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Duminică 11 iunie va avea 
loc în Capitală returul finalei 
„Cupei campionilor europeni41 
între Dinamo București și 
S. V. Agen. După cum se știe, 
în tur victoria i a revenit pu
ternicei formații franceze cu 
scorul de 12—0. Oaspeții sînt 
așteptați vineri 9 iunie, iar din 
lotul anunțat fac parte: fundaș 
PECHAMBERT; treisferturi — 
FAUTO, GRUPPI, RAZAT, 
POMIES; mijlocaș la deschi
dere — DEIIEZ; mijlocaș la 
grămadă — LACROIX; Zinia 
a HI.a — SITJAR, ZANI, 
BIEMOURET; linia a II-a— 
VIOTTO, FORT; linia I — 
LASSERRE, MALBET, LA- 
GIEWSKI ; rezerve — GAR
CIA, AV1T, PARDIES și PA
LADIN.

Discufie despre exigență

SPORTUL—prieten drag al copiilor

Trimisul nostru special, R. CĂLĂRĂȘANU, transmite din Roma-

(iută și 6îju s-au calificat
in finalele

contre 
parte 
loc

eficace. Ulti- 
a întllnirii a 

la acțiuni mai

„europenelor11 de box

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

Semifinalele „europenelor" 
de box, desfășurate miercuri 
seara pe ringul de la Pa
lazzo dello sport, un adevă
rat maraton pugilistic de 20 
de partide, au cunoscut un 
remarcabil succes. La aces
ta a contribuit în primul 
rînd «calitatea remarcabilă 
a celor mai multe dintre 
meciuri, dîrzenia deosebită 
cu către fiecare dintre cei 40 
de combatanți și-a disputat 
șansele.

Pe linia frumoasei evoluții 
de pină acum, tinerii noștri 
reprezentanți au practicat 
un box spectaculos și efica

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

ce, CIUCĂ și GÎJU, cuce- 
rindu-și dreptul să participe 
în finalele acestei importan
te competiții a boxului con
tinental.

în cadrul categoriei muscă, 
C-tin Ciucă l-a întîlnit pe 
combativul pugilist turc 
Yadigara. Sportivul româna 
pornit decis la atac, încă 
din primele secunde ale lup
tei, folosindu-se de o serie 
de un-doi-uri la figură și la 
corp, care și-au atins ținta. 
Campionul balcanic, Yadiga- 
ra, a preluat inițiativa în 
finalul primei reprize, dar 
Ciucă a știut să eschiveze 
multe din loviturile care-1 
ținteau. Repriza secundă ni-1 

prezintă pe Yadigarainofen
sivă plasind cîteva lovituri 
puternice și urmărind cu in
sistență lupta de aproape. 
Ciucă, lucid, evită acest gen 
de luptă și plasează cîte
va 
ma 
dat 
confuze, cu mai multe clin- 
ciuri. Ambii pugiliști se re
simt și faptul acesta se vede 
cel mai bine în aceea că de
plasările în ring sînt 
lente, 
astfel 
vituri 
merg 
că forța acestora nu mai e

mai 
mai puțin prompte, 

că cele mai multe lo- 
— de ambele părți — 
direct la țintă. Numai

(Continuare în pag. a 4-a)

In plin efort, eels mai miei atlete de la asociația sportivă 
„Blocuri Ferentari*. Indirjita cursă de 30 m plat are loc in 
cadrul tradiționalelor întreceri organizate in cinstea „Zilei co
pilului*.

Foto : T. Roibu

Lecția de educație fizică 
o... distracție?

® 36 de corigenți I • Opinii ți... opinii

coala generală nr. 
10 din Bacău. Cla
sa a VlII-a avea 
lecție de educație 
fizică. Cu cîteva 
minute înainte de 
a se termina, pro
fesorul Vasile Ra- 
cu anunța notele 

fiecărui elev la prima probă
de control din acest trimes
tru. Auzindu-le, unii dintre 
copii erau veseli, alții... IJ- 
nul insă, cel mai bine dez
voltat fizic dintre ei, părea 
vădit nemulțumit. In drum 
spre cancelarie, l-am între
bat pe profesor:

— Cum îl cheamă pe bă
iatul cu „4“?

— Acela înalt ? Dan Puș- 
cuță.

— Ce supărat era !
— Nici nu e de mirare. 

E corigent și pe trimestrul 
II. Mi-a reproșat faptul că 
îl... persecut.

— Probabil că nu poate 
face față gradului de difi
cultate al exercițiilor cerute.

— Da' de unde I E capa
bil, dar face numai ce-i pla
ce și cînd îi place. Dacă aș 
fi văzut puțină bunăvoință 
din partea lui... Din păcate, 
nu este singurul caz în școa
lă. In trimestrul II nu au 
îndeplinit normele de con
trol 36 de eleve și elevi.

Atlefi români 
la Sofia

La sfîrșitul săptămînii se 
vor desfășura la Sofia între
cerile tradiționalului concurs 
internațional de atletism or
ganizat de ziarul „Narodna 
mladej". La această impor
tantă competiție va lua parte 
și un grup numeros de atleți 
români: V. Bonei., Al. Popes
cu, C. Popescu, H. Silai, FI. 
Stancu, V. Viscopoleanu, P. 
Ciobanu, S. Ciochină, B. 
IIugel, B. Iliescu, S. Ioan, 
Cr. Ivan, V. Jurcă, I. Naghi, 
C. Nichifor, l. Râfoi, Gh. Zam
fir eseu.

— 36 de corigenți T ! E o 
situație foarte neplăcută.

— Intr-adevăr, e o cifră 
care mă îngrijorează. Poate 
credeți că am pretenții exa
gerate față de elevi 7 Con
sultați cataloagele și veți 
vedea că lucrez cu peste 
400, iar cei mai mulți au 
note bune. Corigenții mei 
sînt aceia care absentează 
cu regularitate, care fug de 
la lecție sau invocă diferite 
motive ca să-și ascundă 
lipsurile. Majoritatea se 
scuză că și-au uitat echipa
mentul acasă. In ultima 
vreme am luat măsura să-i 
consider absenți de la lec
ție pe cei care nu vin in 
ținută corespunzătoare. Am 
stat de vorbă cu diriginții 
claselor respective, cu pă
rinții copiilor, dar nici la 
aceștia nu am găsit înțele
gerea cuvenită. Ba, mai 
mult, mi-au reproșat că mă 
port... aspru cu copiii. Nu 
pot fi de acord!

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Finalele de „greco-romane" ale juniorilor
LUGOJ, 31 (prin telefon, de la trimisul nostru). Actuala 

ediție a campionatelor republicane de lupte greco-romane 
rezervate Juniorilor s-a desfășurat Ia un înalt nivel tehnic 
și spectacular. Buna comportare a celor 169 de concurent! 
(din toate regiunile țării), care au executat un mare număr 
de procedee tehnice, a contribuit la reușita acestei compe
tiții.

Iată primii clasați: cat. 48 kg : 1. Gh. Berceanu (Elec- 
troputere Craiova), 2. Gh. Pintilescu (Dinamo Buc.), 3. P. 
Topliceanu (A.S.M.T. Lugoj) ; cat. 52 kg : 1. șt. Badea (Vii
torul Buc.), 2. C. Vîrtosu (C.F.R. Tim.), 3. C. Teodoru (Fla
mura roșie Tulcea) ; cat. 56 kg : 1. V. Cenda (C.S.M. Reșița), 
2. Gh. Popescu (Metalul Buc.), 3. C. Busuioc (C.S.M. Re
șița) ; cat. 60 kg : 1. Gh. Vărdaru (C.K.R. Tim.), 2. M. Ul- 
meanu (C.F.R. Tim.), 3. M. Marmara (Steaua) ; cât. 65 kg : 
1. M. Civic (A.S.M.T. Lugoj), 2. Șt. Șerban (Electroputere 
Craiova), 3. A. Fluture (Tractorul Rădăuți) ; cat. 70 kg: 
1. Cr. Lucacela (C.S.M. Reșița), 2. L. Aizic (Tractorul Ră
dăuți), 3. M. Dumitru (Viitorul Buc.) ; cat. 75 kg : 1. P. Nl- 
chita (C.S.M. Reșița), 2. B. Ortelcan (Știința Petroșeni), 3. 
St. Popescu (Rapid Buc.) ; cat. 81 kg : 1. A. Bucov (Otelul 
Galați), 2. Fr. Naghi (C.S.M. Cluj), 3. I. Ghigoantă (Steaua) ; 
cat. 87 kg: 1. M. Munteanu (Otelul Galati), 2. I. Mutu (Me
talul Tr. Severin), 3. I. Pîrvu (C.S.M. Reșița) ; cat. +87 kg : 
1. N. Mandea (Dinamo Buc.), 2. V. Dolipski (Rapid Buc.), 3- 
M. Moșneag (Vagonul Arad).

Clasament pe regiuni ț 1. Banat 47 p, 2. Oraș București 
38 p, 3. Oltenia 21 p, 4. Galați 15 p, 5. Argeș 8 p, 6. Do- 
brogea 7,5 p.

