
aibă trei zile libere pe săptămî- 
nă (notați : are normă întrea
gă I).

în schimb, neînțelegeri, cer
turi, cu duiumul. De fapt, nici nu 
se mai știe precis cine cu cine 
nu se salută, cine cu cine nu vor
bește.

în ședința de analiză s-a pro
pus ca activitatea să fie organi
zată pe grupe omogene, fiecare 
antrenor ocupîndu-se de o anu
mită categorie de clasificare spor
tivă. După cum a reieșit din dis
cuții, antrenorii preferă însă in
teresele lor personale înaintea ce
lor ale gimnasticii, nevrînd să 
dea din mînă sportivi nici in rup
tul capului,- este drept că și fe
derația de specialitate ar trebui 
să găsească modalități mai con
crete de 
cei care 
copiilor

recompensare și pentru 
se ocupă de pregătirea 
sau a juniorilor mici.

MM 
DECIT NICIODATĂ !

BINE MAI TÎRZIU

Conducerea C.S.Șc., consiliul 
orășenesc UCFS și Federația de 
gimnastică au închis mult timp 
ochii asupra acestei situații. Ac
tivitatea antrenorilor a fost con
trolată sporadic, încurajîndu-se 
astfel o adevărată „dolce vita". 
Controlul organizat de consiliul 
orășenesc UCFS în colaborare cu 
Federația română de gimnastică 
a fost, în consecință, binevenit. 
Au fost arătate greșelile în mun
că ale antrenorilor, s-au făcut 
propuneri de îmbunătățire a ac
tivității. Din păcate, chiar și la 
ședința de analiză unii antrenori, 
mai puțin obișnuiți cu critica, 
s-au situat pe poziții necorespun
zătoare, chiar penibile, căutînd 
justificări și motivări pentru lip
surile existente. Considerăm că 
ei trebuie să se gîndească mult 
mai serios la situația actuală, să 
înțeleagă justețea criticilor ce li 
s-au adus și să-și îmbunătățească 
munca.

Planul de măsuri care s-a ela
borat va trebui respectat întoc
mai. Numai așa secția de gimnas
tică a Clubului sportiv școlar, 
bucurîndu-se de condiții materia
le corespunzătoare și de aportul 
unor cadre cu calificare, va pu
tea să devină ceea ce trebuie să 
fie: o adevărată pepinieră a 
sportului nostru de performanță.

treprip.de
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PE CONCRET
Tn sala „progresul” 

din Brăila spectatorii 
au voie să fumeze în 
timpui

Cînd sînt
galelor de box. 
boxerii-n

ring supuși 
grele încercări,La foarte

Nu se ascund după
mănuși,

Ci după... fumul de țigări.

Fotbaliștii de la Mi
nerul din Gherla nu au 
echipament suficient.

Băieții, Judecind la rece, 
în secția de șah vor Vrece. 
La sportu-acesta.

pasă-mi-te 
' Apari- în haine-obișnuite.

V. D. POPA

Scurtissime
9 Sarcina fundașului* 

măturător este de a... în
treține curățenie în fața 
porții !

S Orație gimnasticii, 
foarte mulți au... grație !

• Sînt săritori de per
formanță care în unele 
concursuri nu confirmă, 
datorită unei stări emotive, 
peste care nu pot... sări!

D. MAZILU

La Palazzo dello 
Sport din Roma orga
nizatorii fac pregătiri 
intense în vederea apro
piatelor campionate eu
ropene de box. La 25 
mai, elita boxului con
tinental va susține pri
mele asalturi pentru cu
cerirea celor 10 centuri.

Campionatele euro
pene au o bogată tra
diție. Primele întreceri 
s-au disputat în 1925, 
la Stockholm, dar bo
xerii români au absen
tat. Reprezentanții noș
tri au fost prezenți la 
„europenele" de la 
Budapesta (1930 și 1934), 
fără să reușească însă 
să treacă de primul tur.

Departe de a se des
curaja, boxerii români 
au perseverat și, în 
ciuda condițiilor grele 
în care se zbatea pugi
latul amator, au dove 
dit, la campionatele 
continentale de la 
lano (1937), că la 
există talente, că 
pot obține rezultate 
prestigiu în arena inter
națională. La Milano, 
prima confirmare : An
ton Oșca a cucerit me
dalia de argint la cate
goria muscă, iar Marin 
Caspar s-a clasat pe 
locul patru la categoria 
cocoș.

Trei dintre sportivii 
noștri prezenți Ia „eu
ropenele" de la Varșo
via (1953) — este vorba 
de Mîndreanu, Ambruș 
și Linca — au o com
portare meritorie califi- 
cîndu-se în semifinale. 
De la Berlin, pugiliștii 
noștri se întorc cu o me
dalie de argint (Dobrescu, 
învins în finală de vest- 
germanul Basel) și cu 
una de bronz (Linca), 
în 1957, la Praga, 
Gheorghe Negrea cuce
rește centura de cam
pion continental la ca

Mi- 
noi
se
de

tegoria semigrea (învln- 
gîndu-1 în finală pe bul
garul Spasov), Vasile 
Mariuțan obține „ar- 
gint", la fel ca și Mlrcea 
Dobrescu. La campiona
tele europene de Ia Lu
cerna (1959), Negrea 
n-a mai reeditat victo
ria de la Praga, d s-a 
mulțumit (un fel de a 
spune), cu o medalie 
de argint, Iar Mihalic 
a satisfăcut doar 
parte, aducînd 
,un bronz".

