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Pescarii 
își pregătesc 
undițele

• S-a deschis sezo
nul de vară • Pes
carii români parti
cipă la două . cam

pionate mondiale
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Vineri

La Craiova, 
în căutarea 
Spartachiadei

De astăzi, în zece regiuni 
ale țării (Argeș, Bacău, Banat, 
București — inclusiv lacurile 
Capitalei, Crișana, Dobrogca, 
Calați, Iași, Oltenia și Plo
iești) începe sezonul de pes
cuit sportiv. După cum am 
mai anunțat, în restul regiuni
lor, sezonul va începe pe ziua 
de 16 iunie.
• Și în această primăvară 

Asociația Generală a Vânători
lor și Pescarilor Sportivi s-a 
îngrijit de repopularea iazu
rilor și lacurilor cu diferite 
specii de pești. Astfel, sau 
deversat 1 312 cuiburi cu icre 
embrionate de plălică, 200 de 
cuiburi de șalău In lacurile 
de acumulare de pe Bistrița, 
la „Tăbăcărie* (Constanța). în 
lacurile din apropierea Med
gidiei. Bucureșliului și a al
tor localități. Crapul și cara
sul, peștii cei mai căutați de 
pescarii amatori, sînt și ei pe 
cale de înmulțire. In acest 
an peste 10 000 de kg de puiet 
au fost introduse intr-o serie 
de bălti apartinind filialelor 
de vînătoare și pescuit din 
Bacău. București, Ploiești, 
Giurgiu, Pitești, Fălticeni 

ele.
® Sportivii pescari vor a- 

vea în lunile ce urmează o 
bogată activitate competițio- 
nală internă. Paralel se dis
pută două campionate repu
blicane la pescuit staționar: 
de tineret și de seniori. Faza 
pe filiale a întrecerilor rezer
vate tinerilor pescari se încheie 
in curînd, urmînd ca cei mai 
pricepuți și mai... norocoși 
să-și dispute întîietatea pe 
tară la 9 iulie, pe Someș, in 
apropierea orașului Dej. ta 
seniori competiția prevede con
cursuri pe filiale piuă la 25 
iunie, inter-regionale (tur și 
retur) pină la 30 iulie, finala 
urmînd să aibă loo în sep
tembrie, la Galați.
• Pe plan internațional 

pescarii sportivi din țara noas
tră ăse vor întrece în trei 
mari confruntări. Prima va 
fi cea de a treia ediție a 
„Cupei Prieteniei", programa
tă la 13 august in Polonia și 
la care participă echipe repre
zentative din România, Ceho
slovacia, Bulgaria, Ungaria,

T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)

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

Trimisul nostru special, R. CALĂRĂȘANU, transmite din Roma:

Și acum... 
finalele!

„Maratonul” pugilistic al 
serr-ilinalelor campionatelor 
continentului, început 
miercuri seara s-a încheiat... 
joi I Ora tîrzie la care a 
luat sfirșit reuniunea celor 
20 de partide ne-a împiedi
cat să vă comunicăm rezul
tatele înregistrate in ulti
mele patru întîlniri.

La categoria semigrea, am 
notat incă o surpriză de 
mari proporții. Italianul 
Pinto, campionul olimpic de 
la Tokio, era recomandat 
ca principal favorit nu nu
mai în meciul cu vest-ger- 
manul Gerber, ci și pentru 

centura de campion european. 
Evoluția de acum a lui Pin
to n-a mai amintit însă spe
cialiștilor pe aceea care a 
avut-o, cu trei ani în ur
mă, pe ringul de la Kora- 
kuen. Prea încrezător în 
forțele sale, în tăria pum
nilor săi, Pinto a căutat lo
vitura decisivă pe care Insă 
n-a „găsit-o". în repriza se
cundă el a fost contrat de 
cîteva ori și, după ce a 
fost numărat, în picioare, în 
două rînduri a fost abando
nat de arbitru I

în cealaltă întîlnire, pe 
baza calculelor, lui Ion Mo- 
nea nu i se acordau prea 
multe șanse în fața campio
nului european Pozniak 
(U.R.S.S.). Și totuși, undeva 
în sufletul nostru mijea spe
ranța că s-ar putea... Boxe
rul sovietic a început meciul 
în forță, a plasat cîteva 
turl puternice care 
„deranjat" evident pe 
nea, făcindu-1 să bată 
reu în retragere. Spre 
Iul reprizei, în urma

Pozniak a ieșit cu un 
un-doi la figură și 
a fost numărat. Gon- 
anunțat însă sfîrșitul 

în următoarea,

clinei, 
clasic
Monea 
gul a
reprizei.
Monea a pornit la atac ceva 
mai botărit. O lovitură, de 
o forță îndoielnică, l-a a- 
tins insă pe Monea la plex și 
acesta a „căzut". Este numă
rat din nou 1 S-a ridicat la 
„opt", dar arbitrul dim ring 
a intervenit dictind aban
donul lui Monea. Meciul a 
fost o „copie" a finalei 
C. E. — 1963, cînd Monea a 
pierdut tot înainte de limită.

La categoria grea, favo- 
riții Baruzzi (Italia) și Bod- 
dington (Anglia) au obținut 
deciziile de învingători la 
puncte, în meciurile susți
nute cu Pandov (Bulgaria) 
și, respectiv, Schlegel 
(R.D.G.).

Acum 
celor 20 
vor urca
tele ringului de la Palazzo 
dello sport

Nu este momentul încă 
să tragem concluzii pe mar
ginea desfășurării celei de

se cunosc numele 
de finaliști care 

vinerj seara trep-
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Spartachiada de vară 
este în plină desfășurare. 
Pentru a constata cum sînt 
organizate întrecerile am 
făcnt nn scurt raid prin 
cîteva asociații sportive din 
Craiova.

E CEVA, DAR NU CINE 
ȘTIE CE...

Stadionul Tineretului din Capitală cunoaște la fie
care sfirșit de săptămînă animajia specifică competi
țiilor sportive școlărești. Pe pista de atletism, pe tere
nurile de volei, baschet și handbal, la poligonul de tir, 
se întrec sute și sute de 
elevi bucuresleni.

Una din cele mai mari aso
ciații sportive din Craiova este 
„Voința". Baza sportiva a coo
peratorilor —- situată în centrul 
orașului — cuprinde terenuri 
de volei, handbal și baschet 
bine întreținute, o popicărie 
modernă, sală de tenis de masă 
etc. Ar fi normal ca, tu timpul 
liber, sute de iubitori ai spor
tului să ia cu „asalt" terenu
rile și toate celelalte amena
jări sportive, mai ales că între
cerile din cadrul Spartachiadei 
de vară îndeamnă la aceasta.

In momentul vizitei noastre 
la Voința (una din asociați
ile care are ceva activitate) 
pe terenurile de volei se aflau 
două echipe. Pe terenul de bas
chet — nimic. Pe cel de hand
bal aveau antrenament două 
echipe și ca atare întrecerile 
din cadrul Spartachiadei au 
fost animate ?! In sala de tenis 
de masă două tinere cu pantofi 
cu tocuri „cui" și fuste strim
te încercau să trimită mingea 
de celuloid peste un minuscul 
fileu, asistate de încă două- 
trei fete — invitate, zicem 
noi — pentru a da o impresie 
de activitate... susținută. Po- 
picăria era ocupată de cineî- 
șase cooperatoare de la „Arta 
populară". In rochii, dar cu 
pantofi de tenis, acestea încer
cau cu ambele mîini lansări 
de bile sub îndrumarea unui

PAUL IOVAN
(Continuare tn pag. a 2-a)

în fotografie ; un moment 
dintr-o palpitantă cursă 
pe 80 m garduri.