GH. CIORANU

CĂLĂREȚII la concursuri 
hipice internaționale
Miercuri au părăsit Capi

tala călăreții Vasile Pinciu, 
Virgil Bărbuceanu și Gheor- 
ghe Langa care vor lua par
te la concursurile hipice in
ternaționale de la Poznan, 
Olsztin, Leipzig și Aachen.

Sîmbătă și duminică spor
tivii români vor lua startul 
in probele concursului de la 
Poznan.STEAUA- T echipă campioană 

țării la handbal

Citiți In pag, 2-3;

MEDIOCRITATEA 
AURITĂ

A FOTBALULUI
NOSTRU

După o întrerupere de 
trei ani, handbaliștii de la 
STEAUA (clasați în acest 
interval, mereu, pe locul se
cund !) au reușit să reali
zeze acest ultim și hotârî- 
tor pas care îi despărțea de 
primul loc și de... tricourile 
de campioni ai țării.

Iată-i pe handbaliștii de 
la Steaua, fotografiați la 
cîteva clipe după ce au 
îmbrăcat tricourile de cam
pioni : de la stingă la 
dreapta (în rîndul de sus) 5 
Octavian Nițescu, antrenor 
secund, Gh. Georgescu; 
maestrul sportului Mihai 

O interesanta competiție de tenis
Pe terenurile de lingă ștrandul Izvor se desfășoară în a- 

ceste zile un interesant concurs de tenis. Este vorba de com
petiția dotată cu „Cupa Institutului de Construcții” la care 
au fost invitat! Jucători fruntași din Capitală. Concursul se 
desfășoară zilnic, pină duminică inclusiv.

Marinescu, Dumitru Traian, 
D. Cristian, maestrul spor
tului Ion Popescu, antrenor 
emerit prof. Ioan Gher- 
mănescu, maestrul eme
rit al sportului Olimpiu 
Nodea, Dan Roșescu, Dan 
Alboaica; maestrul sportu
lui Gh. Gruia; (în rîndul 
de Jos) maestrul eme
rit al sportului Iosif Iacob, 
maestrul sportului Gh. Go
ran, maestrul emerit al 
sportului Cornel Oțelea, că
pitanul echipei; Alexandru 
Dineă, Gabriel Belu.

Foto : Vasile Bageac

DE CE
NU ASIGURAȚI 
CONTINUITATEA 
MUNCII
DE EDUCAȚIE?

Cîteva constatări 
la clubul Metalul

De eurlnd, un colectiv 
format din activiști ai Con
siliului General al UCFS 
și ai C.C. al U.T.C. au con
trolat modul în care se 
desfășoară munca educati
vă cu sportivii de perfor
manță în cadrul clubului 
Metalul din Capitală.

în general, se poate a- 
precia că aici au fost în
registrate o serie de reali
zări, reflectate atît în com
portarea sportivilor pe sta
dioane și în afara lor, cit 
ști în creșterea nivelului 
performanțelor.

Din păcate, asemenea 
realizări n-au avut conti
nuitate și, deci, nici eficien
ța dorită. Acest lucru s-a 
observat îndeosebi la acei 
sportivi care nu se înca
drează în viața și activita
tea secțiilor din care fac 
parte. Exemple de acest fel 
putem da pe Ion Garoi și 
Dinu Roman — haltere, 
Ilie Tudor — box.

Și un alt aspect. Cu toa
te că mulți sportivi lipsesc 
de la locurile de producție 
respective, ei sînt totuși 
pontați cite opt ore și, mai 
mult, unii dintre ei pre- 
miați ! Mai avem de-a face, 
la clubul Metalul, cu „pă
sări călătoare", care se gă
sesc intr-un permanent. .. 

peregrinaj. Ce fel de edu
cație a primit, de pildă, 
Paul eristici, care a schim
bat peste 15 locuri de mun
că, nefiind niciodată mul
țumit ? Și tot astfel Gh. 
Cazac, care nu are nici o 
ocupație în afară de aceea 
de... sportiv ?

GH. BALAȘA

(Continuare în pag. a 2-a)



Cite va constatări
Ia clubul Metalul

(Urmare din pag. 1)

Mulți dintre sportivii acestui club 
nu sînt preocupați să-și ridice califi
carea, au urmat cursurile unor 
școli de cultură generală* ale unor 
facultăți, dar ulterior s-au retras. 
Este cazul lui Dinu Roman, care a 
făcut doi ani de facultate, după 
care a renunțat. Hie Tudor s-a 
înscris la liceu, la cursurile fără 
frecvență de mai multe ori. In 
aceeași situație mai sînt Ion Garoi 
și Ștefan Coroiu. Din cei 19 fot
baliști ai clubului, doar 6 au absol
vit liceul sau sînt în curs de termi
nare. Restul... Semnalăm acest 
lucru, întrucît majoritatea acestor 
sportivi sînt elemente foarte tinere.

Slabele rezultate obținute de unii 
sportivi ai clubului Metalul Bucu
rești se datoresc — fără discuție — 
și lipsei de cultură generală. Există 
sportivi care nu au mal citit o carte 
de cind au terminat școala. Sînt, 
de asemenea, la acest club sportivi 
care caută ca prin sport să-și re
zolve anumite probleme personale 
(casă, serviciu etc.), și cînd acestea 
nu sînt rezolvate „atașamentul și 
dragostea față de club" dispar.

Din aceste cîteva exemple se des
prinde concluzia că, în munca de 
educație cu sportivii, conducerea 
clubului Metalul București trebuie 
să manifeste mai multă preocupare 
și exigență. In cadrul procesului de 
pregătire, antrenorii să nu pună 
baza în exclusivitate, pe latura teh
nică, să rămînă indiferenți dacă 
sportivul pe care îl antrenează 
este slab la învățătură, dacă mun
cește prost sau dacă duce o viață 
necorespunzătoare. Dimpotrivă, ei 
au datoria să țină legătură cu fa
miliile sportivilor, cu tovarășii lor 
de muncă, cu școala, cu organi
zația U.T.C

Clubul Metalul a dovedit de ne
numărate ori intransigență în pro
blemele de educație, a luat măsu
rile necesare, atunci cînd a fost 
cazul, dar îi reamintim să nu uite 
că munca de educație este un pro
ces continuu.

După campionatele republicane pe echipe

SEMNALE DE ALARMĂ!

Au intrat in concurs ultimele schimburi: C. Budău (in acțiune) de la 
Constructorul București și I. Petru (Rapid București). Fază de la fi
nala campionatului republican de echipe. Foto: V. Bageac

Dacă ar fi să idătn un califi
cativ recentelor finale ale cam
pionatelor republicane de popice 
pe echipe, am nota mai mult 
decît mulțumitor pentru întrece
rile feminine și nesatisfăcător ce
lor masculine. Să explicăm.

Ultimele jocuri ale campionate
lor s-au desfășurat pe arena 
Voința din Capitală, cunoscută 
doar de cîțiva sportivi din lotu
rile republicane, care s-au antre
nat și au jucat pe ea în meciu
rile internaționale. Așadar, condi
ții egale de joc pentru marea ma
joritate a celor 20 de echipe ră
mase în competiție. Fiecare pistă, 
cu particularitățile ei, a supus 
pe finaliști la un serios examen. 
Multe fete s-au acomodat rapid 
cu arena, datorită unei bune pre
gătiri tehnice și fizice. Astfel, 
alături de jucătoare bine cotate 
în ierarhia valorilor din țara

noastră ca Elena Trandafir, Elena 
Lupescu, Tinea Balaban, Maria 
Stanca, Ileana Ghearfaș ș.a., am 
urmărit o serie de sportive — 
am putea spune anonime — care 
s-au impus atenției prin precizia 
cu care au lansat bila. în plus, 
posedînd procedeele tehnice, ele 
au rezolvat figuri grele și la .izo
late". Urmarea: în cele două 
manșe ale finalei s-au înregistrat 
30 de rezultate peste 400 p.d., 
iar tinere ca Edita Nagy (Voința 
Cluj), Eleonora Nicolescu (Petro
lul Ploiești), Stela Sfetcu (Laro- 
met București), Hodika Zeisik 
(C.S.M. Reșița) ș.a., au avut o 
comportare ce le dă dreptul să 
intre în vederile selecționerilor, 
anunțîndu-se ca autentice spe
ranțe.

