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Azi, in sala Floreasca Promoția 1967: 200 de absolvenți I.C.F viitori I
0 kitilnire atractivă
Progresul București -

Sparta Praga
In finala „C. C. E,“fi

la tenis de masă
de
se

cnce-
,Cupa cam-

Maria
Ba-

europeni*.
Victoria

Crișan — 
Zaharia— 
Floreasca. 
ora 19.30

Jucătoarelor de tenis 
masă de la Progresul li 
oferă astăzi prilejul să ob
țină nn frumos succes: 
rirea trofeului 
pionilor 
Alexandru,
biciuc și Carmen 
rezervă fiind 
întîlnesc, în 
cn începere 
— formația 
hnslovaciei. echipa Sparta Pra
ga. Meciul contează pentru 
returul finalei celei de a pa
tra edilii a „C.C E “.

După cum se știe, în pri
ma manșă, Progresul a învins, 
I« Praga, cu 5—4. Cu atît 
mai mult, jucînd acasă, este 
de așteptat o victorie româ
nească. Lucru perfect posibil, 
chiar dacă am lua ca punct 
de reper numai partida de 
săptăinîna trecută. Să nu ui
tăm că la Praga Carmen 
Crișan a întrecut toate aștep
tările, în timp ce Victoria Babi- 
ciuc (revelația din semifinala 
cu TSG Berlin) și campioana 
Europei, Mana Alexandru, au 
avut evoluții mai slabe. De 
data aceasta sperăm ca și cele 
două jucătoare să se compor
te Ia valoarea lor. Reprezen
tantele Progresului pot termi
na învingătoare și cu aceasta 
să cucerească titlul de cea 
mai bună echipă feminină de 
club de pe continent. Făcînd 
această afirmație, nu neglijăm 
cu nimic forța de joc a oas- 
petclor, printre care se numără 
nume cunoscute: Luzova, Kar- 
likova, Krupova sau Svarzova. 
Foarte probabil ca ele să fi 
reușit să depășească eclipsa 
de formă manifestată acum 
cîteva zile. Totuși, sufragiile 
noastre merg cu jucătoarele 
românce care, pe teren propriu, 
pornesc cu prima șansă.

Doina
sala

de la
campioană a Ce-

profesori și antrenori
Interviu cu prof. unit LEON TEODORESCU, rectorul 

Institutului de cultură fizică

De la stîrșitul lunii aprilie studenții anului IV al In
stitutului de cultură fizică au spus „adio" amliteatrelor și 
laboratoarelor. Pentru ei anul universitar s-a încheiat, 
în cursul acestei luni vor susține ultimele examene înainte 
de a deveni absolvenți ai institutului. Va urma, in iunie, 
Examenul de stat și apoi in iulie, repartizarea in postu
rile unde urmează să-și desfășoare activitatea incepind 
cu anul școlar 1967/1968.

Interviul pe care l-am solicitat tovarășului profesor 
universitar LEON TEODORESCU, rectorul Institutului de 
cultură fizică, are ca principală temă gradul de pregă
tire și perspectivele actualei promoții de absolvenți ai 
I.C.F.

moției 1967. Sînteți, desi
gur, în măsură să ne dați 
cîteva cifre...

— Considerăm actuala 
promoție de absolvenți ai 
institutului nostru, care va 
număra aproape 200 de ti
neri și tinere, printre cele

• Bănuim că la această 
dată consiliul pedagogic al 
institutului și-a cristalizat 
opinia în ceea ce privește 
valoarea specifică

mai reușite din ultimii ani. 
Dovadă: aproape 40 la 
sută dintre viitorii absol
venți vor încheia anul IV 
cu medii de la 
Este una din 
care s-a străduit 
cit mai armonios 
munca practică,
de îndatoririle și răspun
derile care vor apăsa 
umerii ei, mîine, cînd 
solvenții vor activa 
profesori și antrenori.

• Ne-ați putea reco
manda cîțiva absolvenți că
rora le întrevedeți o foarte 
rodnică activitate la 
dră, în săli, sau 
nurile de sport ?

— Exemplele 
meroase. Tocmai 
nu este de loc

7 în sus. 
promoțiile 
să îmbine 
studiul cu 
conștientă

pe 
ab-
ca

pe
cate- 
tere-

sint 
de 
ușoară o 

ierarhizare strictă a valo
rilor. Aș aminti, totuși,

nu-
aceea

Interviu consemnat de
TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Incepind de azi, pe arena Voința
Cea mai mare întrecere internă de popice a anului

Timp de patru zile, moderna popleărie de la stadionul 
Voința din Capitală (Pipc-ra, capătul tramvaiului 5), va găz
dui întrecerea finală a celor mal bune io formații masculine 
din tară. Printre echipele care candidează la titlul de cam
pioană pe 1967 sînt Petrolul Ploiești. Olimpia Reșița, Fla
căra Cîmpina, Rapid București, Voința Oradea etc.

Iată programul : joi și vineri de la ora 8 — calificări, sîm- 
bătă de la ora 13 — turneul final al primelor șase clasate în 
calificări, duminică, de la ora 8.» turneul final.

I
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Miercuri dimineața a părăsit Capitala delegația Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, va face o vizită prie
tenească la Budapesta.

Din delegație fac parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al 
Alexandru 
Prezidiului 
Berghianu, 
P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, 
Janos Fazekaș, membru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte ai Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Turcuș, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salu
tată de tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, de membri 
și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și organizații obștești.

An fost de față Argyelan Sandor, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Ungare la București, și membri ai 
Ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit conducătorilor de partid 
și de stat buchete de flori.

P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, 
Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Maxim 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al

★

din Budapesta, inem- 
de tovarășii Jânos 

Central al Partidului

La sosire, pe aeroportul Ferihegy 
brii delegației au fost întîmpinați 
Kădăr, prim-secretar al Comitetului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U.. președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc țărănesc. Antal Apro, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc, Zoltan 
Komocsin, membru al Biroului Politic, secretar a! C.C. al 
P.M.S.U., dr. Miklos Ajtai, membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc, Kăroly Nemeth, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc de partid Budapesta, 
Jânos Peter, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, 
dr. Gyorgy Csanădi, ministrul transporturilor și comuni
cațiilor, Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare Ia Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta, și membrii Ambasadei. 
Un grup de pionieri au oferit oaspeților buchete de llorL

(Agerpreș)

Halterofilii progresează,
dar... cu încetinitorul

15 recor- 
realizate

număr de 
republicane
campionat constituie, 
îndoială, un succes 

al halterofililor

Amenajări importante 
la ștrandul Tineretului 

A

Respectînd o veche și 
Inimoasă tradiție, ștrandul 
Tineretului din Capitală se 
prezintă și în acest an cu 
noutăți pentru cei ce-1 vor 
vizita, fie ca înotători (la 
concursuri șl la antrena
mente), fie ca amatori de 
a petrece o duminică în 
mod plăcut, în aer liber. 
După cum s-a mai anun
țat, în acest sezon, ștrandul 
Tineretului va fi deschis 
în fiecare duminică pentru 
public. Pentru aceasta, pe 
lingă cele 6 terenuri de 
tenis existente încă de 
anul trecut, au fost amena
jate încă 6, iar în scurtă 
vreme vor mai fi date în 
folosință 8. De asemenea, 
a fost construit un poli
gon de tir sportiv, iar nn 
altul se află în lucru.

De mare importanță sint 
modificările făcute instala
ției de încălzire a apei: 
a fost schimbată înfreaqa 
conductă care încălzește 
bazinele, iar vechiul boiler 
a fost înlocuit rti altul nou 
de mare capacitate. Ca ur-

bazinul de 50 m (în 
se antrenează înotă- 
poate fi golit, cură-

mare, 
care 
torii) . 
țat, umplut și încălzit în 
maximum 18 ore. Tot pen
tru a se asigura sportivilor 
condiții cit mai bune de 
pregătire, bazinele 
și cel de sărituri 
împrejmuite cu 
înalte de sîrmă.
acesta, bazinele vor putea 
fl folosite exclusiv de îno
tători.