Foto: V. Bageac

Cicliștii români

participâ

la „Premiul
Dinamo București anunță:

SELECȚIE DE COPII PENTRU FOTBAL
Glubul sportiv Dinamo 

București organizează în 
zilele de 5, 12, 19 și 26 iu
nie, ora 8, concursuri de 
selecție la fotbal. Se pot 
prezenta copii în vîrslă

de 10 pînă la 13 ani, nele- 
gitimatl la alte cluburi sau 
asociații sportive. Selecția 
va avea loc pe terenurile 
din parcul sportiv Dinamo, 
din Sos. Stefan cel Mare.

l'Humanite"

re poligonul de tir al Institutului de cultură 
lizică. Studenții tși Insușeso acest sport, obli- 

nind rezultate remarcabile
Foto: T. Roibu

Piste,
bucureșiene Flo- 
sint înzestrate cu 

sportive, aparți- 
Voința și, res- 

(sediile ambelor

Cartiereie 
reasea și Vilan 
frumoase baze 
nind cluburilor 
pectiv, Olimpia
cluburi sint situate in vecinătatea 
b-dului Brislo Botev, 
proape de centrul 

departe 
Aceste

de handbal,

O sancțiune binemeritată!
La meciul de polo dintre 

Crișul Oradea și I.C.F. Bucu
rești, jucătorul AUREL MUTH, 
din echipa orădeană, a încer
cat să-1 lovească pe arbitru.

Deoarece acest jucător nu 
află la prima abatere de 
disciplina sportivă, biroul 
derafiei de specialitate l-a sus
pendat pe timp de 2 ani. Fără 
aplicarea... legii Beranger!

se 
la 

fe-

Joi dimineața, echipa 
de ciclism a țării noas
tre. alcătuită din rutierii 
G. Moiceanu, Ștefan Su- 
ciu, I. Cosma, Gh. Moldo- 
veanu șl C. Grigore (an
trenor : N. Voicu), a ple
cat în Franța pentru a 
participa la întrecerea de 
fond dotată cu premiul 
ziarului l’Humanită. Cursa 
se va desfășura în zilele 
de 3 șl 4 iunie (3 iunie — 
etapă pe circuit la Le Hâ- 
vre șl. apoi. Le Hâvre- 
Rouen, 4 iunie — Rouen- 
Farls).

G. Moieeanu — Învingător al 
ace stei eurse In anii 1962 

fi 1963

La „Voința“ și „Olimpia“

da! Atleți, ba!
Pină nu de 

burilor Voința 
(ionat secții de atletism care, 
chiar dacă nu se numărau printre 
cele mai puternice din țară, aveau 
orieum o activitate de performan
ță. De aici s-au ridicat cițiva spor
tivi fruntași intre care săritorul 
de triplu Vasile Dumitrescu, sări
torul in înălțime Dan 
aruncătoarea de 
sa beta Prodan,
stătea degeaba, 
peclive au fost 
pia in februarie 1966, iar Voința 
două luni mai tirziu !

In felul acesta pistele an fost 
afectate, in principal, diferitelor 
activități sportive cu caracter de 
masă: întrecerilor în cadrul Sparta
chiadei de vară, campionatelor aso
ciațiilor sportive, campionatului 
raional ne echipe. Și a con-

mult, in cadrul clu- 
și Olimpia au func- 

atletism

cursurilor
mcîor Insignei de polisportiv.

pentru îndeplinirea nor-

— Noi am înființat ta stadion 
un centru de pregătire și trecere a 
normelor pentru Insigna de poli
sportiv, ne-a spus tov. Anghel Puin, 
președintele clubului Voința. Din 
cei 6 instructori ai sectorului orga
nizatoric, unul sau doi se găsesc 
In permanență pe stadion, iar mem
brii asociațiilor noastre sportive se 
prezintă și își trec normele. Veniți 
luni și ii veți vedea pe sportivii de 
la cooperativa „Radio-Progres", 
care șl-au planificat pentru această 
zi trecerea normelor 
signă".

Și am fost Luni 15 
Pe poarta stadionului

foarte a- 
Capitalei, dar 
de stadioanele 
baze posedă 

volei, bas-

foarte... 
proprii), 
terenuri 
ebel, fotbal, pistă de atletism._

Pistă de atletism ? Aici e buba I 
Știind că pista e de bună calitate, 
că baza dispune de gropi ca nisip 
pentru sărituri, de cercuri pentru 
aruncări și că în rafturile maga
ziilor se găsesc suficiente materiale 
atletice, s-ar presupune că există 
și o intensă activitate, că in fiecare 
zi se perindă pe aici zeci de 
tineri, eare aleargă. sar sau 
aruncă Așa s-ar presupune. In rea
litate insă...

Marinescu, 
suliță Eli- 
pista nu

disc și
Deci

Dar secțiile res- 
desființate : Olim-

pentru „ln-

mai, intrind 
Voința am

AD IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a:



NOTE
IBEHEHa

INCONSECVENTĂ
In regulamentul campiona

tului republican de motocros 
se prevede obligativitatea, 
PENTKU TOȚI ALERGĂTO
RII, de a trece prin absolut 
TOATE PORȚILE traseului, 
marcate cu jaloane. Nerespec- 
tarea acestei prevederi atrage 
după sine excluderea din man
șe a concurentului vinovat, chiar 
dacă acesta a ratat numai o 
singură poartă.

Pină ia actualul campionat 
nu s-au produs discuții asupra 
acestui paragraf deoarece ar
bitrii, pe bună dreptate, apli- 
cînd regulamentul FĂRĂ EX
CEPȚII au exclus din cursele 
respective pe cei care au gre
șit. Dar iată că in cea de a 
treia etapă desfășurată la Pan- 
telimon, sportivul Florian Ște
fan (Loc. PI.) calcă regulamen
tul in manșa a doua și trece 
pe lingă o poartă. Este drept 
eă el a doborît jalonul cu ghi
donul motocicletei dar PRIN 
AFARA PORȚII, dar acest iu- 
cru nu schimbă cu nimic si
tuația.

Arbitrul de la poarta cu pri- 
cina a semnalat infracțiunea 
săvirșită și, in consecință, spor
tivul a fost exclus din manșă 
și a ocupat locul 8 in clasa
mentul etapei. La încheierea 
concursului juriul a infirmat 
botărirea arbitrului principal 
și l-a clasat pe FL Ștefan pe 
locul 4 in etapă acordindu-i 
gratuit 3 puncte și privindu-i 
pe Al. Ionescu, A. Ionescu și 
V. Savin (care au parcurs co
rect traseul) de cite un punct 
meritat. De ce a fost nevoie 
de această botărire a juriului 
cind infracțiunea a fost eviden
tă și regulamentul nu dă po
sibilitate interpretării ? De ce 
Florian Ștefan nu a procedat la 
fel ca atiți alți coneurenți care 
după ce au ratat o poartă s-au 
întors imediat și au trecut prin 
ea, așa cum a făcut Mihai Dă- 
nescu in etapa a treia, cu ris
cul de a pierde (și a pierdut 
intr-adevăr) șansa de a lupta 
pentru un loc fruntaș in eta
pă ? Oare regulamentul nu este 
același pentru toți ?

Credem că federația de spe
cialitate trebuie să ia măsuri 
urgente de îndreptarea acestei 
greșeli pentru că altfel arbitrii 
și alergătorii vor fi dezorien
tați și nu vor ști la cine se a- 
plică regulamentul și la cine 
nu, cunoscînd că in prima eta
pă C. Goran a fost exclus din 
manșă iar in etapa a treia FI- 
Ștefan, nu, deși amîndoi au 
comis aceeași greșeală. Cind a 
greșit juriul, cind Fa exclus 
pe C. Goran sau cind l-a „ier
tat" pe FI. Ștefan ?