Belgrad, 1961. 
extrem de grele 
Expoziției. Negrea sal
vează și de data aceasta 
onoarea boxului nostru 
șl se califică în finală. 
A fost o luptă aprigă. 
Am văzut meciul, am 
analizat după aceea fază 
cu fază, cu obiectivi
tate, și n-am fost de 
acord cu victoria lui 
Saraudi. Nu numai eu, 
ci și multi arbitri. 
Francezul Waisberg mi-a 
declarat „că-i este ru
șine" ! Negrea a obți
nut „argint", dar pen
tru mulți „argintul" său 
a strălucit mai puternio 
decît „aurul" lui Sa
raudi. Constantin Gheor
ghiu și Virgil Badea, 
cîștigători ai medaliilor 
de bronz, au 
atunci, alături de 
grea, exponenții cei 
valoroși ai boxului 
tru. pe ringul din 
grad. De la Moscova 
(1963) și Berlin (1965), 
boxerii noștri se întorc 
cu mai multe medalii 
de bronz și una de ar
gint (prin Monea).

Poate i 
aceasta, 
vom auzi 
nicului de 
dello Sport : 
il romeno..,'

în 
acasă

Meciuri 
în sala

că
la

i vocea 
la

INSTANTANEU DE PRIMĂVARĂ

fost, 
Ne- 
mai 
nos- 
Bel-

de data 
FINALE, 

cral- 
Palazzo 

Vincitore

R. CALARAȘANU

GOLAVERAJ, 
NU GLUMĂ!

Micuțul Cipri — nici un an — privește cu admirație 
mingea. In curînd, ea va deveni tovarășa lui nedes
părțită de joacă...

Foto : Petre Popescu —• comuna Mîneciu-Ungureni

golaveraj 
constituie, fără 

doar șl poate, un record 
mondial. El a fost rea
lizat, în cadrul unei 
treceri școlare, 
elevii-fotbaliști de 
A.T.S. Kulmbach, 
școală din 
von Hof (R. F. a Ger
maniei). Micii fotbaliști 
au ajuns la acest gol
averaj senzațional după 
18 jocuri, într-unul din 
ele realizînd scorul de 
36- 0 1

...șt notați că repri
zele au durat doar 30 
de minute ! .

în
de 
la 
o

localitatea

Ce medulie va aduce oare de la Roma 
Nicolae Gîju?

Zilele trecute au fost 
încredințate redacției 
noastre un colet care 
purta ca destinație Ba
mako — Republica Mali 
— și o scrisoare, adre
sată nouă, prin care ex
peditorii ne solicitau tri
miterea coletului sore 
Africa.

Cine sînt expeditorii? 
Să-i cunoaștem, dar din 
propria l-or recomandare: 
.Sîntem frații Cristina 
și Adrian Dinu din 
Rîmnicu Vilcea, elevi în 
clasa a IX-a, respectiv a 
VIII-a. Apelăm la dv. 
rugîndu-vă să ne ajutați 
îatr-o problemă care ne 
preocupă intens în ul
timul timp : 
nostru Diallo 
din Bamako, 
Mali, cu care 
dăm de cîțiva 
rugat recent să-i trimi
tem o minge de fotbal. 
Ne-am contopit micile 
economii și am reușit 
să-i cumpărăm mult aș
teptatul balon, cit și 
echipamentul necesar“.

prietenul 
Boubakor 
Republica 
corespon- 
ani, ne-a

Gestul impresionează 
prin candoarea sa. Am 
reconstituit mental agi
tația și căutările frați
lor dinainte de a pro
cura solicitatul, dar, o 
dată asigurat, răsare o 
nouă idee : aceea a echi
pamentului, Din nou în
trebări. Ce culoare ? Ce 
ecuson ? Optează în fi
nal pentru culorile „Ol
tului" Rm. Vîlcea, în
drăgita echipă din loca
litate. Acum, cînd darul 
traversează continentul, 
îndreptîndu-se spre 
Africa, frații fac presu
puneri : anticipează reac- 

o 
de nespusă 

o îmbrățișare 
mult visa- 

a neaș-
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MARIN URLAN, FE

TEȘTI. De cite ori a cîș- 
tigat Vasile Mariuțan ti
tlul de campion al țării ? 
De 8 ori ! Cu cel de cam
pion european ne-am 
mulțumi și o singură 
dată. Ce zici, Vasile ?