în schimb, la băieți, din cei 
peste 60 de popicari care au 
evoluat timp de 4 zile pe arena

din parcul sportiv Voința, se pot 
număra pe degete (D. Kridor, M. 
Șuta, Gh. Reștemeanu și... cam 
atit), noii jucători susceptibili să 
fie invitați la viitoarele con
cursuri de selecție. în afară de 
Petre Purje, I. Micoroiu și C. Ra
dulescu (singurii, de altfel, care 
au reușit să depășească limita 
a 900 p.d.), restul combatan
ților, printre care s-au aflat și 
membrii lotului republican, V. 
Măntoiu, A. Șucatu și Dumitru 
C. Dumitru, s-au chinuit pur și 
simplu să găsească culoarul pre
ferat. Lipsa de precizie in lan
sarea bilei s-a repercutat — în 
mod firesc — asupra rezultatelor, 
bilanțul acestora fiind neașteptat 
de îngrijorător : 3 sportivi au
trecut, în două jocuri, de 900 
p.d., 5 de 850 p.d., 28 de 800 p.d., 
iar restul au fost marcați cu 
rezultate sub 800 p.d. Cauzele a- 
cestor rezultate slabe:

1. Imprecizie la „izolate" — unt 
tatea principală de măsură a va
lorii unui jucător de popice. Din 
păcate, printre jucătorii deficitari 
la acest capitol s-au numărat și 
cunoscuții popicari C. Vînătoru, 
I. Brebenari și N. Blanaru care 
au tras 10, 11 și, respectiv, 23 
bile în... gol.

2. Insuficientă pregătire la „ca
nale", majoritatea finaliștilor ju- 
cind la primul popic și, în conse
cință, spărgînd exasperant.

3. Antrenorii au neglijat îm
prospătarea echipelor cu elemente 
tinere, toate finalistele folosind 
jucători pe care ii prezintă de 
ani de zile. După părerea noas
tră, în această direcție are o 
vină și federația, care — cunos- 
cînd insensibilitatea antrenărilor 
în formarea și promovarea viitoa
relor cadre — nu obligă echipele, 
prin regulament, să introducă 
mai mulți tineri în întîlnirile ofi
ciale.

TR. ANDRONACHE

LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 0...DISTRACȚIE?
(Urmare din pag. 1)

— Bine, dar dv. cum v-ați gîn- 
dit să-i readuceți pe elevi pe dru
mul cel bun ?

— Fac in fiecare duminică ore 
suplimentare, ii „meditez". Cu 
toate că sînt serios amenințați, 
Costică Stanciu și Alexandru Go- 
gan (clasa a Vil-a), Felicia Pușca- 
șu și loan Andone (clasa a Vlll-a) 
ș. a. nu vin nici acum la pregătiri.

Am solicitat și părerea altor ca
dre didactice asupra acestei si
tuata.

IOAN PORUBIU, directorul șco
lii : „Educația fizică a devenit la 
noi o problemă. Deficientele tre
buie căutate in insuficienta preo
cupare a diriginților pentru a-i 
determina pe elevi să fie conștiin
cioși, în optica greșită a unor pă
rinți fată de această materie și, în 
sfirșît, in faptul că mulți copii nu 
sint obișnuiti cu „efortul”.

MIHALACHE CHIRIBAU — 
profesor de română, diriginte la 
clasa a VII-a C: „Am și eu în 
clasa unde sint diriginte cîțiva 
corigenfi la educație fizică. După 
părerea mea, ora de educație fi
zică trebuie să fie o distracție 
(n. n. Așa o consideră și copiii. 
Prin urmare, ce să le cerem ?“).

VASILE GRIGORE

A încetat din viață în urma 
unui accident, în plină putere 
de muncă, Vasile Grigore, vechi 
și devotat activist al mișcării 
noastre sportive. Toți cei care 
l-au cunoscut îi vor păstra o 
frumoasă amintire.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

Profesorul diriginte : — Lecția n-o 
știi, caiet n-ai... llnde te trezești, măi 
băiatule, la ora de!., sport?

Desen de Al. Clmciu

VIORICA TEOFANESCU — pro
fesoară de geografie: „Numărul 
considerabil de corigenfi la educa
ția fizică se datorește și faptului 
că profesorul Vasile Racu este 
foarte pretențios. Cred că nu pro
cedează bine atunci cînd nu-i pri
mește la lecție pe copiii care nu 
au adus echipamentul. Uneori se 
întimplă că uită Și oamenii mari" 
(n. n. Ciudată optică.').

ir
Reflectînd asupra acestui scurt 

sondaj, apare evidentă opinia e- 
ronată a unor cadre didactice care 
mai consideră că educația fizică 
a rămas tot o... distracție. Admi- 
țind propunerea de a fi primiți la 
lecție cei care iși motivează nepre- 
gătirea sub scuza că și-au uitat 
echipamentul acasă ar însemna 
ca și cum un elev ar veni la ora 
de română fără caiet Șt creion 
sau la cea de geografie fără cărți, 
atlas etc. Ar fi normal ? Nu. Mai 
multă intransigență din partea 
conducerii școlii ar fi dus la rezul
tate pozitive, la o eficiență a 
lecțiilor de educație fizică. Și 
dacă elevul devine indolent, ne
disciplinat și nu înțelege rostul 
practicării exercițiilor fizice nici 
la alte materii rezultatele nu 
vor fi pe măsura posibilită
ților lui. Elevilor trebuie să 
li se cultive dragostea pentru 
toate obiectele de studiu, să li se 
arate importanța practicării exer
cițiilor fizice. Avem datoria să 
creștem o generație sănătoasă, vi
guroasă, bine pregătită din toate 
punctele de vedere.

„CUPA TINERETULUI *
A REVENIT 
ORGANIZATORILOR

După desfășurarea a patru reu
niuni la care au participat peste 
80 de tineri pugiliști de la clu
burile bucureștene, sîmbătă seara 
s-au încheiat, în potcoava stadio
nului Giulești, întrecerile din ca
drul „Cupei tineretului", organi
zate de clubul sportiv Rapid.

Competiția s-a bucurat de suc
ces, întîlnirile fiind un bun pri
lej de verificare a viitorilor 
participanți la criteriul de selec
ție a juniorilor și la faza de zonă 
a campionatului republican de 
seniori. Iată rezultatele reuniunii 
finale: JUNIORI: A. Belcea
(Gr. Roșie) b. ab. I. T. Loreda 
(Centrul Școlar) -, N. Mitu (Voin
ța) b.p. I. Olteanu (Constructo
rul) ,- Adam (Progresul) b.p. I. 
Mihai (C. Școlar), Gh. Gheorghe 
(C. Școlar) b.p. I. Crețu (Progre
sul), I. Ardeleanu (Metalul) b.p. 
I. Barbu (ITB), N. Roșu (Metalul) 
b.p. V. Tudorică (Construct.), 
I. Gyorfi (I.T.B) b.ab. II. V. Bai
nes (Constr.). SENIORI: M. Ni- 
culescu (Metalul) b.p. V. Prodan 
(Metalul), I. Sabău (Metalul) b.p. 
D. Dosan (Gr. Roșie), M. Boteanu 
(Gr. R.) b.p. P, Niculae (Rapid), 
P. Anghel (Metalul) b.k.o. II 
A. Bădica (Rapid), V. Tecuceanu 

(Rapid) b.ab. II. I. Grosu (Rapid).
Pe echipe, competiția a fost 

cîștigată de clubul sportiv Rapid 
cu 17 puncte, urmat de Metalul, 
Gr. Roșie cu cite 16 puncte Pro
gresul și Centrul Școlar cu cite 

11 p.
D. DUMITRESCU — coresp.

nfrîngereo la scor suferită de repre 
un subiect principal de discuții. Pe 
sosit în ultimele zile sute de scrisori 
manifestă profunda nemulțumire f 
în care a fost făcută selecția și 
nesatisfăcătoare existentă în mișcări 

Pentru elucidarea cauzelor <
liului General al UCFS a organiza1 

Biroul Federației Române de Fotbal, cu juc< 
zentanfi ai presei.

CINCI ZILE FINA LA ÎNCHIDEREA 
VINZAKII BILETELOR LA TRAGE
REA AUTOTURISMELOR LOTO DIN 

6 IUNIE A.C.
Numai cinci zile au mai rămas la 

dispoziție pentru a vă procura bile
tele la tragerea autoturismelor LOTO 
din 6 iunie 1967, la care se atribuie 
IN NUMĂR NELIMITAT autoturisme: 
„FIAT 1300“, „RENAULT 16“, „FIAT 
850“ și „TRABANT 601”, 40 de excursii 
în R.S.F. Iugoslavia cu vizitarea 
COASTEI DALMAȚIEI (prin tragere 
la sorți), premii în bani de valoare 
variabilă pentru 3 numere cîștigătoa- 
re din 4 extrase și premii fixe în 
bani pentru variantele cu 2 numere 
câștigătoare din 4 extrase.

Se efectuează 20 de trageri, în to
tal 80 numere.

Cu 40 lei puteți participa la toate 
«■tragerile.

LOTO © PRONOSPORT © PRONOEXPRES
Luni 5 iunie a.c. ultima zi de vîn- 

zare a biletelor.

O PREMIILE CONCURSULUI EXCEP
ȚIONAL PRONOEXPRES DIN 20 MAI 

A.C.