I. DUMITRESCU

La Craiova, in căutarea Spartachiadei
(Urmare din, pag. 1)

tovarăș (instructor probabil) care fă
cea demonstrații și explica într-o ți
nută ce presupunea că o dată cu ieșirea 
din sală urmează imediat drumul 
la... ofițerul stării civile. După ce 
am trecut în revistă activitatea de 
pe teren, am intrat în biroul secre
tarului asociației, FLOREA PLE- 
NICEANU, pentru a afla și alte a- 
mănunte în legătură cu întrecerile 
Spartachiadei. Nu s-au prezentat 
planuri, grafice. Cele văzute de noi 
însă au arătat că... se face ceva... 
dar, nu cine știe ce!

In toiul discuției, în birou a in
trat FICA VELIȘCU. una din „com
batant ele* din sala de tenis care, 
cu un zîmbet candid îl întreabă pe 
secretarul asociației:

—- Pe noi cind ne mai aduceți 
pentru așa ceva ?

__ 22?
Să însemne oare aceasta că acti

vitatea văzută de noi a fost .regi
zată ? Noi sperăm să nu fie așa, 
iar următoarea noastră vizită să ne 
infirme această părere. Consiliul aso
ciației are datoria să ia măsurile 
ce se impun.

ATENȚIE, „INSPECȚIE"! 
TOATA LUMEA PE STA
DION !

Am fost informați că asociația Ter- 
moccMferala are concurs de atletism

Comportarea reprezentativei feminine 
la Subotița: satisfăcătoare

A revenit din Iugoslavia repre
zentativa feminină de volei a 
tării, care a participat la recen
tul turneu international de la 
Subotița, clasîndu-se pe locul 2, 
după echipa Bulgariei și înaintea 
celor ale Iugoslaviei și Italiei. 
Conducătorul delegației, tov. 
N. Mateescu, membru în Biroul 
F.R.V., ne furnizează amănunte 
cu privire la comportarea echi
pei noastre care, după cum se știe, 
a dispus cu 3—2 și, respectiv, 
3—0 de formațiile Iugoslaviei și 
Italiei, fiind întrecută cu 3—1 de 
formația Bulgariei. Ce garnitură 
de bază am prezentat la Subo- 
tita și ce înlocuiri au fost efec
tuate în cele trei jocuri ?

— Szekely (Căunei), Ștefănes- 
cu (Vamoșiu, Căunei, Schuun), 
Vanea (Rebac, $orban), Bogdan 
(Sorban, Vamoșiu, Căunei, Rebac). 
Flore seu (Vamoșiu), Constant ines- 
cu (Șorbanj. O echipă destui de 
ti nară, cu media de virstă de 23 
de ani și cu jucătoare în genere 
mai puțin experimentate decit 
majoritatea voleibalistelor din 
formațiile Bulgariei și Iugoslaviei, 
care au aliniat cele mai bune 
loturi ale lor. La noi s-a resim
țit lipsa, în primul rind, a lui 
Goloșie (accidentată) și, in atac, 
a tinerei Demetriu, rămasă acasă 
pentru examene.

Preliminariile „interregionalelor" de juniori
Au fost fixate datele de desfă

șurare a meciului preliminar al 
etapei interregionale a campio
natului republican de juniori. 
Acest meci, punînd față în față 
în lupta pentru calificare echipe
le campioane de juniori ale re

Pescarii iși pregătesc undițele
(Urmare din pag. 1)

R. D. Germană, Iugoslavia și Polo
nia. De menționat că ediția 1966 a 
acestei competiții internaționale, care 
a avut loc anul trecut tot în Polonia, 
a fost cîștigată de reprezentanții țării 
noastre.

Pescarii români vor fi prezenți a- 
nul acesta la două campionate mon
diale. Ei vor participa la campiona
tul mondial de lansetă, în sep
tembrie, la Varna (acest gen de con
curs se desfășoară pe stadion și 
constă din probe dc aruncare cu 
lanseta la distanță și precizie).

la stadionul tineretului. La ora 18 
sosim și noi. în tribune, cîtcva 
mii de spectatori.

Ce ne-am zis ? Așa ceva nu s-a 
mai pomenit decît la finala pe țară 
a Spartachiadei. Ce popularizare! 
Misterul a fost, însă, repede lămu
rit. Spectatorii din tribune nu a- 
veau nimic comun cu Spartachiada, 
ci asistau, pur și simplu, la antre
namentul... fotbaliștilor de la Uni
versitatea Craiova. Am avut acces 
pe pista stadionului, unde vreo tiei- 
patru „atleți* de 12—13 ani se 
antrenau. Ne iese în întâmpinare tov. 
IONEL GIIIȚÂ, instructor la asocia
ția sus-amintită. Ne explică că 
Spartachiada este în plină desfă
șurare, că au loc întreceri de fotbal, 
de volei... care s-au amînat, de tir 
(în ziua respectivă fuseseră anunțați 
cîțiva oameni și la poligon au fost 
prezenți șase participant!). în rest 
fotbal, (repetarea nu este o gre
șeală), fotbal, fotbal. Ne-am con
vins că la Craiova în cadrul Spar
tachiadei, fotbalul este singura ra
mură sportivă care programează în
treceri cu regularitate și în mod or
ganizat.

— Noi am venit pentru atletism.
— Să vedeți... am primit un tele

fon — ne spune tov. Ghiță — ca 
după-amiază să organizăm un con
curs de atletism în cadrul Sparta
chiadei deoarece... este „inspecție* 1

Ținind seama de electivul in
complet pe care l-am deplasat, 
de tăria adversarelor și de iap- 
tul că turneul a avut loc afară, 
in condiții cu care jucătoarele 
noastre nu sînt obișnuite, pozi
ția ocupată în îinal poate fi con
siderată satisfăcătoare. Ca și, în 
general, comportarea acestei e- 
chipe remaniate, aliată de iapt 
în prima îază a procesului de ve
rificare.

— Așadar, optimism 1

— Da, cu condiția remedierii în 
special a unor scăderi, fără de 
care cred că la turneul din Iugo
slavia puteam realiza mai mult, 
adică un succes ușor în lata 
echipei gazdelor, încă un set și, 
poale, chiar victoria în meciul 
cu Bulgaria. Mă refer la necesi
tatea imperioasă a ameliorării 
paselor și a jocului în apărare, 
îndeosebi la dublaj, în sistemul 
cu centrul doi retras, încă apli
cat cu lacune, lăsînd goluri în 
spatele blocajului, din care cauză 
ni s-au înscris multe puncte în 
turneul de la Subotița.

...în atenția antrenorilor echi
pei, &t. Stroe și Eug. Scarlat I

— C. F. —

giunilor Hunedoara (Știința Alba 
Iulia) și Mureș-A.M. (Școala spor
tivă Tg. Mureș), va avea loc în 
zilele de 10 iunie (turul) și 11 iu
nie (returul), într-un oraș, încă 
nestabilit, din regiunea Hune
doara.

Pentru acest concurs de mare an
vergură A.G.V.S.P. a luat măsuri 
ca în fiecare regiune să se organi
zeze concursuri de lansetă în ve
derea selecționării celor mai buni în 
echipa reprezentativă.

România va fi prezentă și la edi
ția din 1967 a campionatului mondial 
de pescuit staționar, care va avea 
loc în august în Ungaria, pe Du
năre.

în încheiere, să amintim iubito
rilor pescuitului să vizeze — dacă 
n-au făcut-o pînă acum — permisul 
de pescuit.

Atunci, fuga la conducerea întreprin
derii, iau două autocamioane, ur
căm în ele 40—50 de oameni și hai 
la stadion, la... Spartachiadă. Ghi
nionul nostru a fost că a coincis cu 
antrenamentul fotbaliștilor, așa că 
„atleții* au uitat de pistă și au 
trecut în tribună, de unde... auziți 
cum îi încurajează pe Niță, Sfir- 
logea, Papuc.