13 echipe. Oltenii au Cost 
prezenți în „A” și în pri
mul campionat organizat

După căsătoria noastră Janine nu putea înțe
lege că eu aș putea îl criticat în presă. Tuna și 
fulgera contra cronicarilor de ciclism, s-o fi văzut 
atunci, n-ei fi vrut să te cheme Chany, Chapatte 
sau Baker d’Ysy. Cu timpul, Janine a învățat 
că pentru a-1 pune la punct pe cronicarii de 
ciclism există o metodă infailibilă : să dștigl 
mereu curse. E și o replică fără greș. Acum. Ja
nine înțelege și cunoaște foarte bine lumea ci
clismului. Ea știe astăzi tonte secretele dintre 
roți și pedale, te știe ca șl mine. Nici 
gram nu se întocmește fără ca ea să îie 
nu se trasează nici un plan de cursă 
Janine să asiste la discuții, să-și spună 
Perioada cea mai grea pentru Janine e 
Turului Franței. Mi-a mărturisit cit ti_______
greu să trăiască departe de mine în tot acest 
timp și o cred. Sînt trei săptămîni de despărțire 
și penitență, în care Janine are impresia că mă 
aflu la capătul lumii, sînt trei săptămîni de ne
liniște și teamă. Adesea, ea le petrece Ia mare 
pe coasta Normandiei. Dar eu știu că nu se duce 
la plajă decît spre seară, după ora cinci, ciad 
etapa din ziua respectivă e sfîrșltă. înainte de 
a merge la plajă își petrece timpul citind sau 
croșetînd in camera ei. Uneori îmi mărturisea 
e_a_>* ulța. să_ și mănînce pînă seara. Dacă e obli- 

neglijeazâ să ia tranzistorul său 
a asculta desfășurarea etapei.

gata să iasă, nu 
japonez pentru

*) Din volumul 
Jacques Anquetil) 
ducerea : Ilie Goga).

un pra
de față, 
fără ca 
părerea, 
perioada 
este de

.Amintirile unui ciclist”. (N.R. : 
apărut în editura UCFS (tra-

SOȚIA MEA, JANINE 5

lmi telefonează în fiecare seară, îmi scrie în fie
care zi. Ea-mi spune Jacques. In timpul Turului 
Franței pentru tinerele de la noi eu devin 
Jackie sau Jacquot. Din ziua cînd am cunoseut-o 
pe Janine, contigentul meu de admiratoare s-a 
redus simțitor. Cu toate acestea, Janine continuă 
să stea de santinelă și-mi repetă cu dulce ironie : 
„Nu se știe niciodată !“ Eu cred că Janine ac 
ajunge la disperare dacă ar mal fi un Tur a9 
Franței 
repaus.
vine să 
noastră.

După . _
numai chipuri crispate;
chinuite de cicliști, după ce săptămîni de-a rin- 
dul am auzit larma și strigătele disperate ale 
antrenorilor și am simțit în nări izul unguen
telor — chipul Janinei, surîsul ei blind, infinitele 
ei drăgălășenii șl atenții au un - • • •
asupra mea și a doua zi pornesc in 
curaj primenit, cu noi ambiții. Janine 
zat și a echilibrat viața mea fără 
însă autonomia. ritmul propriu de 
aceea, cu ea nu mă tem niciodată 
seală.

Soția mea Janine a știut de la început că na 
trebuie să mă sîcîie, să mă dădăcească, mai ales 
in ce privește antrenamentele mele. Ea a înțeles 
că eu am alt program decît cel cunoscut la al ti 
cicliști. Rareori ies la antrenament cu noaptea 
în cap. La sfîrșitul lunii februarie încep pregă
tirea, fiindcă la noi în Normandia timpul nu arte

ca acela din 1962, fără nici o zi da 
în ziua de repaus, fără abatere, Janine 
mă vadă, ori unde s-ar afia caravanei 
Acest lucru e permis de regulament, 
ce zile in șir am văzut in jurul mea 

figuri înspăimîntete ș#

efect tonic 
cursă cu 
a organi- 
a-mi leza 
viață. De 
de plictl-

t
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ION CENAN, CLUJ. 
Cappelllnl a jucat în 
toate cele trei meciuri ce 
s-au disputat între Inter- 
nazionale și Ț.S.K.A. Ați 
așteptat mai mult de Ia 
el ? Și... Internazionale.
Oricum, în ultimul și-a 
făcut datoria, înscriind 
golul victoriei.

AUREL POPESCU, 
1LIAȘI. Și pe aici sînt ra- 
pidiști ! Ne întrebați ce 
se va întîmpla dacă anul 
acesta Rapidul va cîștiga 
atît campionatul cit și 
Cupa ? N-o să se mai în
țeleagă nimeni cu supor
terii giuleșteni ’ Desigur 
însă că dv. vă referiți la 
„C.C.E," și la 
pelor”.
numai 
ție.

Rapid va 
la prima

GINDA.

prea blind iarna. Știu că trebuie să fiu prudent. 
Janine nu mi-a spus niciodată, de cum m-am 
trezit : „Hai Jacques, grăbește-te ! Trebuie să-țl 
Iaci porția de 100 km 1“ Ea știe că prima con
diție ca să ies la antrenament este buna dispo
ziție. Și atunci, după un mic dejun consistent, 
accept să înfrunt și frigul, și cețurile, să transpiri 
bine timp de trei ore, pedalînd în spatele auto
mobilului condus de Janine. Ea a înțeles că asta» 
înseamnă sănătatea mea, condiția ca eu să fit» 
fericit. Pentru a putea alerga am nevoie de acest 
lucru. Or, dacă aș fi obligat să renunț, n-as mal 
găsi resursele psihice necesare luptei în marile 
curse cicliste. Felul meu de a mâ alimenta a 

fost deseori criticat. Ca și alte soții de ciclist1 
grijulii, gata oricînd să asigure soțului ceea >5 
se cheamă o perfectă igienă alimentară. Janine 
ar fi putut experimenta asupra mea diferite 
rețete dietetice. Era foarte la modă. Dar n-a 
făcut-o. Bunul simț a împledicat-o să facă pe , 
medicul. .. . ,