Tov. Nicușor Constanti- 
nescn, conducătorul bazei 
sportive de la ștrandul Ti
neretului, ne-a asigurat că 
în săptămînile următoare 
vor fi luate și alte măsuri 
menite să permită desfă
șurarea activității sportivi
lor în condiții optime (ne 
referim, desigur, la perioa
da lunilor de vară), iar 
atunci cînd centrul de ini
țiere la înot își va deschi
de porțile, miile de copii 
și instructorii lor vor fi 
primiți și ei cu brațele des
chise. (D. ST.).

de 50 m 
au fost 
garduri 

In felul

Complet reamenajat, ștrandul Tineretului din Capitală 
găzduiește antrenamentele înotătorilor, poloiștilor și 
ale săritorilor de la trambulină, tn imagine, un aspect 

de la antrenamentul juniorilor de la Steaua 
Foto : V. Bageac

la un 
fără 
frumos 
noștri. Față de ultimele în
treceri, putem afirma că
acest campionat a scos în 
evidență o preocupare mai 
mare pentru ridicărea VA
LORII PERFORMANTELOR 
din partea antrenorilor și

La închiderea ediției
O grea Infringere a echipei noastre de fotbal

Elveția România 7-1 (3-0)!
— Dc la trimisul nostru

ZURICH, 24 (prin telefon). 
— Așa cum probabil cei 
mai mulți dintre dv ați 
văzut pe ecranele televi
zoarelor, echipa noastră de 
fotbal a suferit, în mod sur
prinzător, una dintre cele 
mai severe înfrîngeri din 
cariera sa, fiind întrecută 
de formația Elveției cu ca
tegoricul scor de 7—1. 
Transmit aceste rînduri la 
puține minute de la termi
narea meciului, copleșit 
încă de acest eșec care a 
mîhnit, desigur, pe toți iu
bitorii fotbalului de acasă.

special, V. PAUNESCD -

Uimiți au fost 
100 de ziariști 
talieni, francezi și vest-ger- 
mani care au venit la acea
stă partidă așteptînd o e- 
voluție a echipei române 
în măsură să justifice pre
tențiile emise la primul loc 
în grupă. Deziluzie 1 For
mația noastră a jucat sub 
orice critică, a fost de ne
recunoscut, primind un gol 
după altul, cu o ușurință 
de necrezut. In aceste con
diții, orice descriere a me
ciului este de prisos. Voi 
reveni miine.

și cei peste 
elvețieni, 1-

Au înscris : Kunzli (min. 
12 și 67), Quentin (min. 15, 
82), Blăttler (min. 46 și 59) și 
Odermatt (min. 63), respec
tiv, Dobrin (min. 70).

Arbitrul francez, Lacoste 
a condus formațiile :

ELVEȚIA: Kunz — Tac- 
chella, Perroud, Michaud, 
Pfirter — Odermatt, Băni, 
Durr — Kiinzli, Blăttler, 
Quentin.

ROMÂNIA i M. Ionescu 
(min. 46 Datcul — Popa, 
Nunweiller 111, D. Nicolae, 
Mocanu — Ghergheli, Do
brin — Pîrcălab, Dridea, 
1 Ionescu, Lucescu.

halterofililor. în această 
privință există multe exem
ple. Ne limităm doar la 
cele oferite de campioni, 
adică Ia acei sportivi care 
se află în vederile selec
ționerilor. Recordmanul ab
solut al tării, Gh. Mincu, 
la numai 23 ani (vîrstă mi
că pentru un greu care 
cîntărește 130 de kg) a în
registrat de la campionate
le de anul trecut și pînă 
astăzi un salt de 27,5 kg- 
Rezultatul său este destul 
de bine cotat pe plan in
ternațional, dar sperăm ca 
actualul record (467,5 kg) 
să fie din nou îmbunătățit. 
Mincu are mari resurse fi
zice, dar există pericolul 
(este părerea unanimă a 
specialiștilor noștri) ca el 
să mai crească în greuta
te. Or, cîteva kilograme în 
plus îi vor dăuna asupra 
mobilității, în special la 
procedeul smuls, unde și 
așa campionul nostru este 
încă deficitar.

Care sint progresele ce; 
forlalți campioni ? M. Cris- 
tea : 7,5 kg ; D. Niculescu» 
10 kg; Z. Fiat: 2,5 kg f 
Gh. Teleman: 5 kg și F. 
Balaș : 2,5 kg. După cum 
se vede, aproape toți cam
pionii au progresat față de 
campionatele anului trecut. 
Sint însă ele în măsură

ION OCHSENFEID

(Continuare in pag. a 2-a)
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Zi de zi; mii de tineri se avîntă în pasionante întreceri sportive 
care-i reconfortează după orele de producție sau de învățătură. Mulți 
dintre ei pășesc pentru prima dată într-o întrecere sportivă, încearcă 
să deslușească „tainele" unei ramuri de sport pe care au îndrăgit-o. 
Și cit de ușor le vine cînd alături de ei se află neobositul instructor 
voluntar, care le călăuzește primii pași, nesiguri șl timizi, ca la orice 
început de activitate nouă. De la el învață primul start reușit pe 
„sută", un prag bine prins la „lungime".

Cluburile și asociațiile sportive 
din orașul București, preocupate de 
sporirea continuă a numărului ce
lor care practică exercițiile fizice 
și sportul, au format an de an. noi 
și noi instructori sportivi pe ra
muri de sport. în Capitală, numă
rul lor este de aproape 5000, ceea 
ce înseamnă aproape 7 instructori 
pentru fiecare asociație sportivă. 
De altfel, nu este greu să le iden
tifici prezența în multe asociații 
sportive. Te călăuzesc rezultatele 
pe care aceste asociații le. obțin 
în activitatea sportivă.

Multe echipe activează în cam
pionatele raionale, orășenești sau 
de calificare, fiind pregătite, și în
drumate cu competență de inimoșii 
instructori voluntari, așa cum sînt 
cele de volei, handbal și tenis de

Halterofilii progresează,
(Urmare din pag. 1)

să ne mulțumească,? Cercetînd 
cu atenție statisticile ultimilor 
ani, constatăm că pe plan inter
național se înregistrează o creș
tere medie a performanțelor la 
fiecare categorie de 7,5 kg. 
Or, după cum se vede, din cifre
le relatate mai sus, F. Balaș, Gh. 
Teleman și Z. Fiat, trei dintre cei 
mai talentați halterofili ai țării 
au progresat doar cu 2,5—-5 kg. 
După părerea noastră, Z. Flat și 
F. Bhlaș nu și-au îmbunătățit 
suficient rezultatele pentru, că er. 
manifestă deficiențe în tehnica 
smulsului, iar GH. Teleman în 
crea- a împinsului. Pentru a‘ fi în
lăturate,' aceste lipsuri trebuie să 
stea în mod permanent! în aten
ția antrenorilor și a sportivilor 
respectivi.

în urmă cu doi ani; Z. Fiat 
a smuls tot atît ca și acum. De 
ce? Ce pot răspunde antrenorii 
care l-au pregătit ? în ce privește 
rezultatul lui F. Balaș există cî- 
teva' probleme care merită; a fi 
discutate. F. Balaș avind 70 kg 
(deci, cu 2,5 kg mai mult decît 
greutatea admisă la cat. ușoară și 
cu 5'kg mai puțin- dec-ît' greutatea 
prevăzută la „semimijlocie*') a 
preferat să concureze în categoria 
semimijlocie. Pe plan european; 
recentul său rezultat, de 407,5 kg, 
nu reprezintă însă prea mult, în 
timp ce o performanță în jur 
de 400 kg care ar putea să o 
obțină la „ușoară"' este foarte 
bine cotată. Noi credem că an
trenorii fac o' greșeală menți- 
nînducT în concursurile interne la

CAMPIONII șr PERFORMANTELE DIN- ULTIMII ANI*
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.categorial semimijlocie; cu atît 
mai mult cu cit se știe precis 
<că în. marile întreceri, internațlo- 
ihate, F. Balaș va lua startul tot 

categoria ușoară !' Antrenorii. 
$3! afirmă că' nu doresc să-l’ 
arăbească* pentru toate concursu
rile; o slăbire* permanentă; dău- 
iîhd: asupra capacității dt> efbrt 
-a ^organismului; De acord! Dan. 
«®edem că printn-o alimentație 
națională, F. Balaș ar putea, să-și 
asigure o greutate constantă de 
(67i-68: și mr de 69—70 kg. Și 
«dacă F. Balaș ar concura întot
deauna la categoria ușoară, atît 

cît și antrenorii ar putea 

masă ale asociațiilor sportive Gri- 
vița Roșie și M.T.Tc., oea de volei 
feminin de la asociația I.S.B., e- 
chipa de rugbi juniori a asociației 
sportive Gloria, cele de volei, 
handbal, fotbal și atletism de la 
asociațiile sportive FI. roșie. Spar- 
tac etc.

în unele asociații și cluburi spor
tive se acordă, atenție deosebită 
muncii entuziaste- depuse de in
structorii sportivi. Aceștia; sînt sti
mulați și recompensați pentru re
zultatele obținute, iar cei mai buni 
ajutați să-și perfecționeze califi
carea; să devină antrenori. Așa 
s-au petrecut lucrurile cu instruc
torii sportivi Ion Langa de la aso
ciația sportivă M.T.Tc., Mircea. 
Rusu — asociația Grivița Roșie, 
Tudor Bălan — asociația T.U.G., 

dar... cu încetinitorul
avea înaintea fiecărei competiții 
internaționale o imagine fidelă 
asupra gradului de pregătire și 
a performanțelor sale.

