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întoarcerea de la Budapesta 
a delegației C.C. al P.C.R., 

condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Punct final in campionatele de handbal
Concursuri

de selecție

De la stingă : Costache și Mo/er (Dinamo),II Oțelea (Steaua)

la volei

Gruia și
văzuți de Neagu Rădulescu

Federația de volei or
ganizează în sala Flo- 
reasca. luni 29 mai și 
miercuri 31 mai (în am
bele zile începînd de 
la ora 18), două con
cursuri de selecție des
chise junioarelor și ju
niorilor bucureșteni, 
născuți în anii 1950— 
1953 și dovedind însu
șiri pentru acest sport. 
Luni are loc concursul 
rezervat 
iar 
tru

junioarelor, 
miercuri acela pen- 
junlori.

Delegația Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., care la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a făcut o 
vizită prietenească la Budapesta, s-a înapoiat vineri după- 
amiază în Capitală.

Din delegație au făcut parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Drăghici, Maxim Berghianu, Janos 
Fazekaș,. Dumitru Turcuș.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost tn- 
tîmpinată de tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, de mem
bri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al CC 
al P.C R., secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Con
siliului de 
al P.C.R., 
cători de

Au fost 
ad-interim 
basadei.

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

Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului, 
instituții centrale și organizații obștești, 
de față Argyelan Șandor, însărcinatul cu 
al R. P. Ungare la București, și membri

ai C.G 
condu-

-Cine va cîștiga? Steaua sau Dinamo? 
Răspunsul azi la ora 17, pe terenul Progresul

A sosit — cum se spune — ceasul „al 12-lea" ! Azi 
și mîine, în Capitală și în alte centie din țară se vor 
consuma ultimele jocuri ale campionatelor republicane 
— masculin și ieminin — de handbal, după care forma
țiile ‘runtașe vor cunoaște satisfacțiile victoriei, două 
dintre ele îmbrăcînd tricourile de campioane ale țării. 
In același timp, echipele situate la periferia clasamen
telor vor plăti tribut lipsei de pregătite, coborînd o 
treapiă, spre competiții inferioare.

Cine vor fi învigătorii și cine învinșii ? Cel mai... aștep
tat răspuns este acela legat de numele învingătoarei în 
întrecerea echipelor masculine din seria 1, unde STEAUA 
și DINAMO BUCUREȘTI au ajuns la linia de sosire a 
campionatului „piept la piept" ! Așa că partida lor de 
astăzi (teren Progresul, ora 17) va lămuri problema care 
pasionează de multă vreme pe iubitorii handbalului din 
tara noastră. Este un final de campionat cum n-am avut 
de mul! și păstrăm convingerea că handbaliștii acestor 
două echipe se vor strădui să fie la înălțimea eveni
mentului, comportîndu-se la valoarea lor, unanim recu
noscută și pe plan international.

Finala campionatului de popice

Olimpia Reșița 
pc primul ioc in calificări

Lansează biia
Cristu Vinătoru 

(Petrolul Ploiești)
Foto : Ionel David

Deși socotit sport de e- 
chipă, jocul de popice ră- 
mîne prin excelență indivi
dual, 
nu se pot ajuta pe arenă. 
Acest lucru a fost 
nou 
cerile finalei 
lui republican 
joi în sala Voința din Ca
pitală), toate formațiile a- 
vînd de suferit de pe urma 
„căderilor" unora dintre

întrucît echipierii

din 
demonstrat de între- 

campionatu- 
(începute

jucătorii lor de bază. Ast
fel, Olimpia Reșița, luînd 
categoric conducerea prin 
I. Micoroiu (928 p. d.) și 
C. Rădulescu (901 p.d.). a 
capotat la schimbul trei : 
M. Preda (792 p.d.ț. Com
portarea nesatisfăcătoare a 
popicarului 
mis echipei 
na (nici ea 
emoții) să 
lider. O altă favorită, fostă 
campioană 
Ploiești, a 
V Stancu 
Nicolescu 
Ivan (799

Totuși, cu un plus de 
gurantă, echinele mențio
nate și-au asigurat cali
ficarea după 4 schimburi, 
celelalte 7 luptînd însă, 
pînă la ultimele bile pen
tru a ocupa unul 
cele trei locuri 
vacante.

CLASAMENTUL : 
limpia Reșița 5098 
Flacăra Cîmpina 5022 p.d,. 
3. Petrolul Ploiești 4920 
p.d., 4. Rapid București
4899 p.d., 5. Cetatea Giur
giu 4858 p.d., 6. Construc
torul București 4858 p.d. 
Aceste formații s-au califi
cat în turneul final care 
începe azi, de la ora 11 și 
continuă mîine, de la ora 
8. Amintim că rezultatele 
din calificări se adună cu 
cele din turneul final.

resitean a per- 
Flacăra Cîmpi- 
scutită apoi de 
se apropie de

a țării, Petrolul 
avut trei căderi;

(780 p.d.ț, 
(783 p.d.) și 
P.d.)

V.
V.

si-

dintre
rămase

1. O-
p.d., 2.

TR. IOANIȚESCU

100 000 de lei pentru 
un teren impracticabil! 
REPARAT SAU... DEMOLAT?

Pe strada Morarilor (raionul 23 August) 
din Capitală, în vecinătate^ Întreprinderii 
„FILATURA ROMÂNEASCA DE BUM
BAC', se afla în urmă cu doi ani un 
cochet stadion cu terenuri de fotbal, hand
bal și volei, portic de gimnastică, proprie
tatea asociației sportive F.R.B. Spuneam 
SE AFLA, deoarece acum, după ce ÎN
TREPRINDEREA HORTICOLA „1 MAI” a 
lucrat aproape un an la reamplasarea și 
amenajarea terenului de fotbal, stadionul 
F.R.B. a devenit... IMPRACTICABIL.

La începutul anului trecut, asociația 
sportivă F.R.B. a primit de la consiliul 
orășenesc UCFS o subvenție de 100 000 
de lei pentru reamenajarea stadionului. 
S-a avut în vedere că acest complex 
sportiv deservește și alte mari asociații 
din apropiere. Consiliul asociației (pre
ședinte Gh. Viznovici) a luat legătura cu 
întreprinderea horticolă „1 Mai", cu care 
a contractat lucrarea, cu termen de pre
dare septembrie 1966. S-a întocmit un 
deviz în valoare de 100 000 de lei, între
prinderea obligindu-se să amenajeze te
renul de iotbal (gazonat prin brăzduire), 
să repare pista de atletism și terenurile 
de handbal și volei. După Începerea lu
crărilor, a intervenit o înțelegere între 
șeful șantierului (ing. Laura Voicu) și pre
ședintele asociației F.R.B. de a se gazona 
terenul nu prin brăzduire, ci prin semănat, 
lucru contraindicat din punct de vedere 
tehnic, dar mai ieftin pentru constructor. 
Totodată, Horticola „1 Mai' a prezentat o 
situație din care reieșea că suma inițială 
de 100 000 de lei nu acoperă valoarea 
lucrărilor nici măcar la terenul de fotbal, 
solicitind majorarea devizului.

„Horticola" susține că ar fi terminat

T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)

(Agerpres)

tn curtea spațioasă a liceului „Gh. Lazăr" din București — o lecție de 
educație fizică. Pentru început, cîteva exerciții de gimnastică 

Foto : P. Romoșan

un
Miine, pe stadionul „23 August44, 

atractiv cuplaj interbucureștean de fotbal

DINAMO PROGRESUL
RAPID — STEAUA

Citiți prezentarea etapei in pagina a V-a

Juniori buni, seniori slabi! De ce?
Recent, a avut Ioc în sala Institutului pedagogic din 

Oradea consfătuirea metodico-științiiică anuală a Cabi
netului metodic de pe lingă Consiliul regional al UCfS 
Crișana.

în cadrul consfătuirii an fost susținute 12 lucrări meto- 
dico-științifice, urmate de ample dezbateri.

Tema abordată se referă la o problemă ----------------
majoră a sportului de performanță și anume: »i_w r, ri<rrwiTir 
DE CE PUȚINI DINTRE JUNIORI TȘI CON- DISCURS*
FIRMA VALOAREA ATUNCI CIND AJUNG
SENIORI ? ------------------

Dată fiind diversitatea cauzelor ce pot plafona sau 
compromite valoarea sportivului în perioada de trecere 
de la juniorat la seniorat, consfătuirea și-a propus să 
limiteze sfera dezbaterilor Ia analiza cauzelor metodice 
și biologice. Această limitare nu s-a făcut cu intenția de 
a minimaliza importanța altor cauze, ci pentru a cla- 
riiica aspectele care pot contribui la reducerea greșelilor, 
cu caracter metodic, în pregătirea juniorilor.

Făcînd o sinteză a materialelor prezentate și a discu
țiilor ce au urmat, problema care se pune în primul 
rînd este aceea de a ce stabili obiectivul sportiv al

proaspătului senior. Oare campionul de juniori din anul 
trecut trebuie să cîștige și campionatul de seniori din 
acest an ? Fără îndoială că. în condiții normale, nu. 
Răspunsul cel mai potrivit ar putea fi formulat astfel: 
dacă saltul calitativ realizat în primul an de seniorat 
se înscrie în mod firesc pe curba evoluției sale ante- 

—--------------1 rioare, înseamnă că totul este în regulă.
Din păcate, sînt prea puține ramurile spor

tive în care performanțele, măsurîndu-se în 
mod obiectiv (metri. kilograme, secunde, 
puncte), ne dau posibilitatea înregistrării 
reale a progresului realizat.

Plecînd de la ideea că s-a precizat poziția față de re
zultatele realizate în primul an de seniorat, că ele nu 
ne satisfac și că la această situație nu au contribuit și 
cauze cu caracter sociologic, ne rămîne să căutăm expli
cațiile în sfera metodico-biologică.

In primul rînd, trebuie să acceptăm teza potrivit căreia 
diferența de potențial sportiv dintre tînărul din primul

prof. CORNELIU FLORESCU

(Continuare in pag. a 6-a)



FINALELE PE TARA ALE ȘCOLILOR PROFESIONALE 
ALE MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR

Stadionul Olimpia din 
București a găzduit re
cent întrecerile finale ale 
școlilor profesionale ale 
M.I.C.

Competiția a cuprins 
prohe de ATLETISM, 
jocuri de FOTBAL, 
HANDBAL, VOLEI, la 
care au participat elevi 
ai grupurilor școlare din 
Sibiu, Tg. Jiu, Roman, 
Turda, Jimbolia, Fieni, 
Scăieni, Săcele și Bucu
rești.

întrecerile de atletism 
au fost dominate de ele

vii bucureșteni de la 
grupul școlar al între
prinderii de prefabricate 
(prof. Gh. Bedereag) care 
au cucerit 9 titluri de 
campioni și, totodată, lo
cul I pe echipe.

Dintre cîștigători am 
reținut rezultatele rea
lizate de Nițu Cornel 
11,6 la 100 m și 23,6 la 
200 m, Stan Constantin 
2:19,2 la 800 m, Duță 
Florea 4:39,0 la 1 500 m 
și Feraru Toader — 
12,75 m la triplusalt.

La fotbal echipa gru

pului școlar al Trustului 
I construcții montaj 
București a învins în fi
nală echipa grupului șco
lar Tg. Jiu.

La handbal băieți for
mația gr. șc. Jimbolia 
a dominat competiția în- 
vingînd fără dificultate 
în finală echipa gr. șc- 
montaj Buc.

La fete pe locul I s-a 
clasat echipa gr. șc. din 
Turda, care a învins 
gr. șc. I P. București cla
sată pe locul al II-lea.

La volei, echipa gr. șc. 
construcții montaj Bucu

rești a învins în fina
lă grupul șc. Sibiu cu 
2—0.

In urma stabilirii 
punctajului general, pri
mele trei locuri au fost 
ocupate în ordine de 
către : gr. șc. al Trustu
lui I construcții montaj 
București, gr. șc. Jimbo
lia și gr. șc. Scăieni.

La închiderea festivă a 
competiției în fața mul
tor spectatori, cîștigăto 
rii au fost distinși cu 
cupe, plachete și diplo
me.

prof. GH. RÎNDAȘU

Ne scriu corespondenții
• BUZĂU. Numeroși elevi din- 

tr-o serie de comune ale raionului 
Buzău au luat parte în această pri
măvară la amenajarea și înfrumu
sețarea terenurilor sportive. Ast
fel, în comuna Țintești elevii și ti
nerii cooperatori au pus la punct 
un frumos teren de fotbal.

Și atletismul școlar cîștigă teren. 
Deocamdată menționez unul dintre 
cele mai bune rezultate obținute 
de elevul D. Grecescu din Strehaia, 
la săritura în lungime și anu
me 5,35 m. însușiri pentru 
atletism manifestă și Maria Iovița.

care la 11 ani se apropie de granița 
celor 4 m la lungime- In încheiere, 
îmi exprim o doleanță : așteptăm 
un sprijin mai concret din partea 
forurilor locale, datoare să se ocu
pe mai intens de propășirea spor
tului la sate.

Gigi Tănăsescu

INIȚIATIVE

Sabrerii din lotul național 
In mijlocul elevilor

Răspunzînd invitației elevi
lor de la Liceul agricol special 
din comuna Afumați, sportivii 
din lotul republican de sabie 
au susținut săptămîna trecută 
o frumoasă demonstrație. Au 
luat parte, printre alții, Gheor
ghe Culcea, campionul țării 
din anul 1966, Octavian Vinti- 
lă, cîștigătorul recentului tur
neu internațional de la Hava
na, Hariton Bădescu, campion 
al Capitalei în 1967, Ladislau 
Rohoni, unul dintre „veteranii” 
probei.

Demonstrația a fost organi
zată In aer liber, pe planșe 
special amenajate, fiind ur
mărită de toți elevii liceului, ca 
și de numeroși locuitori ai co
munei. Unele explicații de or
din tehnic (fiind vorba de o 
acțiune inedită pentru majori
tatea celor prqzenți) au fost 
date de prof. Nicolae Nicolau, 
șeful catedrei de educație fizi
că a liceului.

Au urmat asalturile. Cei pre- 
zenți au avut prilejul să guste 
frumusețea duelării cu sabia, 
una din probele cele mai spec
taculoase din scrimă. Pe rînd 
au apărut pe planșe toți cei 7 
sportivi ai lotului reprezenta
tiv, care au transformat de
monstrația într-un veritabil 
concurs. N-au lipsit nici încu
rajările celor de pe margine, 
grupați în „galerii" bine orga
nizate. Ceea ce, din păcate, nu 
se prea întîmplă nici la ma
rile concursuri...

La capătul celor 21 de asal
turi (s-a tras sistem turneu), 
locul I a fost ocupat de Octa
vian Vintilă cu 6 victorii, nu
măr maxim. El a fost urmat 
de Gheorghe Culcea (5 v.) și 
Hariton Bădescu (4 v.). Primi
lor trei clasați li s-au oferit 
de către conducerea liceului, 
prin tovarășul director, prof. 
Cristică Anton, frumoase cupe.

A fost o inițiativă reușită a 
Liceului agricol special din co
muna Afumați și a federației 
de scrimă, care ar putea fi ex
tinsă, eventual și cu participa
rea unor sportivi fruntași de la 
celelalte probe. S-ar face In 
acest fel o mai largă și perma
nentă popularizare a scrimei.

Nu cu mult timp in urmă, tn a- 
propierea Centrului școlar profesio
nal de construcții din Capitală se 
afin un teren viran. Datorită intere
sului manifestat de conducerea șco
lii, timp de două săptămîni, au fost 
angrenați, in timpul liber, aproape 
1000 de elevi intr-o frumoasă ac
țiune voluntară de amenajare a unui 
teren de sport.

Zilele trecute a avut loc festivi
tatea de inaugurare a acestei baze 
sportive. Cu acest prilej pe terenu
rile nou amenajate au avut loc pri
mele întreceri.

In fotografie: profesorul în mij
locul sportivelor pe noul teren.

Foto : T. Roibu

1. Popescu
• Comuna RUPTURA, raionul 

Strehaia. In mica noastră așezare 
sportul școlar începe să prindă 
aripi. La școala generală din comu
nă orele de educație fizică se des
fășoară în mod organizat, cu res
pectarea întocmai a programei de 
învățămînt, iar elevii au îndrăgit 
această materie de studiu. Rezulta
tele nu se lasă așteptate. Acum cî- 
teva zile echipa feminină de gim
nastică a școlii a obținut notă ma
ximă la concursul pionierilor „Dia
log pe aceeași scenă". Din această 
formație fac parte Marja Iovița, 
Antonica Căprărescu, Victoria 
Cioană, Florența Mîndră, Elena Er- 
ceanu, Constantina Tițiriga, Nico- 
leta Marichescu, Zenaida Grecu. Cu 
un deosebit talent este înzestrată 
eleva Maria Săman, care la vîrsta 
de 8 ani și-a însușit cu ușurință 
o serie de elemente ale gimnasticii.