Faptul că mie îmi plac fripturile cu sos, untul 
nostru din Normandia, brînzeturile, toate stro
pite cu un vin roșu, nu-mi dă impresia că am 
comis nici un exces, nici vreun sacrilegiu 8ața 
de sport. Iată de ce îmi era atît de necesara 
o soție ca Janine. La gîndul că aș putea fi 
astăzi în pielea unui celibatar lăsat de capul lut 
sau căsătorit cu o femeie căreia sa nu-1 placă 
sportul, mă scutur ca de un vis urît. înainte 
de a mă căsători eram nervos, capricios. Acum 
mi-am regăsit echilibrul, calmul, șl iată cum 
fără yoga, fără savante alchimii, numai dativ- > 
ritâ unei soții care știe să evite terenul acei- I 
dentat pe șosea, ca și în viață, am găsit cea 
mai bună metodă de relaxare. Astăzi, cînd se 
apropie startul unei curse Importante, nu mu 
sînt turmentat de obsesii șl temeri absurde, cum 
se întîmpla deseori înainte. Mă gîndesc la cu 
totul altceva. La zilele viitoare, cînd „omul cro
nometru” nu va mal apare pe șosele apăsind 
pedalele cu nasul lipit de ghidon. Mă gîndesc 
la viitorul căminului nostru, la fericirea noastră. »

.............. .............................. ........................................— i

ția prietenului lor 
explozie 
bucurie, 
pasionată a 
tului balon și 
teptatului tricou. „Credem 
că-i va face o ------
bucurie, ne scriu 
pentru că prietenul nos
tru iubește nespus fot
balul și-și dorește de 
mult o minge adevărată. 
Poate mai tîrziu va 
ajunge un mare jucător, 
un Pele sau un Euse
bio ; poate că și înce
puturile 
negre 
mondial 
cu ale
din
frații

mare
ei,

acestor perle 
ale fotbalului 
au fost aceleași 
micuțului negru 

Mali". Peste ani, 
vor urmări, cine 

evoluția prietenului 
în vreuna din ma- 
formații ale lumii, 
vor avea satisfacția 

că i-au sprijinit începu
turile.

rit. Nu avem pretenții ca 
de la Matty sau Nell Cobar, 
dar, oricum, de-un 
trebuie să desenați

CHIVU MARCEL,
ȘOV. Tătaru, din 
nostru de juniori, 
fratele

CIOCAN
DETA. Cornel 
abandonat 
competițională. 
Simionescu 
aceeași 
păcate, 
diferență».

GBRrOBfi UNGURBA- 
NU, BUCUREȘTI. Rug
bistul Manea Anton, care 
a jucat un timp Ia Steaua, 
face

Cupa cu- 
participa 
competi-

parte acum din

MANAȘ- 
avut pen- 

o repre-

s-a 
două

în-

BRA- 
lotul 

______ este 
.internaționalului1*.

ANTONIU, 
Porumb a 
activitatea 
Calnîcov- 

nu e 
situație, ilar, 
nu se vede

„5“ 
si dv.

AUREL, CON- 
Pietrzykowski

N. M.

IOAN
TUR. Craiova a 
tru prima oară 
zentantâ în categoria A la
fotbal în ediția din 
1940—41 : F.C. Craiova. Ea 
s-a clasat pe locul 9 din

după tâzboi (1946—1947), 
cînd aceeași F.C. Craiova 
s-a clasat pe ultimul loc 
și a retrogradat. Ambi
țioși, oltenii aveau să 
revină în „A“, în 1965- 
Iată-i acum și pe locul 3 !

NICOLAE COJOCARU, 
BUCUREȘTI. „Finala ro
mânească* de anul trecut 
în „Cupa campionilor” 
europeni" la volei 
tranșat numai în 
meciuri : Dinamo a 
vins pe Rapid cu 3—1 șl 
V—2

B. M., PETRILA. Ideile 
ne-au plăcut. Desenele, în 
schimb, lasă mult de do-

echipa 
Și ne 
mereu 
inte" 
nat.

Rulmentul Bîrlad. 
bucură că merge 
înainte. Un „îna- 

ce nu este sancțio- 
Dimpotrivă !

MANOLE 
STANȚA, 
nu s-a întîlnit cu Ștefan 
Cojan. Ei a boxat cin Ne
grea și cu Monea. Vă pot 
da și un alt amănunt in
teresant în legătură cu 
Pietrzykowski : în 1860, la 
Roma, în finala turneului 
olimpic de box la catego
ria semigrea, el l-a avut 
ca adversar pe... Cassius 
Clay.

GHEORGHE POPESCU, 
BUCUREȘTI. Sinteți foarte 
departe chiar de limita 
minimă a exigenței, 
acea
care 
gret, 
decît 
citiți 
și să scrieți cit mai pu
ține.