Și pentru că scriem despre 
slăbire, metodă din nefericire 
destul de des întîlnită; vom dez-, 
bate pe scurt* această, problfemăi 
Din capul locului trebuie- să pre
cizăm că practica- slăbirii» înainte 
de concurs la juniori trebuie 
evitată cu desăvîrșire; Organis
mul tînăr, în permanentă creștere 
suferă enorm în urma: unei slă
biri artificiale.

Un exemplu, concludent ni-1 ofe
ră cazul lui A. Holțer, un sportiv 
cu mari calități de te C.S.M: Cluj, 
înaintea campionatelor republica
ne de juniori, pentru a putea 
„face" categoria, a slăbit 3 kg. 
Cu toate acestea, atunci, el. a 
realizat uir valoros record de 
juniori la categoria ușoară (350 
kg). După numai o lună, Holțer 
s-a prezentat la campionatele de 
seniori pentru a participa tot la 
cat. ușoară și a... slăbit din nou 
3 kg ! De data aceasta; Holțer 
s-a> resimțit și nu a- realizat de
cît 342,5 kg. Deci, un regres de 
7,5 kg în numai 4 săptămîni!

Fbar fi fost firesc ca A. Holter 
să participe la. categoria imediat 
superioară, (75 kg)? Credem că 
antrenorul, său T. Roman (de alt
fel un bun specialist și un ani
mator al sportului cui haltere- din 
Cluj) a comis o dublă greșeală: 
a indicat slăbirea unui junior și 
l-a introdbs în două concursuri 
importante, la un interval de nu
mai o lună, lată de ce; conside
răm foarte bună orientarea; antre

1

norului Gh, Apostol al cărui, fiu 
(T. Apostol — un junior fbartfe 
talentat) nu a mai concurat la 
campionatele de seniori.

NU putem, trece însă cu. vede
rea faptul: că' federația de spe
cialitate a programat la un inter
val prea scurt cete două, cam- 
pionate republicane, individuale; 
deși se putea, presupune că nu
meroși juniori von lua startul și 
la- campionatele seniorilor. Anul 
trecut, de pildă, între cete două 
competiții a fbst un interval de 
trei luni; Deci mai multă grijă 
pe> viitor în alcătuirea calenda
rului intern.

Ibn Tătaru și Ilie Pițigpi de la 
Dîmbovița și cu alții care au luat 
examenele de antrenori la; cursurile 
fără frecvență organizate în anul 
1966.

în asociațiile- sportive Dîmbovița, 
Grivița Roșie, Confecția, Vulcan, 
Flacăra roșie, C.P.B. munca in
structorilor voluntari estc eviden
țiată deseori prin, intermediul pa
nourilor de onoare, al emisiuni
lor stațiilor de radioamplificare 
etc...

Din păcate însă, lucrurile nu 
stau așa în toate asociațiile și clu
burile sportive din Capitală. în* 
unele întreprinderi și instituții 
instructorii formați de-a lungul 
anilor s-au descalificat datorită 
neatragerii lor în activitatea spor
tivă. Ei au rămas doar pe hîrtie, 
în evidența asociațiilor și cluburi
lor sportive. în alte cazuri, numă
rul instructorilor sportivi care ac
tivează. este cu mult mai mic de
cît al celor care au fost școlari
zați în anii anteriori. De pildă, la 
asociația sportivă Tehnometal, din 
cei 15 instructori școlarizați, doar 
3 sînt prezenți în activitatea spor

Dinamovistele, campioane republicane

ECHIPA DINAMO BUCUREȘTI, prima formație a. voleiului 
nostru feminin, ciștigătoare — in cea de a XV IlI-a edffie a princi
palei competiții interne — pentru a opta oară a titlului de cam
pioană republicană. în picioare, de la stingă spre dreapta : Marilena 
Șfefănescu, Doina Belgea; Ileana; Gheorghescu, Doina Ivănescu 
(căpitana echipei), Elisabeta Nodea, Lia Vanea-Iliescu, Margareta 
Șorban și Gheorghe Corrstantinescu (antrenorul echipei) ; jos, de 
la stingă spre dreapta: Emilia Vamoșiu, Alexandrina Constantinescu, 
Lucia Vanea și Helga Bogdan.

Foto : Constantin Stoicescu

„CIRCUITUL REGIUNII PLOIEȘTI"
Cea' de a. Xl-a ediție a tradi

ționalei competiții cicliste «Cir
cuitul regiunii Ploiești" a reunit 
la- stert 67- de concurenți români 
și bulgari. Traseul. (444 km) a 
fost împărțit în trei etape : Plo
iești — Urlați — Ploiești (133 
km),. Ploiești. — Pucioasa — Tîr- 
gpviște — Moreni — Ploiești 
(156 km), și. Floiești — Buzău. — 
Ploiești. (155 km). S-au remarcat 
rutierii Tudor Vasile (București 
I). — învingătorul, competiției, C. 
Gonțea (Voința Ploiești) și M. 
Rîndașu (Steaua I) care au cîș- 
tigat cîte o etapă și Ivan Ior- 
danov (Ț.S.K.A. II — Sofia).

Concurs de viteză pe circuit la Arad
Duminică s?a desfășurat la. 

Arad un concurs motociclist 
de viteză, la care au participat 
alergători din Timișoara, Reșița. 
Brașov, Satu Mare, Oradea și 
Arad. Cursele, aprig disputate, 
au constituit a ultimă verificare 
a pregătirilor făcute, de sportivi 
în vederea campionatului repu
blican de viteză care începe' 
duminică Ia Tr. Severin. Iată în
vingătorii pe* clase : Ibsif Papp 
(I;R.A. Satu Măre) la 125 și kS 
cmc, 2; Dieter Tiirbacii' (Progre
sul' Timișoara) la 250 cmc și neli-

tivă, ceea; ce este mult prea puțin, 
pentru, numeroșii salariați dornici 
să practice diferite sporturi, să fie 
îndrumați. La asociațiile sportive 
din raionul TI Vladimirescu, din 
14 instructori sportivi formați, ac
tivează doar unul singur la fot
bal.

Experiența ne dovedește, de ase
menea, că nu este suficient să șco
larizăm mereu alți și alți instruc
tori voluntari, ci acei formați în 
anii trecuți trebuie îndrumați și 
stimulați în activitatea desfășura
tă, ajutați să aducă o contribuție 
sporită la* dezvoltarea activității 
sportive din asociații și cluburi.

Cifrele din evidență pot avea 
valoare doar în cazul, cînd ele in
dică existența reală în activitatea 
sportivă din întreprinderi, instituții 
și școli a instructorilor sportivi, 
călăuze sigure- pentru miile și ze
cile de- mii de tineri și tinere care 
vor să se împrietenească cu spor
tul. Iată direcția spre care trebuie 
să-și îndrepte atenția organele și- 
organizațiile sportive din Capitală.

prof. GH. ZAVERA

CLASAMENTE GENERALE FI
NALE: individual: 1, TUDOR 
VASILE (București I) 111120:1.7; 
21 Alexandru Sofronie (Bucu
rești I) Uh20:31, 3. Mircea, Rîn
dașu. (Steaua I) llh20:32, 4. Ni- 
colae Ciumete (București I) 
llh20:47, 5. Ivan Iordanov
(Ț.S.K.A. II) llh20:57; echipei
1. BUCUREȘTI I 34h01:45, 2t 
Steaua I 341103:09, 3, Ț.S.K.A. 11
— Sofia 34hl0:09, 4. Ț.S.K.A. I
— Sofia 34hll:24, 5. București II 
341121:29.

I. TA'NASESCU-coresp.

mitat; Werner Hirschvogel (C.S:M.
Reșița) la, 350 cmc.

ȘTEFAN IACOE — coresp. 
principal

POLC Azi, restanțe în campionat
Etafta. a H-a’ ai campionatului re* 

publican de polo se va- desfășura 
duminieăt după- următorul program: 
București : Steaua — Mureșul Tg. 
Mureș, I.C.Fj — Crișul Oradea 
(ștrandul Tineretului,, de la ora 11),

viitori profesori 
și antrenori

(Urmare din. pag. 1)

în* primul rînd, numele Iui Ion 
Negulescu și Adrian Prescoraiță, 
tineri care au obținut note de 10 
pe toată linia, în semestrul I, 
și care, după previziunile șefi
lor noștri de catedre promit să 
mențină și în actuala sesiune de 
examene performanțe maxime. 
De pe o listă a studenților frun
tași din ultimul an n-ar lipsi nici 
numele altor tineri ca Marius 
Bologa, Doina Bălașa, lanos Fe- 
chete, Sergiu Gătăneanu; Alexan
dru Calamar, Dan Polizu, Stelian 
Ștefănuț, Gheorghe Valeriu, Ale
xandrin Moraru și Gheorghe Tul- 
van. Aceștia — la prima solici
tare a memoriei — îmi apar cei 
mai bine pregătiți viitori absol
venți, pentru care subscriem cu 
toată convingerea că>. vor în
dreptăți încrederea ce. li se 
acordă. Sînt tineri care au do
vedit vocație pentru această pro
fesiune, o pasiune nestinsă, do
rința permanent vie de a se au- 
todepăși prin studii și cercetări 
de laborator al’ căTor volum a 
întrecut cu mult prescripțiile 
didactice.