Categoria I : 8 autoturisme : „RE
NAULT 16“ ; Categoria a Il-a : 6 au
toturisme „RENAULT 10 MAJOR** : 
Categoria a IlI-a : 2 autoturisme „RE
NAULT DAUPHINE” ; Categoria a 
IV-a : 6 „TRABANT 601“ : Categoria 
a V-a : 1130 variante a 1.765 lei și 5 
autoturisme prin tragere la sorți ; 1 
„FIAT 850“, 1 „RENAULT DAUPHI-
NE“ și 3 „TRABANT 601“ ; Catego
ria a Vl-a : 19.633 variante a 40 lei, 
5 autoturisme prin tragere la sorți :

1 „FIAT 850”, 1 „RENAULT DAUPHI
NE” și 3 „TRABANT 601“ și 50 
excursii în R. D. GERMANĂ prin 
tragere la sorți conform prospectului.
• Tragerea la sorți a autoturismelor 

și excursiilor oferite la concursul ex: 
cepțional PRONOEXPRES din 20 mai 
a.c., cat. a V-a și a Vl-a, va avea 
loc mîine vineri 2 iunie 1967, la ora 
17.00 în București (sala din str. Doam
nei nr. 2).

TRAGEREA PRONOEXPRES NR. 22
DIN 31 MAI 1967

EXTRAGEREA I : 48 36 39 44 16 8 — 
33 29

FOND DE PREMII : 561 938 lei din 
care 35 894 lei report la categoria I.

EXTRAGEREA A Il-A : 16 3 8 42 40 
18 — 10 41

FOND DE PREMII : 334 952 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 7 iunie 1967 la București.
Premiul de 25 000 lei de la concursul 

Pronoexpres nr. 21 din 24 mai 1967 de. 
la extragerea I a fost obținut de Vîz- 
doacă Toader din Botoșani. *
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
La TRAGEREA LOTO DIN 26 MAI

196/
Categoria I : 2 variante a 42 378 lei 

și 1 a 10 594 lei ; a Il-a : 8 a 15 892 lei
și 4 a 3 973 lei ; a IlI-a : 149 a 949 lei
și 207 a 237 lei ; a IV-a : 487 a 364 lei
și 666 a 91 lei ; a V-a : 1 084 a 195 lei
și 1 507 a 48 lei.

Rubruu redactată de Administra (iu 
de stat Loto - Rrouosport.

| Dezbaterile care au avut loc au 
analizat în principal partida cu 
echipa Elveției, dar — cum era 
și firesc — s-au referit și la fe
nomenele negative care s-au per
petuat în activitatea fotbalistică 
din țara noastră, inclusiv la gre
șelile inadmisibile din munca an
trenorilor echipei naționale și a 
conducerii federației.

Concluzia Ia care s-a ajuns este 
că înfrîngerea de Ia Zurich nu 
poate fi pusă nicidecum pe seama 
întâmplării, cum au încercat s-o 
facă cei în cauză (tovarășii Gh. 
Popescu, Ilie Oană și Șt. Covaci, 
precum ți medicul echipei, N. 
Stănescu) ale căror explicații au 
dovedit slabul spirit de răspun
dere și incapacitatea de a-și privi 
cu curaj propriile lipsuri. în rea
litate, echipa aliniată în meciul 
cu Elveția a avut serioase carențe, 
atît ia privința selecției (linie de 
atac formată din jucători de ia 
patru cluburi — Pîrcălab, Dridea 
I, I. lonescu ți M. Luccscu — 
care erau ți ieșiți din formă), cîi 
ți în privința pregătirii. Echipa 
nu a fost pregătită ca pentru un 
joc greu, a avut ca parteneri de 
antrenament formații de categoria 
B sau de juniori, ceea ce a creat 
o falsă impresie asupra potenția
lului ei. Deși modestă, echipa 
străină aleasă pentru ultima veri
ficare a pus serioase probleme 
reprezentativei, dar s-a trecut ușor 
cu vederea peste lipsurile consta
tate cu acest prilej. Defecțiunile 
în selecție ți pregătire s-au reflec
tat în evoluția sub orice critică 
a fotbaliștilor noștri pe stadionul 
din Ziirich. Văzîndu-se condusă 
încă din primele 15 minute, echi
pa ți-a pierdut „busola", anga- 
jîndu-se într-un joc lipsit de pers
pectivă, haotic, ceea ce a confir
mat faptul că componenții forma
ției nu-ți stăpîneau temeinic sar
cinile de joc, nici nu credeau în 
valabilitatea acestora. Pe deasu
pra, indisciplină în joc, derută, 
care și-au făcut loc în toate li
niile echipei și s-au agravat prin 
inexistența armelor tehnice (joc de 
pase, schimbări de tempo, viteză 
în acțiuni etc.) necesare stăvilirii 
avîntuiui gazdelor. Mai mult ca 
oricînd a ieșit în evidență slabul 
spirit de răspundere personală al 
jucătorilor, lipsa lor de comba
tivitate ți dăruire.

Departe de a constitui un acci
dent, eșecul din jocul cu echipa 
Elveției reprezintă, de fapt, con
secința stării nesatisfăcătoare exis
tente de ani de zile în fotbalul 
românesc și pe care diriguitorii 
mișcării noastre fotbalistice au 
căutat să o camufleze în diferite 
moduri.

Ne amintim că în 1960, cînd 
se puneau aceleași probleme, se 
spunea că vor fi necesari 4—5 
ani pentru a se obține o creștere 
valorică sensibilă a fotbalului nos
tru. Au trecut nu 4—5, ci 7 ani 
de atunci și speranțele nu s-au 
împlinit. Este adevărat că în ul
tima vreme s-au obținut cîteva 
victorii (pe teren propriu) asupra 
unor echipe străine (aflate însă 
în diferite perioade de pregătire 
și care nu erau preocupate deci 
de rezultatul meciului cu noi) dar 
conducerea federației s-a folosit 
de fiecare succes al echipei re
prezentative pentru a supraestima 
valoarea fotbalului nostru, creînd 
astfel un climat de automulțu 
mire. Mai mult chiar, s-a ajuns 
pînă acolo îneît și unele insuccese 
au fost prezentate ca adevărate... 
performanțe.

Un exemplu tipic de deformare 
a realității s-a produs cu ocazia 
meciului de la Paris, în care, cu 
toate că jucătorii francezi s-au 
dovedit mai buni, victoria echipei 
noastre a fost apreciată de con
ducerea federației ca „pe deplin 
meritată" și exprimînd „ascensiu
nea" fotbalului românesc. Cît de 
șubrede au fost meritele acestei 
victorii s-a văzut în filmul pre
zentat ulterior de televiziune, pre
cum și la Zurich, cînd „ll“-le 
românesc a suferit una dintre cele 
mai grele înfrîngeri din partea 
unui adversar nu prea redutabil, 
posibil de învins chiar și pe te
ren propriu. Acest eșec de pro-

Rezultate de ieri
• Metalul Tîrgoviște — Selec

ționata Cubei 7—0 (4—0), amical.
• Dinamo București — Poiana 

Cîmpina 1°—0 (4—9). amical.
• I M U. Medgidia — S. N. Ol

tenița 4—1 (3—1), restanță in cat. C.
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ră de fotbal la Zurich continuă să formeze 
ului General al UCFS și a redacției au 
sitarilor de sport, prin care aceștia își 
a rușinocsă a jucătorilor români, de modul 
ipei, ca și față de siluația generală 
de la noi.

durerosul eșec de ia Zurich, Biroul Consi- 
ptămînii trecute ședințe de analiză cu 
>rii echipei, la care au participat și repre-
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Astfel au fost încurajate atitudi
nea de toleranță, lipsa de răspun
dere, abaterile de la normele ele
mentare de conduită sportivă ia 
care am fost cu toții martori în 
ultima vreme, atît pe terenurile 
de fotbal, cît și in afara ior.

Se poate spune că federația de 
fotbal a avut planuri de măsuri 
întocmite încă din anii 1960—62, 
în urma unor largi consfătuiri, la 
care s-au adăugat măsurile stabi
lite de plenara Consiliului Ge
neral al UCFS din octombrie 
1966. Dar ce s-a aplicat din toate

I
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C.S.M.S.), 
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Criticabil este și felul cum 
muncit conducerea federației 
coiegiile centrale de antrenori 
de arbitri, cu comisia de 
petiții și cea de disciplină, 
numai că acestea nu au fost sti
mulate să desfășoare o muncă de 
calitate, să dovedească exigență și 
fermitate, dar erau chiar răstur
nate unele măsuri luate de aces
tea, ceea ce au avea darul să ie 
întărească autoritatea. Cînd opinia 
publică sportivă aștepta măsuri 
severe împotriva unor jucători hu
ligani și a unor echipe care nu 
asigurau condiții normale desfă
șurării jocurilor, federația aplica... 
legea Beranger, un mod de a evita

justificat salariul ! N-ar fi 
eficient aportul acestora 
de club, care și așa duc 

antrenori (vezi cazul 
cum cerea nu de mult 
al ziarului nostru ?

a 
cu 
și

corn- 
Nu

ducător și îndrumător al întregii 
mișcări fotbalistice, la toate ni
velele, in raza lor de activitate ? 
Trebuie s-o spunem răspicat că, 
cu excepția echipelor din catego
riile A sau B, în rest totul merge 
aproape la voia întâmplării, pla
nurile de măsuri și hotărîrile or
ganelor superioare rămînînd ui
tate prin sertare. Nu o dată am 
întîlnit chiar președinți ai con
siliilor regionale UCFS 
echipele din localitățile respective 
ia jocurile în deplasare și ma- 
nifestîndu-se ca suporteri sau a- 
mesteeîndu-se în treburile antre
norilor, uitindu-și astfel adevăra
tele atribuții de răspundere pe care 
le au. în loc să organizeze con
trolul și îndrumarea exigentă a 
calității muncii în fotbal, să spri
jine activitatea comisiilor de fot
bal, tovarășii respectivi se ocupă 
de dădăceala jucătorilor, intervin 
pentru transferuri de fotbaliști, se 
amestecă în alcătuirea formațiilor
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aceste măsuri importante, menite 
să ducă la îmbunătățirea substan
țială a calității fotbalului nostru ? 
Ce au făcut biroul federal și ac
tiviștii federației (între care și an
trenorii federali) pentru îndepli
nirea întocmai și la termenele pre
văzute a acestor măsuri ? Răspun
sul ni-1 dă situația total necores
punzătoare a activității fotbalis
tice de la noi.