ION POȘTAȘU 
ilustrații N. CLAUDIU

în 
pe 

Re
da 

__  __ o,.._ ___ . să 
cit mai "multe poezii

„cronică rimată" 
ne-ați trimis-o. 
dar nu vă pot 
un singur sfat :

ȘTIAȚI CA...
...organizatorii italieni i-au oferit 

lui Karl Mildenberger o bursă de 
140 000 de franci elvețieni pentru 
un meci cu Dantc Cane, in care și-ar 
pune în joc titlul de campion euro
pean de box profesionist la categoria 
grea ? Dante Cane — amatorii de 
box își amintesc — a încrucișat mă
nușile și cu Vasile Mariuțan. De două 
ori a învins Cane, iar o dată decizia 
a revenit reprezentantului nostru.

...în campionatul de fotbal al S.U. A 
se acordă 6 puncte pentru victorie, 
3 puncte pentru un rezultat de ega
litate și cîte un punct de fiecare gol 
marcat (pînă la cel de al treilea 
gol) ? în aceste condiții, iată cum 

’ arăta, mai deunăzi, clasamentul într-

scrii ale campio-una din cele două, 
natului !

1. Pittsburg 4
2. Philadelphia
..>6 atlcți au 

suta de metri în 
sînt, L. , ------- ' % ’ r.
maniei), Jerome (Canada), Esteves 
(Venezuela), Bob Hayes (S.U.A.) 
Chen-Chianțouan. (R. P. Chineza)* 
Alți 22 de sprinteri au avut nevoie 
de o zecime de secundă în plus pen
tru a acoperi această distantă.

* r
2 1

10 12 - ?l 
0 4 0 - 10 
să parcurgă

I
5
reușit

.. ....... _  10 secunde ?. Aioeștia
în ordine, Harry (R.F. a Ger-
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Trimisul nostru special in „Cursa Păcii“, HRISTACHE NAUM, transmite:

Din nou o etapă

4»

KARL MARX-STADT, 19 (prin 
telefon). 180 km fără un pic de li
nie dreaptă, eu treceri prin orășele 
eu străzi înguste și eu viraje peri
culoase, 180 km în care cicliștii au 
urcat și au coborit continuii pante 
mai largi sau mai scurte, mai ab
rupte sau mai dulci ; 180 km. de 
luptă eu vîntul, pe o șosea acope
rită în pr-oporție de două treimi cu 
piatră cubică — iată pe scurt ee a 
rezervai etapa a XI-a, Gera—Karl 
Marx-Stadt, celor 96 de cicliști ră
mași în eursâ. Și cred că dacă sîm-< 
bălă n-ar fi zi de odihnă, cel puț:n 
încă 30 de rutieri nu s-ar mai pre
zenta duminică la startul etapei a 
XII-a. Sportivi cu forță recunoscu
tă, confirmată în multe curse in
ternaționale. cedează pasul, nu pot 
să mențină ritmul acestei „caval
cade". Am stat de vorbă înainte 
de start cu vreo 10 cicliști — prin
tre care Ampler, Saidhujin, Moi
ceanu. Smolik, Kegel, Duchemin — 
și toti mi-au declarat cu mina pe 
inimă că această competiție este 
extraordinar de dură.

Treeînd la relatarea etapei de 
astăzi, vreau să vă spun mai întîi 
că un alt alergător de valoare, bul
garul Ivan Bobekov, a fost obli
gat să abandoneze din cauza unei 
busculade. Francezul Berland și 
sovieticul Lebedev — accidentați 
nu s-au mai prezentat la start. Por
niți în această etapă, care parcă a 
vrut neapărat să le măsoare limi
tele rezistenței fizice și psihice, 
cicliștii s-au angajat pe urcușuri și 
ooborîșuri, au luat cu asalt punc
tele de sprint obișnuite sau pe 
cele de murite. Cîteva evadări în
treprinse la începutul etapei de ci
cliști cu pretenții modeste au lă
sat indiferent plutonul. Sprintul de

însemnări

din fuga mașinii
GHINION ?

In traducere, numele ciclistului 
cehoslovac Smolik înseamnă... ghi
nion. El vine de la cuvîntul „șmu- 
la“, devenit — în vorbirea popu
lară — „smola“. Pe această temă 
s-au făcut multe speculații.

Vineri am stat de vorbă cu Smo
lik :

— Se spune că numele tău în
seamnă ghinion ?

— Da, a răspuns liderul cursei, 
•Iar pentru alții...

Tricoul galben pe care ciclistul 
cehoslovac îl poartă cu succes de 
cîteva zile pare să coufirme a- 
ceasta.

FRAȚII
En actuala ediție a „Cursei Pă

cii** participă două perechi de 
frați: olandezii Ilans și Piei Tes- 
selaar și cicliștii noștri Gheorghe 
și Ștefan Suciu.

Cele mai bune performante apar
țin, deocamdată, mezinilor Piei șt 
Ștefan. Vorbindu-i lui Piet despre 
aceasta coincidență, el mi-a spus:

— Dacă anii îi situează pe o 
treaptă mai sus deeit noi, trebuie 
să facem ceva și st încercăm sS-i 
în trecem.