La Politehnica
A trecut mai bine de un an de la înființarea 

cluburilor sportive studențești. Ce s-a realizat în 
acest timp Ia «.Politehnica" Timișoara ? în dorința 
de a afla răspuns la această întrebare am urmă
rit cîteva zile activitatea marelui club bănățean, 
antrenamentele sportivilor, am stat de vorbă cu 
oamenii care muncesc aici cu tragere de inimă, 
cu sîrguință. în rîndurile de mai jos — cîteva 
dintre concluziile la care am ajuns.

Primul interlocutor, șeful catedrei de educație 
fizică de la Institutul politehnic, conf. C. I. 
BUCUR. Din discuția purtată a reieșit că de la 
înființare și pînă în prezent la „Politehnica” s-a 
muncit serios și s-au obținut unele rezultate bune.

Șeful catedrei ne-a vorbit despre consfătuirile 
metodice care se țin cu toti antrenorii și asistenții, 
despre schimburile de experiență, despre rezul
tatele care se mai lasă așteptate și multe altele...

CE SPUN UNELE RECORDURI !
„Politehnica" Timișoara dispune de o evidență 

completă a sportivilor și recordurilor clubului. Am 
răsfoit cîteva din dosare și am extras cifre, 
nume, ani... Am început, alfabetic, cu litera A, 
deci cu... ATLETISMUL. Și iată ce am găsit : 
BĂIEȚI — 200 m — Gheorghe Grangure 22,6 (1966); 
800 m — Norbert Protocil 2:02,0 (1963); 1 500 m — 
Norbert Protocil 4:24,3 (1963); 3 000 m — Francisc 
Bauer 9:52,9 (1962); 5 000 m — Viorel Badea 17:35,8 
(1962); înălțime — Rudolf Horhoianu 1,89 m (1953)!; 
disc — Eugen Statnic 44,26 m (1958)!; FETE : 100 
și 200 m — Ileana Zili 12,7 Si 27,6 (1959); 800 m — 
Aurelia Todor 2:46,5 (1962); înălțime — lise Schif 
1,35 m (1962), suliță — Zamfira Buzdugan 30,61 m 
(1965); 80 mg — Margareta Luchian 14,5 (1962).

Dacă am face o comparație între recordurile 
clubului și cele naționale s-ar desprinde imediat 
marele decalaj existent. Recordul lui Horhoianu 
— de pildă — la înălțime băieți (din 1953) este 
inferior recordului mondial... feminin al Iolandei 
Balaș ! Concludent, nu ?

Cam aceleași lucruri se pot spune despre 
aproape toate rezultatele atletice înregistrate de 
statisticile respective.

LA HALTERE am luat rezultatele celui mai bun 
sportiv al clubului, Constantin Bulgaru. începînd 
din anul 1965 acest halterofil a „monopolizat" re
cordurile clubului său, precum și pe acelea regio
nale, de la cat. 75 kg. pînă la 90 kg. în ordinea 
respectivă, la totalul celor trei procedee, el a 
obținut următoarele rezultate : 327,5 kg. (1965, re
cord regional); 342,5 kg. (1966, rec. reg.) și 335 kg. 
la categoria 90 kg. (1966 rec. reg.). Deci, după cum 
se vede, sportivul a cîștigat într-un an 15 kg. ca 
apoi, concurînd la o categorie mai mare în anul 
1966 să înregistreze o scădere de 7,5 kg. Există, 
deci cîteva contradicții pe care atît antrenorul 
halterofilului cît și conducerea clubului au dato
ria să le rezolve cît mal curînd, mal ales că 
sportivul Constantin Bulgaru prezintă certe cali
tăți. Dar, luate comparativ, recordurile realizate 
de bănățean și cele mal bune performanțe națio
nale, europene sau mondiale, au între ele o dife
rență ce depășește cu mult 100 kg. Trebuie să 
recunoaștem că este prea mare !

LA NATAȚIE, clubul se mîndrește (și este

tn marea majoritate a școlilor din Capitală se organizează, pe tere
nurile special amenajate pentru atletism, întreceri pe clase, pe școli 

și chiar interșcoli

Timișoara se muncește, dar...
normal) cu recordul lui Vasile Costa la 100 m 
bras (1:10,0), care constituie totodată și cel mai 
bun rezultat al țării. Dar, alături de Costa, în 
secția de natație mai activează -doar cîțiva înotă
tori. îi poți număra pe degetele unei singure 
mîini. Cu o floare nu se face... primăvară »

HANDBALUL... FRUNCEA

Am asistat la antrenamentele echipei de hand
bal și din felul cum lucrează antrenorul Constan
tin Jude ne-am dat seama că rezultatele obținute 
și perspectivele care se întrevăd nu sînt întâmplă
toare. Handbaliștii timișoreni participă în cate
goria A (seria I) și la terminarea turului se 
găseau pe locul III în clasament. Antrenorul 
JUDE preciza că în afara lui GUNEȘ, selecționat 
în lotul republican și participant la ultimul cam
pionat mondial din Suedia, speră să bată la por
țile consacrării și Ivan, Șt. Covaci, I. Covaci, 
Sauer I și alții. Efortul depus în orele de antre
nament este o chezășie că dorința antrenorului 
timișorean este aproape de realizare.

„OF"-UL GENERAL - FOTBALUL

Nu a existat persoană — student, cadru didactic, 
antrenor, ori simplu susținător — care, întrebată 
fiind despre activitatea clubului, să nu amin
tească — cel puțin în treacăt — de fotbal. Acest 
sport îndrăgit de mase nu a mal reușit însă în 
ultimul timp să aducă satisfacții miilor de sus
ținători care așteaptă mereu (și cam de mult) o 
schimbare în bine. Cauzele ? Multiple, spun majo
ritatea celor care și-au exprimat punctul de 
vedere. în primul rînd, procesul instructiv educa
tiv nu are continuitate. La „Politehnica" aproape că

DIN VIAȚA CLUBURILOR 

SPORTIVE STUDENȚEȘTI

n-a existat an în care să nu se fi schimbat an
trenorul principal al echipei. La fiecare înlocuire 
motivele (se zice) au fost obiective, dar, consta
tările ulterioare au arătat subiectivitatea cu care 
au fost efectuate aceste înlocuiri. Tovarășul Bucur 
arăta : „Manifestările de vedetism din cadrul 
echipei, abaterile de Ia conduită, abuzurile și 
„grupulețele" au făcut în bună măsură să se 
ajungă la situația actuală. Au fost ținuți în echipă 
oameni — pasa-mi-te — indispensabili (vezi Mi- 
țaru, Remus Lazăr) care prin comportarea lor nu 
meritau cinstea de a reprezenta clubul, deoarece 
nu erau atașați cu nimic față de el. Dacă, de 
pildă, Mițaru nu se înțelegea cu un antrenor, 
începeau lucrăturile de «culise* care, necunosr

cute de către factorii în drept (așa să fie?), duceau 
la... schimbarea antrenorului respectiv. Au fost 
realități pe care noi abia acum am reușit să le 
cunoaștem și să luăm măsurile ce se impun".

Un alt interlocutor, lectorul universitar PETRE 
COJEREANU (fost jucător) care răspunde în ul
tima perioadă din partea biroului consiliului clu
bului sportiv de secția de fotbal, ne spunea : 
„Acum, în ceasul al 12-lea, Lereter, Surdan și 
ceilalți fotbaliști atașați de clubul nostru încearcă 
rămînerea în categoria A. Destul de târziu ! 
Totuși, munca, seriozitatea în pregătire, atmos
fera serioasă din cadrul lotului, sperăm să ducă 
la rezultate pozitive".

în pregătirea juniorilor din cadrul clubului s-au 
constatat lucruri cu totul criticabile la antrenorii 
cu jumătate de normă, foștii jucători Rusalin 
Marcu și Gh. Codreanu. Aceștia, deși au arătat 
calități incontestabile ca fotbaliști, n-au reușit 
același lucru ca antrenori. Spre exemplificare ni 
s-a arătat condica de prezență. în dreptul nume
lor lor, multe pete albe sau linii roșii trase de 
șeful de catedră și reprezentînd absențele de la 
antrenament. Lecțiile se desfășoară cu un con
ținut necorespunzător, conduse uneori în ținută 
de stradă, iar prezența jucătorilor la antrena
ment este, de asemenea, nesatisfăcătoare.

Spre deosebire de aceștia, despre un alt antre
nor, care se ocupă de juniori, STERE ZEANA, 
conducerea clubului a avut numai cuvinte de 
laudă, el fiind caracterizat prin punctualitate, 
seriozitate, pasiune pentru meseria aleasă, conști
inciozitate. Așa, da ! 1

SE MUNCEȘTE, DAR...
Am trecut în revistă doar cîteva dîn cele 15 

secții de la clubul Politehnica. In general, rezul
tatele sînt mulțumitoare, se vede că se muncește ! 
Dar... Nu peste tot munca depusă a dus la rezul
tatele scontate. Am arătat mai înainte și am 
comparat recordurile atletice. Oare antrenorii 
Eugen Lupșa șl R. Morateli se mulțumesc cu 
rezultatele obținute ? Lecțiile de antrenament ale 
lui Eugen Lupșa au intensitate, sînt atractive, 
dar selecția este necorespunzătoare i Am văzut 
un aruncător de-suliță care avea o înălțime de 
1,75 și 70 kg. Ce rezultat poate obține atletul res
pectiv ? Alergători de viteză care nu știu să... 
alerge ! Aruncătoare de greutate arătînd mai 
degrabă a... balerine ! Eugen Lupșa a fost un 
toarte bun alergător de viteză. Oare, nu poate 
pregăti un atlet care să obțină un rezultat egal 
cu al lui ? Noi credem că da ! Cam aceleași apre
cieri și la adresa secțiilor de haltere, înot, gim
nastică, baschet, tenis de masă, canotaj.

In concluzie, se poate spune că după un an de 
activitate la „Politehnica" Timișoara rezultatele 
Obținute nu au fost pe măsura efortului depus. 
Aceasta, considerăm noi, din cauza selecției foarte 
slabe făcută de majoritatea antrenorilor. Sîntera 
siguri că atunci cînd selecția va fi riguroasă, 
făcută cu discemămînt șl vor fi folosite cele mai 
noi metode de antrenament, altele vor fi si rezul
tatele înregistrate. Așteptăm, deci •

PAUL IU VAN



Gamping tn 
Tabăra este 
gata. Turiștii 
trece aici
zile de odihnă, un 
concediu de neuitat

aproape
vor pe- 
plăcute

Carpați.

MERSUL PE BICICLETĂ? FIREȘTE CĂ DA!
DACĂ ESTE MODERN PENTRU 0 TINĂRĂ

SA PRACTICE
cercului nostru „Ti- 
bătrînețe* au sosit

impracticabil
(Urmare din pag. 1)

lucrarea încă în septembrie 1966. 
Dar recepția nu s-a făcut nici 
pină acum, deoarece terenul nu 
poate fi folosit. Nu trebuie să 
fii specialist ca să-ți dai seama 
că aici s-a făcut treabă de mîn- 
tuială. In loc de pămint vege
tal, spre pildă, s-a așternut pe 
teren un strat de pămint argilos, 
de proastă calitate, provenind 
de la șantierele 
Albă", iar în loc 
semănat iarbă (de 
care se acoperă

Pe adresa 
nerețe fără 
în ultima vreme numeroase scri
sori în legătură cu mersul pe bi
cicletă. Printre ele, cîteva care 
ridicau (discret!) următoarea în
trebare : Este modern pentru o 
tinără să practice mersul pe bi
cicletă ? Am folosit prima 
și am repetat la rîndul 
această întrebare, lată ce 
răspuns cîteva tinere posesoare 
de asemenea vehicule:

timp

biei-

ocazie 
nostru 
ne-au

— Mai întîi, numele ?
— Vasilica Holban.

— Practicați de mult 
acest sport ?

— Pentru mine, mersul pe
cletă nu este numai un sport în 
înțelesul pur al termenului, ci și 
un mijloc de locomoție. Aproape 
zilnic mă ajută să fac legătura 
între casă și facultate.

— Așadar, sînteți studentă...
— Da, la Facultatea de chimie 

industrială, in anul 111. Dar, să

răspund la întrebare. Merg pe 
bicicletă de cînd eram în școala 
generală. Prima bicicletă este le
gată de realizarea unei perfor
manțe la... carte: premiul 1. Ca 
sport, bicicleta o folosesc doar 
duminica, atunci cînd n-am prea 
mult de învățat, pentru a merge 
undeva, in afara orașului, cu pre
dilecție la Băneasa, cu un grup 
de colege.

PROMISIUNI

— Considerați modern pen
tru o tinără să folosească 
bicicleta, acum în epoca vi
tezelor cosmice î

Printre alte inițiati
ve frumoase ale aso
ciației sportive Mine- 
rul-Brezoi, notăm pe 
cea mai recentă : 
înființarea unui cen
tru de inițiere pentru 
copiii dornici să în- 
veje 
tenisul de 
tuziast și 
instructorul
IKA1AN

muncește cu pasiune 
pentru ca foarte ti
nerii lui elevi să pro
greseze cit mai re
pede. Cîteva rezulta
te l-au și răsplătit 
pentru aceasta roa- 
nică activitaie. Ti
nerii jucători ăe te
nis de masa din Bre- 
zoi s-au remarcat în 
intîinirile susținute cu 
colegii am Pitești, Ca- 
timanești ș.a. Uneor- 
gnița Ștefan și 
ion Aucu;a au reușit 
cmar sa-și înscrie in 
palmares primele vic
torii. Dar sînt și alți 
rineri lucători talen- 
rați : Lucica Doures- 
cu, Marin Ștefan, 
Virgil vrosu, 
Neaga...

Promisiuni care ne 
bucură 1

și să practice 
masă. En- 

priceput, 
sportiv 

ANuUjA,

Ne-au relatat-o ti
nerii din comuna Al
bești, raionul Sighi
șoara. V-o spunem și 
noi, pe scurt. A fost 
o dată (pînă acum 
un an) un frumos te
ren de sport. Chiar 
în mijlocul comu
nei. Acum a dispărut 
sub balta care-l a- 
coperâ de luni de 
zile, fără ca cineva 
să zică măcar o vor
bă. Acolo unde se 
întreceau anul trecut 
zeci și zeci de tineri, 
unde se desfășurau 
pasionantele jocuri 
ale echipei de fotbal 
- formație fruntașă 
atunci în campionatul 
raional - cresc rațe I 
Și multe, foarte mul
te broaște I A rămas 
doar o... bară de la 
una din porțile de 
fotbal.

Scrisoarea se 
cheie cu un apel
dresat asociației spor
tive din Albești și 
Consiliului raional 
UCFS Sighișoara : 
„Vă rugăm să ne a- 
jutați ca să avem 
iarăși teren de sport. 
De baltă n-avem ne
voie. Pentru înot 
preferăm frumoasa 
apă a Tîrnavei..."

Cu degradarea te
renului, cei în drept 
au cam dat în... ba
ră I Poate așa își 
vor aminti și de cele 
care lipsesc și în
tr-o zi - sperăm cît 
mai apropiată - ti
nerii din Albești vor 
pune, din r«ou, min
gea la centru...

ședințe), ION NUȚĂ 
(secretar) si GRIGO- 
RE BOGĂTOIU (res
ponsabil financiar), 
din consiliul asocia
ției ? ii sfătuim să 
renunțe I (Altfel s-ar 
putea ca într-o zi, 
pentru folosirea bo- 
nierelor de restaurant 
să li se... servească 
un „desert" care, sîn- 
tem siguri că nu le 
va face plăcere.

— Eu, ca viitoare chimistă, aș 
fi, poate, mai în măsură, să ple
dez împotriva bicicletei, să mă 
alătur celor care o consideră un 
vehicul depășit. Dar, nu este așa. 
Bicicleta și-a păstrat... prospeți
mea peste veacuri. Dovadă; ea 
este și astăzi la modă în mai 
toate țările din lume

★
este modern pentru o 

practice mersul pe 
Firește că da I, îmi 
fără nici o ezitare 

studentă în

ion

DUPĂ CÎNTATUL... 
COCOȘULUI

Un amănunt mai 
mult (sau mai puțin) 
pitoresc de la baza 
sportivă .Progresul" 
din Capitală. In spa
tele tribunei princi
pale se află, perfect 
aliniate... cotețele în 
care îngrijitorii tere
nurilor cresc găini.

Și astfel. în timpul 
meciului de tenis Ro
mânia - Spania, cînd 
la cererile repetate 
ale arbitrului se fă
cea - în sfîrșit - pu
țină liniște, jucătorii, 
spectatorii 
spectatorii 
treaga țară lj puteau 
auzi cotcodăcitul stri
dent al găinilor și 
cîntatul solemn al co
coșului.

Decît pe un teren 
de sport, găinile sînt 
mult mai bune pe... 
tavă I

și tele- 
(din în-

IN BARĂ!

După o poveste cu 
găini și cocoși, una 
cu... rate și broaște.

se...

„EXISTENȚI", 
DAk UNDE SlNT?

in- 
a-

CA LA RESTAU
RANT...