Nu constituie un secret pertru 
nimeni, nici chiar pentru antre
norii federali, că la unele cluburi 
din țară (Politehnica Timișoara, 
C.S.M.S.. U.T.A., Universitatea
Cluj, Progresul ș.a.) și chiar la 
unele echipe bucureștene socotite 
fruntașe, pregătirea fotbaliștilor 
continuă să se facă într-o atmos
feră de improvizație, de superfi
cialitate. Avem încă fotbaliști din 
prima categorie a țării (și chiar 
în echipa națională) cu serioase 
carențe tehnice, care execută sto
puri defectuoase, dau pase gre
șite, trag puțin și prost la poartă, 
probleme pentru care s-au consumat 
tone de hîrtie și de cerneală. In
disciplina în pregătirea unor fot
baliști merge pînă la absențe, chiar 
repetate, de la antrenamente. Nu 
mai departe decît în cursul săptămî- 
nii trecute, după cum ne-a declarat 
la Constanța fundașul ieșean De- 
leanu, o parte din jucătorii de la 
C.S.M.S. n-au venit la antrena
mentele dinaintea meciului cu Fa
rul. Este clar, deci, că și astăzi 
pregătirile se fac adesea de mîn- 
tuială, că se muncește și se tran
spiră 
că au 
ga ții. 
pot fi 
puse.

Intr-un articol publicat nn de 
mult în ziarul nostru, în care 
ne-am ocupat de activitatea an
trenorilor federali — oameni che
mați să se ocupe cu precădere de 
îndrumare și control — atrăgeam 
atenția asupra lipsei de eficiență 
a muncii lor (articol care a ge
nerat o reacție violentă a F.R.F. 
împotriva redacției). Cu unele ex
cepții, antrenorii * federali desfă
șoară o activitate neeficientă. în
deplinesc mai mult atribuțiile de 
observatori la diferite meciuri. 
Controlul lor la echipe se face de 
cele mai multe ori în fugă, într-o 
atmosferă de superficialitate și 
lipsă de exigență, de batere pe 
umeri cu antrenorii — prieteni. 
A văzut cineva vreun antrenor de 
la vreun club sau asociație sanc
ționat pînă la destituire de F.R. 
Fotbal, ca urmare a lipsurilor con
statate de antrenorii federali ? 
Nici vorbă ! Se impune o analiză 
temeinică a modului în care și-au 
desfășurat activitatea antrenorii fe
derali, a rezultatelor obținute de

puțin, jucătorii considerînd 
numai drepturi, nu și obli- 
Și, firește, rezultatele 
decît pe măsura muncii de-

nu

sancționarea promptă și fermă a 
abaterilor și de a le perpetua !

Insuficient a militat federația 
pentru introducerea în țara noas
tră a 
balului 
rie de specialiști au participat la 
competiții și meciuri internaționale 
importante (cum a fost campiona
tul mondial din Anglia), la dife
rite seminarii și cursuri peste ho
tare, noutățile nu s-au 
nu se văd) în jocul 
noastre. Antrenori ca N.
Șt. Covaci, I. Oană ș.a. au călă
torit (pe cheltuiala statului), au 
văzut, au discutat și... cu ce ne-am 
ales ? ! Același joc slab, aceleași 
defecțiuni tehnice și tactice care 
(in pe loc fotbalul nostru !

Pentru a avea o imagine asu
pra ritmului de melc în care se 
lucrează la federație putem aminti, 
de pildă, că concluziile asupra 
campionatului mondial de fotbal 
disputat * '
glia au 
abia în 
ne mai 
rile se 
fotbalul 
prindă că fotbaliștii 
în urma celor din 
nu putem realiza rezultatele pe 
care toată lumea le așteaptă ?

Dar, chiar așa stînd lucrurile, 
s-a făcut din februarie și pînă acum 
pentru modernizarea jocului 
pelor noastre ?

Stilul defectuos de lucru al 
rației a constituit o piedică în calea 
dezvoltării unui joc ofensiv, mo
dern, care să ne pună pe picior de 
egalitate cu adversarii pe care i-an» 
avut de înfruntat în meciurile ofici
ale (vezi partidele cu Italia și El
veția). Unde este școala româ
nească de fotbal, atît de mult 
trîmbițată de specialiștii federa
ției ? Avem noi oare o asemenea 
școală ?

Ținînd seama de cele de mai 
sus, se impune, deci, o examinare 
a stilului de muncă al federației 
de fotbal. Sancțiunile aplicate de 
Biroul Consiliului General al. 
UCFS — care au întrunit apro
barea unanimă a iubitorilor fot
balului — ar trebui să-i pnnă pe 
ginduri și pe alți activiști cu 
munci de răspundere în federație. 
Ne referim îndeosebi la vicepre
ședintele salariat, tov. Ion Lupaș, 
la tov. Ion Alexandrescu, secretar 
general-adjunct, al căror aport la 
bunul mers al treburilor federației 
nu a fost pe măsura posibilită
ților lor, a sarcinilor de răspun
dere ce le-au fost încredințate.

Considerăm că o răspundere im
portantă pentru destinele fotbalu
lui revine și consiliilor regionale 
și raionale UCFS. Și-au exercitat 
ele cum se cuvine rolul de con-

ultimelor cuceriri ale fot- 
modern. Cu toate că o se-

văzut (și 
echipelor 
Petrescu,

în IULIE 1966 în An- 
fost difuzate antrenorilor 
FEBRUARIE 1967 ! 

mire, oare, 
produc cu 
nostru ? Să

Să 
că acumulă- 
întîrziere în 
ne mai sur- 
noștri rămîn 
alte țări. că

ce

echi-

fede-

etc. Manifestări nesănătoase ase
mănătoare se petrec și la nivelul 
cluburilor și asociațiilor cu secții 
de fotbal, unde tot felul de in
truși se amestecă în treburile echi
pelor. Toate acestea duc la știr
birea autorității unor antrenori 
sau favorizează fuga de răspun
dere a acestora față de rezulta
tele muncii lor.

O altă cauză a slabului nivel 
al fotbalului rezidă și din activi
tatea necorespunzătoare a secțiilor 
de fotbal din cluburi și asociații. 
Nu întotdeauna sînt aleși în aces
te organe oamenii cei mai com- 
petenți și principiali, care să se 
ocupe îndeaproape de problemele 
de bază ale echipelor respective. 
In locul muncii colective, de con
trol și îndrumare a modului cum 
se pregătesc și se desfășoară an
trenamentele, cum se aplică în 
viața echipelor măsurile stabilite, 
cum se face educația fotbaliștilor 
și cum se asigură selecția și pro
movarea tinerelor talente, multe 
birouri de secții se întrunesc rar 
și discută probleme minore. în 
aceste condiții, despre ce ajutor 
poate fi vorba în procesul in- 
structiv-educativ al echipelor, ast
fel incit să se realizeze progresul 
generai al fotbalului ?

Sînt multe de spus și în pri
vința slabei calificări profesionale 
a multor antrenori. îmbunătățirea 
activității fotbalistice depinde în 
mare măsură de calitatea muncii 
acestora, de creșterea continuă a 
cunoștințelor lor, în pas cu evo
luția acestei ramuri de sport, ca 
și de fermitatea cu care antre
norii aplică în practică aceste cu
noștințe. Trebuie să spunem, însă, 
că la echipe se muncește superfi
cial. Multe antrenamente poartă 
pecetea empirismului, lipsei de in
teres și de dinamism, departe de 
greutățile impuse de condițiile jo
cului. Perspectiva largă, de pre
gătire multilaterală, în timp, este 
de cele mai multe ori substituită 
de nevoi imediate, legate de jo
cul de duminică. Aceasta se da- 
torește și faptului că foarte mulți 
antrenori au o slabă pregătire 
profesională, teoretică și practică,

A

că au
jocu.ui modern. Credem că o ve
rificare competentă și exigentă a 
tuturor antrenorilor (inclusiv a ce-ț 
lor care lucrează la federație) se 
impune neîntîrziat, ca să știm pe 
cine punem bază și ce trebuip să 
facem pentru ridicarea calificării 
celor cărora li se încredințează 
echipe de fotbal. Față de multi
tudinea problemelor care se pun 
astăzi în fața antrenorilor, con
sideram necesară organizarea unor 
cursuri temeinice de calificare și 
de ridicare a calificării. Catedra 
de fotbal a I.C.F. va trebui să 
dea o atenție mai mare pregătirii 
viitorilor profesori de speciali
tate, care să contribuie la creș
terea încă de pe băncile școlilor 
a unor talente autentice.