•- N-am dori să rămînem 
în... zona „vîrfurilor* actua
lei promoții, ci să- știm tot
odată dacă întreaga serie de 
absolvenți 1967 va fi în mă
sură să răspundă multiplelor 
cerințe ce le implică; pe de 
o parte învățămîntul; iar pe 
de altă parte activitatea 
sportivă de performanță.

— Noi nutrim convingerea că 
despre actuala promoție, în tota
litatea ei, vom auzi cuvinte de 
laudă. Cunoștințele acumulate de 
viitorii absolvenți, pregătirea 
multilaterală ce le-a- fost asigui 
rată, îi vor ajuta- să facă față 
cu succes obligațiilor: ce le vor 
reveni pe locurile lor de muncă. 
Sigur; va trebui să intervină: și 
efortul, fiecăruia de a nu; se lăsa 
în nici un moment depășit ci; 
dimpotrivă, de a fi în pas cu 
ACTUALITATEA, cu tot ce va 
interveni — și va interveni, 
fără îndoială — mai; bun în* pri
vința. principiilor metodice cai și 
în dezvoltarea tehnicii și pregă
tirii- în diferite ramuri sportive; 
ai celor olimpice mai ales.

Și o ultimă întrebare t 
după ce criterii se va fa«* 
repartizarea;?

— Evident, în primul rînd după 
mediile obținute;, deci un; criteriu 
strict valoric; Apoi, în funcți» 
de specializare, astfel' ca viitorii 
profesori’ să poată aduce w con
tribuție substanțială' și ca antre
nori; pentru descoperirea și for
marea, unor elemente cu mari 
posibilități de afirmare, îndeosebi 
în acele ramuri în’ care sîntem. 
pe plăn național, încă deficitari 
— gimnastică, atletism; înot, 
unele, jocuri sportive. De aseme
nea, vom căuta- să. acoperim 
unele goluri, de cadre didactice 
într-o- serie de regiuni- care re
clamă stringent aceasta: Su
ceava, Oltenia, Maramureș, Iași. 
Crișana etc. Beneficiarul princi
pal în cazul promoției 1967 va 
fi, în principal, ȘCOALA.

Un fapt pozitiv care țtn_ să-l 
subliniez, în» final»: în. majoritatea 
cazurilor,- nu s-am manifestat 
preferințe penttu un lbc' de mun
că- sau altul ci, așa cum au re. 
levat adunările- organizației U.T>C„ 

'• viitorii absolvenți, s-au arătat 
' gata să; muncească acolo unde 

se simte mai mult, mai pregnant, 
lipsa de cadre. Este un aspect 
îmbucurător care dovedește o 
maturitate ai tineretului nostru, 
o. creștere a. spiritului, de răspun
dere, a: conștiinței- față; de ne
voite lai scară republicană, ceea 
ce face' cinste- acestei promoții !

Dinamo — Rapid- (bazinul Dinamo,- 
arai 12); Cluj :. Voința." — Industria 
linei Timișoara ; AradL I-.C-A. — Po
litehnica Cluj.. Restanțele Mureșul 
— Dinamo, și industria linei — Stea
ua se dispută- azi«



Qasch^t

Farul Constanta 
a promovat în categoria A 
ICHF (seniori) și Tînărul dmamo- 
vist (juniori) campioane ale Capi- 

tcdei

Cu jocurile desfășurate sîmbătă 
șl duminică, au liiat sfîrșit și între
cerile echipelor masculine partici
pante la seria I a categoriei B. Pe 
loeul întâi s-er clasat formația Farul 
Constanța, care a cîștigat toate cele 
18 meciuri susținute. în felul acesta 
echipa antrenată de maestrul spor
tului Emanuel Răducanu a promo
vat în categoria A. Iată lotul fo
losit : Em. Băducanu, A. Po novici, 
S. Cincu, G. Leonte, N. Gavrizescu, 
R. Bujor, C. Cinclea, A. Ioan, A. 
Hroni, D. Dumitru, V. Răileanu.

Clasamentul final este următo
rul :

31 Farul C-ța
2. Voința Buc.
31 Comerț. Tg.M.
4. Progresul Buc.
5. A.S.A. Bacău
6. Petrolul PI.
7. Constr. Arad
8. Unio S. Mare
9; A.S.A.. Sibiu

10. Rapid Deva

A S.A. Sibiu :

18 18 0 1263— 912 36
18 14 4 1111— 979' 32
18 10 8 1053— 992 23
18 9 9 1107—1085 27
18 7 11 1052—1077 25
18 7 11 1051—1141 25
18 7 11 1022—1133 25
18 7 11 990—1203 25
IS 6 12 1052—1139 24
18 5 13 1018—1070 23

ii Rapid Deva au
retrogradat în campionatele de ca
lificare.

★
Campionatul, de seniori al Capi

talei a fost dominat de formația 
ICHF I (antrenor Cristian Popescu) 
care a< realizat și un coșaveraj ex
celent : 1637—1150. Clasament fi
nal : 1. ICHF I 40 p, 2. Electri
ficarea I 87 p, 3. Gloria ISPH I 36 
p, 4, IPRQMET I 34 p, 5. Olimpia 
M-I. 30 p (o neprezentare), 6. Teh- 
nica Confecții 28 p, 7. Sănătatea I 
23 p, 8. Proiectantul 22 p (o nepre
zentare). La juniori, formația Tînâ- 
rul dinamovist (antrenor Teodor 
Giurcuteseu) a cucerit primul loc 
după 16 jocuri în care a cunoscut 
o singură dată înftîngerea. Clasa
ment : 1. Tînărul dinamovist 31 p,
2. Șc. sp. nr. 2. 29 p, 3. Șc. sp. nr- 1 
27 p (o neprezentare), 4. Academia 
Militară 24 p, 5. Rapid 24 p, 6. Li
ceul nr. 35 23 p, 7. Clubul sportiv 
școlar 20 p, 8. Steaua 20. p, 9. Pro
gresul 16 p (o neprezentare).

Final pasionant în campionatul masculin
A mai rămas doar o sintgiiTă eta

pă pînă la încheierea uneia dintre 
cele mai disputate ediții ale came 
penatelor republicane de handbal, 
înaintea acestui ultim examen, în 
seria I feminină, RAPID BUCU
REȘTI — așa. după cura am mai 
anunțat — este noua campioană re
publicană", iar- Voința Sighișoara nu 
mai poale evita, retrogradarea. In 
ce privește ultimele locuri și la bă
ieți situația este pe deplin’ clară : 
Politehnica Galați, și Agronomia Iași 
nu mai au practic nici a șansă de a 
mai rămîne' în prima serie*.

In schimb, lupta pentru titlu la 
echipele masculine este foarte pasio
nantă pînă la ultima etapă’. Deci, 
abia după consumarea ultimelor 
jocuri vom ști dacă Dinam® Bucu
rești își va păstra titlul sau dacă 
Steaua va întrerupe șirul victoriilor

Duminică, un
După cum se știe, duminică 28 

mai 1967, program uL concursului 
Pronosport nr. 21 cuprinde me
ciuri de mare importantă în de
finitivarea clasamentului catego
riei A, 2 întîlniri din categoria 
B și 4 întîlniri din campionatul 
italian.

Este bine* să vă depuneți bu
letinele din vreme întrucît se 
prevede o participare numeroasă.

Meciurile : X. Lanerossi — Bo- 
ltogna și XI. Mantova — Interna
ționale, din programul concursu
lui Pronosport de duminică 28 
mai 1967, se vor disputa, conform 
hotăririi Ligii italiene de fotbal, 
în ziua de joi 1 iunie a.c. Me
ciurile rămîn valabile în concurs 
iar rezultatele complete ale con
cursului din 28 mai a.c. vor fi 
cunoscute în seara zilei de joi 
1 iunie a.c.

Toate privirile spre viitor...

în primul rînd — calitatea!
Pretutindeni, îu țările cu fotbal 

avansat sau aflai pe drumul afir
mării, se manifestă- o grijă deo
sebită față de pregătirea unei 
noi generații de sportivi valo
roși care să corespundă cerințe
lor complexe ale jocului modern.

în ceea, ce privește fotbalul 
nostru, problema „rezervorului" 
de elemente tinere, se impune a 
fi rezolvată- grabnic la nivelul 
cerințelor organizatorice și meto
dice moderne.

Receptiv la aceste- irămintări, 
colectivul de antrenori de la 
Centrul de copii și juniori „23 
August" din. București și-a cana
lizat, în ultima perioadă, toate 
eforturile pentru îmbunătățirea 
laturii organizatorice și tehnico- 
metodice a activității de instruire 
a copiilor și juniorilor.