Asociația sportivă 
Victoria Bordeni, ra
ionul Cîmpina, desfă
șoară, în general, o 
frumoasă activitate?- 
Pentru aceasta, toate 
felicitările. Nu însă 
și pentru .inițiativa” 
pe care au aplicat-o 
cu prilejul organizării 
manifestațiilor sporti
ve. De fiecare dată, 
spectatorilor (peste 
600) le sînt înmînate 
contracost, în locul 
biletelor de intrare, 
niște file din... bonie- 
rele folosite în res
taurante.

De unde le-o fi 
venit o asemenea 
idee tovarășilor Nl- 
COLAE ȘERBU (pre-

în ziua de 20 mai, 
pe terenul Voința din 
Sibiu s-au desfășurat 
jocurile de handbal 
din cadrul 
școlilor 
M.I.A.
pe țară 
petiții 
Nu așa 
să și toți cei chemați 
să contribuie la suc
cesul ei. Printre a- 
ceștia, arbitrii sibieni! 
Și iată de ce...

Pentru ziua cînd 
erau programate cele 
patru meciuri ei n-au 
fost de găsit cu toată 
stăruința depusă de 
arbitrul A. Brenner, 
singurul care a răs
puns solicitărilor co
legiului orășenesc. A 
umblat omul prin tot 
orașui, a bătut la 
uși, a dat telefoane, 
a lăsat vorbă pretu
tindeni, dar nimic I 
Ce-i de făcut ? Veni
seră nu numai echi
pele din Sibiu, ci și 
cele din Galați, Bucu
rești, Roman și Ar- 
mășești.

Meciurile 
cat, totuși, 
au practicat 
bal frumos, 
a fost și 
prestat la toate ce!e 
patru partide de A. 
Brenner care timp de 
4 ore (!) a fost cu 
ochii pe... „semicerc". 
Toată stima jucători- 

antrenorilor 
la Sibiu, 

aprecierea

__ finalei 
profesionale 

Deci, finala 
a unei com- 
importante I 

au gîndit în-

s-au ju-
Echipele 

un hand-
Excelent 

arbitrajul

lor și 
prezenți 
Toată 
noastră.

Unde au fost însă 
cei peste 20 de 
bitri „existenți* 
oraș ?

ar- 
în

Rubrică redactată
VALERIU CHIOSE 

și D. GÂRLEȘTEANU 
după scrisorile cores

pondenților noștr:

de

— Dacă 
tinără să 
bicicletă l 
răspunde
Doina Ungureanu, 
anul V la Facultatea de limbă 
și literatură română. Iar prietena 
ei, Adriana Ionescu, absolventă a 
aceleiași 
adauge :

— Cred 
mai mult 
luția mijloacelor de locomoție 
Spun aceasta și pentru că știu 
persoane care, deși au mașină, 
continuă să pedaleze o oră-două 
pe zi. Din plăcere și pentru men
ținerea sănătății.

Că este așa cum afirmă studen
ta Adriana Ionescu,

facultăți, a ținut să

că „modernul* ține 
de gust și nu de evo-

monstrat și dialogul purtat cu to
varășa Gineta Stonescu, lector 
universitar.

— Am fost și sînt o adeptă 
convinsă a mersului pe bicicletă. 
Pină nu de mult, mergeam de 
acasă, din apropierea Foișorului 
de foc și pină la stadionul Tine
retului, deci o bucată aprecia
bilă de drum, folosind bicicleta. 
Seara, la înapoiere, simțeam o 
mare reconiortare. După aceea 
soțul meu m-a... ispitit cu mași
na. Sigur, cînd intervin urgențe, 
și distanțe mari, este de preferat 
acest din urmă mijloc de loco
moție.

— Care ar fi argumentul 
principal împotriva bicicle
tei ?

— Există părerea că pedalatul 
„încarcă" musculatura picioarelor, 
a gambelor. Firește că așa este, 
dacă practici mersul pe bicicletă 
în mod intensiv. în schimb, cînd 
îți impui un anumit tempou, o 
pedalare ușoară, lentă, acest in
convenient este evitat. în plus, 
avantajele pe care ți le oferă 
mersul pe bicicletă, dezvoltin- 
du-ți o serie de calități, coordo
nare, dispersarea atenției, o bu
nă vedere distributivă, simțul 
echilibrului, ca și călirea în 
neral a 
neglijat.

Toate 
plăcere, 
îl presupune bicicleta determină 
vitalitatea ei. Iată de ce carac
terul modern al bicicletei — după 
mine — nu va fi niciodată anu
lat. Iar reconsiderarea ei este 
binevenită...

Ceea ce era de demonstrat 1

organismului, nu sînt

acestea și caracterul 
de destindere pe

ge- 
de

de
care

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

de la „Balta 
de brazde s-a 
genul celei cu 

peluzele din 
parcuri) și trifoi care au început 
să se veștejească și chiar să 
dispară pe alocuri. Pe lingă a- 
ceste inconveniente mai sini și 
altele care fac terenul impracti
cabil. Stratul de pămint așternut 
n-a fost compresa!, astfel că în 
unele locuri, destul de întinse, te 
infunzi în teren pină la gleznă 
(chiar șl a treia zi după ploaie.
cum
dos la fața locului), nivelarea 
lasă 
altul 
pe 30 cm), terenul prezintă on- 
dulațil etc.

La ora actuală, tinerii din cele 
6 asociații sportive din apropiere 
nu au unde să practice sportul 
in bune condițiuni, iar întreprin
derea horticolă „1 Mai" se jude
că în fața Arbitrajului de stat 
cu asociația sportivă F.R.B., pre- 
tinzind încă diferența de 30 020 
lei (i s-a plătit pină acum suma 
de 86 500 l^j). La rindul său,
consiliul asociației sportive F.R.B. 
cere ca întreprinderea să-i res
tituie suma de 20 000 lei, deoa
rece lucrarea executată nu întru
nește condițiile prevăzute în de
viz, este de proastă calitate și 
nu valoarează nici 86 500 lei. Și 
unii și alții cer bani, iar în vre
mea aceasta pe terenul de fotbal 
nu se poate juca. Pentru a se 
menține gazonul — de pe acum 
degradat — ar fi o singură solu
ție : să se pună Ia marginea te
renului niște tăblițe cu inscrip
ția: „Nu căleați pe iarbă!"

P.S. Nu știm ce se va tntimpla cu 
pista de atletism și cu terenurile de 
volei și handbal, ale căror _ reparații 
erau incluse in devizul inițial. Banii 
s-au cheltuit numai pentru reamena- 
jarea terenului de fotbal, care se pre
zintă in condițiile descrise mai sus 
— adică IMPRACTICABIL l Consiliul 
orășenesc UCFS are și el, probabil, 
de spus un cuvînt în această Pr*J" 
blemă. Este vorba de zeci de mii de 
lei dațl pentru repararea unui teren 
și nu pentru... degradarea lui.

T. R.

a fost atunci cînd ne-am

de dorit (de la un colț Ia 
îlind o diferență de aproa-

și internate*)
Din zi in zi gimnastica 

înviorare își lărgește sfera 
activitate. In multe cămine 
internate de elevi sau de stu- 
denți ea a fost introdusă și se 
practică cu succes. Chiar autoa
rea lucrării de față a fost iniția- 
toarea unui experiment — îm
preună cu colectivul catedrei de 
educație fizică a Institutului po
litehnic din Capitală — care a 
dat bune rezultate.

Gineta Stoenescu reușește să 
ne demonstreze că practicarea cu 
regularitate a gimnasticii de în
viorare reprezintă un mijloc 
eficace (recunoscut ca atare) de 
a scoate organismul din starea 
de inhibiție determinată de som
nul din timpul nopții. Mai mult, 
ni se demonstrează că un ase
menea gen de gimnastică igieni
că constituie și un procedeu sim
plu, la îndemîna oricui, de călire 
a organismului, mai ales dacă 
este asociat cu băi de soare, aer 
și apă.

Lucrarea Ginetei Stoenescu, 
una din specialistele noastre in 
materie (nu de mult a dat la 
iveală o lucrare intitulată „Gim
nastica zilnică pentru femei“), 
pune la îndemîna celor cărora 
li se adresează — in special ele
vi și studenți, băieți și fete — un 
material pe cit de bogat, pe ații 
de variat. Sînt prezente in lu
crare exerciții speciale pentru 
musculatura brațelor, membrelor 
inferioare și trunchiului. Se dau 
rețete pentru întocmirea unor 
grupe de exerciții, indicații me-

TIBERIU STAMA

Gineta Stoenescu

RECENZIE
de 
de
&

inviorare in cămine

todice lesne de înțeles și de apli
cat.

In general, criteriul accesibi
lității a constituit principala pre
ocupare a autoarei. Și, în aceas
tă direcție — datorită, desigur, 
unei îndelungate și rodnice 
activități pedagogice — ea a 
reușit pe deplin !

•) GINETA STOENESCU : 
Gimnastica de inviorare în că
mine și internate. Editura Uniu
nii de cultură fizică și sport, 
lei 4,75. ■
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SĂPTĂMÎNA CĂRȚII SPORTIVE

LA TG. MUREȘ
Consiliul regional UCFS Mureș- 

Autonomă Maghiară, în colaborare 
cu C.L.D.C. — serviciul difuzării 
cărții Tg. Mureș — va organiza, 
în perioada 5—11 iunie 1967, 
săptămîna cărții sportive. Acțiu
nea este menită să contribuie la 
popularizarea și răspîndirea cărții 
sportive.

în acest scop se vor organiza i 
standuri de cărți cu vînzare Ia 
manifestările sportive; recenzii 
despre cărțile sportive nou apă
rute (la casele de cultură, cămine 
culturale și în bibliotecile mal

mari) etc. în perioada amintită 
se va intensifica munca pentiu 
completarea bibliotecilor asocia
țiilor sportive cu cărțile necesare.

Inițiativa comisiei de propa
gandă și educație a Consiliului 
regional UCFS Mureș-Autonomă 
Maghiară este lăudabilă și ar ti 
de dorit ca ea să fie continuată.

(ION PAUȘ, coresp. principal).
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• CAIAC-CANOE: Lacul Snagov,
„Cupa Tineretului" (seniori).

®' POPICE: Arena Voința, de la 
campionatului republican masculin pe

• HANDBAL: Terenui Progresul, 
versitatea II Buc. — Politehnica Buc. 
Steaua — Dinamo Buc. (m I).

9 FOTBAL : Stadionul Ciulești, ora 
Buc. — Metalurgistul Buc. (juniori).

• SCRIMA : Sala de sport a Facultății de Drept, de 
la ora 16 : Campionatul orașului București pe echipe.

de la ora 91

11 : Finalaora 
echipe.
ora 15,45 i Uni- 
(m II) ; ora 17 i

17,301 Rapid

de la ora 9:

I

• CAIAC-CANOE: Lacul Snagov, 
.Cupa Tineretului" (juniori).

• POPICE: Arena Voința, de la ora 
pionatului republican masculin pe echipe.

• CĂLĂRIE: Baza hipică din Cal. Plevnei, de la 
ora 9: „Cupa Primăverii" — dresaj și obstacole.

• POLO: Ștrandul Tineretului, de la ora 11 : Steaua 
— Mureșul Tg. Mureș, I.C.F, — Crișul Oradea ; bazinul 
Dinamo, de la ora 12 : Dinamo — Rapid (meciuri în 
cadrul campionatului republican).

O NATAȚIE: Ștrandul Tineretului, de la ora 9:

8 : Finala cam-

Concurs organizat in cinstea Zilei Internaționale a 
Copilului

© HANDBAL : Teren Dinamo, ora 10,30: I.C.F. Buc.
— Universitatea Cluj (m II); ora 11,45: Confecția Buc.
— Mureșul Tg. Mureș (f I) ; teren Ciulești, ora 10: 
Rapid Buc. — Textila Cisnădie (m II).

• RUGBI: Teren Cloria. ora 11: Gloria — Politeh
nica Iasi (cat. A).

9 FOTBAL: Stadionul „23 August", ora 15,15: Pro
gresul — Dinamo ; ora 17 : Rapid — Steaua (cat. A) ; 
stadionul Politehnica, ora 10: Politehnica Buc. — Pro
gresul Brăila (cat. B) ; teren Timpuri Noi, ora 10 : Fla
căra roșie Buc. — C.F.R. Roșiori (cat. C) ; ora 11,45: 
Flacăra roșie Buc. — Stuful Tulcea (juniori) ; teren 
Voința, ora 17.30: Sc. sp. 2 Buc. — Viitorul Buc. (ju
niori) ; stadionul Dinamo, ora 12: Dinamo Victoria 
Buc. — Oltul Rm. Vîlcea (juniori) ; stadionul Progre
sul, ora 9,30 i Progresul Buc. — Politehnica Buc. (ju
niori).

® SCRIMA : Sala de sport a Facultății de Drept, de 
la ora 9: Campionatul orașului București pe echipe.

0 PORTURI
■ MAUTICE AZI Șl MÎINE:

Qemtatlom

„Cupa Tineretului" In caiac-canoe
Program interesant — astăzi si 

mîine, de la ora 9 — pe iacul 
Snagov. Cawaciștii și canoiștii 
'noștri fruntași se întîlnesc la 
startul probelor cuprinse în com
petiția dotată cu „Cupa Tinere

tului". Se vor disputa întreceri 
pentru seniori și juniori. Concur
sul va însemna totodată un bun 
prilej de verificare a stadiului 
actual de pregătire înaintea a- 
propiatului sezon internațional.

La toate competițiile desfășurate pinâ acum, am remarcat prezența 
in start a unui mare număr de ambarcațiuni. Sperăm să reîntîlnim 
asemenea imagini și in „Cupa Tineretului" Foto: A. Neagu

Atleți români participă la concursurile

Mîine, etapa a îl-a 
a campionatului de polo

Din jocurile programate în a 
doua etapă a campionatului repu
blican de polo, desprindem pe cel 
dintre proaspăta promovată în 
categoria A, I.C.F., și experimen
tata formație orădeană Crișul. 
Faptul că studenții bucureșteni au 
realizat duminica trecută un re
zultat de egalitate (5—5) cu Ra
pid ne îndreptățește să credem 
că și mîine ei vor da o replică 
viguroasă poloiștilor orădeni. Ce
lelalte partide ale etapei sînt : 
Dinamo București—Rapid Bucu
rești, Steaua—Mureșul Tg. Mureș. 
Voința Cluj—Industria lînii Ti
mișoara și IC. Arad—Politehnica 
Cluj.

LA ZI
• Mîine dimineață se va desfă

șura la ștrandul Tineretului din 
Capitală un mare concurs rezervat 
copiilor. întrecerile sînt organi
zate în cinstea Zilei Internationale 
a Copilului, de către comisia spor
tivă a Palatului pionierilor. Pro
bele vor avea loc la ora 9. A 
doua și ultima etapă a acestei 
competiții se va disputa duminica 
viitoare, la bazinul Dinamo.

• Săritorii de la trambulină 
Pantelimon Decuseară, Ion Ganea 
și Melania Treistaru, însoțiți de 
antrenorul Norbert Hatzak, concu 
rează astăzi și mîine în U.R.S.S., 
la Lvov, alături de sportivi frun
tași din diferite țări europene.

a c j ș t i g a t

Dumitrii Spîrlea

„Cupa Steaua“
Vineri s-a încheiat competiția de 

pentatlon modern dotată cu „Cu
pa Steaua". Victoria a revenit tî- 
nărului DUMITRU SPÎRLEA 
(Steaua) despre care antrenorul 
GHEORGHE TOMIUC ne-a spus 
următoarele : „în lunga mea acti
vitate competițională am partici
pat Ia întreceri alături de cei mai 
buni pentationiști ai lumii. Dintre 
aceștia o impresie deosebită mi-au 
lăsat-o sovieticul Igor Novikov și 
maghiarul Andras Balczo, sportivi 
dotafi excepțional din punct de 
vedere fizic, adevărați maeștri în 
cele cinci ramuri ale pentatlonului 
modern. Ei bine, sportul nostru 
are astăzi un pentatlonist despre 
care cred că se va vorbi la fel 
ca și despre Novikov și Balczo. 
Este acest Dumitru Spîrlea, ju
nior în vîrstă de 16 ani și jumă
tate, care are în urmă doar un an 
și ceva de pregătire ! Este un tî- 
năr cu calități remarcabile, foarte 
muncitor și modest, care iubește 
cu pasiune sportul și este hotărît 
să facă ceva cu totul deosebit. 
Veți auzi despre el numai lucruri 
bune ! ...

SPÎRLEA a totalizat 4 620 p și 
a fost urmat, în clasament, de : 
Al. Stoenescu (Gloria) 4 490 p, 
St. Vizitiu (Steaua) 4 151 p, M. 
Cosmescu (Steaua) 3 992 p, G. Vi
zitiu (Ac. Militară) 3943 p, M. 
Diaconescu (Steaua) 3 845 p.