— Dar Spartachiada ? insistăm 
noi.

-— Se face, se face, dar știți, eu 
fotbalul nu ne putem pune.

Comentariile le lăsăm pe seama 
celor care au datoria de a impulsiona 
mișcarea sportivă de masă din ora
șul Craiova.

TOT FOTBAL!

Asociația sportivă Chimia de la 
Combinatul Ișalnița. Am dorit să 
vedem cîtcva concursuri, dar nu am 
reușit, așa că ne-am mulțumit cu 
relatările instructorului Ion Catrina.

Spartachiada — ne-a spus tov. 
Catiina — a început să se desfă
șoare cu succes la șah (unde se re
marcă Nicolae Popescu, operator chi
mist, Ion Călugăru, inginer, Marin 
Bobei, contabil), tenis de masă (pe 
primele locuri s-au clasat Constan
tin Săcetă, strungar, și Ion Bălteanu, 
operator chimist), volei (unde se dis

TINERII IN ÎNTRECERE
O dată cu venirea primăverii, activi

tatea tinerilor baschetbaliști s-a in
tensificat. Zilele trecute, campioanele 
regionale de juniori și Junioare și-au 
disputat faza de zonă a campionatului 
republican rezervat acestei categorii 
de jucători. Iată relatările transmise 
de corespondenții noștri din Cluj și 
din Arad.

CLUJ. Sala de sport Armata a găz
duit timp de trei zile disputele cam
pioanelor regiunilor Crișana, Mara
mureș, Hunedoara și Cluj. La juni
oare am putut asista la întreceri in
teresante, echilibrate. Pentru turneul 
final al campionatului republican s-a 
calificat, în mod surprinzător, for
mația Liceului nr. 4 din Oradea (prof. 
Emil Blaga) care a obținut două vic
torii la limită în fața formațiilor A.S. 
Armata Cluj (56—55) și Școala spor
tivă Satu Mare (74—73). Clasamentul 
final la fete : 1. LICEUL NE. 4 O- 
RADEA, 2. Școala sportivă Satu Mare, 
3. A.S. Armata Cluj, 4. Școala spor
tivă Deva.

La juniori, echipa Școlii sportive 
din Cluj (prof. Vasile Mureșan), de
ținătoare a titlului de campioană re
publicană, s-a impus printr-o mal 
bună pregătire tehnică, tactică și fi
zică în fața formațiilor Școlii sporti
ve din Sibiu (62—57) și Universității 
Timișoara (92—55)). Baschetbaliștii clu
jeni s-au calificat astfel pentru tur
neul final. (PAUL RAD VANI—coresp.).

ARAD. întrecerile junioarelor din re
giunile Banat, Ploiești și Argeș au 
fost Urmărite cu vădit interes de iu
bitorii baschetului din localitate. Re

Tragerea autoturismelor LOTO 
din 6 Iunie 1907

Numai patru zile au mai ră
mas pînă la închiderea vînzării 
biletelor la tragerea AUTOTU
RISMELOR LOTO din 6 iunie 
1967.

La această tragere autoturismele 
„FIAT 1800“, „RENAULT 16", 
„FIAT 850”, și „TRABANT 601“ 
se acordă în NUMĂR NELI
MITAT. în continuare lista premi
ilor mai cuprinde : 40 excursii în 
R. S. F. Iugoslavia cu vizitarea 
COASTEI DALMAȚIEI, premii în 
numerar de valoare variabilă și 
premii de valoare fixă în bani.

Se efectuează 20 extrageri în 
total 80 numere.

FIAT 1600 
renAult ie. 
FIAT 85.0 
tpabantA’qi

AUTO
TURISME 
IN NUMĂR 
NELIMITAT 4

TRAGEREA
AUTOTURISMELOR

LOTO

EXCURSII ÎN
R.S F IUGOSLAVIA •

pută meciuri intersecții) și... fotbal 
unde avem cei mai numeroși 
participant). Nu am făcut nimic 
încă la tir și popice... dar în 
curînd încep și aici întrecerile*.

La sfîrșilul „căutărilor* am avut 
o discuție cu președintele Consiliu
lui orășenesc UCIS, tovarășul 10N 
GIRLEȘTEANU. „în multe asociații 
— ne-a spus dînsul — întrecerile se 
desfășoară mai greu, este drept, dar 
aceasta din cauza unor condiții... 
obiective. Mai sînt încă asociații 
sportive ce n-au organizat nici un 
fel de concurs, de exemplu: „Inde
pendența*, președinte Dăruțiu Cri- 
șan, secretar Angelo Cristea ; „Cerna 
I.R.I.C.*, președinte Ion Pasiliu, se
cretar Ion Voiculescu ; „Sportul mun
citoresc*, președinte Umil Dragnea, 
secretar Năstase Savu; „Spic de 
grîu I.R.V.P.A.* președinte Marin 
Bălăci, secretar Marin francă. în al
tele activitatea nu este pe măsura 
posibilităților, dar sperăm că în scurt 
timp, impulsionați de activiștii noș
tri, președinții și secretarii, îm
preună cu consiliile asociațiilor, vor 
lua măsuri ca întrecerile din ca
drul Spartachiadei de vară să se 
desfășoare zilnic*.

La rîndul nostru, am promis tova
rășului președinte că vom mai „că
uta* Spartachiada în orașul Cra
iova, dar atunci sperăm ca, într-a- 
devăr, să găsim ceva mai substan
țial... 

zultatele înregistrate : Școala sporti
vă Arad 61—32 cu Școala sportivă Pi
tești și 57—31 cu Școala sportivă Plo
iești Școala sportivă Ploiești 50—35 
cu Școala sportivă Pitești. Clasament 
final: 1. ȘCOALA SPORTIVA ARAD,
2. Școala sportivă Ploiești, 3. Școala 
sportivă Pitești (GH. NICOLAIȚA—co
resp.).

O altă competiție, disputată cu viu 
interes de tinerii baschetbaliști, este 
prima ediție a campionatului școlilor 
generale, ’zilele trecute, orașul Km. 
Vîicea a fost gazda fazei de regiune 
a acestei întreceri. După o serie ds 
partide pasionante, echipa Școlii ge
nerale nr. 1 din Rm. Vîicea ia fete 
și cea a Școlii generale nr. 3 din Pi
tești la băieți au cucerit titlurile de 
campioane regionale, fără a cunoaște 
înfringerea. Competiția nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic prea înalt, dar, 
în schimb, a prilejuit evidențierea 
cîtorva elemente de perspectivă care, 
dacă vor continua să se pregătească 
cu conștiinciozitate, vor ajunge ju
cători fruntași. Este vorba, de exem
plu, de Dan Zamfir (clasa a Vl-a, 
1,89 m înălțime), Rodica Țuțuianu 
(clasa a VH-a, 1,81 m înălțime) Flo
rin Camen (clasa a VIII-a, 1,86 m 
înălțime). Iată acum clasamentele fi
nale : băieți : 1. ȘCOALA GENERALĂ 
NS. 3 PITEȘTI, 2. Liceul Drăgășani.
3. Liceul Găești, 4. Școala generală 
nr. 5 Rm. Vîicea, 5. Liceul pedagogic 
Cimpulung Muscel ; fete : 1. ȘCOALA 
GENERALA NR. 1 RM. VÎLCEA, 2. 
Liceul nr. 2 Cîmpulung Muscel, 3. 
Școala generală nr. 3 Pitești, 4. Li
ceul Găești. (CORNELIU CORCIU — 
coresp.).

Cu 40 lei puteți participa la 
toate extragerile.

Luni 5 iunie, ULTIMA ZI 
pentru vînzarea biletelor.