Profilul centrului nostru a per
mis efectuarea unor verificări 
precise a formelor moderne de 
organizare, a instruirii, a apli
cării metodelor științifice de an
trenament sau a criteriilor noi de 
selecție.

O analiză sumară a primelor 
rezultate a scos la iveală cîteva 
lucruri foarte importante care 
pot avea efect direct asupra îm
bunătățirii activității. Astfel, s-a 
ajuns la concluzia că, in cadrul 
centrelor de copii și juniori tre
buie rezolvată, în principal, sar
cina instruirii de performanță 
prin cuprinderea masivă a celor 
mai valoroase elemente care, în 
jurul vîrstei de 14—15 ani, tre- 
cînd cu succes, peste încercările 
pubertății, să oîere un coeficient 
ridicat de certitudine a confir
mării, la senioraL

în momentul de față, circa 60°/« 
din centrele de inițiere și-au în
dreptat atenția spre copiii de 
11—14 ani, vîrsta care dă cel 
mai ridicat coeficient de incerti
tudine. Această orientare nu va
lorifică decît în foarte mică mă.

handbalistilor dinamoviști, așa cum 
a mai făcut-o în 1963. Iată cla* 
samenteie :

MASCULIN

1. Dinam o Buc.
2. Steaua Buc.
3. Polit. TiiHL
4. Univ. Buc.
5. Din. Bacău-
6. Din. Brașov
7. C.S;M. Reșița
8. Rai. Teleaâ-
9. Polit. Galați 

10: Agronomia Iași

17 16 0 
17’16* 0- 
it r o
17 S-L
17 8 0
17 8 0’
17 7 0
17 6 2
17 4 2
17 0 1

1 295:154 32
1 281:177 32
8 260i:2t6' 18
8 225:196 17
9 235:190 16
9 222:234 16 

lft 210 :27»-14
9 213:26114

11 198:241 10
Iff 141:333 1

FEMININ
1. Rapid Buc. 17 14 1 2 193:112 29
2. Univ. Tim. 17 12? 1 4 155.: 83 25
3» Univ. Buc. 17 9'2 ff llffj 91 20;
4. Rulmentul Br 17 9 2 6 178:171 20
5. Lie. nr. 4 Tim. 17 8*1 8 133:133 17
6.. Mureșul Tg. M. 17 #1 & 124:136:17
7. Confecția Buc. 17 6 3? 8 1001119115
8. Progresul Buc. 17 6 2 9 143C161 14
9. Voința Sig. 17 3 2 12 134:204 8

interesant concurs Pronosport
Depunerea. buletinelor cîștigă- 

toare se va face. încep înd de vi
neri 2 iunie 1967, pînă luni: 5 iu
nie 1967, la, ora 13,00, în. orașele 
de reședință regională, iar ia ce
lelalte localități, pînă în ziua de 
dumraică 4 iunie 1.967, la. ora 
13,06.

Omologarea va avea loc în 
ziua de miercuri 7 iunie 1967.

• Se aduce la cunoștința par- 
ticipanților la. sistemele LOTO- 
PRONOSPORT’ că ora de înce
pere a tragerilor este 18;30,

PRONOBXPRES nr. 2f 
DIN 24 MAI 1967

EXTRAGEREA I
10 42 44 2- 36 1T — 43. 30
FOND DE PREMH : 507.449 lei 

EXTRAGEREA a Il-a
IR 38 17 36 47 33. — 7 20
FOND DE PREMII : 321.838 lei

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 31 mai 1967 la București.

Copiii din grupa lui Nicolae Tătaru sint numai ochi și urechi la 
demonstrația de tehnică individuală, tăcută de fostul international

sură posibilitățile superioare ale 
centrelor, „produsul finit" — ju
cătorii de valoare — fiind foarte 
greu de obținut. In ceea ce pri
vește realizarea sarcinilor instrui
rii de bază, rezolvarea poate fl 
dată cu succes de primele trepte 
organizatorice: școala, asociația 
sportivă școlară, școlile sportive, 
secțiile asociațiilor, cluburilor etc.

Problema selecției elementelor 
de maie perspectivă comportă 
incă im rindul specialiștilor dis
cuții aprinse, de multe ori contra
dictorii, fapt care, pentru a aduce 
o modestă contribuție la elucida
rea ei, ne-a îndtemnat să desfă
șurăm o intensă muncă de cer
cetare experimentală.

Pornind de Ia cerințele jocului 
modern, pe baza experienței ce
lor mai vechi colective de antre
nori care s-au ocupat de instrui
rea copiilor și a juniorilor și anu
me Școala sportivă experimentală 
„Viitorul" și Școala sportivă nr. 2 
din București, a experienței pro
prii și a unui bogat material do
cumentar din țară și străinătate, 
am ajuns la următoarele con
cluzii :

— selecția pentru activitatea 
de performanță trebuie să se 
facă în jurul vîrstei de 15 ani, 
dintr-o masă mare de elemente 
aflate pe treapta instruirii inter
mediare,-

— certitudinea confirmării la 
vîrsta seniaratului este cu atît 
mai mare cu cît aportul CALI
TĂȚILOR NATIVE este MAI VA
LOROS, manifestîndu-se, în spe
cial, prin spontaneitate raționată, 
îndemînare generală pe fond de 
viteză; predispoziții morfo-funcțio- 
nate ale unei capacități ridicate 
de efort, dîrzenie și o dezvoltare 
fizică armonioasă. Dacă baza este 
formată, în. principal, pa. aceste 
calități tot ce se va clădi în 
continuare din punct de vedere 
fizic, tehnic, tactic etc. va avea 
consistentă și o mare valoare 
evolutivă

In sfîrșit, ultimul aspect care 
a intrat în atenția noastră a fost

PREMntE
ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 19 MAI 1967

Categoria 1: 1 variantă a 71.633, lei 
și 1 varianta a 17.008 lai ; a Il-a : 3- a 
31.602 lei șl S a 7.800 lei ; a IlI-a : 107 
a 1.346 lei șl. 104 a 336 lei ; a IV-a.:. 
327 a 533 Iei și 487 a, 130 lei ; a V-a : 
786 a 255 lei șl 1.064 a 68- lei.

Premiul de categoria I: a fost obți
nui de- participanta MODICA MAH- 
GA din. București.

Plata premiilor, pentru tragerea 
Loto din 19 mal 1967 începe în Capi
tală sîmbătă 27 mai a,c;_ iar pentru 
celelalte regiuni aproximativ din ziua 
de- miercuri 31 mai 1967'

Plata se face timp de 45 zile de la 
dala tragerii.

Rubrică redactată de Admi
nistrația de stat Lolo-Pronosport. 

verificarea eficacității metodelor 
științifice de antrenament, adap
tate la diferite etape ale instrui
rii copiilor și juniorilor.

Penlrn etapa însușirii și con
solidării unui bagaj motric spe
cific și nespeciîic, multilateral, 
la grupa de copii născuți în 1954 
(antrenor F. Fabian) a fost folo
sită (sub îndrumarea tov. antre
nor federal N. Petrescu) metoda 
antrenamentului în circuit redus, 
în condiții schimbătoare. Rezulta
tul a îost deosebit de bun, în 
special în ceea ce privește con
solidarea rapidă a unui număr 
mare de deprinderi de bază, do
vedind marea adaptabilitate a me
todei la cerințele tehnice ale jo
cului de fotbal, ca și multitudi
nea posibilităților de influențare 
selectivă a tuturor calităților mo
trice.

ta două- grupe, de 15. și, res
pectiv, 16 ani (antrenori P. Stă- 
nilă și C. Ardeleanu) au fost fo
losite metode globale, cu solici
tări intense de scurtă durată, cu 
repetări multiple în condiții per
manent variate. La ambele grape 
pregătirea a fost desfășurată în 
mod continuu pe tot parcursul 
anului, respectîndu-se cu strictețe, 
sub control medical, raportul 
corect dintre efort și pauză. So
licitarea multilaterală. în „mo
zaic", a tuturor calităților ma
trice, urmărindu-se o îmbinare 
îireaseă a tuturor factorilor pre
gătirii, a favorizat, evident, în
sușirea și cimentarea deprinderi
lor tehnico-tactice, a asigurat per
fecționarea lor permanentă. S-a 
dovedit in acest fel neta supe
rioritate a metodei globale în 
comparație eu metodele clasice 
prin care calitățile motrice erau 
solicitate alternativ, pe „felii" — 
iarna se dezvoltă forța și re
zistența, vara — tehnica, tacti
ca etc.