INTERVIU MARATON
Gabriel Moiceanu se află în a-. 

tenția gazetarilor. I se solicită in
terviuri, pronosticuri, i se cere pă
rerea. Și aceasta nu numai pentru 
faptul că el este un alergător 
foarte cunoscut și apreciat, parti
cipant pentru a noua oară la 
„Cursa Păcii" și învingător în 
trei etape, ci și pentru că poartă 
numărul 20, corespunzător celui al 
actualei edilii a întrecerii.

Original, un ziarist s-a gîndit 
să-i pună ciclistului cu numărul 
20, participant la ediția a XX-a a 
„Cursei Păcii**, nu mai puțin de... 
20 de întrebări.

Gabriel Moiceanu a răspuns la 
toate, apoi a adăugat:

■— A fost mai greu chiar decît 
o... etapă contracronometru !

șahiști români peste hotare
Șahiștii români se afla în pragul unui program competifional deosebit de 

bogat. Joi a plecat la Kiev maestra internațională Alexandra Nicolau, pentru 
a participa la turneul feminin organizat în localitate.

Ieri au părăsit Capitala marele maestru Florin Gheorghiu si Dumitru 
Ghizdavu. Primul va evolua la Moscova, cel de al doilea la Riga, la un tur
neu internațional rezervat juniorilor. La 24 mai urmează să plece la Lvov 
Pia Brlnzeu, invitată la un turneu pentru tinere sahiste.

Teodor Ghitescu, Elisabeta Polihroniade șl juniorul Mihai Ghindă vor 
juca ia Budapesta într-o competiție — individuală și pe echipe — dotată cu 
„Cupa celor șase orașe". Participă selecționatele orașelor Moscova, București, 
Sofia, Varșovia. Halle si Budapesta.

In sfîrșit, în luna iunie, trei jucătoare românce sînt invitate la un turneu 
Internațional în Polonia, urmînd ca apoi să aibă loc, la Varșovia, meciul 
România — Polonia Ia 12 mese (9 jucători șj 3 jucătoare), tur-retur.

Ia Oelsnitz (km. 64) este cîștigat 
de belgianul Gorez. înviorat de a- 
oeastă victorie, el ia în continuare 
cursa pe cont propriu. Și 34 de km 
rulează singur pe șoseaua ce șer
puiește prin munți. Gorez reușește 
să treacă primul prin stațiunea 
KljngentahJ, dar eind să bată la 
sprintul de cățărare de ia Muhllei- 
ten este ajuns de pluton și această 
onoare revine polonezului Biawd- 
zin. In acest pluton, care numără 
aproximativ 60 de alergători, se gă
sesc și cicliștii români Moiceanu, 
Cosma, Șt. Suciu și Grîgore. Cei
lalți doi — Moldoveanu și Gh. Su
ciu — s-au pierdut pe primele ur
cușuri. După punctul de alimentare 
de la Aue (km. 134) în pluton în
cep frămîntările. Acțiunea avea să 
se concretizeze însă abia 20 km mai 
tîrziu, cînd un grup de 6 rutieri 
(P. Tessdaar, Oeschger, Kegel, 
Huster, Maes și Smolîk) se des
prinde și rulează evident mai rapid 
decît plutonul. Urcușul de la Stoll- 
berg, lung și greu, mai fracționea- 
ză încă odată plutonul. In grupul

Cu pînzele in vînt... Foto: P. Romoșan

Trimisul nostru la C.E, de lupte greco-romane, Gh. Cioranu, transmite:

Sportivii noștri au evoluat slab în prima zi
MINSK, 19 (prin telefon). Azi a 

început în Palatul Sporturilor din lo
calitate cea de-a XXIII-a ediție a 
campionatelor europene de lupte gre- 
co-romane. La marea confruntare a 
continentului sînt prezenți campioni 
mondiali, olimpici, cîștigătorii meda
liilor de aur de la ediția de anul 
trecut a „europenelor* de la Essen, 
campioni balcanici și alți luptători 
bine cotați pe arena internațională. 
Cu echipe complete s-au prezentat la 
această ediție a competiției zece țări, 
intre care Turcia, Suedia, Polonia,

Lucrările Consiliului Federației 

Internaționale de schi
BEIRUT (Agerpres). La Beirut 

au început lucrările Consiliului Fe
derației Internaționale de schi, Ia 
care participă delegați din 30 de 
țări. România este reprezentată de 
Petre Focșeneanu, secretarul ge
neral al Federației române de schi. 
Printre altele, s-au stabilit limitele 
maxime ale diferenței de nivel ad
mise în proba de slalom uriaș. In 
competițiile masculine, în proba 
care va cuprinde o manșă, diferen
ța de nivel trebuie să fie între 400 
șî 600 m. Dacă slalomul uriaș se 
desfășoară în două manșe, atunci 
diferența de nivel va fi de mi
nimum 250 m. Slalomul uriaș fe
minin se va organiza într-o sin
gură manșă, diferența de nivel 
admisă fiind între 300 și 450 m. 
De asemenea, s-a stabilit ca la 
Jocurile Olimpice de la Grenoble 
timpii înregistrați să fie cronome
trați în miimi de secundă. 

rămas să-i urmărească pe fugari 
sini și doi români, Moiceanu și Șt. 
Suciu. Sprintul final a fost cîștigat 
de tinărul rutier Piei Tesselaar 
care cucerește a doua victorie in 
această cursă. Simbătă este zi de 
odihnă la Karl Marx-Stadt, iar 
duminică — o dată cu etapa a 
XII-a, Karl Marx-Stadt—Plzen 
(170 km.) — începe asaltul munți
lor. CLASAMENTUL ETAPEI 
a XI-a : 1. P. Tesselaar (Olanda) 
4 h 5Sr2*. 2. Oescbger (Elveția) 4 h 
58:35, 3. Kegel (Polonia), 4. Huster 
(R.D.G.), 5. Maes (Belgia), 6. Smo
lik (Cehoslovacia), același timp.