Iată acum rezultatele celor cinci 
probe : călărie : C. Zamfir (Ac. 
Militară) 1 070 p, Al. Stoenescu

1 020 și St. Vizitiu 995 p ; scrimă: 
Al. Stoenescu 1 165 p, D. Spîrlea 
901 p, St. Vizitu și I. Bănet (Să
nătatea Timiș.) 802 p ; tir : D. 
Spîrlea 890 p (189 p 1), C. Viți- 
ling (Sănăt. Timiș.) 780 p (184 p), 
M. Cosmescu 736 p (182 p) ; înot: 
I. Bănet 1018 (3:51,6), M. Cos
mescu 976 (3:58,0), D. Spîrlea 
934 (4:05,0) cros : I. Bănet 1 105 
(13:40,0), M. Diaconescu 988 
(14:19,0) D. Spîrlea 985 (14:20,0).

La întreceri au luat startul 12 
concurenți.

Dumitru Spîrlea, o autentică spe
ranță a pentatlonului modern din 

țara noastră

Foto : A. Neagu

internaționale de la Berlin, Varșovia, 
Tirana si Potsdam

La sfirșitul acestei luni, numeroși 
atleți români vor fi angrenați în- 
tr-un bogat program de competiții 
Internaționale.

Atleții clubului Dinamo Bucu
reștii vor participa astăzi și mîine 
la întrecerile tradiționalei „Dina- 
moviade", care anul acesta se des
fășoară la Potsdam (R.D.G.). Au fă
cut deplasarea, printre alții : Mi- 
haela Peneș, Gheorghe Costache, 
Andrei Barabaș, Vasile Dumitres
cu, Petre Ciobanu, Dinu Piștalu. 
Ei se vor întrece cu sportivii clu-

A început turneu! pentru
cucerirea „Cupei României11

burilor Dozsa 
Hvezda Praga, 
Gwardia Varșovia, Spartak Sofia și 
Dynamo Berlin.

In același timp, la Varșovia are 
loc Un mare concurs în cinstea ani
versării a 50 de ani de la înființa
rea clubului A.Z.S., la care au fost 
invitați să participe și studenții In
stitutului de cultură fizică din 
București. Vor concura Dan Hidio- 
șanu, Șerban loan, Nichifor Ligor, 
Alexandru Mihu, Rozalia Moțiu, 
Elisabeta Prodan, Viorica Enescu și 
alții.

Săptămîna viitoare, miercuri și 
joi, echipa de tineret a țării noas
tre intîlnește la Tirana selecționata 
Albaniei. La această întîlnire vom 
fi reprezentați 
Aura Petrescu, 
Maria Salamon, 
Popescu, Silviu
chin, Mihai Zaharia etc.

în sfîrșit, un grup de atleți de 
la Rapid București, printre care 
Valeriu Răuț, Constantin Bloțiu, 
Ioana Petrescu și Doina Bădescu, 
vor lua parte la întrecerile con
cursului internațional feroviar de 
la Leipzig (R.D G.j.

Budapesta, Ruda 
Dinamo Moscova,

de Mariana Goth, 
Marilena Ciurea, 

Teodor Puiu, Aurel 
Hodoș, Ion Damas-

MANGALIA, 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Vineri a început în 
localitate turneul final pentru de
semnarea cîștigătoarei primei ediții 
a „Cupei României14 la oină. Partici
pantele, 13 la număr, au fost împăr
țite, prin tragere la sorți, în 5 serii. 
Din SERIA I fac parte : Avîntul Fra
sin (Suceava), Pacea Țițești (Argeș) 
și Victoria Andrieșeni (Iași). Tn SE
RIA a H-a : Recolta Boureni (Olte
nia) și Bega Belinț (Banat). In SE
RIA a IlI-a : Biruința Gherăești (Ba
cău), Lăpușul Tg. Lăpuș (Maramu
reș) și Agronomia Cluj. In SERIA a 
IV-a : Combinatul Poligrafic Bucu
rești. Recolta Lipnița (Dobrogea) și 
Recolta Apoldul de Sus (Hunedoara). 
In SERIA a V-a : Torpecto Zărnești 
(Brașov) și Avîntul Bucești (Galați).

La ora la care transmit s-au con
sumat primele meciuri din prelimi
narii. Cel mai echilibrat a opus for
mației Biruința Gherăești pe cea 
din Tg. Lăpuș. Au învins sportivii 
de la Biruința cu 10—8. Alte rezul
tat* : Avîntul Frasin — Pacea Țițești 
17—3 ; Recolta Boureni — Bega Be
linț 20-6 ; C.P.B. — Recolta Lipnița 
24—4. Meciurile se desfășoară sistem 
turneu, iar capii de serii vor parti
cipa sîmbătă și duminică la turneul 

țfcur și retur).
T. STAMA

Maestrul sportului, Petre Poalelungi a fost surprins 
de fotoreporterul H. Mavridis în timpul executării 
unui procedeu specific luptelor libere: „doborire 

cu ridicarea piciorului"

Rupte

Duminică, la Lugoj
<sa—rwf «wiwmi iii ihiii—wwiwk--

0 întîlnire atractivă:
România—R.S.S. Ucraineană

Gh. Niculicioiu, pe locul I în „Cupa Mamaia11
MAMAIA, 26 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Vineri dimineață s-au 
desfășurat pe Siutghiol ultimele două 
regate, a IV-a și a V-a, din cadrul con
cursului Internațional de iahting (clasa 
finn) dotat cu „Cupa Mamaia". întrece
rile au avut loc pe un vînt puternic, 
astfel că veliștii au fost nevoiți să ape
leze la toate cunoștințele lor de navi
gație pentru a termina cursa. învingăto
rul din ediția de anul trecut, Christian 
Schroder (R.D.G.), specialist al curselor 
pe vînt tare, a terminat învingător în 
ambele regate. Totuși, el nu l-a putut

depăși, în clasamentul general, pe româ
nul Gheorghe Niculicioiu care a cîștigat 
această ediție a „Cupei Mamaia". Iată 
clasamentul final: 1. Gh. Niculicioiu
(România) 25,7 p, 2. Ch. Schroder (R.D.G.) 
27,7 p, 3. P. Encef (Bulgaria) 31,4 p, 4. 
P. Svoboda (România) 34 p, 
preanu (România) 50 p, 
(Bulgaria) 52,4 p. In 
clasei „F.D.“ („Olandezul zburător") pe 
primul loc s-a situat echipajul I. Alexan
dru—D. Nicolescu (Electrica Constanța).

5.
6. V. 

concursul

N. O- 
Gherov 
deschis

PAUL ROMOȘAN

Vineri dimineața a so
sit în Capitală echipa re
prezentativă de lupte libere 
a R.S.S. Ucrainene. Pe pe
ronul Gării de Nord oas
peții au fost salutați de 
reprezentanți ai F.R.L. 
Cîteva minune după a- 

ceea, NIKOLAE AN- 
DREV — conducătorul de
legației — ne-a răspuns 
foarte amabil la cîteva 
întrebări privind întîlnirea 
pe care oaspeții o vor sus
ține în compania echipei 
României, duminică la 
Lugoj : „Am venit în 
România hotărî ți să ob
ținem un rezultat cit mai 
bun. Credem că evoluția 
echipei ucrainiene va sa
tisface exigentul public 
din orașul Lugoj care, 
după cum am fost infor
mați, este leagănul lup
telor din țara dv. Spor
tivii români ne-au fost 
totdeauna adversari difi
cili. De aceea, consider 
că va fi o întîlnire echili
brată, oferindu-ne prilejul 
verificării potențialului
sportivilor noștri suscep
tibili de a fi selecționați 
pentru „europenele" de la 
Istanbul. Din echipă fac 
parte Boris Gurievici — 
campion mondial și cam
pion al Uniunii Sovietice, 
Vladimir Gulutkin (locul 
2), Simion Pinski (lo
cul 3), Vladimir Saunin

— clasat pe locul 3 la 
„europenele" de judo din 
1966, Viktor Ciumakov 
cîștigător al Concursului 
armatelor prietene, la e- 
dițiile din 1965 și 1966".

A poi, a n treno r u I A R A M 
IALTAR1AN ne-a comu
nicat formația -e care o 
va alinia dun-5 ‘ : Ni-
kolae Rusnak (cat. 52 
kg) ; Viktor Ciumakoi 
(cat. 57 kg) ; Vladimir 

Tatankin (cat 63 kg) ; 
lura Gusov (cat. 7b kg) ; 
Simion Pinski (cat. 78 
kg) ; Boris Gurievici (cat. 
^7 kg) ; Vladimir Gulutkin 
(cat. 97 kg) ; Vladimir 
Saunin (cat. +97 kg)

în vederea acestui meci, 
reprezentanții țării noastre 
s-au pregătit cu multă se
riozitate. Printre compo- 
nenții lotului se numără : 
Dumitru Nicolae, Nicolae 
Cristea, Petru Coman, Pe
tre Poalelungi, Ion Po
pescu, Erancisc Boia etc.

Duminică la Lugoj, si
multan cu întîlnirea de 
„libere* România—R.S.S. 
Ucraineană se vor desfă
șura și finalele concursului 
republican de primăvară 
al juniorilor (la lupte li
bere), la care vor parti
cipa cei mai buni sportivi 
calificați din etapele de 
zonă.

GH. CIORANU



pASCHET i

MERGEM ÎN CONTINUARE 

SPRE MEDIOCRITATE?
© Slăbiciunile campionatului și urmările lor în

Rapid—Steaua, derbiul etapei 
(a XXIV-a) in categoria A

jocul reprezentativei © La Balcaniada de la 

Skoplje nu am aliniat pe cei mai in formă jucători 

din tară © Aruncările la coș — eterna poveste

După numai cinci luni de la ultima 
lor întrecere (Sofia 1966), reprezenta
tivele masculine de baschet ale Bulga
riei, Greciei, iugoslaviei, României și 
Turciei s-au aflat din nou la anualul 
rendez-vous balcanic, de data aceasta 
în sala Expoziției din Skoplje. Cu ex
cepția selecționatei române, care nu a 
putut beneficia de aportul lui Demian. 
actualmente indisponibil, celelalte 
participante la turneu au fost echipe 
naționale complete, avînd în rîndu- 
rile lor pe cei mai în formă jucă
tori din țările respective.

BULGARII au făcut din ncu apel 
la Radev, Savov-Barciovschi și Dimov, 
care prin bogata lor experiență in
ternațională, au contribuit în mod 
decisiv la revenirea echipei lor pe 
locul secund în clasamentul balcanic. 
Din formația GRECiLj nu au lipsit 
„stelele" de la A.E.K. (Trontzos, A- 
merikanos, Kolokythas) și Angelos 
Barnekos (1,92 m) un tînăr jucător 
care a studiat în S.U.A., iar repre
zentativa TURCIEI a aliniat perma
nent un „5” cu o medie de înălțime 
de peste 1,90 m, foarte bine condus 
de binecunoscutul Kaplanoglu.

Am lăsat în med special la urmă 
selecționata IUGOSLAVIEI, care de la 
cea de a Vl-a ediție, desfășurată în 
1964 la București, nu a mai evoluat 
în cadrul competiției în formație com
pletă. De data aceasta însă. Ranko 
Zeravica, care a urmat lui Alexan
der Nicolici la comandamentul echi
pei, a făcut apel ta toate vedetele 
baschetului iugoslav și astfel am putut 
vedea la lucru un „5" (Daneu. Basin 
Koraci, Rajkovici și Djurici) de cea 
mai bună valoare, dublat imediat de 
o garnitură (Djerdja, Raznjatovici, 
Kovacici, Tvetkovici, Skansi) cu ni
mic mai prejos. De altfel, gazdele 
au cîștigat cel de al Vll-Jea titlu bal
canic în „pas de defilare", folosind 
turneul ca o repetiție generală înain
tea campionatului mondial.

Desigur, sînteți curioși să aflați ce 
s-a întîmplat cu echipa ROMÂNIEI, 
căzută de pe locul II (Sofia 1966) pe 
locul IV datorită unui coșaveraj mai 
slab. La ediția anterioară jucătorii 
noștri au ratat startul (63—64 cu Tur
cia), pentru ca apoi să învingă Bul
garia (62—55) și Grecia (74—65). Și de 
data aceasta am pierdut primul meci 
(67—73 cu Grecia), rezultatul dove- 
dindu-se însă decisiv în stabilirea 
locurilor 2—4. Pentru cineva care nu 
a asistat la partida respectivă, dar a 
urmărit jocurile următoare ale celor 
două formații, rezultatul pare sur
prinzător. Românii au evoluat cres
cendo de la un meci la altul, dove- 
dindu-se superiori din punct de ve
dere tehnico-tactie tuturor celorlalte 
formații care au rivalizat la meda
liile de argint și bronz. Insuccesul 
respectiv are însă cîteva explicații pe 
care dorim să le subliniem.

Iubitorii baschetului din țara noas
tră pretind echipei naționale reizul- 
tate pe măsura realelor sale posibili
tăți, iar un asemenea rezultat nici 
pe departe nu-i poate mulțumi. IX 
data aceasta însă, vina aparține echi
pei într-o măsură mai mică. Ea s-a 
prezentat la meciul cu Grecia după 
un drum lung cu autobuzul (Sofia- 
Skoplje în 9 ore) foarte greu supor
tabil și, în plus, fără Cernea (sosit 
în sală exact în momentul cînd par
tida lua sfîrșit), care ulterior s-a do
vedit pivotul de bază al echipei. Sînt 
amănunte care nu pot fi trecute cu 
vederea, iar evitarea lor ar fi adus 
selecționatei române binemeritatele 
medalii de argint. De altfel, acest 
lucru a fost remarcat atît de presa 
de specialitate din iugoslavia, care a 
subliniat valoarea indiscutabilă a unor 
jucători (Albu, Nosievici, Novac, Sa- 
vu), cît și de publicul spectator, care 
aproape la fiecare joc a făcut calde 
manifestații de prietenie sportivilor 
noștri.

Locul II sau locul IV ? La urm* 
urmei, locul ocupat are important* 
lui. dar el nu poate nici scădea, nici 
mări valoarea actuală a reprezenta 
tivei române. Asupra acestei valori 
— raportată la nivelul celor mai bune 
formații continentale — am vrea să 
insistăm mai mult. Desigur, recenta 
Balcaniadă ne dă posibilitatea să tra 
gem concluzii parțiale. Selecționa bill: 
s-au prezentat la Skoplje după două 
turnee dificile, care au decis campi
oana țării, iar cele cîteva zile afec
tate omogenizării formației și-au do
vedit eficiența doar în ceea ce pri
vește sistemul defensiv. De fapt, exa
menul cel mare pe care îl va da e- 
chipa noastră în acest an va fi la 
campionatul european (Helsinki în 
luna octombrie), iar competiția bal
canică a fost folosită de către antre
norii Alexandru Popescu și Cornel 
Călugăreanu pentru o dublă verifi
care : ÎN CE MĂSURĂ JUCĂTORII 
CHEMAȚI SA NE REPREZINTE TARA 
SE PREGĂTESC ÎN CADRUL ECHI
PELOR DE CLUB și CUM SE ÎNCA
DREAZĂ BASCHETBALIȘTII RE
CENT PROMOVAȚI ÎN JOCUL FOR
MAȚIEI.

Analizînd evoluția reprezentativei 
române Ia Skoplje va trebui să ple
căm în primul rînd de la o serie de 
înregistrări care sînt suficient de con
vingătoare :

Aruncări libere (clasament) : 1. Iu
goslavia 126/91=75%, 2. România 80/ 
56=70%, 3. Turcia 84/58 = 69%, 4. Bul
garia 106/70=66%, 5. Grecia 98/63=64%; 
Aruncări din acțiune (clasament) : 1. 
Bulgaria 221/106=47%, 2. Turcia 241/ 
110=45%. 3. Grecia 284/122=42%, 4—5. 
România 239-103=41% și Iugoslavia 
316/191=41% ; Recuperări în apărare și 

in atac ; 1. Iugoslavia 119—74, 2. Gre
cia 110—50, 3. Bulgaria 93—37, 4. Ro
mânia 86—42, 5. Turcia 92—29 ; Coșa- 
verajul : Iugoslavia 373—290, Bulgaria 
302—312, Grecia 308—316, România 264— 
285 și Turcia 278—322,

Ce ne arată aceste cifre ? Actualul 
sistem defensiv cu presing pe tot te- 
renuL după fiecare coș marcat și apoi 
o trecere rapidă într-o apărare „om la 
om” agresivă sau — în funcție de 
situație — într-o combinație de 
„zonă" cu „om la om“ s-a dovedit 
mai adecuat posibilităților tehnico-tac- 
tice ale sportivilor noștri. Cu aceas
tă apărare echipa română a creat 
probleme dificile adversarilor noștri 
care, obligați să renunțe la contra
atac, au pierdut în aceiași timp se
cunde prețioase pentru ducerea mingii 
în atac. Nu întotdeauna însă, deoa
rece sistemul nostru a prezentat și 
unele fisuri. Au existat mai multe 
cazuri cînd îndeosebi jucătorii mai 
inalți și-au „pierdut" adversarii, dîn- 
du-le posibilitatea să realizeze atacuri 
supranumerice. De aici concluzia : 
pentru ca acest sistem să poată avea 
o eficiență cît mai mare (atenție 
Cernea, Tarău. Dikai, Novac și chiar 
Nosievici), jucătorii noștri trebuie să 
reacționeze prompt la fiecare încer
care a adversarului de depășire di
rectă șj să se replieze cu maximum 
de repeziciune. Aceste deziderate însă 
nu vor putea fi împlinite atîta timp 
cît în cadrul campionatului, echipele 
noastre nu vor folosi șl sisteme de 
apărare agresivă, iar jucătorii nu se 
vor antrena cu seriozitate în această 
•direcție.