Lipsurile pe care le-am subli
niat mai sus în ceea ce îi pri
vește pe antrenori au avut și au 
consecințe directe asupra produsu
lui muncii lor — jucătorul.

Care este valoarea jucătorilor 
noștri ? Iată o întrebare al cărei 
răspuns elucidează multe din ne
dumeririle mai vechi sau mai noi 
ale iubitorilor fotbalului. Excep
tând o infimă minoritate, fotbaliștii 
au serioase deficiențe de ordin teh
nic, tactic, al pregătirii fizice și al 
calităților de voință. Aceste carențe 
cîntăresc greu în balanța confruntă
rilor cu caracter internațional. Toc
mai bagajul restrîns de cunoștințe 
tehnico-tactice constituie una dintre 
cauzele insucceselor fotbalului ro
mânesc în competițiile internațio
nale, ale incapacității echipelor 
noastre — în diferite întreceri 
continentale sau mondiale — de 
a depăși primele tururi, de a cîș- 
tiga seriile preliminare.

Nu o dată s-a arătat că o 
mare răspundere în pregătirea in
dividuală și în menținerea acestei 
pregătiri revine jucătorului. In 
fotbalul nostru domnește — din 
acest punct de vedere — diletan
tismul, superficialitatea, îngăduința 
față de lipsurile privind pregăti
rea profesională și abaterile de 
la viața sportivă. In orice alt 
sector de activitate din țara noas
tră astfel de atitudini sînt supuse 
unor critici foarte aspre, se iau 
măsuri de îndreptare. Se întâmplă 
același lucru în fotbal ? Greu de 
găsit 
prea 
zbat 
dării 
chiar 
baliști 
Răcelescu, Pali, Urziceanu, Axente, 
Weichelt, Jamaischi, ș.a. nu nu
mai că nu au progresat, dar au 
devenit niște jucători oarecari, cu 
toate că la un moment dat ei 
reprezentau speranțe ale fotbalu
lui. Am putea aminti, de aseme
nea, nume pînă mai ieri „so
nore**, care au început să dea 
înapoi : S. Avram, I. Haidu, ?a- 
vlovici, E. Stoicescu, Adam și alții.

Deși planul de măsuri privind 
redresarea acestui sport prevedea 
necesitatea ca în categoria A să 
nu mai fie promovați decît jucă
tori cu aptitudini reale, confir
mate prin trecerea unor 
severe de verificare, rareori 
respectată această cerință,

un asemenea exemplu. Un 
mare număr de echipe se 
an de an în zona retrogra- 
și adesea printre ele se află 
foste campioane. Unii fot* 

ca Pilea, Petescu, Birău,

norme 
a fost 
antre

norii promovînd, menținînd sau 
aducînd în loturile echipelor ju
cători fără perspective, plafonați, 
cu evidente carențe tehnico-tac
tice. Este lungă lista jucătorilor 
care au intrat de ani de zile în 
categoriile republicane și care 
n-au făcut nici un pas înainte, ca 
Naghi (Steagul roșu), Badea (Di
namo Pitești), Kraus (Rapid), Ba- 
cos (U.T.A.), Pleșa (Farul) și 
mulți alții. Și, paradoxal, oameni 
ținuți ani de-a rîndul pe tușă la 
echipele lor, cotați ca fără po
sibilități, au devenit „vioara-ntîi“ 
în alte formații (ex. : Oblemenco, 
fancu, Gornea ș.a.).

De regulă, antrenorii echipelor 
de primă categorie justifică stag
narea din punct de vedere tehnico- 
tactic a jucătorilor cu care lu
crează atît prin lipsa de talent 
sau de 
cît și
necesar 
sare a 
cu care

calități fizice a acestora, 
prin inexistența timpului 
pentru o muncă de fini* 
procedeelor tehnico-tactice 
aceștia vin din categoriile

inferioare sau de ia juniori. De 
fapt, este vorba despre cu totul alt
ceva și anume despre slabul conți
nut al antrenamentelor, despre lipsa 
individualizării în pregătire.

Un fapt real, greu de tăgă
duit, care atrage atenția asupra 
unui alt punct nevralgic din fot
balul românesc este lipsa de preo
cupare 
schimbul 
aici nici 
cea mai 
juniorilor 
blican — nu și-a găsit nici pînă 
acum formula cea mai potrivită, 
desfășurîndu-se într-un anonimat 
quasi-total (trebuie să recunoaș
tem că nici ziarul nostru nu i-a 
acordat importanța cuvenită), fără 
să se bucure de interes din par
tea birourilor secțiilor de fotbal 
sau a federației. O insuficientă 
atenție se acordă și campionate
lor școlare. Imensa majoritate a 
echipelor de juniori nu este în
drumată de cadre calificate, tot 
mai puțini fiind antrenorii dispuși 
să-și ... piardă timpul cu juniorii. 
Se poate spune că doar unele 
centre de copii și juniori înfiin
țate nu de mult corespund exi
gențelor actuale din punct de ve
dere material și al asistenței teh
nice. Dar acestea nu pot rezolva 
_»_• __ j-------. ■ ’. e|c.

ro-

pentru juniori, pentru 
de mîine. Nu spunem 
o noutate afirmînd că 

importantă competiție a 
— campionatul repu-

nici pe departe necesarul de 
mente tinere pentru fotbalul 
mânesc.

Un alt aspect al acestei 
bleme privește selecția. Vorbind 
despre această latură a muncii 
factorilor chemați să contribuie la 
redresarea fotbalului românesc, ne 
referim atît la selecția privind 
diferitele loturi reprezentative, cit 
și la aceea desfășurată în cadrul 
secțiilor (mai ales în categoriile 
B și C), acolo unde se hotărăște 
de fapt soarta acestor Ioturi, va
loarea lor sub toate aspectele. 
Pentru că, așa cum am mai ară
tat, echipa națională (sau cea o- 
limpică) nu poate fi decît rezul
tanta întregii activități din clu
buri și asociații.

Departe de a avea la temelie 
criterii științifice, depistarea și re
crutarea elementelor ce intră în 
pregătire se face de cele mai 
multe ori în mod subiectiv, iro- 
sindu-se timp, muncă și mijloace 
materiale cu oameni care nu au 
nimic de spus în fotbal, ce oferă 
cel mult soluții de 
provizații care — 
— în multe cazuri 
tizează, contribuind 
diocritate aurită 
nostru.

Actuala așezare 
competițional ar merita 
părerea noastră — o analiză amplă 
sub aspect valoric și economic. 
Categoria C, de pildă, care cu
prinde nu mai puțin de 56 de 
echipe care mai de care mai mo
deste ca valoare și perspective, dar 
care cheltuiesc sume mari de bani, 
nu-și justifică existența. Ce jucă
tori valoroși se ridică din această 
categorie ? Dar cîți jucători care 
au terminat de mult cu fotbalul 
își găsesc „azil** în aceste echipe, 
împiedicînd promovarea talentelor 
ttnere ? „Firma** pretențioasă de 
campionat republican împinge 
țiile respective către cu totul 
preocupări și soluții.

in privința regulamentului 
transferări, părerea noastră

pro-

im- 
nefericire 

permanen- 
acea me- 
fotbalului

moment, 
din
se 
la 

a

sistemului
— după

sec- 
al<e

de 
esie 

că el poate fi serios îmbunătățit, 
mai ales în ceea ce privește drep
tul echipelor de a beneficia de 
jucătorii crescuți de ele, orice 
transfer urmînd să fie făcut nu
mai cu acceptarea acestora.

In sfîrșit, o problemă dintre 
cele mai 
renurilor 
gătirilor 
bal. In 
constată 
mărul terenurilor nu numai că nu 
a crescut o dată cu extinderea ac- 

fotbalistice ci, dimpotrivă, 
la orașe cît și 

are repercusiuni 
masă a fotbalu- 

cazul echipelor

serioase : asigurarea te* 
necesare desfășurării pre- 
și competițiilor de fot* 
legătură cu aceasta, se 
că în ultima vreme nu*

tivității 
s-a micșorat atît 
la sate. Aceasta 
asupra bazei de 
lui, îndeosebi în
de copii și juniori. Sprijinul sfa
turilor populare 
rea situației ar 
tribuție de mare 
tățirea calității

pentru remedie- 
constitui o con* 
preț la îmbună- 

fotbalului.

m arătat doar cîteva din lipsurile existente în activitatea fotbalistică 
Problema necesită, desigur, în continuare ample dezbateri și. căutări, 
numai a tehnicienilor și sportivilor, ci și a masei largi de iubitori ai 
punem la dispoziție coloanele ziarului nostru.

din țara noastră., 
cu participarea nu* 
fotbalului, cărora Io

__ ___________, _________ __ redacției noastre în 
ziarul „Scînteia" sînt îndreptățite. Ziarul „Sportul popular" este hotărît să-și întărească 
spiritul critic, să lupte neobosit pentru dezrădăcinarea practicilor nejuste, de felul celor amin
tite mai sus, să combată cu fermitate și energie orice manifestare negativă din domeniul 

fotbalului nostru. Ne angajăm în fața cititorilor noștri să milităm consecvent pentru redresarea cît 
mai grabnică a acestui spoil atît de îndrăgit, căruia nu-i lipsesc nici talentele și nici condițiile necesare 
pentru realizareo progresului real atît de așteptat.