Plutonul <ineluzîndu-i pe Șt. Suciu 
și Moiceanu) a sosit în 4h59:44. Gri- 
gore și Cosma — 5h02:25, Moldovea
nu — 5h07:lD, iar Gh. Suciu — 5009:00. 
In ClASAMEKTtlL GENERAL INDI
VIDUAL : 1. SMOLIK (Cehoslovacia) 
3<:hl4:51, 2. Maes (Belgia) la 2:44, 3. 
Kirilov (Bulgaria) la 5:28... ÎS. Moi
ceanu la 12:53... 18. Șt- Suciu la 16:35... 
30. Cosma la 21:00... 57 Moldoveanu 
la 57:25... «2. Grigore la 58:56... 64. Gh. 
Suciu la 1592:48. în CLASAMENTUL 
GENERAL PE ECHIPE : L Cehoslova
cia 1091102:38, 2. Polonia la 3:13, 3. 
B.D.G. la 4:12... 7. U.R.S.S. la 28:34, 
8. România la 29:45.

Bulgaria, România, Uniunea Sovietică 
și altele.

în prima reuniune, cea de vineri 
dimineață, printre primii care au 
început întrecerea s-au aflat și luptă
torii români. La categoriile 52 kg, 
57 kg și 63 kg — încă din primul 
tur reprezentanții noștri au avut ad
versari foarte puternici. Numai doi 
luptători români au reușit să termi
ne meciurile victorioși, Gh. Stoiciu 
(cat. 52 kg) și S. Popescu (cat. 63 
kg). Gh. Stoiciu a avut în per
manență inițiativa în fața sportivului 
polonez Haiduk, *pe care l-a întrecut 
la o diferent<ă de 2 puncte. L Baciu 
a susținut o partidă echilibrată cu 
Besergil. Cu cîteva secunde înainte de 
scurgerea celor nouă minute, Baciu

România—Spania 1-0
(Urmare din pag. 1)

fulgerătoare la fileu. Dar iată 
că, din setul al treilea, tenisma- 
nul spaniol prezintă un re
viriment neașteptat. El inter
ceptează cu voleuri foarte in
cisive mingile înalte ale lui Ți- 
riac, acționează cu prospețime și 
mult aplomb și, cu toate efortu
rile jucătorului român de a-și 
menține avansul, îl vedem pe 
Gisbert remontînd întreg handi
capul. Rolurile se inversează.

Spaniolul este cel care domină 
net, intră hotărît și în ultimul set, 
decisiv, conducînd cu 2—0, după 
10 ghemuri cîștigate la rînd1 Și 
intr-un moment cînd puțini mai 
credeau într-o revenire a lui Ți- 
riac se produce ultima răsturnare: 
sportivul nostru, renăscut parcă, 
face din nou dovada vitalității 
sale, care tinde să devină prover
bială și, cu un finiș irezistibil, 
trece de un Gisbert pe drept cu
vin t uluit. Scor final : 6—1, 6—2, 
5—7, 0—6, 6—2 pentru Țiriac.

Loviturile de teatru continuă... 
Tînăra speranță a tenisului româ
nesc, Ilie Năstase, joacă în fața 
lui Manuel Santana de parcă el

A VIII-a ediție a „Cupei Mamaia" la iahting
Incepînd de mîine, timp de o s3p- 

tămînă, lacul Siut-Ghiol de la Ma
maia devine scena pe care se va 
desfășura un „festival al pînzelor“. 
Veliști din cinci țări — R.D. Ger
mană, Polonia, R.F. a Germaniei, 
Bulgaria și România vor lua startul 
în competiția internațională „CUPA 
MAMAIA44, aflată la cea de-a VIII-a 
ediție. Concursul este deschis clase
lor FINN și F.D. (Olandezul zbu
rător). In același timp, specialiștii 
claselor snaip șî star vor participa 
ia prima lor confruntare internă. La 
clasa finn, țara noastră va fi repre
zentată de sportivii P. Svoboda, N. 
Oprea nu, R. Mînăstireanu, M. Gre- 
sianu și E. Enopian, iar la clasa 
F.D. startul va fi luat de echipajele : 
I. Alexandru—D. Nicolescu, N. Culi- 
că—D. Carabulea și L. Predescu— 
M. Carapancea. Alături de reprezenta
tivele naționale vor fi prezente la 

a încercat o acțiune de atac, dar a 
fost contrat de adversarul său, pără
sind salteaua învins la puncte. S- 
Popescu a avut în luptătorul ma
ghiar Baroczi un adversar incomod, 
în fața căruia nu s-a putut detașa 
decît în repriza a IH-a, cîștigînd net 
la puncte.