Cel mai îmbucurător lucru în pri
vința acțiunilor ofensive este faptul 
că în sfîrșit a început să existe o 
disciplină tactică care să conducă pe 
baschetbaliștii noștri fruntași către o 
cît mai eficientă realizare a temei 
propuse. Este adevărat, ritmul a de
venit mai lent dacă îl comparăm de 
pildă cu cel al iugoslavilor sau chiar 
al turcilor, pentru că în loc să pa
seze rapid șj derutant, unii dintre 
jucători (AIbu, Cr. Popescu, Diacon es
eu, Dimancea) preferă driblingul pre
lungit care dă posibilitate adversaru
lui să se regrupeze cît mai bine. Ori
cum însă jocul colectiv, cu ‘olasirea 
succesivă a blocajelor șj' încrucișările 
a luat locul acțiunilor „la inspirație" 
iar aruncările nejustificate la coș 
sînt din ce în ce mai puține.

Și pentru că veni vorba de aruncări 
să punem degetul pe rană. Este bine 
știut că echipa noastră nu posedă 
jucători cu talie înaltă, care să in
sufle partenerilor siguranța în mo
mentul aruncării, si, în același timp, 
să lupte cu șanse egale alături de 
adversari la recuperarea balonului. 
Această situație, antrenorii — evi
dent — nu au cum s-o remedieze și 
atunci accentul trebuie să cadă pe 
precizia aruncării. Poate spera mai 
mult echipa noastră cu procentaje de 
70% la aruncări libere șj 41% la a- 
runcări din acțiune ? Cel mult la un 
loc onorabil în întrecerea balcanică, 
dar mai departe fără îndoială că nu. 
La Skoplje, jucătorii cotați pe plan 
intern cu o bună precizie în aruncări 
(Popescu. Iecheli, Diaconescu) n au 
dat randamentul așteptat și, în g-ne
ral, la acest capitol echipa nu a stră
lucit.

Motivele trebuie căutate tot în sla
bul nivel al campionatului republican 
(apărările multor echipe sînt ca și 
inexistente), precum și în faptul că 
jucătorii noștri fruntași nu afectează 
un timp mai îndelungat pregătirii a- 
cestui important element tehnic și nu 
îl exersează în condiții cît mai apro
piate ’de cele din joc.

Cum s-au comportat cei 12 selec- 
ționabili și care sînt perspectivele 
lor ? ALBU Și NOSIEVICI rămîn ju
cătorii de bază ai formației, dar ei 
trebuie să mai adauge ceva cunoș
tințelor tehnice de apărare individu
ală. NOVAC și CERNEA au luptat 
admirabil sub panou cu adversari 
mult mai înalțl. Procedeele lor teh
nice în atac sînt însă reduse, NOVAC 
de pildă, dacă ar stăpîni aruncarea 
din săritură ar putea deveni un ju
cător de clasă. SAVU a realizat multe 
lucruri frumoase, dar s-a dovedit ine
gal chiar pe parcursul aceleiași întîl- 
niri. BÎRSAN — o certă revelație — 
a justificat pe deplin selecționarea. 
DIMANCEA, în schimb, foarte util 
în apărare, mai are destul de lucrat 
pentru a nu se rezuma la simpla dis
tribuire a mingilor în atac si a de
veni un jucător periculos la coșul 
advers. Așa cum arătam și mai sus. 
CR. POPESCU, TECHELi Sj în mai 
mică măsură DIACONESCU s-au do
vedit a fi ieșiți din formă. Cît des
pre TARAU Și DIKAI, a fost evident 
că înălțimea (aproape 2 m) nu poate 
suplini lipsa unor deprinderi și cu
noștințe tehnice serioase și nici jus
tifica prezența (cel puțin la această 
oră) în echipa reprezentativă.

Ne așteaptă un campionat euro
pean deosebit de dificil și acolo nu 
ne vom mai putea mulțumi doar cu 
aplauze șl cu manifestații de simpatie 
față de unii jucători. La Helsinki va 
trebui să prezentăm o echipă omo
genă ca valoare, la fel de bună în 
apărare și în atac, care să suplineas
că lipsa de înălțime printr-o putere 
de luptă exemplară și procentaje su
perioare în aruncările la coș. Altfel 
vom merge mai departe către medio
critate și nu vom face nici un pas 
înainte spre a reclștiga un prestigiu 
evident în urmă eu 10 ani.

ADRIAN VASILIU

O nouă etapă de fotbal, mîine în 
campionatul primei categorii ; a 
treia înainte de „finiș" și prin 
aceasta mai pasionantă ca celelalte 
desfășurate pină acum datorită 
limpezirilor pe care le poate aduce, 
cu un ceas mai devreme, apelor 
încă tulburi ale clasamentului-

Chiar de la prima partidă a cu
plajului inter-bucureștean, PRO
GRESUL — DINAMO, vom primi 
unele lămuriri. Cîștigă Progresul, 
atunci problema locului I se re
zolvă mult mai ușor. învinge Dina
mo — cursa de urmărire a liderulu, 
continuă cel puțin pină la. . . pri
mul fluier de arbitru in partida 
„vedetă", RAPID — STEAUA, cînd 
feroviarii vor mai păstra ca avans 
doar un punct. Așadar, în aceste 
condiții, mobilizare sporită în rîn- 
durile formației din Giulești, decisă 
să nu mai risipească (ca în trecut! 
într-o clipă tot ceea ce a agonisit 
cu prețul a multe eforturi. Pentru 
dificila partidă cu Steaua, antreno
rii V. Stănescu și V. Stâncuîescu 
vor conta, probabil și pe Dumitriu 
și Nasture seu, ambii refăcuți de pe 
urma accidentelor suferite. Așa in
cit, rapidist va evolua în
următoarea alcătuire : Răducanu — 
Lupescu, Motroc, C. Dan, Greavu — 
Dinu, Jamaischi (Georgescu) — 
Năsturescu, Dumitriu. Ionescu, Co- 
dreanu.

De partea cealaltă, Steaua, la 
adăpost de orice emoții, ține totuși 
să-și îmbunătățească poziția în cla
sament și să se reabiliteze, totodată, 
după categoricul eșec suferit la 
Craiova în etapa anterioară. In 
cursul săptămânii, steliștii s-au an
trenat în compania echipei Meta
lurgistul. Antrenorii Ilie Savu și 
Ștefan Onisie nu s-au fixat încă 
asupra formației pe care o vor tri
mite mîine pe gazonul de la 
„23 August".

în provincie, un meci care atrage 
în mod deosebit atenția este acela 
dintre POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(locul 14) și U.T.A. (locul 11), două 
echipe care, anul acesta, au ținut 
parcă să demonstreze că numai în 
fotbal „Banatul nu-i fruncea". Ul
timele zvîcniri ale studenților timi
șoreni (care, după părerea noastră, 
mai păstrează doar șanse. .. teo
retice) se vor lovi de ferma voință 
a textiliștilor arădani, amenințați 
și ei de razele lanternei.

Aceleași emoții puternice și pen
tru UNIVERSITATEA CLUJ (locul 
12) și C.S.M.S- (locui 13) care se de
plasează la Petroșeni și, respectiv 
Constanța, in vederea jocurilor cu 
JIUL și FARUL.

Ultima zi la
Astăzi este ultima zi pentru de

punerea buletinelor la concursul 
Pronosport nr. 21 de mîine. Pro
gramul, după cum s-a mai anun
țat, cuprinde meciuri extrem de 
interesante pentru configurația 
clasamentului : Rapid — Steaua, 
Progresul — Dinamo București, 
Politehnica Timișoara — U. T. A- 
rad. In rest, celelalte patru me
ciuri care completează etapa, două 
intîlniri din categoria B și patru 
partide din campionatul italian.

Se prevede o participare nume
roasă, așa că este bine să vă de
puneți buletinele imediat.

• Meciurile X Lanerossi — Bo
logna și XI Mantova — Intema- 
zionale din programul concursului 
Pronosport de duminică 28 mai a.c. 
se vor disputa, în ziua de joi
1 iunie 1967. Meciurile rămîn vala
bile în concurs iar rezultatele com
plete ale concursului din 28 mai a.c. 
vor fi cunoscute în seara zilei de 
joi 1 iunie a.c.

Depunerea buletinelor câștigă
toare se va face începînd de vineri
2 iunie 1967 pină luni 5 iunie 1967 
la ora 13,00 in orașele de reședință 
regională, iar în celelalte locali
tăți pină in ziua de duminică 4 
iunie 1967, la ora 13,00.

tn ciuda plonjonului efectuat de portarul Progresului, mingea se 
oprește în plasă. Fază de la meciul Dinamo București — Progresul 

desfășurat în toamnă

Intr-o postură neplăcută în mo
mentul de față se află și formația 
campioană, PETROLUL. Ploieștenli 
primesc însă acasă replica UNI
VERSITĂȚII CRAIOVA și, în caz 
de victorie, vor răsufla mai ușurați 
pentru finiș.

MÎINE, ÎN CATEGORIILE B Șl C
Și campionatele categoriilor B și 

C se apropie de sfîrșit. Mîine este 
programată cea de a XXIII-a etapă, 
în care pretendentele la șefia se
riilor categoriei B vor juca pe teren 
propriu. în seria I, DINAMO BA
CĂU va întîlni pe CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ, iar SIDERURGISTUL GA
LAȚI pe CHIMIA SUCEAVA. Per
formera etapei anterioare, formația 
din Suceava, va încerca Ia Calați să 
reducă din handicapul ce o desparte 
de primele două clasate. Și în seria 
a Il-a, primele clasate, A.S.A. TG. 
MUREȘ și MINERUL BAIA MARE, 
cvoluînd acasă în compania VAGO
NULUI ARAD și, respectiv, UNIREA 
DEJ, sînt favorite. în restul progra
mului, figurează meciuri care pot 
aduce clarificări în privința ultimelor 
locuri din clasamentele respective. 
Ne referim la partidele METROM 
BRAȘOV (lecui 12) — OȚELUL 
GALAȚI (locul 14), POLITEHNICA 
BUCUREȘTI (locul 4) — PROGRE 
SUL BRĂILA (locul 13), din seria 
I, C.F.R. ARAD (13) — GAZ ME
TAN MEDIAȘ (10) și C.S.M. RE
ȘIȚA (4) — MINERUL LUPEN1 
(12) din sena a Il-a.

In categoria G (seria Est) V1C-

Pronosport!
Omologarea va avea loc în ziua 

de miercuri 7 iunie 1967.
• Se aduce la cunoștința parti- 

cipanților că meciul IV din progra
mul concursului Pronosport nr. 22, 
etapa din 4 iunie : Universitatea- 
Farul se înlocuiește cu meciul de 
categoria B, Chimia Suceava-Me- 
trom Brașov.

LOTO DIN 26 MAI 1967

50 35 57 44 30 19 36 42 18 41 39 12

FOND DE PREMII : 953.489 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 2 iunie 1967 la București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 20 DIN 21 MAI 1967

Premiul excepțional : 1 variantă a 
75.000 lei (1 autoturism Renault 16 plus 
3.500 lei numerar) ; categoria I : 113 
variante a 488 lei ; categoria a il-a : 
1.405 variante a 117 lei.

întrucît la categoria a IlI-a valoa
rea unitară a premiilor a fost sub 
20 lei suma aferentă categoriei a IlI-a 
a fost atribuită categoriei a Il-a.

Premiul excepțional a revenit par
ticipantului CAELEANU AUREL din 
Pașcani.

Plata premiilor pentru concursul 
Pronosport nr. 20 din 21 mai 1967, în
cepe în Capitală marți 30 mai a.c., iar 
în celelalte regiuni aproximativ din 
ziua de vineri 2 iunie a.e. și se face 
timp de 45 zile de la data concursului.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pionospost.

în sfîrșit, la Brașov, se întîlnesc 
ocupantele locurilor 8 și 9 : DINA
MO PITEȘTI și STEAGUL ROȘU, 
ambele totalizînd cite 22 de puncte, 
cu numai 2 p. mai mult decît deți
nătoarea locului 13. Așa că...

TOR IA ROMAN are un avans con
fortabil (6 puncte) față de a doua 
clasată, GLORIA BÎRLAD. Și în 
seria Vest, liderul METALUL HU
NEDOARA are o zestre de 5 puncte 
față de MINERUL ANINA și CHI
MIA FĂGĂRAȘ. Ambele formații, 
Victoria Roman și Metalul Hune
doara, vor juca în deplasare și chiar 
dacă vor pierde ele vor continua să 
conducă seriile respective... In cele
lalte serii, Sud și Nord, diferența 
mică dintre primele clasate, de 1—2 
puncte, poate produce schimbări. 
PORTUL CONSTANȚA (seria Sud) 
și Olimpia Oradea (seria Nord) vor 
juca la Fieni (cu ELECTRICA) și 
la Ocna Mureș (cu SODA). în cazul 
unor eșecuri pot profita I.M.U. 
MEDGIDIA, METALUL T1RGO- 
V1ȘTE (seria Sud), MEDICINA 
CLUJ (seria Nord).

Pronosticul nostru
1. Rapid — Steaua 1
2. Progresul — Dinamo 2
3. Farul — C.S.M.S. 1 x
4. Petrolul — Univ. Craiova 1
5. Politehnica Tim. — U.T.A, 1 x
6. Jiul — Universitatea Cluj 1
7. St. roșu — Dinamo Pitești 1
8. Flacăra Morenl—Dinamo Viet. 1
9. CSM Reșița — Minerul Lupeni 1

10. Lanerossi — Bologna x
11. Mantova — Inter x 2
12. Napoli — Torino 1
13. Roma — Fiorentina 1 x

Pentru cuplajul interbucu- 
reștean s-a editat un atractiv 
program din al cărui conținut 
menționăm:

— Palmaresul tuturor echi
pelor ce susțin jocuri în eta
pa aceasta.

— Ce a fost în toamnă.
— Clasamentele interbucu- 

reștene din ultimii 10 ani.
— Văzute... auzite... (Pro

nosticul lui Mircea Crișan: 
cine va fi campioană, cine va 
retrograda).

— Din toată lumea... și alte 
materiale interesante.

Programul se găsește la 
agențiile de bilete și la sta
dion.
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PE TEME EDUCATIVE

OFERIȚI OARE UN BUN EXEMPLU 
ATUNCI CÎND FUMAȚI 

ÎN FATA SPORTIVILOR DV.?...

IMPORTANTE HOTĂRÎRI ALE CONGRESULUI

FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE SCHI

Dacă fumatul a fost declarat 
un „pericol public" pentru sănă
tate, în cazul sportivilor noțiu
nea se exclude de la sine. Fiindcă 
un sportiv care fumează își limi
tează simțitor randamentul, „ori
zontul" capacității sale funcțio
nale. Cercetători de renume mon
dial au demonstrat că pînă și o 
țigară — două consumate la fi
nele unui antrenament sau în 
pauza dintre reprizele unui meci 
micșorează substanțial potenția

lul unui sportiv. De aici, conclu
zia : țigara trebuie aruncată. Și 
acest lucru îl poate realiza în 
primul rind antrenorul. Iar cea 
mai bună metodă de convingere, 
cea mai sigură, nu poate fi decît... 
exemplul personal. Abordează, 

— Si de ce nu aruncați Ia coș ?
— Păi nu se vede coșul, tovarășe profesor, de atita fum !

oare, antrenorii noștri, în spirit 
realist, acest important aspect al 
muncii lor ?

In cele mai multe cazuri, da 1 
Rândurile noastre vizează însă 

excepțiile, pe acei antrenori care, 
1 urnind in mijlocul elevilor lor, 
aau un prost exemplu, iată cî le
va „secvențe" surprinse nu de 
mult...

La Sibiu, în sala UCFS aveau 
loc întrecerile de zonă din cadrul 
campionatelor școlare de volei. în 
sală se fuma, iar unui dintre acești 
îumăton era prof. GH. BODESCU, 
antrenorul uneia din echipele a- 
ilate în competiție. Țigară după 
ț>gara. 1 s-a atras atenția. Prima 
reacție : priviri chiorîșe. I s-a 
repetat invitația de a stinge țigara 
sau de a fuma undeva, afară. 
Ama atunci, înfuriat, prof. Bo- 
descu a părăsit sala...

La Ig. Mureș, în sala clubului 
sportiv Medicina din localitate 

erau programate meciurile unei 
„zone“ școlare de handbal. Și aici 
lume multă, aer irespirabil. Și, la 
fel ca și la Sibiu, mulți fumători. 
Printre ei, antrenori cunoscuți ca 
ATILA MADARAȘ, COLOMAN 
SOO și ATILA BORBELI. Antre
nori și, mai mult, PROFESORI, 
CADRE DIDACTICE...