Marți 6 iunie, va avea loc tra
gerea.
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE
ETAPA DIN 28 MAI 1967
I. Rapid — steaua 0—0 — x

II. Prog. — Dinamo Buc. 0—-2 — 2
III. Farul — C.S.M.S. lași 2—0 — 1
IV. Petrolul — Univ. Cv. 2—1 — 1

V. Politehnica — U.T. Arad
4—2 — 1

VI. Jiul — Univ. Cluj 0—1 — 2
VII. Steagul roșu — Dinamo Pitești 

1—1 — x
VIII. Flacăra Moreni — Dinamo Vic

toria 2—2 — x
IX. C.S.M. Reșița — Minerul Lu-

peni 2—0 — 1
X. Lanerossi — Bologna 0—o — x

XI. Mantova — Internazionale
1—0 — 1

XII. Napoli — Torino 2—1 — I
XIII. Roma — Florentina 0—1 — 2

Depunerea buletinelor cîștigă- 
toare la concursul Pronosport nr. 
21 din 28 mai, se va face în- 
cepînd de vineri 2 iunie 196" 
pînă luni 5 iunie 1967, la ora
13,00, în orașele de reședință re
gională, iar în celelalte localități, 
pînă în ziua de duminică 4 iunie 
1967 la ora 13,00.

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

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

ANUNȚ
întreprinderea Poligrafică 

„INFORMAȚIA", cu sediul în 
București, str. Brezoianu nr. 
23—25, recrutează elevi pen
tru școala profesională „DI- 
MITRIE MARINESCU", de 3 
ani, in următoarele meserii:

• legători
• tipograf culegător manual 
® tipograf culegător la ma

șini de turnat rînduri

Se pot înscrie absolvenți ai 
școlii de 7—8 ani în virstă 
de 15—17 ani.

Pentru meseriile de tipo
grafi culegători, turnători și 
tipăritori se recrutează numai 
băieți.

i

Primirea în școală se face 
pe bază de examen de admi
tere, care se va tine la 1 
iulie 1967.



tletism

PISTE, DA! I
OTBAL Preocupări actuale ale federației

I
ATL ETb BA! I

I
(Urinare din pag. 1)

zărit vreo douăzeci de coopera
tori care tocmai se dezbrăcăm 
pregătindu-se pentru... o partidă 
de fotbal. Ni s-a spus că se încăl
zesc puțin cu balonul și apoi își vor 
concentra atenția asupra atletismu
lui. Mai tirziu însă tov. Constantin 
Nădrăgea, președintele asociației 
sportive (și vicepreședinte al coope
rativei „Radio-Progres") ne-a adus 
cu seninătate Ia cunoștință că băie
ții sint... obosiți. Era și normal; 
după două ore de. ■. încălzire ! 
Tov. A. Puiu ne-a mărturisit că 
„această cooperativă a mai dat și 
alte ori de furcă, prin nerespecta- 
rea programului stabilit !“ Și mă
car de-ar fi smgura ! Tovarășul 
Nădrăgea ne arăta insă că trece
rea normelor se poate face Și în 
ziua de luni a săptăminilor urmă
toare ! Și la urma — urmei oa
menii vin să se destindă, să prac
tice sportul preferat !

★
La stadionul Olimpia situația a 

fost, pină nu de mult, asemănătoa
re, dar datorită unui plus de inte
res pentru atletism manifestat de 
clubul raionului Tudor Vladimj- 
rescu, printr-o colaborare susținută 
cu profesorii de educație fizică de 
la școlile din raion, dintre care unii 
au fost angrenați — după cum ne 
arăta tov. Victor Vardela, vice
președintele clubului — și in mun
ca comisiilor pe ramură dc sport, 
s-a ajuns la o folosire mai judicioa
să a pistei. Astfel, adeseori, elevii 
Școlii generale nr. 87 (prof. Elena 
Tintorescu și George Lăzărescu), ai 
Grupului școlar de construcții (prof. 
Jean Popa), și ai Grupului școlar 
comercial (prof. George Popa) iși 
efectuează pe stadion temele de 
atletism din cadrul lecțiilor de edu
cație fizică.

O intensă activitate pc pistă des
fășoară și centrul de inițiere în 
atletism, înființat în luna martie a 
anului curent (n n. — mai bine mai 
tirziu decit deloc). Intr-adevăr, 
antrenorii Maria Chiru și Nicolae 
Ruță au întreprins mai multe ac
țiuni de selecție Ia școlile generale 
din apropierea stadionului (nr. 84, 
87 și 89) in urma cărora s-a format 
un efectiv de juniori mici și copii, 
care frecventează cu regularitate 
lecțiile de antrenament. Din cei 
peste 50 de viitori atleți, cițiva au 
șl început să arate posibilități 
pentru acest sport, printre speran
țele profesoarei Maria Chiru nu- 
mărindu-se fetițele Elena Videanu, 
Alexandrina Tomescu, Despina 
Slave și Florica Nistreanu.

Pe aceeași pistă am putut urmă
ri și pregătirile unor atleți legiti-

mâți la alte cluburi care, locuind 
alături de stadion, iși efectuează 
aici unele dintre antrenamente. Am 
văzut-o astfel pe semifondista frun
tașă Elisabcta Bucur de la Steaua 
(ucenicia tot la Olimpia și-a făcu
t-o) ; iar colega sa de club, sprin
tera junioară Tudorița Bigiu, a 
adus-o la centrul de atletism pe 
surioara mai mică, Vasițica, o altă 
speranță a antrenoarei.

★
Amenajarea unei piste de atle

tism incumbă muncă, timp, mijloa
ce bănești. Marcarea pistei, săparea 
șanțurilor de drenaj, procurarea 
și transportul materialelor de con
strucție (bolovăniș, pietriș, nisip, 
zgură), așezarea acestora sînt doar 
cîteva dintre operațiunile care sta
bilesc costul unei piste de atletism 
la sume de ordinul sutelor de mii 
de lei. La acestea se adaugă chel
tuielile de întreținere a pistei pen
tru a nu se degrada ! Deci, o dată 
construită. PISTA DE ATLETISM 
TREBUIE FOLOSITA LA MAXI
MUM, PENTRU A JUSTIFICA 
ÎNSEMNATELE FONDURI CHEL
TUITE. Or, pistele stadioanelor 
Voința și Olimpia au stat multă 
vreme aproape nefolosite și, ce-i 
mai trist, pină in prezent, doar la 
Olimpia s-a pus capăt acestei situa
ții. Prin înființarea centrului de 
inițiere in atletism. Am vrea să 
știm ce măsuri vor lua conducerea 
clubului Voința sau alte foruri de 
care eventual depinde rezolvarea 
problemei, pentru a da pistei de 
atletism a stadionului din șoseaua 
Pipera întrebuințarea cuvenită.

Să fi uitat tovarășii de ia „Olim
pia" și „Voința" că atletismul 
Pe lista sporturilor rămase 
urmă ?

I 
I
I
I
8
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

9 De vorbă cu iov. irig. ION DUMITRESCU
în dorința de a prezenta cititorilor noștri principalele probleme 

care se află în momentul de față în atenția Federației române de 
fotbal, ne-am adresat tov. ing. ION DUMITRESCU, director general 
în Ministerul Industriei Ușoare, care îndeplinește și atribuțiile funcției 
de președinte al F.R.F. Fostul jucător al Unirii Tricolor, binecunoscut 
iubitorilor mai vîrstnici ai sportului cu balonul rotund, a răspuns cu 
amabilitate Ia întrebările ziarului.

— V-ați gindit, tovarășe 
Dumitrescu, la jaloanele vii
toarei activități ?

— In linii mari, da. Vom porni 
de la planul de măsuri adoptat 
in octombrie 1966 de plenara 
Consiliului General al UCFS, 
care a dezbătut problemele fot
balului. Firește, îi vom aduce 
unele completări și, ceea ce este 
mai important, vom trece de în
dată, cu perseverență, la 
zarea Iui.