Tn ceea ce ne privește, recunoaștem deschis că criticii® aduse 
„Scînteia" sînt îndreptățite. Ziarul „Sportul popular" este, hol

RED.



Campionatele europene de box ȘAHIȘTI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
(Urmare din pag. 1)

ca la Început I Juriul acordă, in 
unanimitate, victoria lui CIUCĂ, la 
puncte.

în cealaltă semifinală, după o 
luptă indîrjită, boxerul polonez 
Skrzypczak a primit decizia de În
vingător în partida cu sovieticul 
Gorbatov.

La categoria cocoș. Nicolae Gîju 
a făcut o adevărată demonstrație 
de tehnică in meciul său cu italia
nul Pieracci. Sportivul italian a 
început în forță, dar Gîju, cu re- 

’ petate lovituri de dreapta la fi
gură. i-a temperat zelul. Jocul de 
picioare derutant al campionului 
român, garda sa inversă, seriile de 
directe de dreapta și mai ales
promptitudinea eschivelor sale, l-au 
incomodat pe Pieracci care n-a
reușit, de prea multe ori, să-și con
cretizeze loviturile. Nu o dată bo
xerul italian parcă făcea box cu... 
umbra. în repriza a II-a Pieracci

a arătat și mai multă insistență in 
ofensiva sa, dar Gîju l-a „deran
jat" evident cu un croșeu de stin
gă în plină figură și finalul repri
zei i-a aparținut net. Situația a 
fost identică și în ultimele trei mi
nute în finalul cărora inițiativa a 
fost total de partea „cocoșului" ro
mân, care a obținut o splendidă 
victorie.

în finala de vineri, Gîju va în
crucișa mănușile cu pugilistul 
vest-german Raseher.

La categoria semimijlocie, expe
rimentatul Nemecek (Cehoslovacia), 
fost campion olimpic, n-a întâm
pinat rezistența pe care o așteptam 
din partea tînărului nostru boxer 
Ion Hodoșan. Posesor al unei alon- 
je remarcabile și mai ales al unei 
viteze deosebite în executarea lo
viturilor, Nemecek și-a impus su
perioritatea. în repriza secundă, 
Hodoșan, numărat de două ori a 
fost abandonat de arbitru.

în celelalte semifinale au fost în
registrate rezultatele : pană : Tatar 
(Turc.) b.p. Mihailov (Bulg.), Petek 
(Pol.) b.p. de Souza (Fra.); semi- 
ușoară : Vujin (lug.) b.p. Dunkel 
(R.D.G.), Grudzien (Pol.) b.p. Gula 
(Ung.); ușoară: Kulej (Pol.) b.p. 
Kajdi (Ung.), Frolov (U.R.S.S.) b.p. 
Tiepold (R.D.G.) ; semimijlocie : 
Wolke (R.D.G.) b.p. Gali (Ung.) ; 
mijlocie mică : Stachorski (Pol,) 
b.p. Stantien (Ceh.).

în cealaltă întîlnire la mijlocie 
mică, Ion Covaci a făcut un med 
curajos în compania campionului 
european Agheev (U.R.S.S.). Net 
superior, boxerul sovietic a obținut 
victoria la puncte.

La categoria mijlocie : Kiseliov 
(U.R.S.S.) b.p. Hejduk (Ceh.), Casați 
(Ii.) b.p. Chivăr (România). La în
chiderea ediției au mai rămas de 
disputat meciurile de la categori
ile semigrea și grea.

Turneul de la Moscova
a 8-a a turneului in- 
de la Moscova s-au 
o serie de surprize: 

1—0, Stein— 
Uhlmann—Filip

I în runda 
ternațional 
înregistrat
Gligorici—Petrosian 
Portisch 1—0,
1—0. Remize s-au încheiat parti
dele Gipslis—Spasski, Tal—Pach- 
man, Gheller—Keres și Bilek— 
Najdorf. Campionul român Florin 
Gheorghiu a întrerupt partida cu 
marele maestru bulgar Boboțov, 
în poziție complicată. Conduce 
Spasski cu 5 p.

și pe suedezul Liliedahl, remizînd 
cu Balașov și Kende. In fruntea 
clasamentului se află Balașov și 
Kupreicik (ambii U.R.S.S.) cu cîte 
4>/2 p.

în turneul feminin de la Lvov, 
tînăra șahistă româncă Pia Brîn- 
zeu a debutat cu o victorie, dis- 
punînd de iugoslava T. Buiano- 
vici.

ÎNTRECERILE JUNIORILOR

• ȘTIRI
• REZULTATE

întrecerileLa Riga, continuă 
turneului internațional al șahiș
tilor juniori. După disputarea 
primelor 5 runde, șahistul român 
D. Ghizdavu totalizează 3 puncte, 
avînd și o partidă întreruptă. 
El a învins pe belgianul Everayer

Despre victoria de la Lisabona 
și despre sezonul internațional

Valeriu lrimescu, în plină acțiune. 
El a fost principalul realizator al e- 
chipei României în meciul de Ia Li
sabona

Foto : P. Romoșan

zi după reîntoarcerea 
noștri de la Lisabona, 

le-am solicitat celor ce se ocupă 
de pregătirea reprezentativei cîte
va amănunte în legătură cu des
fășurarea meciului victorios din 
capitala Portugaliei, precum și 
unele amănunte privind viitorul 
calendar competițional al echipei 
naționale.

Prof. Alexandru Teofilovici, an
trenor federal, și ing. Viorel Mo- 
raru, antrenorul „XV*-ului tării, 
au avut cuvinte de apreciere la 
adresa jocului portughezilor, ca
racterizat prin rapiditate și o 
concepție asemănătoare oarecum 
celei britanice. Rugbiștii lusitani 
au remarcabile calități atletice, 
preferă jocul deschis, efectuează 
placaje foarte bune, manifestă, în 
general, mult interes pentru rea
lizarea spectacolului sportiv. Ei 
n-au abandonat această concepție 
nici atunci cînd scorul a luat 
proporții.

A doua 
rugbiștilor

în ceea ce privește evoluția 
formației române, antrenorii au 
consemnat o bună omogenitate a 
echipei. S-au inițiat atacuri pe 
ambele compartimente, cu com
binații moderne (prin fundul tu
șei, pe lîngă grămadă, pe trei- 
sferturi cu încrucișări false și 
cu intercalarea fundașului etc.), 
cu o bună colaborare între linii 
și între compartimente. Din punct 
de vedere fizic au ieșit în evi
dentă ritmul susținut, viteza în 
execuție și în deplasare, perma
nenta mișcare în teren a jucători
lor noștri. Pe plan tehnic s-au 
executat bine transmisia și recep
ția balonului. Bună a fost preci
zia loviturilor de picior (s-a evi
dențiat Irimescu).

Deși confruntarea de la Lisa
bona, care a încheiat „Cupa Na
țiunilor”, ne-a prilejuit o reapro- 
piere de nivelul rugbiului fran
cez (prin proporțiile victoriei și 
prin maniera în care a fost ob
ținută), sarcinile selecționabililor 
nu au luat sfîrșlt. Dinamo Bucu
rești susține pe data de 11 iunie 
meciul retur (finala „C.C.E.”) cu 
S. U. Agen; pe data de 2 iulie 
are loc, în Polonia, 
reprezentativa țării 
duc tratative pentru 
în insula Madagascar, 
septembrie -, este în curs de per
fectare partida România — Ceho
slovacia ; s-a perfectat întîlni- 
rea România — R. F. a Germa
niei (ambele ar urma să aibă loc 
în luna noiembrie); la înce
putul lunii decembrie este pro
gramat tradiționalul examen de 
sezon — meciul Franța 
mânia, la Nantes. Este 
că anul acesta noțiunea 
cântă” va avea pentru rugbiștii 
noștri fruntași un cu totul alt 
conținut decît de obicei. Sperăm 
că ei vor înțelege acest lucru 
și ne vor da prilejul să consem
năm, la finele sezonului, tot atî- 
tea lucruri pozitive după jocu
rile pe care le vor susține.