...O secvență din natație. Ne-a 
oferit-o antrenoarea MAGDA 
CRISTESCU de la clubul Dinamo 
București. Conducea un antrenament 
pe uscat, în curtea sălii Floreasca. In 
ținută de stradă (altă notă proas
tă pentru un antrenor, criticată 
deseori de ziarul nostru, ca și de 
alte organe de presă) și cu... ți
gara în gură...

Desen de Neagu Radulescu
...Și un alt exemplu. „Personaj “ 

principal — antrenorul RADU 
BĂDESCU. Supraveghea antrena
mentele echipei feminine de hand- . 
bal, Progresul București. La fel 
ca și tovarășa Magda Cristescu, îh 
ținută de stradă și sorbind cu 
nesaț din țigară...

Am folosit aceste cîteva sec
vențe pentru a trage un sem
nal de alarmă, pentru a arăta 
antrenorilor noștri că au datoria 
de a veghea — și în acest mod— 
la sănătatea sportivilor lor, la 
asigurarea unor condiții cit mai 
bune de pregătire. Este, de altfel, 
și o latură a muncii educative pe 
care antrenorii au obligația de a 
o desfășura cu sportivii. O latură 
a unei munci care nu face decît 
să vină tot în sprijinul antreno
rilor, a scopului ce și l-au propus: 
de a avea sportivi cit mai valo
roși, capabili să realizeze perfor
manțe tot mai ridicate.

TIBERIU STAMA

Recent s-a desfășurat la 
Beirut cel de al XXVI-lea 
Congres al Federației In
ternaționale de Schi 
(F.I.S.), la care a luat 
parte și secretarul general 
al F.R.S.B., prof. Petre 
Focșeneanu. La înapoierea 
în țară, i-am solicitat prof. 
Pocșeneanu amănunte asu
pra celor mai importante 
probleme discutate și asu
pra hotărîrilor luate în 
cadrul Congresului F.I.S,

— Deși lucrările Congre
sului au avut drept puncte 
principale de discuții 
Jocurile Olimpice din 1968 
și Campionatele Mondiale 
din 1970, ne-a spus secre
tarul general al F.R.S.B., 
voi începe prin a vă in
forma despre organizarea 
primei ediții a Campiona
telor Balcanice, competitiv 
inclusă in calendarul F.1.S, 
la datele de 24—25 fe
bruarie 1968. La această 
ediție inaugurală, vor par
ticipa reprezentativele Ro
mâniei , Iugoslaviei, Bulga
riei, Turciei și Greciei lu 
probele de slalom special, 
slalom uriaș (echipe de 
cite 4 seniori și 3 juniori) 
și fond 15 km și 3x10 
km (echipe de cite 4 se 
mori). Vor fi alcătuite 
clasamente individuale șt 
pe echipe, separat la pro
bele alpine și la cele de

CIOTO Campionatul republican
de viteză pe circuit

Duminică, la Tr. Severin, se va 
ridica cortina in prima etapă a cam
pionatului republican de motociclism 
viteză pe circuit. La startul curselor 
vor fi prezenți Mihai Dănescu, Ale
xandru lonescu, Vasile Szabo, Eu
gen Keresteș, Gheorghe Voiculescu, 
Petre Paxino (Steaua), Ștefan Ianco- 
vici, Tudor Popa, Paul Enescu, Ni- 
colae Dițescu (Metalul), Grigore Be- 
reni, Petre și Ionel Pascotă, Dieter 
Tiirbach (Progresul Timișoara),

fond. Campionatele Balca
nice din 1968 se vor dis ■ 
pută in stațiunea Vitoșa 
din Bulgaria. In ceea ce 
privește J.O., cea mai im
portantă hotărîre se referă 
la modul de calificare u 
concurenților pentru finala 
cursei de slalom special. 
După două curse în urma 
cărora se vor califica 60 
de concurenți, va mai fi 
organizat un slalom care

— In primul find au 
fost alese locurile de des
fășurare : Val Gardena 
(Italia) pentru probele 
alpine, Vysoke Tatru (Ce
hoslovacia ) pentru cele 
nordice. Mai trebuie să a- 
mintesc de hotărî rea- ca la 
Campionatele Mondiale de 
sărituri din 1970 să se al
cătuiască și un clasament 
pe echipe.

9 în februarie 1968, prima ediție a Campio
natelor Balcanice • Un nou sistem de cali
ficare pentru cursa de slalom special din 
cadrul J. O. • Val Gardena și Vysoke Tatra 
vor găzdui C. M. din 1970 • La 9—10 martie 
1968, concursul internațional „Cupa Poiana"

va stabili repartizarea 
schiorilor in grupe, după 
care se va da plecarea In 
proba jinală (prima gru
pă de 20 de concurenți, 
restul de cite 10). In pri
vința slalomului uriuș, s-a 
stabilit ca întrecerea băie
ților să aibă loc in două 
manșe, iar cea a fetelor 
in.tr-una singură. Totoda
tă, s-a hotărî t ca la Gre 
noble cronometrajul să se 
iacă la sutimi de secunda

— Ce hotărîri au fost 
luate în privința C.M. din 
1970?

— In afara probleme
lor legate de J.O. și de 
C.M., au fost discutate, 
desigur, și alte aspecte ale 
schiului mondial ?

— Da. S-a stabilit, de 
pildă, ca trofeul „Cupa 
Mondială*, oferit de Uniu
nea internațională a ziartș- 
tilor sportivi, să se dis
pute in anii în care nu 
au loc J.O. și C.M., iar 
ctștigătorului competiției 
să nu i se acorde titlul de 
campion mondial. De a- 
semenea, comisia de or

Constantin Pescaru, Ion lonescu 
(St. r. Brașov), Werner Hirschvogel, 
Florian JBejan (C.S.M. Reșița), Mihai 
Mezincescu, Florian Ștefan (Loco
motiva Ploiești), Bujor Manolescu, 
Nicolae Berloiu (Torpedo Zărnești), 
Iosif Papp (I.R.A. Satu Mare), Mihai 
Termentu (Poiana), Nicolae Felea 
(Metalul Galați), Nicolae Ghițău 
(Energia Focșani), Ion Lăzărescu 
(Energia Cîmpina) ș.a. care prin va

Mihai Dănescu (Steaua), 
campionul categoriei a- 
laș, atacă spectaculos un 

viraj în plină viteză

Foto Șt. Ciotloș

ganizare a competiției și-a 
propus să studieze posibi
litatea participării și a al- 
tor țări decît a celor în
scrise pînă acum (Franța, 
Austria, S.U.A., Canada, 
Italia și R.F, a Germa
niei), în sfîrșit, mai tre
buie să amintesc că nu s-a 
aprobat cererea reprezen
tanților R.D. Germane de 
a se include în programul 
C.M. proba de zbor pe 
schiuri, care rămine o pro
bă demonstrativă. Și încă 
o hotărire care privește 
direct țara noastră: con
cursul internațional dotat 
cu „Cupa Poiana* a fost 
din nou inclus în calen
darul internațional al 
F.I.S. și programat pentru 
zilele de 9—10 martie 
1968,

— Cînd va avea loc vi
itorul Congres al F.I.S. ?

— După alegerea orga
nelor de conducere ale 
F.I.S. (președinte a fost 
numit tot dl Marc llod- 
ler-Elveția), s-a stabilit cu 
viitorul Congres să aibă 
loc în 1969, lu Barcelona.

D. STĂNCULESCU

loarea lor vor oferi spectatorilor 
curse de înalt nivel tehnic.

In absența de la start a campio
nilor Gheorghe Ion și Traian Maca- 
rie (indisponibili) concurenții de la 
clasele 250 și, respectiv, 125 cmc se 
vor strădui să ia un avans care să-i 
scutească de emoții în etapele urmă
toare cînd, restabiliți, vor intra în 
lupta pentru titlu și actualii dețină
tori ai lui.

Programul cuprinde probele : 70
cmc (10 ture), 250 cmc (15), 125 cmc 
(12), 350 cmc (15), 175 cmc (12), 500 
cmc (15), ataș (10), care se vor des
fășura în această ordine începînd cu 
ora 9.

Astăzi după-amiază va avea loc 
antrenamentul oficial pe traseul de 
concurs la toate clasele in aceeași 
ordine de mai sus.

Juniori 

buni, 

seniori 

slabi!

DE CE?

(Urmare din pag. 1) 

an de seniorat și restul seniorilor, este un 
iapt obiectiv, trebuie să se țină seama că 
programul de antrenament aplicat seniorilor 
nu poate fi transferat integral și proaspeților 
seniori. La această teză de principiu, trebuie 
să adăugăm un fapt real și anume: scăderea 
vertiginoasă a vîrstei marilor campioni și 
recordmani ai lumii, chiar și în unele spor
turi la care piuă mai ieri aceasta era de 
domeniul utopiei.

Cum se pot pune de acord aceste două 
cerințe, evident contradictorii. Opiniem să 
acceptam ca valabilă — pentru a lichida ele
mentul de contradicție — necesitatea deo
sebirii „vîrstei cronologice" (ce constituie cri
teriul de trecere din grupa juniorilor în cea 
a seniorilor) de „vîrsta biologică", singura 
în măsură să exprime maturizarea fizică. 
De aci, posibilitatea de a suporta volumul 
de antrenament specific seniorilor, chiar dacă 
— potrivit vîrstei cronologice — sportivul 
respectiv este încă junior Avem temeiuri să 
ne exprimăm părerea că performanțele mon
diale realizate de sportivi la o vîrstă „fra
gedă" se referă la indivizi care, din punct 
de vedere biologic, sînt maturi și ca urmare 
pot suporta eforturile cerute astăzi de ni
velul marilor performanțe. Așadar, este im
portant a nu trata problema pregătirii spor
tivilor în perioada de trecere de la juniorat 
la seniorat în mod egal pentru toți sportivii, 
ci în mod diferențiat după criteriul vîrstei 
biologice.

Această departajare a sportivilor o dată 
realizată, elementelor excepționale urmează 

să li se aplice un regim de pregătire asemă
nător seniorilor. Ca urmare, pentru sporturile 
in care dominanta revine indeminării și 
vitezei, problema în discuție nu se mai pune, 
deoarece aceste două calități se pretează 
vîrstei junioratului și deci, cu atît mai mult, 
nu poate constitui un impediment în primul 
an de seniorat. Atenție mărită trebuie acor
dată insă la acele ramuri de sport la care 
caracterul predominant îl au îorța și rezis
tența, in sensul respectării capacității sporti
vilor la eforturile respective, pînă în mo
mentul cind, fiecare în parte, a devenit in
tr-adevăr „senior" din punct de vedere bio
logic și nu cronologic.

Din cele spuse pînă acum, rezultă de la 
sine importanța principiului individualizării în 
această perioadă de trecere, noile semnificații 
pe care le capătă în lupta cu timpul și cu 
performanța.

în privința dinamicii efortului, singurul 
component care poate intra în discuție, ca 
factor de variație determinat de diierența de 
potențial a proaspătului senior (care nu a 
atins încă vîrsta de maturizare biologică) 
este „volumul" in ansamblul său, iar din 
„intensitate" numai pauzele dintre eforturi.

Ca urmare, restul elementelor de intensitate 
(încărcătură și viteza de execuție), proporția 
dintre cotele de efort efectuate cu diferite 
intensități, ca și „complexitatea eforturilor" 
nu pot supoita modificări, acestea fiind ele
mentele cele mai esențiale ce caracterizează 
specializarea respectivă. A „umbla" și la 
acestea înseamnă practic de a determina 
achiziții ce nu pot fi fructificate în specia
lizarea respectivă.

Un caz aparte îl constituie ramurile spor
tive Ia care, o dată cu trecerea juniorului 
în grupa seniorilor, intervine o modificare 
esențială a probei (mărirea distanțelor de 
concurs, a duratei reprizelor, a greutății ma
terialelor de concurs, a schimbării postului 
în echipă etc.).

în asemenea cazuri, în conținutul antrena
mentului sînt foarte multe lucruri de schim
bat. în primul rînd este necesară o reconsi
derare a posibilităților juniorului la cerin
țele probei la care trebuie să facă față ca 
senior. S-ar putea ca in fața noilor cerințe, 
juniorul „de perspectivă" să nu mai cores
pundă în aceeași măsură, deoarece între do
meniul în care și-a manifestat perspectiva 
și noua specializare există o diferență esen
țială. Dacă însă este vorba de calități mai 
perfectibile, atunci trebuie să avem ceva mai 
multă răbdare pînă cînd organismul sporti
vului va face acumulările specifice noilor 
cerințe. în legătură cu „cantitatea" de răb
dare necesară in așteptarea confirmării va
lorii, s-ar putea enunța că ea este invers 
proporțională cu gradul de perfectibilitate 
a calităților ce trebuie dezvoltate și perfec
ționate.

Față de importanța problemei și a stadiu
lui ei de rezolvare, subliniată de continua 
scădere a vîrstei marilor performeri, Cabi
netul metodic al regiunii UCFS Crișana și-a 
propus ca, în continuare, să-și păstreze 
aceeași temă, cu mențiunea ca alături de 
aspectele metodico-biologice să abordeze si 
pe cele ce se încadrează în sfera sociologiei 
sportive.



BRAVO ECHIPAJULUI 29!
Intr-una din zilele săp- 

tăminii trecute, pe pla
toul din fața hotelului 
„Sport11 din Poiana-Bra- 
șov, cițiva tinichigii auto 
deschiseseră ad-hoc un 
fel de atelier de reparații. 
Ciocănind de zor. ei se 
străduiau, sub privirile 
curioase ale vizitatorilor 
frumoasei stațiuni mon
tane. să îndrepte carose
ria unui Fiat 850. care se 
„șifonase” cu o oră mai 
inainte pe drumul Riș- 
nov-Predeal. Automob.- 
lul în cauză purta de o 
parte și de cealaltă cifra 
29 și aparținea echipaju
lui român Pescaru - Fini-

DIN ALE DRUMEȚIEI PE CONCRET

in întrecere
A TRANSMIS CRAINI
CUL SPORTIV ISA3eL 

PASSADORE...

tu bărbații
gajată în această func
ție la postul de televi
ziune din Montevideo

chiu, participant la pri
ma ediție a Raliului 
transbalcanic. Ce se în- 
timplase ?

Gonind pe serpentine
le ce urcă spre Piriul 
Rece, în cadrul unei pro
be sportive înscrise 111 
programul raliului, și 
dorind să evite o ciocni
re, mașina a ieșit 'din 
viraj și a „șters11 cu par
tea stingă un taluz. Se 
părea că o continuare a 
competiției este imposi
bilă și că echipajul, ori
ginar din Brașov, va tre
bui să abandoneze... chiar 
acasă, după numai 700 de 
km din cei peste 3 000 
cit măsura întregul tra
seu. Dar nu s-a întîm- 
plat așa. în scurtă vre
me, tabla mașini, a fost 
îndreptată și concurenții 
au plecat mai departe

...23 mai 1967, stațiu
nea maritimă bulgară 
Slincev Briag. în jurul 
aceluiași Fiat 850, cu nr. 
29 înscris pe caroserie, 
s-au adunat din nou 
mulți curioși. O nouă 
ciocnire ? Nu, de astă 
dată era vorba de altce
va echipajul român cîȘ- 
tigase primul loc in ra
liu. la clasa pînă la 1 000 
cmc, și cei doi automobi
li ști zîmbeau fericiți în 
fața aparatelor fotore
porterilor. Am reținut și 
noi un instantaneu cu 
acest prilej, pe care îl 
publicăm acum, însoțit 
de un sincer „bravo 1” a- 
dresat iscusiților auto- 
mobiliști brașoveni.

D. LAZAR

• Tovarăși cabanieri, nu uitați, călătorului ii 
stă bine cu drumul, dar nu-i stă bine să he 
lăsat în drum.
• Mi-e dor de o excursie la Vîrful cu... Dor.
• întrebat ce crede despre drumeție, comodul 

o să răspundă cam așa : „îmi place să căJuioiesc 
cu. . ginduT.

• Să știți de la mine : nimic nu e mai odili- 
r.itor decît... oboseala urcușului.

& Nu vă încărcați rucsacul cu prea multe 
lucruri. Veți fi nevoit să vă puneți următoarea 
întrebare: „Bine, de dus duc eu rucsacul ăsta, 
dar pe mine cine mă duce ?“

• Nu știu de ce, dar tocmai pentru că e 
concediu de odihnă, nu-mi vine să stau o clipă 
locului.

• Se pot realiza ascensiuni spectaculoase și 
la locul de muncă: cu ajutorul... graficului de 
producție.

MIRCEA BONDA

Unii dintre membrii 
biroului secției de 

fotbal a clubului spor
tiv Petrolul Ploiești 
nu-și cunosc atribuți
ile.

Amestecîndu-ne-n discuție, 
Considerăm că-și știu toți 

rolul.
Doar au o singur ă- 

atribuție :
La meci să țină cu

Petrolul.

Asociația sportivă 
Recolta din Cărei re
fuză să achite I.G.O.- 
ului local suma de 
5 000 de lei. datorată 
pentru transporturi.