LA
• Modificare de program în 

categoria A: etapa din 18- iunie 
(ultima) se va- disputa Ia II 
iunie.
• Meciul Universitatea Craio

va — Farul Constanța, care tre
buia să aibă loc la 4 iunie, se 
va disputa ca o zi mai devreme i 
3 iunie.
• Meciurile de seniori și ju

niori dintre I.M.U. Medgidia —

Meciuri amicale
FARUL — SELECȚIONATA CUBA 

4—0 (1—0)
CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 

Peste 5000 de spectatori au aplau
dat victoria echipei locale în fața 
selecționatei Cubei. Oaspeții, deșt 
au părăsii terenul învinși, s-au 
dovedit posesori ai unor calități 
fizice Și tehnice remarcabile. Go
lurile au fost marcate de Tufăn 
(miri. 34 și 64), Dumbravă (min. 
77) și 17a 11 o (min. 79).

C. POPA-coresp. principal

Antrenorul M. Bîrsan a experi
mentat, la grupa 17—18 ani, an
trenamentul pe intervale scurte, 
cu timp de efort între 8—26 sec. 
Rezultatele, foarte promițătoare 
după o primă etapă de 3 luni, 
au înregistrat apoi a stagnare și 
chiar un regres, ceea ce a con
cluzionat, pe baza unei analize 
profunde, ea stereotipia și posi
bilitățile reduse de variație a 
structurii efortului care caracteri
zează metoda, în evidentă con
tradicție cu cerințele de multila
teralitate și variație permanentă 
a efortului, impuse încă de par
ticularitățile de virstă, au insta
lat o puternică stare de repulsie, 
au favorizat apariția accentuată 
a inhibiției de protecție. Conside
răm acest experiment ca fiind 
deosebit de util și pentru faptul 
că a dovedit, în general, exis
tența pericolului folosirii metode
lor „împrumutate".

în sfîrșit, în momentul de față, 
se pregătește un nou experiment 
de introducere a unei metode noi, 
de pregătire complexă (antrena
mentul complet), care are la bază 
o analiză amănunțită a micro
structurii efortului în jocul mo
dern. Această metodă, are in ve
dere fondul predominant dinamic 
al efortului, dar și „secvențele" 
de mare încordare manifestate 
prin eforturi statice de forță, sau 
explozive, de reacție, folosește 
elemente din metoda antrenamen
tului în circuit, combinat cu „in
tervalul" și cu exerciții izome- 
trice, într-o unitate logică, pur 
specifică jocului de fotbal, care 
să permită o îmbinare perfectă 
a tuturor factorilor antrenamen
tului. Schițată și aplicată perso
nal într-o formă primitivă în anul 
1963 la grupa de juniori a Școlii 
sportive nr. 2. apoi îmbunătățită 
și cu unele rezultate spectacu
loase (privind, în special, perfec
ționarea procedeelor tehnice în 
condițiile acționărilor în viteză și 
a perfecționării rezistenței în re
gim de viteză) la echipa de ca
tegorie A, Universitatea Craiova, 
în perioada 1965—1966, metoda 
antrenamentului complet se poate 
adapta perfect cerințelor de pre
gătire intensă și continuă a jucă
torilor tineri de 16—17 ani în 
vederea susținerii la vîrsta senio- 
ratuliii a marilor eforturi impuse 
de jocul modern.

★
Am prezentat pe scurt numai 

cîteva din problemele care au 
preocupat colectivul de antre
nori al centrului nostru, pe linia 
specificului său, in dorința de a 
aduce o contribuție din ce in ce 
mai substanțială Ia creșterea ni
velului performanțelor noastre 
fotbalistice.

In etapa care urmează, noi ne 
vom propune, studierea șl a altor 
cauze care determină apariția 
„barierelor" în afirmarea fotbalu
lui românesc.

prof. D. TEODORESCU 
antrenor coordonator la Centrul 

„23 August"

ZI
S. N. Oltenița, programate inițial 
la 2S mai, vor avea loc la 31 mai 
cu începere de la ora 16.
• întrucît faza finală a cam- 

pionatului republican de juniori 
va începe la 11 iunie (16-imile), 
comisiile regionale de fotbal vor 
comunica telegrafic la F. R. Fot
bal, pînă la 5 iunie ora 18, echi-
pa campioană regională de ju
niori.

internaționale
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

DVNAMO DRESDA 2—1 (ft—1)

CRAIOVA, 24 (prin telefon).

Gazdele au dominat mai mult și 
au obținut o victorie meritată. Au 
marcat, în ordine, Hemp (min. 35), 
Sfîrlogea (min. 54) și Ad. Po
pescu (min. 87).

R. SULȚ și ȘT. GURGUI-coresp.



5 victorii și un meci egal 1 
la capătul unui turneu 1
neașteptat de dificil !
Relatările antrenorului 

reprezentativei de polo, 
CAROL CORCEC

Reprezentativa de polo a tării 
noastre a revenit luni seara . în 
Capitală după turneul întreprins 
în R. F. a Germaniei. Sportivii 
noștri au susținut în nouă zile 
12 meciuri oficiale și de antrena
ment, lăsînd — după cum rela
tează presa vest-germană — o 
bună impresie. Iată ce ne-a rela
tat prof. Carol Corcec, antrenorul 
echipei, imediat după sosire:

„De la bnn început țin să sub
liniez primirea excelentă care ni 
s-a făcut peste tot. Jucătorii noș
tri au apreciat acest lucru și au 
căutat să evolueze la un nivel 
cit mai bun. In cele 6 meciuri 
oficiale am înregistrat 5 victorii 
și nn joc egal: 5—4 cu formația 
R. F. a Germaniei, 6—5 cu Roite 
Erde Hamm, 6—5 cu sel. West- 
phaliei (în linii mari naționala 
R.F.G.), 9—4 cu sei. Wuppertal, 
4—4 și 3—2 cu Rotte Erde.

Vă surprind probabil scorurile 
foarte slrinse realizate în cele 
mai multe partide ? Trebuie să 
știți că în ultimul timp jocul de 
polo s-a dezvoltat foarte mult în 
R. F. a Germaniei. La ora actuală 
există 600 de echipe de seniori 
și alte 400 de formații de copii 
și juniori care sînt angrenate în- 
tr-o permanentă activitate pe 
plan local și regional. In același 
timp am constatat un mare pro
gres făcut de reprezentativa vest- 
germană, alcătuită pe scheletul 
iui Rotte Erde Hamm, căruia i 
se mai adaugă încă trei jucători. 
Gazdele au aliniat o formație ro
bustă, cu un gabarit superior. 
Majoritatea jucătorilor sînt ra
pizi (parcurg „suta" sub un mi
nut), iar in momentul cind își 
vor îmbunătăți pregătirea tehnică 
și tactică vor constitui o echipă 
greu de trecut.

Reprezentativa noastră a avut 
o evoluție în general bună. Tre
buie însă să reproșez jucătorilor 
lipsa de preocupare pentru de
clanșarea contraatacurilor și mo
mentele de. neatenție în apărare 
(lucru valabil șl pentru portari, 
care au primit goluri de la 12 
m). Frățilă, Szabo, Zamfirescu, 
Kroner și Zahan au fost cei mai 
buni. Blajec, Mureșan și Grin- 
țescu au avut oscilații de la un 
meci Ia altul, iar Firoiu și Măr- 
culescu au evoluat sub valoarea 
obișnuită. în general, a fost un 
turneu util pentru pregătirea în 
vederea importantelor competiții 
ce ne așteaptă în august, septem
brie și octombrie”.
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Trimisul nostru special. In „Cursa Păcii", H. NfilM transmite: Voleibaliștii de la

ÎN

Astăzi,
HRADEC KRALOVE, 24 (prin 

telefon). în sfîrșit, o etapă liniș
tită în „Cursa Păcii". De altfel, 
socotelile sînt în parte încheiate. 
Jan Smolik s-a resemnat, fiind 
convins că nu poate depăși pe 
puternicul său adversar, belgianul 
Marcel Maes, iar urmăritorii din 
imediata apropiere a liderului, 
bulgarul Kirilov și polonezul Ma- 
giera, stau cuminți la adăpostul 
plutonului conștienți că ascensiu
nea lor s-a datorat în bună mă
sură hazardului, pe care în aceste 
condiții nu trebuie să-1... supere. 
A mai rămas problema șefiei la 
echipe, a cărei rezolvare a fost 
amînată pentru ultima etapă. Po
lonezii conduc cu un fragil avans 
de 59 sec în fața alergătorilor din 
R. D. Germană.