— V-ați referit 
completări. Despre 
vorba ?

— In primul rind, 
mai bună desfășurare a muncii 
noastre, ne gîndim la realizarea 
unei 
re a 
unui 
ferări, 
de fotbal, la impulsionarea acti
vității în scopul de a se asigura 
fotbalului o bază reală de masă. 
Desigur, pentru ca toate aceste 
propuneri să fie traduse in fapt, 
ele vor trebui mai întîi anali
zate temeinic cu prilejul unor 
consultări la care vor participa 
membri ai biroului federal, an
trenori, ziariști etc.

— Ce zici de el ? Deși 
ne-am prezentat, susține că 
și dat o probă.

— Ce probă ?
— De... neseriozitate I

Desen de AI. Clenciu I

reali-

I 
trenori și medici sportivi, însăr
cinați 
tească 
Ne-am 
lescu, 
Stănculescu, Constantin Cernăia- 
nu, Robert Cosmoc, dr. Dumitru 
Tomescu, dr. Miron Georgescu 
și dr. 
tocmi 
va fi 
serie 
noastre, cu ziariști de speciali
tate etc.

să formeze și să pregă- 
echipa noastră națională, 
gîndit la Angelo Nicu- 

Valentin Stănescu, Victor

Stelian Cherciu. Se va în- 
un plan de acțiune care 
analizat și discutat cu o 

de antrenori ai cluburilor

la
ce

unele 
este

de
— în ce constă acest plan

> acțiune ?

pentru o

autonomii tehnico-financia- 
federației, la elaborarea 

nou regulament de trans
la înființarea unor cluburi

urmărirea jucătorilor tn 
de campionat care vor 
partida de la 25 iunie

— Ați amintit 
rarea unei baze 
masă. V-am ruga 
priți asupra 
pe care, ca și dv, 
derăm esențial.

de asigu- 
reale de 

să vă o- 
acestui aspect 

îl consi-

crearea . 
cit mai

— în 
etapele 
precede 
cu Italia; organizarea unui trial 
public, la sfîrșftul căruia vor ii 
cunoscufi jucătorii selecționați; 
apoi avem prevăzut un meci de 
veriiicare în compania unei for
mații puternice din R.F. a Ger
maniei, probabil F.C. Karlsruhe, 
din care iace parte și vestitul 
fotbalist iugoslav Sekularac.

dori să-l practice, pe viitor, șl 
echipele noastre. După părerea 
mea, există suficiente resurse în 
acest sens, tehnicieni — de ase
menea, pe care ii dorim, însă, 
în mijlocul jucătorilor și mai 
puțin prin birouri.

— Ați amintit de cîteva 
ori în discuția noastră de 
prezența ziariștilor la diver
sele acțiuni inițiate de F.R. 
Fotbal. Deducem că nu ne
glijați de loc aportul presei. 
Dimpotrivă, îi acordați cu
venita importanță...

— Ne-ar interesa care este 
punctul dv de vedere în le
gătură cu concepția de joc 
care trebuie să călăuzească, 
în general, echipele noastre 
și — deci — reprezentativa 
națională.

— Este vorba de 
acelor micro-terenuri, 
multe la număr, care să ia ființă 
in apropierea cvartalelor de lo
cuințe. Pentru aceasta 
să primim 
populare, al 
matizare. O 
vom acorda 
și de instruire metodică a 
piilor și juniorilor, în așa 
incit fiecare club să aibă o 
ternică pepinieră proprie, 
cind fac această afirmație, 
gindesc la o situație existentă 
cindva la Unirea Tricolor 
retrogradînd în categoria 
promovat nu mai puțin de 
niori. Cu aceștia, echipa 
tră a revenit în categoria A, 
ciștigind in același an campio
natul național I

sprijinul 
comisiilor 
mai mare 
muncii de

va trebui 
sfaturilor 
de siste- 
atenție o 
depistare 

co
fei 

pu-

mă

care,
B, a 

8 ju- 
noas-

— Și totuși, în afară de 
aceste preocupări, am spune 
de esență, se apropie meciul 
cu Italia. Ce acțiuni se im
pun pentru o cît mai bună 
reprezentare ?

O primă măsură a fost al
cătuirea unui colectiv de an-

Antrenamentul aruncătorilor: INTERZIS? I

i

— Cine a văzut recent partida 
Celtic Glasgow — Internazionale 
nu se poate să nu fi fost cap
tivat de jocul practicat de fot
baliștii scoțieni: un 
manență axat pe 
mare tehnicitate și 
Po 
la

susținut. Acesta 
care .visăm" și

joc in per- 
ofensivă, pe 
intr-un tem- 
este totbalul 
pe care am

— Fotbalul este prin excelență 
un sport al maselor. Dacă ete 
nu vor fi în permanență inior- 
mate cu tot ceea ce se intimolă 
în fotbalul nostru, dacă la rîndul 
lor nu-și vor spune părerea, 
dîndu-ne astfel un prețios ajutor, 
se cheamă că nu vom putea a- 
junge în viitorul apropiat acolo 
unde dorim. De aceea sinlem 
conștlenți de necesitatea ca și 
ziariștii să fie mereu în mijlocul 
nostru, să cunoască toate pro
blemele legate de sportul cu ba
lonul rotund.

Interviu realizat de
G. NICOLAESCU și 

M. TUDORAN

„Metode" pedagogice

De cițiva ani. Clujul nu mai 
„produce" nimic Ia probele de 

aruncării Atleții de astăzi, pu
tini ciți sînt, obțin rezultate la 
nivelul limitei inferioare a me
diocrității și, ceea ce este mai 
grav, din rîndurile lor nu se în
trevede măcar unul-doi care ar 
putea realiza performanțe la înăl
țimea cerințelor actuale.

Recent, la etapa orășenească a 
'campionatelor juniorilor mici, la 
aruncări, au fost obținute — după 
cum ne informează un corespon
dent al ziarului nostru — o sea
mă de rezultate extrem de modes
te. Ciocanul, de pildă, a fost cîști- 
gat cu... 22,25 m, la disc primul 
loa a fost obținut cu 36,46 m iar 
Ia suliță învingătoarea a reali
zat... 15,84 mill La asemenea re
zultate, comentariile ar trebui 
să fie cu totul inutile I

» , Dar I... Există un dar, de care 
se leagă aceste 
'care pun intr-o 
bilă munca de 
trenorilor și a 
educate fizică din Cluj. Fără 

discuție activitatea acestora tre
buie criticată cu asprime, dar de 
situația actuală nu sînt totuși ei 
primii vinovați 1 Realitatea este 
aceasta — tristă dar adevărată— 
«d într-un oraș alit de mare cum 
este Clujul nu există un loa 
anume unde să se poată face 
instruirea incepătorilot și antre
namentele aruncătorilor cit de k

„performanțe", 
lumină nefavora- 
fiecare zi a an- 
profesorilor de

cit mai avansați. Pe stadioanele 
clujene este interzis să se arun 
ce discul, sulița și ciocanul, iar 
paznicii acestor baze, adevăr ați 
cerberi, „confiscă" materialele și-i 
alungă pe atleți, folosind un vo
cabular cu totul necorespunzător. 
In asemenea condiții de MUNCA, 
evident că nu antrenorii sînt 
principalii răspunzători de situa 
ția dezastruoasă a atletismului 
clujean, în principal a probelor de 
aruncări.

Lucrurile acestea nu sînt noi 
și ele au mai făcut obiectul unor 
mai vechi articole ale ziarului 
nostru. Dar pină astăzi nimeni 
n-a mișcat un deget și faptele 
se petrec, in continuare, în... „li
niște".