De cînd așteaptă I.G.O. 
banii

Au început să treacă anii, 
Că în materie de plată 
„Recolta" lor e-ntîrziată.

RECORDURI LA TENIS

Din ce în ce mai mul
te reprezentante ale 
„sexului frumos" pot fi 
văzute în tribunele sta
dioanelor, sustinînd, a- 
lături de bărbați, echi
pele de fotbal favorite. 
Unele urmașe ale... Evei 
au mers mai departe cu 
pasiunea lor pentru fot
bal, urmînd cursuri de 
arbitri și conducînd a- 
poi meciuri de fotbal.

Recent, a putut fi în
registrat debutul unei 
femei ca telereporter de 
fotbal. Este vorba de 
„signorina" Isabel Pas- 
sadore. în etate de 26 
de ani, care a fost an-

ALPINISTA - 
LA 69 DE ANI !

ȘTIATÎ CĂ...
...printre sportivii — 

putini la număr — care 
au participat la 4 Olim-

De multă vreme, de 
altfel, femeile atacă do
menii de activitate care 
păreau deschise doar 
bărbaților. Dacă ne re
ferim la curaj și tena
citate. poate fi citat ca
zul alpinistei franceze 
Henriette d’Angevil- 
le care, la 44 
n-a ezitat să ia 
o expediție ce 
atingă vîrful 
Blanc. $i aceasta n-avea 
sa fie singura perfor
mantă 
cariera ei de alpinistă.

Hen- 
și-a 

cu

de ani, 
parte la 
avea să

Mont

de răsunet din

La... 69 de ani,
riette d'Angeville 
îmbogățit palmaresul 
„Oldenhornul" (3123 m 
înălțime I).

Si, notați, 
de temeritate 
vîrșit cu 100 
urmă I

actacest
a fost să- 

de ani in
Echipajul Pescaru — Finichiu, clasat pe locul I, 
clasa pînă la 1 000 cmc, în „Raliul transbalcanic" 

Foto : D. Lazăr

Cîteva curiozități din 
tenis, sport care s-a si
tuat pe prim plan în ul
tima săptămînă datorită 
replicii pe care reprezen
tanții noștri, Țiriac și Năs- 
tase, au dat-o redutabilei 
echipe a Spaniei.

Ne vom referi la du
rata unui meci de tenis. 
In majoritatea cazurilor, 
la bărbați, se joacă după 
formula „trei seturi din 
cinci**. Dar cite jocuri 
poate avea un set ? De
pinde... Un set ia sfîrșit 
în momentul cînd un ju
cător realizează 6 jocuri, 
lăsîndu-și însă adversarul 
ia cel puțin 2 jocuri în 
urmă (ca la volei și la 
tenis de masă). Dacă nu, 
jocul se prelungește pînă 
la realizarea acestei dife
rențe.

Așa se face că, la cam
pionatele Pensylvaniei, 
disputate recent, meciul 
dintre americanul Seixas 
și australianul Bowrey s-a 
tranșat abia după... M 
de jocuri : 32—34, 6—4,
10—8. Primul set a durat... 
2 ore și jumătate, iar me
ciul, in total, a ținut 3

EPIGRAMĂ

plade se află șl doi spor
tivi români 1 Este vorba 
de atleta Lia Manoliu și 
de luptătorul Dumitru 
Pirvulescu. Ei au con
curat la Jocurile Olim
pice de la Helsinki (1952), 
Melbourne (1956), Roma 
(1960) și Tokio (1964).

...echipa de fotbal a 
Norvegiei a avut ca ad
versar, irdrun recent 
meci de antrenament, un 
„unsprezece" format nu
mai din ...cronicari spor
tivi ? Ziariștii au dove
dit că stau bine nu nu
mai cu teoria, c« și cu... 
practica, cedind la un 
scor onorabil : 1—1.

...arbitrul de rugbi 
Bernard Marie, care tre
buia să conducă meciul 
România - Italia, este 
membru in parlamentul 
francez ? El încearcă, in 
momentul de față, să al
cătuiască două echipe de 
rugbi în care toți jucăto
rii să fie membri ai A- 
dunăm Naționale Fran
ceze.

Începuturile atletismului în România
Atletismul apare in România, ca ra

mură de bport, spre sfîrșitul secolului 
trecut. Pînă atunci, nu fusese vorba 
decît de unele manifestații atletice izo
late, mai mult cte domeniul curiozită
ților. Astfel, se citează „reprezentați
ile^ de alergări ale vienezei Carolina 
Paukert in 1815 la București, sau ale 
lui Dibbels, numit și „omul-cal“, în 
1886. în Cișmigiu, care se întrece cu 
oricare dintre spectatori. Prima încer
care de organizare a activității atletice 
se face în anul 1883, cînd un grup de 
elevi alcătuiesc la cafeneaua ,,Cazes“ o 
„societate de alergări pe jos“. Cei 30—40 
de elevi de la liceele Sf. Sava și Ma
tei Basarab organizează cîteva con
cursuri de alergări pe distanțe cuprinse 
între 100 m și 1 500 m, precum și 200 m 
garduri și 350 m obstacole. De remarcat 
că traseul cursei de 350 m obstacole 
cuprindea 20 de garduri de 1 m înălți
me și un gard de 1,20 m, urmat de o 
groapă cu apă ,,făcută dintr-o baie de 
tinichea". Alergările au continuat an 
de an pînă_ în 1885. cînd societatea se 
desființează; întreceri atletice, în spe
cial de alergări, au existat nu numai 
în Capitală, ci și în alte localități dip 

I țară.
! în București, după întreruperea din 

1885, alergările nu sînt reluate cfecît în 
1893. Atunci, cu ocazia unor serbări 
din Cișmigiu, au avut loc „alergări pe 
jos cu obstacole, alergări în saci și cu 
oale în cap", adică alergări cu carac
ter distractiv. Peste cîțiva ani, atle
tismul pătrunde în școli, unde găsește 
un bun teren dc dezvoltare. In 1396, 
la serbarea liceului Sf. Sava, în pro
gram a figurat și săritura în înălțime. 
Tot în acest an, la velodromul de la 
șosea, pe lîngă cursele cicliste se fă
ceau și „curse pe jos" pe distanța de

1560 m. Dar cel mai important eveni
ment atletic al anului a fost ,,cursa pe
destră" București-Pitești-București. Din 
335 de concurenți care au luat startul, 
numai 22 au terminat cursa, care a fost 
cîștigată de Ilie Gheorghe în 41.04:00,0. 
La serbările școlare din anii următori 
apar tot mai multe probe atletice (să
ritura în lungime, cu prăjina, aruncarea 
pietrei, alergări etc.) atît la școlile din 
București, cit și la cele din alte orașe.

în anul 1905 aceste serbări cuprin
deau : săritura în lungime, alergări 
de iuțeală pe 100 m, săritura cu pră
jina (la care s-a realizat performanța 
de doi metri) și săritura în înălțime. 
Anumite probe atletice au fost incluse 
și în programul serbărilor federale a- 
nuale. care au început în 1908. Primul 
„campionat pedestru" a fost organizat 
în 1909, cîștigat fiind de C. Chiriacescu 
la 100 m și C/h. Cristinel la 2 000 m.

începînd cu 1912 se organizează cam
pionatele școlare, care se vor repeta 
anual și vor deveni tradiționale. Ele 
s-au desfășurat în zilele de 26—27 mai 
pe hipodromul de la șosea. Spicuim 
cîteva rezultate : 13 sec. pe 100 m plat, 
57 sec pe 400 m plat, 1.41 m la înălțime, 
2,2o m la prăjină. 5,11 m la lungime 
etc.

Așadar, atletismul românesc s-a năs
cut și s-a dezvoltat în școli, unde a 
găsit un teren prielnic de dezvoltare 
printre elevii dornici de mișcare în aer i 
liber. Terenul de disputare a primelor 
concursuri a fost la șosea, pe locul 
unde se află azi stadionul Tineretului. 
După doi ani, în 1914, au fost organizate 
primele campionate naționale de atle
tism, separat de cele școlare.

IOAN TODAN 
asistent I.C.F.

In meciul cu ELVE
ȚIA am pierdut la un 
scor uluitor : 7—1 (3—0).

Comentarii, de pomană.
CEASUL RAU1.. 

va spune Oană.
Scuza insă e in van,
C-a fost CEAS... 

elvețian I

V. MATEESCU

am nimerit-o. Atît ar mai 
trebui — mă gîndesc la 
dv. și la ceilalți suporteri 
ai Rapidului — să mai 
survină o amînare 1

MUNA TATĂRAȘTI. —
Fotbalistul Cicerone Ma- 
nolache s-a născut acum 
31 de ani — exact : la 16 
mai 1936 — pe meleagu-

jucat numai la UTA. In
tr-un timp a evoluat în 
linia de atac a echipei 
CCA, după care s-a re
întors la. . . matcă.
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LUCIAN DUMITRESCU, 
BUCUREȘTI. — Hm ! Ne 
trimiteți — tăiat dintr-un 
ziar de anui trecut — un 
anunț pe care l-am pu
blicat. cam pe vremea a- 
ceasta. la ,,Mica publici- 
tate“ din pagina „Magazin 
sportiv*4 ’. „ECHIPA RA
PID BUCUREȘTI anunță 
pe nenumărații ei supor
teri că festivitatea de lu
minare a tricourbor de 
campioni, care urma să 
aibă loc în Giulești la 
sfîrșitul campionatului, se 
am.înă pentru anul vi
itor". După cite se pare,

RODICA SEGARCEA- 
NU. BRĂILA. — 1) Lu
cian Popescu a fost triplu 
campion european : la
„muscă“, „cocoș “ și 
„pană“. La primele două 
categorii a deținut cen
tura în același timp. — 
2) Emii Dumitriu este un 
„produs44 al Rapidului. 
Aici a jucat el pentru 
prima oară fotbal în 1957 
De aici a trecut la Pro
gresul „Casa Scînteu44, a- 
poi la Jiul Petroșeni. la 
Viitorul, în continuare, 

iar din 1963 joacă, după 
cum se știe, la Rapid. El 
s-a născut la București, 
la 5 noiembrie 1942

VASILE CAULIS, CO-

rile băcăuane : în comu
na Păunești, raionul Ad- 
jud. înainte de a veni la 
Politehnica Timișoara, 
jucase la C.S.M. Reș.ța. 
De doi ani e . . constăn- 
țean. Să sperăm ca nu 
va spune într-o zi că 
nu-i priește. . . marea !

NICOLAE BERZOVAN, 
COMUNA DENTA. — 
Handbalistul Iosif Iacob 
are 28 cte ani. 25 de punc
te pentru dv. !

LĂZUREANU
— lată țările 

cele 4 e- 
acum ale 

mondial 
baschet : 

Argentina,

STELIAN 
DOROHOI. 
care au cîștigat 
diții de pînă 
campionatului 
masculin de 
1950 : 
1959 și 1963 * Brazilia.

1954.

ALEXU L A P T E Ș, 
BUCUREȘTI. — Nu mai 
țineți minte : Mercea n-a

ore și 45 de minute. Și 
notați că s-a jucat după 
formula „două din trei“. 
Altfel...

La Wimbledon, în 1953, 
meciul dintre Drobny și 
Budge Patty a durat 4 
ore și un sfert, rezultatul 
fiind următorul : 8—6,
16—18, 3—6, 8—6, 12—10 (în 
total ; 93 de jocuri).

Recordul în materie de 
jocuri îi deține însă me
ciul de dubiu dintre Fr. 
Schroder, Bob Falcken- 
burg și Pancho Gonzales, 
Hugh Steward (135 de 
jocuri J)p Iată și rezulta
tul tehnic : 36—34, 3—6,
4—6, 6—4, 19—17.

O desfășurare puțin 
obișnuită a avut și întîlni- 
rea dintre Cliff Richey și 
John Newcombe. Nu s-au 
înregistrat atît de multe 
jocuri ca în partidele a- 
mintite mai sus (8—6, 
8—6, 5—7, 12—14, 6—2), dar 
meciul a durat... 5 ore. 
Ceea ce nu reprezintă, I 
totuși, recordul de durată. 
Acesta este deținut de 
meciul dintre englezul 
Gordon Low și grecul 
A. J. Zerlendi, disputat 
In cadrul J.O. din 1920 de 
la Anvers. Fiecare joc a 
avut atîtea prelungiri, in
cit cele 76 de jocuri ale 
partidei (14—12, 8—10, 5—7,

4, 6—4) au durat... 6
ore 1

Acoperișul popicăriei 
Metalul din Tîrgoviște 
este spart.

Cînd e timp frumos, se 
zice,

Vii aici pentru popice., 
j Dacă-n schimb sînt nori 

de ploaie, 
1 Vii aicea pentxru baie

V. D. POPA

PROVERBE 
FOTBALISTICE

ECHIPELE FRUNTA
ȘE : Ziua bună se cu
noaște din clasament.

PORTARUL LA POS
TUL LUI : Paza bună 
trece primejdia rea.

AUTOCRITICA JUCĂ
TORULUI DUPĂ O 
PARTIDA SLABA ; 
După ce-ți degeră urechi
le degeaba mai pui că
ciulă.

ARBITRUL NEATENT: 
Cum innozi, ața deznozi.

COCA GIOSANU

BASME Șl SPORT
CONSTANTIN = Tinerețe fără bătrinețe 
PORTARUL = Păsârl-Lăți-Lungilă 
PAUZA DINTRE REPRIZE = Apa Vie 
ARBITRUL — Omul spin
UN MECI CÎȘTIGAT = Punguța cu doi bani 
CLASAMENTUL = Oglinda fermecată
CAT. A (pentru cei din B) = împărăția de peste 7 mări
CAT B (pentru cei din A) — Tărîmul celălalt

GHEORGHE N. SUCIU
Com. Andrășești, raionul Slobozia

Un micuț prieten al gimnasticii

Elevii și elevele Șco
lii geherale nr. 12 din

VIOREL DIAMANDI, 
BRANEȘTI. — 1) NU
pentru că ați fi dv. un 
mare suporter al echipei 
Progresul, dar fiindcă 
„aceasta este realitatea**, 
ridicați problema note
lor prea mici pe care le 
primesc jucătorii acestei 
echipe. Dar dv. ce note 
le-ți dat, de pildă, în 
meciul cu CSMS 7 Ați 
dat și vreun „9“ sau nu
mai „10“ ? — 2) Ce v-aș
putea răspunde, în aceste 
condiții, la cea de a 
doua întrebare : „Care 
este la ora actuală cel 
mai bun fotbalist din 
lume ?" Mă gîndesc la 
Peteanu. ..

MIRCEA CĂPRIȚA, 
GALAȚI. — Vă prezen
tați ca un „aprig susțină
tor al echipei de rugbi 
Ancora, care ratează de 
4 ani revenirea în cate
goria A" Nu vă Impa
cientați. Primii 4 ani trec 
mai greu ! Pe urmă, ori 
promovează echipa, ori 
vă obișnuiți cîv. I Cît pri
vește pe rugbistul Anton

Glavanschi, el n-a făcut 
parte niciodată din lotul 
național. Niciodată însă 

nu e prea tîrziu !
AUREL PAVELESCU, 

BRĂILA. — în primul 
meci Cassius Clay l-a în
vins pe Sonny Liston

prin K.O. în repriza a 
7-a, iar în cel de al doi
lea Clay a lichidat soco
telile în prima repriză.

ION POȘTAȘU 
Ilustrații: N. CLAUDIU

Brașov îl cunosc pe A- 
lecu Lupan de aproape 
2 ani, de pe... vremea 
cînd acesta avea doar 
18 luni. De atunci, „mă
mica", profesoara Elena 
Lupan, îl aduce la toate 
orele de educație fizică. 
El este prezent zi de zii 
chiar oră de oră, am pu
tea spune, însușindu-și 
astfel multe cunoștințe 
in materie de gimnasti
că. în plus, acasă, are 
grijă să se... perfecțio
neze, luînd meditații de 
la mămica.

lată-l, în fotografie, 
făcînd un schimb de ex
periență cu tinerii gim- 
naști de la Școala gene
rală nr. 12.

C. GRUIA — coresp. 
principal.

Foto ; EUGEN BOGDAN
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Echipa de rughi a României 
susține ultimul meci în „Cupa Națiunilor"

Mîine dimineață, la Lisabona, 
echipa noastră reprezentativă de 
rugbi susține ultima întîlnire din 
actuala ediție a „Cupei Națiuni
lor', în compania „XV"-lui Por
tugaliei. Departe de a fi o simplă 
formalitate, meciul se anunță 
chiar dificil prin prisma rezul
tatelor comparative, aproape sin
gura sursă de informație despre 
adversarul de duminică. Echipa 
gazdă a evoluat, ca și a noastră, 
în compania reprezentativelor 
Franței și Italiei, prilejuri în care, 
deși a fost întrecută, a dovedit 
o bună forță de joc. Semnifica
tive sint înscrierea a 13 puncte 
în meciul cu Franța (ceea ce 
presupune, în orice caz, două în
cercări transformate 1), precum și 
înfrîngerea suferită la limită 
(3—6, în deplasare) în fala Ita
liei, în condițiile anulării a două

încercări reușite de rugbiștii por
tughezi. In plus, caracterizările, 
chiar lapidare, apărute în presa 
străină de specialitate, apreciază 
drept excelente calitățile lor fi
zice.