Etapa de astăzi a început sub 
semnul unei surprize. Nu au mai 
luat startul alergătorii H. Duche- 
min, J. Catieau (Franța), A. Ta
kacs (Ungaria) și P. Tesselaar 
(Olanda), și aceasta ca urmare a 
hotărîrii antrenorilor lor de a nu 
le mai permite continuarea cursei. 
In acest fel numărul concurenților 
s-a redus la 84, din cei 120 care 
au luat startul inițial. La ora 
13,20 starterul a dat semnalul și plu
tonul a parcurs primii 17 km tn

sosirea la
liniște. Apoi, Dolezel și Jusko se 
hotărăsc să încerce marea aven
tură. Ei pornesc în iureș și sub 
privirile îngăduitoare ale pluto
nului iau avans. Stația de radio 
a caravanei se pune în funcțiune 
pentru a ne anunța diferențele de 
timp față de pluton : km 30—45 
sec; km 50—1:45; km 58—2:10. Și 
plutonul ar fi rămas multă vreme 
impasibil, favorizîndu-Ie fugarilor 
o și mai mare diferență, dacă ei 
ar fi reușit să-și mențină ritmul. 
Dar în această acțiune muncește 
doar Dolezel, în timp ce Jusko 
se mulțumește să-1... încurajeze. 
Firesc, în cîțiva km Dolezel ter
mină „benzina" și amîndoi sînt ne- 
voiți să accepte locuri în pluton 
(km 67). O singură acțiune mai 
tulbură monotonia caravanei.
km 97 marocanul El Gourch
detașează, parcurgînd singur 7 km, 
o adevărată excursie în necunos
cut, după care este primit cu soli
citudine de pluton în rîndurile 
sale. Anunțîndu-vă că sprinturile 
cu premii de la Jicin (km 81) și 
Novy Bydzov (km 115) au fost 
cîștigate 
trece la 
Liberec 
km). Pe

La
se

de Dâhne și Grad, pot 
finalul etapei a XV-a, 

— Hradec Kralove (155 
stadion plutonul a in

Trimisul nostru special, Romeo Călărășanu, ne transmite:

Start în campionatele 
europene de box de la Roma

COVACI SI MARIUȚAN - PRIMII
CARE IAU STARTUL ÎN

DINTRE PUGILISTII ROMÂNI 
MAREA ÎNTRECERE

Praga Steaua au debutat
victorioși la Paris

marți dimineața din 
reprezentativa de box a 
a sosit abia seara, la 
în capitala Italiei. Cele 

„tranzit" pe

Plecată 
București, 
României 
ora 21,30, 
opt ore petrecute în
aeroportul din Ziirich au trecut 
destul de greu astfel că la ateri
zarea pe „Fiumicino” la Rorr.a, bă
ieții noștri arătau destul de obo
siți. A urmat o nouă deplasare, de 
data aceasta cu autocarul, pînă 
la hotelul Imperatore Traiano, la 
20 km depărtare de oraș, după care 
abia pugiliștii noștri au putut gus
ta odihna patului- „Cartierul gene
ral" al boxului european, hotelul 
sus-amintit, se află plasat într-un

„CUPA MAMAIA" LA IAHTING,

trat compact și fiecare alergător 
a încercat să-și adjudece victoria 
sau să obțină un loc de onoare. 
A cîștigat Zenon Czechowski, me
zinul echipei Poloniei, victorios 
pentru a doua oară în această 
cursă. In această etapă alergătorii 
noștri — prezenți cu toții în plu
ton — au ocupat locuri bune la 
sprintul final, Gabriel Moiceanu 
reușind să se claseze al 10-lea. 
Astfel echipa română s-a situat 
pe locul 
samentul
(Polonia) 
mixtă a
Berlinului occidental), 3. De Bie 
(Belgia)... 10. G. Moiceanu ...13. 
I- Cosma ...32. Gh. Moldoveanu, 
33. St. Suciu, 34. C. Grigore — a- 
oelasi timp cu
CLASAMENTUL GENERAL 
DIVIDUAL: 1.
51h
51h
51 h 
51 h 
51 h 
51h 
52h 
52h

PARIS 24 (Agerpres). Echipa 
masculină de volei Steaua Bucu
rești a debutat victorioasă în tur
neul international de la Paris. 
In primul meci, voleibaliștii ro
mâni au învins cu scorul de 0—0 
(15—9, 15—5, 15—2) o selecțio
nată belgiană.

III în cursa de azi, Cla- 
etapei : 1. Z. Czechowski 
3h 35:52, 2. Ebert (echipa 
R. F. a Germaniei și a

Echipa de sabie pc locul IT
la „internaționalele"

învingătorul. 
-------- IN-

M. Maes (Belgia) 
49:39, 2. A. Kirilov (Bulgaria) 
54:33, 3. J. Magiera (Polonia) 
55:58, 4. Smolik (Cehoslovacia) 
56:48, 5. Hoffman 
56:51, 6. Blawdzin 
57:08... 10. Saidhujin 
03:31, 11. Moiceanu 
03:48, 12. Kegel (Polonia) 52h 

04:26... 33. St. Suciu 52h 30:28, ...40. 
Cosma 52h 47:06... 48. Moldoveanu 
52h 54:12... 55. Grigore 
ÎN CLASAMENTUL
PE ECHIPE : 1. Polonia

155h 49:09, 3.
59:51... 9. Ungaria 156h

fle scrima ale Bulgariei
SOFIA 24 (prin telefon). Miercuri 

au început în localitate campionatele 
internaționale de scrimă ale Bulga
riei. Echipa noastră de sabie a avut 
o comportare meritorie, ocupînd lo
cul IV în clasamentul general. Sa- 
brerii români (Bădescu, Budahazi, 
Rohoni și Vintilă) au reușit să în
treacă cu 4 tușe puternica formație 
a R.D.G., scor 8—8 ; și pe cea a Bul
gariei cu 8—5.

(R.D.G.) 
(Polonia) 

(U.R.S.S.) 
(România)

53h 10:53. 
GENERAL 
15511 48 10; 
Cehoslova-2. R D.G.

cia 155h
43:53, 10. Elveția 156h 44:15, 11.
România

Joi se
> XVI-a,
(147 km).

156h 44:23.
desfășoară ultima etapă, 
Hradec Kralove — Praga

Campionatele
europene de skeet

BRNO 24 (prin telefon). — In 
localitate au început miercuri între
cerile din cadru) campionatelor eu
ropene de skeet. Timpul nefavora
bil (ploaie, vînt și frig) a influen
țat evoluția celor 126 de concurcnți 
din 15 țări. In prima zi s-a tras Ia 
50 de talere. Concurenții români 'T 
realizat următoarele rezultate: Ai- 
bescu 49, Danciu 48, Diaconu 47, 
Sencovici 44. Pe echipe conduce 
formația U.R.S.S. cu 192, urmată de 
reprezentativele României, Suediei și 
Poloniei cu cite 188.

Concursul se încheie joi.

Pe primele locuri
MAMAIA, 24 (prin teleîon de 

la trimisul nostru). Miercuri di
mineață, pe Siut-ghiol, s-a desfă
șurat cea de-a treia confruntare 
a veliștilor, în cadrul concursului 
international dotat cu „CUPA 
MĂMAIA". Vîntul a suflat mo
derat, din direcții diferite, astfel 
că „finiștii"s-au împrăștiat pe în
tinsul lacului, imediat după ple
care. La cel dintîi punct de con
trol primele ambarcații sosite sînt 
cele conduse de Encef, Schrpder, 
Șantighian, Niculicioiu, Opreanu 
și Svoboda. După încă un tur, 
în fruntea „fugarilor' se afla En
cef, talonat de Opreanu și Nicu
licioiu. Sosirea în regata a IlI-a 
a clasei finn a avut loc pe un 
vînt mai întărit, primul trecînd 
ENCEF, secondat de N. Opreanu. 
Iată și clasamentul general al

trei zile de con-
— velistii români
clasei finn, după 
curs : 1—2. PETRE SVOBODA și
NICOLAE OPREANU (amîndoi — 
România), 3. G. Niculicioiu (Ro
mânia), 4. Peter Encef (Bulgaria). 
Cîștigătorul ediției 1966 a „Cupei 
Mamaia', Gunther Schroder (R. 
D. Germană), se află pe locul 7. 
Participă 15 ambarcații.

Regata a III-a la clasa „F.D.* 
(„Olandezul zburător"), care se 
desfășoară numai între echipaje 
românești, a revenit tot cuplului 
Ion Alexandru — G. Nicolescu 
(Electrica Constanța), care con
duce detașat în clasamentul ge
neral. Joi este zi de odihnă, iar 
vineri urmează să se desfășoare 
ultimele două regate (la ambele 
clase) ale „Cupei Mamaia".

PAUL ROMOȘAN

cartier foarte liniștit, ales anume 
pentru a-i feri pe boxeri de zgo
motul orașului.

Tn puținul timp care a trecut 
de la sosirea noastră în Roma, 
mi-am putut da seama de marele 
interes care există aici în jurul 
acestei importante confruntări de 
forțe ale boxului european, apre
ciată de cei mai mulți dintre spe
cialiști ca una dintre cele mai 
puternice ediții ale campionatelor 
continentale. I-am întîlnit pe 
antrenorii naționalei Italiei. Rea 
și Poggi, 
care mi-au 
vinși că i 
cep joi, se 
nivel tehnic 
părerea lor, 
la cucerirea 
au, și la această 
sovietici și polonezi. Dintre pugi
liștii români, pe care-i cunosc des
tul de bine, ei îl socotesc pe Nico- 
lae Gîju printre principalii favo- 
riți ai categoriei cocoș.