Cu vreo doi ani în urmă am 
participat la o ședință a comisiei 
regionale de atletism din Cluj, la 
care au fost discutate, printre al
tele, și probleme legate de acti
vitatea aruncătorilor, subliniindu- 
se această situație cu totul intole
rabilă. Discuțiile au fost consem
nate intr-un proces verbal (de 
care cu siguranță că s-a și uitat!), 
ca și promisiunea fermă a birou
lui consiliului regional al UCFS că 
se vor lua măsuri imediate pen
tru a se crea condiții corespun
zătoare de muncă antrenorilor și 
atleților clujeni. Intre altele, dacă 
mai ținem bine minte, s-a promis 
că stadionul central din pqrcul 
sportiv al Universității Babeș-Bo-

NIM1C, absolut

lyai va fi afectat în EXCLUSIVI
TATE atletismului, că vor Ii orga
nizate zile speciale de lucru și de 
concursuri pentru aruncătoii, că 
vor fi amenajate spații corespun
zătoare pentru pregătirea aces
tora ele. etc.

Ce s-a ales din toate aceste 
promisiuni ? 
NIMIC I

Să ne mai mire alunei că un 
oraș cum e Clujul, cu tradiție și 
cu un bogat material uman, cu 
specialiști calificați (Ion Arnăutu, 
Nic. Dragomir, D-tru Olteanu. 
pentru a nu cita decit cițiva) nu 
mai „produce" în ultimii ani 
atleți de calitate ?

Situația Clujului, din păcate, nu 
este un fapt izolat in atletismul 
nostru. La Craiova, ca și la 
Brașov, la Timișoara ca și in 
atitea alte localități, antrenamen
tele aruncătorilor sint prohibite 
pe stadioane. Dar, oameni buni, 
acești tineri unde s-ar putea 
pregăti pentru a obține rezulta
tele dorite, cunoscind și faptul 
că in probele de aruncări atletis
mul nostru — cu extrem de pu
ține excepții — este la pămint ? I

Cu speranța, pe care am mai 
avut-o și in alte ocazii asemănă
toare, că aceste rîndun nu vor 
trece neobservate, așteptăm mă
suri concrete și mai ales urgen'e

ROMEO VILARA
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Din Pitești a sosit o scrisoare. 
Sint rîndurile unui cititor al zia
rului nostru, ale unui susținător 
pasionat al echipei Dinamo din 
localitate. Se numește Nae Dumi
trescu.

Din rîndurile dv. reiese, tovarășe 
Dumitrescu, că faceți parte dintre 
acei suporteri care sint obiectivi și 
pătrunși de importanța unei ati
tudini corecte pe terenul de sport, 
chiar și alunei cind în culpă se 
află echipa favorită.

Am făcut acest scurt preambul^ 
pentru că faptele relatate de dv. 
corespund intrulotul realității. Sin- 
tem convinși că atunci cind ați pus 
mina pe condei scriindu-ne cîteva 
rinduri, ați fost afectat de cele in- 
timplate pe stadionul din localitate.

Dar să intrăm în subiect. Meciul 
Dinamo Pitești — Selecționata de 
tineret a României. Acele cronome- 
trului de pe stadion arătau minutul 
57. Antrenorul Ștefan Vasile, care 
stătea pe banca antrenorilor Și a 
jucătorilor de rezervă, îl insultă si 
il amenință pe propriul său jucă
tor, portarul Urziceanu. 2.000 de 
oameni auzeau cuvintele folosite 
de antrenorul Ștefan Vasile ! Aco
perit de insulte Urziceanu părăseș
te terenul și locul lui este, ocupat 
de Coman. Dar, ce să vezi ? Coman 
abia se ținea pe picioare ! Era 
stare de ebrietate !

Mult s-au mirat spectatorii 
„inspirația" pe care a avut-o
acel moment antrenorul dinamo- 
viștilor. Ei s-au mirat că timp de 
15 minute cît Coman „a stat“ (mai 
mult s-a clătinat 1) in poartă n-a 
primit decit un... gol l Apoi, Ște
fan Vasile, dindu-și seama de halul 
în care se prezintă Coman, apelea
ză din nou la serviciile jucătorului 
pe care îl înjurase și-l scosese din

dat sca-

tovarășe 
una din

poartă (Abia atunci și-a 
ma ?).

Pe bună dreptate, dv. 
Dumitrescu, ne sesizați că
cauzele comportării nesatisfăcătoa
re în ultima vreme a echipei Dina
mo trebuie căutată și in „metodele* 
pedagogice de neconceput ale antre
norului.

Cu cîteva luni în urmă, ziarul 
nostru l-a lăudat pe antrenorul 
Ștefan Vasile pentru unele rezul
tate bune obținute de Dinamo Pi
tești in campionat și în „Cupa ora
șelor tîrguri". Se pare însă că unele 
succese l-au înfumurat și acum 
crede că, în calitate de antrenor, 
i se permite orice. Noi sperăm, ca 
și dv. de altfel, că antrenorul Ște
fan Vasile va fi tras la răspundere 
atit de conducerea secției de fotbal 
a asociației Dinamo Pitești, cit și 
de colegiul de antrenori al federa
ției de fotbal.

Dar mai sperăm (și asta în pri
mul rind) că antrenorul Ștefan Va
sile va reflecta asupra acestei ati
tudini reprobabile ,-va 
tură 
mai 
timp 
Dar
lui Coman, care iși permite să cal
ce legile elementare ale bunului 
simț.

face o coti- 
sa, dovedind 
și în același 
jucătorii săi.

în comportarea 
multă modestie 
dragoste față de 
nu pentru jucători de genul

in

de 
în

Măsuri ale Comisiei
Anallzînd abaterile săvîrșite de 

unii jucători în etapa desfășurată 
duminică 28 mai (campionatul cate
goriei A), Comisia de disciplină a 
F.R.F. a hotărit, aseară, următoarele 
șanețiunl: suspendare pe două etape: 
ion Țurcan — Dinamo Pitești (lovi
rea arbitrului de tușă); supendare 
pe o etapă : ștefan Mihai — Jiul 
(lovirea adversarului, fără balon), 
Dorin Necula — Steagul roșu (lovi
rea adversarului, fără balon), Ale
xandru Neagu — Rapid București

ION OCHSENFELD
P. S. Faptele descrise mai sus 

ș-au intimplat la 17 mai a. c. Am 
fost foarte surprinși că grava a- 
batere comisă de jucătorul Coman 
a fost trecută cu vederea de con
ducerea echipei Dinamo Pitești. 
Și ca dovadă, 
formație în 
roșu, in etapa 
bil că va juca 
că educativă”,

Coman 
meciul 
din 28 
și la 4
nu glumă !

a apărut în 
cu Steagul 

mai ! Proba- 
iunie „Mun-

de disciplină a F.R.F.
(atitudine ireverențioasă fală de ar
bitru); ultim avertisment ; Andrei 
Stocker — Jiul (bruscarea adversa
rului), Ion Frățilă — Dinamo Buc. 
(atitudine ireverențioasă țața de con
ducătorul de joc), Ion 
Dinamo Buc. (bruscarea 
rului), C. Jamaiscbi și C.
Rapid Buc. (atitudine 1 
față de partenerul de I 
mustrare : C. Matache — 
Buc. (bruscarea adversarului).

Pîrcălab — 
adversa- 

, Dinu — 
nesportivi 
întrecere); 
Progresul



t k fost fixat traseul
celei de a Wl-a ediții a „Cursei Păcii** Si acum... finalele!