G. RUSSU-ȘIRIANU

meciul cu 
gazdă; se 
un turneu 

în luna

— Ro- 
evident 
de „va-

Cuplul Țiriac-Năstase
se afirmă la Roland Garros

PARIS, 31 (prin telefon). — fn 
optimile de finală ale probei de 
dublu bărbați, din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, perechea română 
Ion Țiriac—Ilie Năstase a obținut 
un rezultat remarcabil, dispunînd 
de primul cuplu francez, P. Beust 
—D. Contet, cu scorul de 6—2, 
6—2, 1—6, 6—3, în sferturi de 
finală, Țiriac și Năstase au eli

minat pe cunoscuții tenismani 
Hewitt (Australia)—Mc. Millan 
(R.S.A.) : 2—6, 6—3, 8—6, 3—6,
5— 3.

Iată rezultatele sferturilor de 
finală la simplu bărbați: Pilici — 
Okker 6—3, 11—9, 6—2 ; Gulyas 
— Davidson 5—7, 6—3, 6—3, 6—0, 
Emerson — Darmon 6—0, 6—0, 
8—4 ; Drysdale — Roche
6— 2, 3—6 (întrerupt).

MONTEVIDEO. In campionatul mon
dial masculin de baschet (ziua a 4-a): 
Polonia — Paraguay 101—60 (57—26) ; 
S.U.A. — Iugoslavia 76—71 (34—38) ; 
Peru — Japonia 81—58 (37—18); URSS
— Argentina 105—66 (53—37) ; Brazilia
— Porto Rico 92—56 (48—18).

LONDRA. Etapa a 3-a a turului ci
clist al Angliei, desfășurată pe ruta 
Malvern — Porthcawl (184 km), a fost 
cîștlgată de sovieticul Neliubln în 
4h 51:09. In clasamentul general In
dividual conduce polonezul Forma, 
iar pe echipe selecționata Poloniei.

AMSTERDAM. Atleta olandeză Bak
ker a obținut performanța de 6,35 m 
la săritura în lungime (n.r. olandez).

CIUDAD DE MEXICO. întilnirea de 
tenis Mexic — S.U.A. din cadrul „Cu
pei Davis” s-a încheiat cu victoria 
oaspeților, cu scorul de 4—1. In ul
timul meci : Cliff Richey — Marcelo 
Lara 8—6. 3—6. 6—3. 2^—6. 6—4.

ROMA. Disputată pe traseul Poten- 
za — Salerno (160 km), etapa a U-a 
a Turului ciclist al Italiei a fost cîș
tlgată de Rudi Altig (R.F.G.) In 
4h 41:51,0. In clasamentul general in
dividual conduce spaniolul Perez 
Frances.

VIENA. Viitoarele jocuri mondiale 
universitare de iarnă se vor desfășu
ra la Innsbruck între 21 și 28 ianuarie 
1968. In programul competiției sînt 
înscrise probe de schi, patinaj viteză 
șl artistic, precum și tradiționalul 
turneu de hochei pe gheată.

BERLINUL OCCIDENTAL, concurs 
internațional masculin de atletism : 
5 000 m : Naftali Temu (Kenya) 14:00.2; 
înălțime : Wolfgang Schillkowski
(R.F.G.) 2.10 m ; 800 m : Franz Josef 
Kemper (R.F.G.) t:46,9, egalînd cea
mai bună performantă mondială a 
anului ; suliță : Bendlin (R.F.G.)
77,12 ni ; 3 000 m obstacole • Benjamin 
Kogo (Kenya) 8:36,8 ; prăjină : Leh- 
nertz (R.F.G.) 5,10 m.

Niirnberg, s-a desfă- 
«Cupei cupelor” la

la fotbal

Cursa Bordeaux—Paris, este cea mai lungă întrecere rutieră din lume ce se 
dispută intr-o zi (557 km). Cea de a 66-a ediție a sa a revenit belgianului 
Georges Van Coningsloo, care a acoperit distanta in 13 h 55:38. Iață-l pe 
învingător (dreapta), În timpul celei de-a două jumătăți a cursei, desfășurată 
cu antrenament mecanic. Foto: AFP

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
RECENT, federația spa

niolă de fotbal a acordat 
o distincție specială lui 
Francesco Gento, căpitanul 
echipei Real Madrid, pen
tru atașamentul său fată de 
club. Gento joacă la echipa 
Real de 14 ani consecutiv 

sa decla- 
la Real 
carierei

si, după propria 
rație, va rămîne 
pînă la sfîrșitul 
sale sDOrtive .

PENTRU motocicliștii că
rora le plac și sporturile 
nautice industria engleză 
a fabricat o motocicletă cu 
un ataș care este în ace
lași timp și o mică barcă 
cu motor. Atașul este pre
văzut cu un motor în doi 
timpi cu o capacitate de 
80 cm cubi, care face ca. 
transformat 
meargă pe 
de 20 km

în barcă, să 
apă cu o viteză 
pe oră

de șahCAMPIONATUL
al orașului lujnosahalinsii, 
din estul Uniunii Sovietice, 
s-a încheiat cu un rezultat 
considerat... senzație. Deși 
la concurs au participat 20 
dintre cei mai buni șahiști 
ai orașului, titlul de cam
pion a fost cîștigat de 
Natasa Ricieva. în vîrstă 
de șase ani. Natașa știe să 
scrie și să citească de la 
vîrsta de trei ani i la 4 ani 
a învătat să joace șah de 
la tatăl ei, unul dintre cei 
mai buni jucători ai ora
șului. De mai bine de un 
an, însă, tatăl nu a mai 
ciștigat nici o partidă in 
fata fiicei...

bună zi, unulINTR-O 
din creierele electronice ale 
companiei de aviație en
gleză „BEA", care retine 
locuri pentru diferitele a- 
vioane, s-a „prostit". El a 
rezervat 190 de locuri pen
tru un avion
cursa 
deși avionul respectiv nu 
avea 
cauza 
electronic, echipa națională 
de fotbal (amatori) a An
gliei nu a putut pleca cu 
avionul campaniei la Dun
dee, alungind la întilnirea 
cu echipa scoțiană abia in 
ultimul moment.

care face
Edinburgh—Londra,

declt 126 de locuri. Din 
„zăpăcelii" creierului

Bayern Munchen 
a cucerit

Cupa cupelor44

Aseară, la 
șurat finala 
fotbal. în fața a 70 000 de spec
tatori s-au întîlnit echipele Ba
yern Munchen și Glasgow Ran 
gers. După 90 de minute, scorn 
a rămas alb. astfel încît partida t

LA TERMINAREA cam
pionatului de fotbal al An
gliei a fost desemnat din 
nou cel mai bun fotbalist 
al anului. „Trofeul" a ră
mas în familia... Charlton. 
Numai că posesorul lui nu 
mai este Bobby, ca anul 
trecut, ci fratele său Jackie.

STUDIOURILE din R.D. 
Germană pregătesc un film 
artistic cu subiect sportiv: 
„Făta de pe trambulină". 
Rohjl principal este detinut 

Christine Lanzke, care 
1962 3 ctștlgat medalia 
argint la săriturile de 
trambulină din cadrul

campionatelor europene.

Căpitanul echipei Bayern Mă 
chen, Oik. In spate se mai tvi 
Mayer și Beckenbauer

DEBUT PROMIȚĂTOR! Ferrucio Biarucci (in mijloc), ul
tima achiziție a echipei franceze de rugbi La Voulte, și-a va
lorificat din plin calitățile fizice încă de la primele meciuri. 
Fost baschetbalist la Villeurbanne, el a fost solicitat pentru 
„linia a II-a" in puternicul „XVU. Nu e de mirare: are 
1,98 m, 95 kg și... 25 de ani. Iar zimbetele de pe fetele ex- 
celentilor rugbiști Lilian (stingă) și Guy Camberabero, care-l 
încadrează, dovedesc că Biarucci ii va seconda cu succes. Ori
cum, el... compensează din plin cei 1,64 și, respectiv, 1,66 m 
ai fraților Camberabero.

IN URMA unui atac de 
cord, fostul international 
maghiar Peter Palotăs 3 
încetat din viată. Ia vîrsta 
de 38 de ani. Palotas a fost 
selecționat de 24 de ori în 
echipa reprezentativă de 
fotbal a Ungariei.

fost prelungită cu două repri 
a cîte 15 minute. în prelungi 
scoțienii au cîteva ocazii dar 
ratează. în urma unui gol marc 
de Roth 
revenit cu 
Milnchen.

Arbitrul
dus următoarele formații:

BAYERN MUNCHEN : Mayer 
Novak, Kupferschmidt, Roth, B< 
kenbauer, Oik, Nafzieger, Ohlh, 
ser, Mullet', Kollmann, Brenni 
ger.

GLASGOW RANGERS: Mar 
— Johansen, Provan, Jardin, 5 
Kinon, Greig, Henderson, Al 
Smith, Hynd, Davis Smith, Joi 
stone.

(min. 108) victoria 
1—0 formației Baye

italian Lo Bello a cc

*
în campionatul european (gri 

I) la Bilbao, Spania a disț 
de Turcia cu 2—0 (0—0). în 
ceastă grupă mai participă e< 
pele Cehoslovaciei și Irlanc 
Pe primul loc se află Spania 
6 puncte din 4 meciuri.
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