Alte rezultate din turul I ale spor
tivilor români : M. Bolocan pierde la 
tuș (min. 6) la Pohl (R.D.G.). I. Ță
ranii egal cu Berger (Austria), N- 
Martinescu egal cu Petrov (Bulgaria), 
Gh. Popovici pierde la puncte ia Kiss 
(Turcia), C. Bușoiu pierde la puncte 
la Kmet (Cehoslovacia). în turul 
II: 1. Baciu pierde la puncte
la Kazakov (U.R.S.S.) și totalizează 
6 puncte negative, fiind eliminat din 
competiție, Gh. Stoiciu pierde la 
puncte la Rîbalko (U.R.S.S.).

ar fi primul jucător al lumii! 6—0 
în setul întîi pentru mezinul e- 
chipei noastre și Santana este în 
totală defensivă. Este însă foarte 
greu să joci tot timpul în atac 
împotriva ultimului cîștigător de 
la Wimbledon. Tenismanul spa
niol face dovada excepționalei 
sale clase, plasează cîteva mingi 
cu măiestrie și începe să ia a- 
vans. După două seturi adjude
cate consecutiv de oaspete, el se 
distanțează la 3—0 în setul IV. 
în acest moment, cînd înserarea 
se așternea peste teren și tri
bune, arbitrul anunță ultimele 
două ghemuri. Le cîștigă Năstase, 
menținînd astfel scorul strîns la 
întreruperea jocului: 0—6, 6—8, 
6—3, 3—2 pentru Santana. Acea
stă partidă continuă azi, de la 
ora 15, după care se dispută me
ciul de dublu. Duminică, de la 
ora 14,30, ultimele două jocuri 
de simplu : Năstase—Gisbert și 
Țiriac—Santana.

Concluziile după această primă 
zi a meciului România—Spania 
nu sînt greu de formulat. Jucă
tori în formă, întîlniri de mare 
luptă, al căror rezultat final ră- 
mîne foarte deschis. 

start și echipajele cluburilor din țară: 
IDES, Electrica Constanța, Știința 
București și Marina Constanța.

Iată cîștigătorii edițiilor precedente: 
I. (1956) Snaip: Tazbir—Mîhalschi 
(Polonia), II. (1957) snaip: Ivan- 
cicî—Glîgor (Iugoslavia); III (1958) 
snaip: L. Predescu—I. Naum; iolă 
olimpică : N. Iliescu; star: N. Cal
can—G. Petrescu; IV. (1959) snaip: 
T. Millîo—M. Saghin; finn: Schloser 
(Polonia); star: P. Mânu—Gh. Pe
trescu; V. (1961) snaip: D. Po- 
povici—D. Bucurescu; finn: P. Svo
boda; star: N. Calcan—N. Navasart; 
VI. (1962) snaip: T. Millio—P. Ro- 
moșan; star: I. Naum—Gh. Constan
tin; finn: Hermann (RDG) și F.D. 
Reschwan (RDG); VII (1965) finn: 
Sehroder (RDG) ; F.D. : Frose—Mayer 
(RDG) ; start M. Băiceanu—I. Giu- 
glan ; snaip: V. Gelles—M. Cara
pancea. R. PAUL

ȘTIRI, REZULTATE
PARIS. La ediția din acest an 

a competiției cicliste „Tour de 
l’Avenir", care se va desfășura 
între 13 ți 23 iulie, și-au anunțat 
participarea echipe din 11 țări: 
Anglia, Belgia, Cehoslovacia, El
veția, Franța, R. F. a Germaniei, 
Italia, Iugoslavia, Luxemburg, 
Olanda și Spania. Fiecare echipă 
va fi formată din cîte opt alergă
tori. 'Nci

LONDRA. La Rochampton (An
glia) a început un turneu inter
național de tenis, la care partici
pă sportivi din Australia, Cehos
lovacia, Franța, Republica Sud- 
Africană, Anglia și alte țări.

• MOSCOVA. Federația uniona
lă de tenis a alcătuit echipa U.R.S.S. 
care va participa la campionatele 
internaționale ale Franței. Din 
echipă fac parte Metreveli, Lejus, 
Lihaciov, Korotkov, Egorov, Ka- 
kula șî juniorul Rubinov, iar Ia fe
minin Ana Dmitrieva, Kuceva, Mo
rozova și Islanova.

MOSCOVA. Astăzi, în sala Casei 
Centrale a Armatei începe un 
turneu internațional masculin de 
țah. în fruntea participanților se 
află campionul mondial Tigran Pe
trosian. Dintre ceilalți concurenți se 
remarcă prezența marilor maeștri 
internaționali Bilek (Ungaria)/ 
Boboțov (Bulgaria), Gligorici (Iu
goslavia), Pachman (Cehoslovacia), 
Uhlmann (R.D.G.), Najdorf (Ar
gentina) și Smîslov, Tal, Stein, 
Gheller și Bronstein (U.R.S.S.) 
România va fi reprezentată de 
marele maestru internațional Florin 
Gheorghiu.

Concomitent, Ia Kiev se vor în
trece șahistele, dintre participante 
remarcîndu-se în mod special 
campioana mondială Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.) și Alexandră 
Nicolau (România).

• In „Cupa campionilor Americii 
de Sud“ : Colo Colo — Universl- 
dad (Chile) 4—2 (1—1) la fotbal.
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