Sportivii români s-au pregătit 
în continuare după meciul cu 
Italia, dornici să dovedească a 
îmbunătățire generală a jocului, 
o capacitate de menținere a rit
mului din primele minute ale 
întîinirii. Formația, în noua el 
formulă, exprimă această ten
dință.

Lotul României are următoa
rea componență i Dinu, Onuțiu, 
Stoica, Veluda, Țuțuianu, M. Ru
sii, Demian, Rășcann, Șerban, Flo- 
rescu, Obiemenco, Dragomirescu, 
Irimescu, Wussec, Țibuleac, Dăi- 
ciulescu și V. Marinescu.

Alexandra Nicolau conduce
în clasamentul turneului de la Kiev

La Kiev șe desfășoară în prezent 
un mare turneu internațional femi
nin de șah la care participă jucă
toare din Cehoslovacia. Olanda, R.D. 
Germană, Iugoslavia. R.P. Mongolă, 
România, Ungaria. U.R.S.S. și alte 
țări. Reprezentanta României la a- 
cest turneu, maestra internațională 
Alexandra Nicolau. a avut pînă în 
prezent o comportare remarcabilă, ob- 
tinînd în primele trei runde două 
victorii și o remiză. Alexandra Ni
colau a câștigat la Heemskerk 
(Olanda) și la Medianikova

(U.R.S.S.) și a remizat cu puter
nica jucătoare sovietică Kozlov- 
skaia.

După trei runde în clasament con
duce Alexandra Nicolau cu 2l/2 
puncte. urmată de Andreeva 
(U.R.S.S.), Aleksandria (U.R.S.S.), 
Kozlovskaia (U.R.S.S.), Jivkovici 
(Iugoslavia), Bilek (Ungaria), No
vara (R.D. Germană) cu cîte 2 
puncte. Campioana mondială Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) totalizează 
U/2 puncte.

Doi campioni europeni au ieșit din cursă!
„Palazzo dello sport" găzduiește 

zilnic cîte două reuniuni din ca
drul „europenelor" anului 1967.

După cele trei reuniuni urmă
rite pînă acum, părerea unanimă 
este că nivelul tehnic al meciuri
lor este mult scăzut in compara
ție cu ultimele ediții ale „europe
nelor", că cei mai rr.ulți dintre 
pugiliști își bazează acțiunile mai 
mult pe forță și că prea puțini 
sînt cei care să fi lăsat o im
presie deosebită pentru tehnica 
lor (Stepașkin, Mihailov, Yadiga- 
ra). Au fost notate nenumărate 
obstrucții, ceea ce a determinat

dese intervenții din partea arbitri
lor din ring.

Este adevărat, poate, că nu e 
timpul să se treacă la concluzii 
dar, aȘa cum se intîmpiă de multe 
ori, prima impresie este cea care 
contează. Și prima impresie este 
nefavorabilă !

La precedenta noastră convor
bire telefonică, de joi, n-am avut 
posibilitatea, datorită orei tirzii, 
să vă informez asupra rezultatelor 
înregistrate în a doua gală a pre
liminariilor. Este gala în care am 
fost martorii unei surprize de pro
porții : eliminarea campionului 
olirrpic și european, Baranikov

Francezul Faber și echipa U.R.S.S. 
— campioni ai Europei la skeet

Turneul de șah
FL. GHEORGHIU L-A ÎNVINS 

PE STEIN

In runda a 4-a a turneului in
ternațional de șah de la Moscova, 
campionul mondial Tigran Petro
sian l-a Intîlnit pe marele maes
tru argentinian Miguel Najdorf, u- 
nul dintre concurenții neinvinși în 
această întrecere. Petrosian a reu
șit să cîștige partida, trecînd ast
fel în fruntea clasamentului, îm
preună cu Tal care a remizat în- 
tîlnirea cu Gligorici.

Reprezentantul nostru, Florin 
Gheorghiu, l-a întîlnit pe Brons
tein. Partida s-a întrerupt.

Alte rezultate: Bilek — Gipslis 
'/2—*/2, Uhlman — Spasski 0—1, 
Gheller — Portisch 1—0, Pach- 
man — Smislov 1—0, Keres — 
Filip V2-'/2.

de la Moscova
In clasament : Petrosian și Tal 

3 p, Gipslis și Spasski 2 p. Florin 
Gheorghiu totalizează l*/2 p, avînd 
o partidă întreruptă.

★
în runda a 5-a, Fl. Gheorghiu a 

repurtat un nou succes învingîn- 
du-1 pe campionul U.R.S.S. Leo
nid Stein. Campionul lumii Tigran 
Petrosian a fost învins de maghia
rul Portisch. Celelalte șapte par
tide ale rundei au fost remize : 
Gligorici — Keres, Boboțov — 
Bilek, Smîslov — Gheller, Najdorf 
— Uhlman, Filip — Pachman, 
Gipslis — Tal, Spasski —Brons
tein.

în clasament conduce Tal cu 
3*/2 p. Fl. Gheorghiu are 2% p (1).

BRNO, 26 (prin telefon). — 
După trei zile de întreceri, cam
pionatele europene de skeet au 
luat sfîrșit. Titlurile de campioni 
ai continentului au fost cîșli- 
gate de francezul Faber — la 
individual — și de reprezentativa 
U.R.S.S. — la echipe. Formația 
noastră s-a clasat pe locul al 
șaselea — în ultima serie de 
25 t. (la echipe), Diaconu șt 
Danciu au tras slab cîte 20 și 
respectiv 19 talere doborîte. La 
individual, dintre concurenții ro
mâni, I. Albescu a realizat cea 
mai bună cifră : 191 t.

Rezultate tehnice: echipe (după 
150 de talere): 1. U.R.S.S 584 1. 
— campioană a Europei 2. R.F 
a Germaniei 568 t„ 3. Franța 
565 t.. 4. Belgia 562 t., 5. Polonia 
559 t.. 6. România 554 t. Indi
vidual (după 200 de talere) : 1.
Faber (Franța) — campion al Eu
ropei ; 2. Korotkevici (Polonia),

196 t„ 3 Wienhier <R.F. a Ger
maniei) 196 t... 13. Albescu (Ro
mânia) 191 t. ...Sencovici (Ro
mânia) 185 t... Danciu (România) 
184 t... Diaconu 176 t.

Sîmbătă încep campionatele 
europene de talere.

Steaua a ciștigat 
turneul de volei 

de la Paris
PARIS, 26 (Agerpres). — Turneul 

internațional de volei masculin de 
la Paris a fost ciștigat de echipa 
Steaua București, care a întrecut 
în meciul decisiv o selecționată 
franceză cu scorul de 3—1 (15—8, 
15—6, 13—15, 15—6), terminînd com
petiția neinvinsă.

(U.R.S.S). Acesta l-a avut ca ad
versar pe italianul Petriglia, pe 
care l-a dominat net In primele 
șase minute de luptă. Baranikov 
s-a făcut remarcat prin deplasări 
și eschive excelente, prin lovi
turi plasate cu rr.are precizie. In 
repriza a treia, italianul a jucat 
ultima carte, atacînd vijelios și 
continuu. După părerea mea, el 
n-a avut insă claritatea și sigu
ranța acțiunilor de mai înainte 
ale lui Baranikov și decizia de 
învingător la puncte o consider ca 
eronată.

Vasile Mariuțan a pierdut întîl- 
nirea cu Schlegel (R.D.G.) un 
boxer tinăr, foarte bine pregătit 
din punct de vedere fizic. Această 
pregătire l-a ajutat să se deplase
ze rapid și să evite loviturile de 
aproape cu care l-a tot „căutat" 
Mariuțan. Campionul nostru, în 
repriza secundă, a fost la podea. 
Victoria pugilistului german este, 
fără discuție, meritată.

In celelalte meciuri ale reuni
unii de joi au fost consemnate 
rezultatele: ușoară • Meronen
(Fini.) b. p. Moța (Spania), Grud- 
zien (Pol.) b. p. Dcorenbosch 
(Olanda), Pilicev (Bul.) b.p. Mladek 
(Ceh.); grea: Meyer (Elv.) b.p. Mc 
Linden (Irl.), Treia (Pol.) b. ab. III 
Avoth (Țara Galilor), Baruzzi 
(Ital.) b.p. Renz (R.F.G.), Bodding- 
ton (Ang.) b. p. Koglba (Aus
tria), Izosimov (U.R.SS.) b. p. 
Polacek (Ceh.), Wiberg (Sued.) 
b. p. Somodi.

în reuniunea de vineri la prinz. 
pe foile de arbitraj au fost notate 
următoarele decizii : cocoș : Ras- 
cher (R.F.G.) b. p. Vernon (Irl ). 
Glencroos (Scoția) b. p. Cosentino 
(Fr.), Yearwood (Ang.) b. p. De- 
mirbayrak (Turc.), Savov (Bul) 
b. p. Karvonen (Fini.); mijlocie ■ 
Kuran (Turc.) b. p. Balogh (Ung.) 
Hejduk (Ceh.) b. p. Finnegar

Campionatele internaționale de scrimă
(Ang.) ; semigrea : Baumgartner
(Austria) b- p. John (T. Gal.) 
Pinto (Ital.) b. dese. III Stankov

ale Bulgariei
SOFIA, 26 (prin telefon). — Cam

pionatele internaționale de scrimă 
ale Bulgariei au continuat vineri 
cu proba feminină de floretă. In
tr-o companie foarte valoroasă — 
Samușenko — campioana mondială

(Bul.), Gerber (R.F.G.) b. p. Mathe 
(Ung.), Sandy (Ang.) b. p. Mal-

Celtic Glasgow-pentru prima oară în posesia „C.C.E.“
Pentru prima oară în 

istoria „Cupei campio
nilor europeni" la fot
bal, trofeul suprem al 
echipelor de club de 
pe continent poposește 
în insula britanică. 
Curios, el n-a luat di
recția Londrei, pentru 
a sta alături de silueta 
turnată în aur a „zeiței 
fotbalului" — Cupa 
mondială — ci și-a sta
bilit reședința la Glas
gow, capitala Scoției. 
Este al patrulea oraș 
—după Madrid Milano, 
Lisabona — căruia îi 
revine această cinste. 
Binemeritată, adăugăm, 
fiindcă aici, la Glasgow, 
fotbalul cunoaște o 
foarte veche tradiție, 
iar pe stadionul Hamp
den Park fotbaliștii 
scoțieni au disputat de 
multe ori meciuri in
ternaționale de mare 
prestigiu.

Tot pe acest uriaș 
stadion, de ani de zile, 
două echipe fruntașe 
ale campionatului Sco
ției îșj dispută cu ar
doare întîietatea : Ran
gers și Celtic. 12 ani la 
rînd, Celtic Glasgow a 
fost mereu învinsa a- 
cestor derbiuri memo

rabile. Din 1964. însă, 
de cînd la conducerea 
tehnică a echipei a ve
nit remarcabilul „coach" 
Jock Stein, cei de la 
Celtic au început să 
devină candidații prin
cipali la titlu. Obiecti-
vul acesta a fost atins 
în 1966, iar un an mai 
tîrziu. Celtic Glasgow 
cîstiga deopotrivă cam
pionatul și Cupa. Iar 
acum. continuîndu-șl 
impresionanta serie, e- 
chipa scoțiană și-a a- 
dăugat și 
cea mai 
competiție 
de club, o 
ță „triplă" i 
te de la sine despre 
valoarea acestei for
mații. De aceasta s-au

victoria în 
importantă 
europeană 

performan- 
care vorbeș-

nutut convinge milioa
nele de telespectatori 
care joi după amiază 
au urmărit finala de pe 
„Estadio Nacional", în 
care faimosul Inter a 
fost deposedat de tro
feu, după o netă domi
nare. Unii comentatori
ai meciului afirmă că 
fără prezenta în poar
tă a lui Sarti, milane
zii s-ar fi întors acasă 
cu un bagaj întreg de 
goluri..,

Ce a adus nou în fot
bal Celtic ? O caracte
ristică a echipei este 
largul său efectiv de 
jucători. Stein conside
ră că azi nu mai sînt 
suficienți 11 titulari, 
dublați de 11 rezerve 
și eventual 11 tineri de 
perspectivă. Intr-ade
văr, la Celtic sînt 38 
de fotbaliști profesio
niști, de valoare con
firmată, care oricînd 
pot lua loc în echipă. 
6 dintre aceștia sînt in
ternaționali : Gemmel, 
McNeil, Auld Chal
mers, Murdoch. Mc
Bride. Cel mai vîrstnic 
din echipă este Simp
son — 37 ani — iar cei 
mai tineri sînt John
stone și Murdoch — 22 
ani. Cel mai înalt — 
McNeil, 1,82 m ; cel mai 
scund — Johnstone, 1,58 
m ! Iată deci că pen
tru a forma o echipă 
atît de omogenă, nu 
este nevoie de „asor- 
tarea“ gabaritului sau 
vîrstei jucătorilor.

Și un ultim amănunt, 
care merită relevat : 
desăvîrșita sportivitate 
a cîștigă torit or finalei 
de la Lisabona, un 
„fair-play" autentic.

lată-1 în îotografia alăturată pe 
Willie Wallace, unul dintre oa
menii de bază ai echipei Celtic 
Glasgow. In sistemul 4—3—3, 
Wallace, ca mijlocaș central, are 
misiunea de a acoperi tot tere
nul, Hind util ații in atac cit și 

in apărare

de anul trecut — Gorohova, Zabe
lina. Bobiș, Rejto. Cszimmerman 
— floretistele noastre Olga Szabo, 
Ana Ene, Ecaterina lencie, Ileana 
Drimbă, Marina Stanca au trecut 
cu succes cele două tururi ale se
riilor. Excepție a făcut doar Maria 
Vicol, care a „căzut" în ultimul tur. 
întrecerile continuă. Clasament
spadă echipe : 1. U.R.S.S., 2. Un
garia, 3—5. R.D.G., Polonia, Româ
nia, 6. Bulgaria. Clasament sabie
individual ; 1. Kalamar (Ungaria)
5 v, 2. Sidiak (U.R.S.S.) 3 v, 3. Kar-
moezi (Ungaria) 2 v, 
(Bulgaria) 2 v, 5. 
(U.R.S.S.) 2 v, 6.

4. Stavriv 
Nazlimov 
Harhalup

(U.R.S.S.) 1 v,... 8. Bădescu (Ro
mânia) 1 v.

Program' : sîmbătă, floretă băieți 
— individual ; duminică, probele 
pe echipe la floretă, fete și băieți.

herbe (Fr.).
în reuniunea de vineri seara 

la categoria cocoș, N. Gîju l-a 
învins de o manieră categorică pe 
Papp (Ungaria). Gîju a boxat 
foarte frumos fiind aplaudat 
în repetate rlnduri de specta
tori. Papp a fost trimis la podea 
în repriza a Il-a și numărat. Ar
bitrii judecători i-au acordat vic
toria lui Gîju în unanimitate, 
5—0.

Alte rezultate la categoria cocoș: 
Peter (R.D.G.) b. p. Ibrahimovic 
(Iugoslavia) ; Pieracci (Italia) b. 
dese. r. II' Haeck (Belgia) ; Ga- 
lazka (Polonia) b. p. Grigoriev 
(U.R.S.S.) — campion european în 
1965 1

ȘTIRI •REZULTATE
NEW YORK. — în concursul 

internațional atletic de la Al
buquerque, sportivul american 
Caruthers s-a clasat pe primul loc 
în proba de săritură în înălțime 
cu performanta de 2,13 m. Proba 
de triplu salt a revenit atletu
lui finlandez Pousi cu 16,28 m. 
La San Mateo (S.U.A.), sprinterul 
american Davies a alergat 100 y 
în 9,4.

CIUDAD DE MEXICO. — Re
prezentativa de lotbal a Mexicu
lui a plecat într-un turneu în 
U.R.S.S., pentru a susține trei 
jocuri în compania sportivilor so
vietici : la 28 mai, la Leningrad, 
cu echipa U.R.S.S.; la 1 iunie, 
la Volgograd, cu selecționata 
R.S.F.S. Ruse și la 4 iunie, la

Minsk, cu echipa R.S.S. Bielo
ruse.

LOS ANGELES. — într-un meci 
demonstrativ de fotbal disputat 
la Los Angeles, formația scoțiană 
Dundee United a învins cu sco
rul de 4—2 (1—1) echipa en
gleză Chelsea.

PR AGA. — Intr-o întîlnire de 
fotbal a echipelor olimpice: Ce
hoslovacia — Ungaria 0—0.

• A încetat din viată cunos
cutul șahist suedez Gideon Stahl- 
berg, mare maestru internatio
nal, participant la mal multe 
ediții ale Olimpiadei de șah șl 
la mari turnee internaționale. 
Stahlberg avea 59 de ani.
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