Miercuri 
Imperatore 
tragerea la 
vor evolua 
de joi. Sorții au decis ca Ion Co
vaci și Vasile Mariuțan să fie 
primii dintre ai noștri care vor 
urca treptele ringului la Palazzo 
dello sport. Pînă la ora actuală 
nu se știe încă numele adversari
lor lor, ci doar țara pe care o re
prezintă. Covaci va boxa cu un 
bulgar, iar Mari’jțan cu un pugilist 
din R.D.G. Numele acestora va fi 
cunoscut abia joi dimineață la 
cîntarul oficial- Zilnic au loc două 
gale, la ora 15,30 și 20,30 (ora lo
cală).

prieteni, 
sînt con- 

care în-

doi vechi
i spus că 
întrecerile,

vor ridica la un înalt 
: șt spectacular. După 
cele mai multe șanse 
medaliilor de aur le 

ediție, boxerii

dimineața, la hotelul 
Traiano, a avut loc 

sorți a perechilor care 
în primele reuniuni,

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• Aseară, la Copenhaga, echipa de 

fotbal a Ungariei a dispus cu 2—0 de 
cea a Danemarcei. Meciul a avut 
loc în cadrul grupei a V-a a Campio
natului european. In această grupă, 
Pe primul loc se află echipa Unga
riei cu 7 puncte. Ea mai are de sus
ținut două meciuri cu selecționata 
R.D. Germane.
• Azi, ia Lisabona, In finala 

„C.C.E.*, Internazionale întilnește Cel
tic Glasgow. Meciul va începe la ora 
18.30 ți va fi transmis de televiziu
nea noastră.

PARIS. In cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Franței, 
jucătorul român Petre Mărmureanu 
l-a întîlnit pe Stanley Matthews, 
fiul celebrului fotbalist englez. A 
cîștigat Matthews cu 2—6, 7—5, 6—4, 
6—4. ----- ‘ .Alte rezultate : Kodes — Maud 

— Zuleta 
— Cooper 

— Aguirre
Lail 5—7,

6—1, 6—2, 6—1 ; Hewitt
6—1, fi—0. 6—3 :: Gulyas
6—1, 6—0, 6—4 ; Okker
6—1, 6—3, 6—4 ; Holecek —
6—2, 6—3, 6—3.

MOSCOVA. în cadrul- __ --------- unui con
curs de atletism, desfășurat la Higa,

campionul olimpic Romuald Klim a 
cîștigat proba de aruncarea ciocanu
lui cu performanța de 67,62 m. Pro
ba de aruncarea suliței a revenit 
lui Ianis Lusis cu 81,10 m. La Lenin
grad, Viktor Bolșov 
primul loc în proba 
înălțime cu 2,11 m.

ROMA. După patru 
rul ciclist al Italiei 
conducă sportivul spaniol Gomez del 
Moral cu 19 h 44:53,0, urmat 
sec. de Dancelli (Italia) și 
Frances (Spania). Etapa a 
(Florența — Chianciano Terme, 155 
km) a fost cîștigată de 
Dino Zandegu, în 4h 18:17 
orară 36,006 km).

NEW YORK. Intr-un meci demon
strativ de fotbal, disputat la San 
Francisco, echipa scoțiană Dundee 
a întrecut cu scorul de 4—2 (1—0) 
formația engleză Manchester United.

ATENA. întîlnirea de tenis dintre 
echipele Greciei și Chile, contînd 
pentru „Cupa Davis“, s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 în favoarea tenis-

s-a clasat pe 
de săritură in

etape, tn Tu- 
contlnuă să

la 16 
Perez 
patra

italianul 
(medie

manilor chilieni. In ultimul meci, 
Rodriguez a dispus de Gavrilidis 
(după întrerupere) cu 2—6, 3—6, 
6—1, 6—1, 6—1.

PARIS. Comitetul de organizare a 
viitoarei Olimpiade de iarnă de la 
Grenoble a decis să aducă amelio
rări pistei de bob de la Alpe d’Huez. 
Cele două viraje expuse la soare 
vor fi acoperite cu gheață artifi
cială, pentru a preveni deteriorarea 
lor prin topire.

BOGOTA. Cunoscutul atlet colum
bian Alvaro Mejia nu va putea par
ticipa la întrecerile de atletism din 
cadrul Jocurilor sportive paname
ricane, ce se vor desfășura în acest 
an la Winnipeg (Canada). Mejia su
feră de dureri reumatice care-1 îm
piedică să se antreneze.

LENINGRAD. în turneul interna
țional de șah, maestrul sovietic' 
Gufeld l-a învins pe șahistul bulgar 
Tringov. Partidele Jimenez — Szabo, 
Osnos — Korcinoi s-au încheiat re
miză. Partida Vladimirov — Barcza 
s-a întrerupt. în clasament conduce 
după 4 runde Gufeld cu 3’/t puncte.

CALEIDOSCOP
1N CADRUL com

petiției internaționale 
de automobilism de 
la Palermo, denumită 
„Targa Florio", cam
pionul mondial de 
schi, francezul Jean 
Claude Killy, și-a fă
cut debutul în aceas
tă ramură sportivă. 
El a demonstrat reale 
calități, terminînd 
învingător în clasa 
automobilelor 
rism piuă 
cmc“.

LA MONTEVIDEO 
a murit, în vîrstă de 
69 de ani, Ettore Sca- 
rone, unul dintre cei 
mai renumiți fotba
liști uruguayeni. Sca- 
rone a participat la 
72 de meciuri inter- 
țări, a fost membru 
al reprezentativei U- 
ruguayului care a 
cîștigat titlul mondial 
in 1930 și turneele 
olimpice 
1924 și 1928.

GEORGE ROBERT - 
SSON, unul dintre a- 
tleții englezi parti
cipând la Jocurile O- 
limpice din 1896, de 
la Atena, a decedat, 
tn 1896 el a cucerit 
locul VI la aruncarea 
discului și o medalie 
de aur pentru 
zie scrisă 
greacă.

B.B.C.-uI 
ca turneul 
de la Wimbledon de 
anul 
transmis 
Acesta va 
Începutul 
in culori 
Britanie.

LA UNIVERSIADA 
de iarnă de la Inn
sbruck, care va ii 
organizată în ianua
rie 
lua 
de 
tul 
invitat la Innsbruck 
reprezentanți din 94 
de țări, membre ale 
F.I.S.U.

SIG HĂGGBLOM, 
care face parte și din 
conducerea Clubului

din anii

în
o poe- 
limba

a 
de

hotărît 
tenis

acesta să fie 
în culori, 
fi, de fapt, 
televiziunii 
în Marea

anul viitor, vor 
parte circa 700 

studenți. Comite- 
de organizare a

După ce l-a martelat cu lovituri din toate 
pozifiile pe Irancezul Francois Pavilla, 
timp de șase reprize, boxerul american 
Curtis Cokes a venit să-și... consoleze în
vinsul. Pavilla (stingă) a 
doneze in rundul 6 al 
titlul mondial profesionist 
mimijlocie, desfășurat la

trebuit să aban- 
meciului pentru 
la categoria se- 
Dallas (Texas)

International al zia
riștilor sportivi, este 
neobosit in .încălzi
rea" colegilor săi 
pentru realizarea de 
performante sportive 
El a fondat recent 
.CLUBUL 500“. Poate 
deveni membru al a- 
cestui club orice zia
rist, cu condiția să 
fi parcurs pe schi dis
tanța de 500 km I 

ÎN UNELE țări a- 
Iricane a început să 
se folosească sistemul 
schimbării portarului 
și a unui jucător de 
cîmp în timpul pri
mei reprize. Antre
norii chibzuiesc Insă 
totdeauna foarte bine 
înainte de a proceda 
la schimbare, deoa
rece jucătorul înlo
cuit nu are voie, In 
mod automat, s'ă mai 
joaoe timp de două 
etape.

BELGIANUL GA
STON ROELANTS

popular 
La unele 
Bruxelles

este foarte 
în tara sa. 
școli din 
profesorii pun, la e-
xamene, întrebări ca 
acestea: .Recordma
nul nostru mondial 
a călătorit in multe 
țări; cum se nu
mesc acestea, ce o- 
rașe au, ce climă au ?“ 
.Cite minute și se
cunde îi trebuie lui 
Roelants pentru a a- 
lerga 5 km, știind că 
recordul său este 
de..." .Roelants a su
ferit un traumatism 
al gleznei; care 
mușchi au fost afec
tați ?“ etc.

IN ANGLIA se dis
cută problema folo
sirii a doi arbitri la 
meciurile de fotbal. 
Pînă în prezent au 
fost făcute cîleva în
cercări, iar sistemul 
se dovedește a fi 
bun.
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