Organizatorii .Cursei Păcii" au 
fixat traseul celei de a XXI-a 
ediții (Berlin — Praga — Varșo
via), care se va desfășura în anul 
1968 întrecerea va măsura 2 526 
km — cu peste 200 km mai mult 
decît în acest an — împărțiți în 
15 etape. A fost programată o 
singură etapă contratimp indivi
dual. Iată itinerariul : etapa I — 
8 mai — Circuit în Berlin, 110 
km : etapa a Il-a — 9 mai — 
Berlin — Eisenhuttenstadt, 150 
km ; etapa a IlI-a — 10 mai — 
Eisenhuttenstadt — Halle, 205 km; 
etapa a IV-a — 11 mai — Halle
— Suhl, 195 km : etapa a V-a
— 12 mai — Suhl — Ilmenau 
(contratimp individual), 30 km și 
Saalfeld — Aue, 130 km ; la 
13 mai este zi de odihnă la Aue ;

Echipa de atletism (tineret) a României 
a întrecut-o pe cea a Ataaniei

TIRANA. 1 (prin telefon). — 
Miercuri și jet echipa de atletism 
(tineret), a României a întîlnit 
selecționata Albaniei. Formația 
noastră a obtfnut victoria cu 
190—103 (117—70 la băieți șl 73— 
33 la fete). Dintre performantele 
individuale se detașează cele 
două noi recorduri republicane de 
juniori mici : 58.2 la 400 m —
MARIANA FILIP și 45,01 la disc 
— CARMEN 1ONESCU. Iată cîte- 
va rezultate tehnice; BĂIEȚI;
100 m : Al. Munteanu 10.9;

TURUL ITALIEI
ROMA l (Agerpres). A 12-a etapă 

a Turului ciclist al Italiei, dispu
tată pe un traseu rruntos între 
Caserta și Chieti (220 km) a re
venit beisianului Eddy Merckx, in 
7625 09 Conljnuâ să conducă Pe
rez Frances, urmat de Moser la 
1® sec.. Merckx (50), Schiavon 
(53). Zilioh (1:03), Motta (1:13), 
B»toss> (1:24), Adorni (1:28), An- 
Quetil (1:29) etc.

PE AGENDA J, O. 1968

Un aspect al complexului sportiv .Xochimileo' din apropierea capitalei Mexicului. In prim plan, 
bazinul olimpic. Complexul cuprinde numeroase terenuri de sport.

• Drumul flăcării olimpice
In eadrul lucrărilor recentei Sesiuni <3.1.0. de la 

Teheran, comitetul de organizare a Jocurilor Olim
pice de la Ciudad de Mexico a prezentat traseul 
pe eare-1 va urma flacăra olimpică.

Flacăra va pleea de la templul lui Zeus din Olim
pia, la 8 august 1968, șl va ajunge la Pireu, fiind 
purtată de o ștafetă atletică. Alei, ea va ti îm
barcată pe un vas, cate o va transporta la Ge
nova (italia).

De la Genova la Barcelona, flacăra va li dusă 
de către un vas-școală eu pinze al marinei ita
liene. Atle/i spanioli vor purta apoi tortele pînă 
ia Palos de Moquer, portul de unde a pleeat Gris- 
tolor Columb tn călătoria care avea să-l dusă la 
descoperirea America. Aici, flacăra olimpică va ii 
Îmbarcată la bordul unui vas ai marinei spaniole, 
eare o va duce pină la insula Wathing din Ba
hamas, unde trecerea ei va coincide eu dezvelirea 
unei statui a lui (Sristoior Golumb.

In eontinuarea drumului flacăra va ti preluată 
de marina mexicană și va ii transportată la Vera 
Gr uz. Apoi, ea va fi separată tn cinei flăcări, eare 
vor ii duse eu avionul ia cele einei frontiere ale 
Mexicului. La 11 octombrie, cele einei flăcări se 
vor retntilni la Giudad de Mexieo, la templul az
tec Tecultacan. Torta va fi dusă la stadionul olim
pic la 12 octombrie, data deschiderii Jocurilor.

9 Schimbări în programul 
întrecerilor din Mexic

După cum se știe, au fost operate unele modifi
cări în programul desfășurării J. O. din MexiG. lată, 
de altfel, programul celei de-a XlX-a ediții a 4. ®. 
care va avea loc între 12 și 27 octombrie 1968, 
așa cum a fost el stabilit la recenta Sesiune G.I.®. 
de la Teheran.

12 X i deschiderea festivă ; 13—20 X i atletism ;
17— 20 X i lupte libere ; 23—26 X i lupte greco-ro- 
mane ; 13—19 X; canotaj; 18—21 șl 23—26 X F 
hochei pe iarbă ; 22—24 X i caiac-canoe ; 15, 17, 21 
și 23 X; ciclism ; 13—23 X (la 17 șt Bl X zile de 
odihnă) baschet ; 13—18, 20, 22, 24 $1 26 X ; fotbal;
18— 21, 23—25 șl 27 Xi călărie; 18—28 Xi box;
13— 17 X i pentatlon modern ; 18—17, 19—21 șl
23—26 Xi volei; 18—23 X ; tir; 18—16 șt 18—20 X ; 
haltere; 21—26 X; gimnastică; 17—26 X; natație ;
14— 25 Xi lahtingi 15—26 Xt scrimă; 13—21 șl 
23—26 X i polo pe apă ; 27 X i Închiderea festivă.

Sînt posibile unele modificări tn programul de 
natatle pentru a nu se suprapune cu programul 
de atletism. De altfel, prin Introducerea a 11 probe, 
programul desfășurării întrecerilor la natatie a fost 
mărit de la 7 la 11 zile.

etapa a Vl-a — 14 mai — Aue
— Praga, 185 km; etapa a Vil-a
— 15 mai — Chulmec — Olo- 
moue, 178 km ; etapa a VIII-a
— 16 mai — .Olomouc — Kar- 
vina, 132 km : etapa a IX-a — 
17 mai — Karvina — L. Miku- 
las, 170 km ; etapa a X-a — 18 
mai — L. Mikulas — Presov, 
209 km ; la 19 mai este zi de 
odihnă Ia Presov ; etapa a Xl-a
— 20 mai — Presov — Rzeszow,
189 km ; etapa a Xll-a — 21
mai — Rzeszow — Krakovia,
162 km ; etapa a XIIl-a — 22
mai — Krakovia — Sosnowiec,
137 km ; etapa a XIV-a — 23
mai — Busko Zdroj — Lublin,
181 km ; etapa a XV-a — 24
mai — Lublin — Varșovia,
163 km.

200 m : T. Pulu 22,2 ; 400 m : T. 
Puiu 48,4, A. Deac 48.8; 800 m: 
Alija (Albania) 1:54,0. Gb. Unqu- 
reanu 1:54,2; 400 mg: St. Sat- 
marl 56,2 ; 4 x 100 tn : România 
42,6 ; 4 x 400 m ; România 8:20,9 : 
lungime: M. Zaharia 7,22. H. 
Gogoașe 7,14; prăjină: E. Simie- 
nescu 4,20; greutate: Drlza (Al
bania) 15,09; suliță : V. Bogdan 
60,63; disc: Isa Tare (Albania) 
48,99, S. Hodoș 45,06; ciocan : V. 
Popescu 54,99. D. Popescu 53,94; 
5 km marș: Bimbari (Albania) 
25:35,7; FETE i 100 tn: M. Goth
12.1, E. Nourescu 12,1; 200 m:
E. Nourescu 25,3, M. Goth 25,3;
400 m: M. Filip 58.2, E. Baciu 
58,3,- 800 m: E. Baciu 2:10,0, Dani 
(Albania) 2:15,3, M. Filip 2:16,4; 
lungime : M. Salamen 5,90 ■, înăl
țime : Pronjari (Albania) 1,58; 
greutate: E. Ellc 14,53, L. ©ros 
13,55 ,• disc: L Oros 47,12, G. le- 
nescu 45,01; 4x100 m: România
48.2.

LIXANDRU PÂNDELE
antrenor

(Urmare din pag. 1)

a XVII-a ediții a „europenelor", 
totuși trebuie să subliniem evolu
ția celor șase pugiliști români care 
au ajuns pînă în semifinalele a- 
cestei importante competiții și, în 
mod special, pe aceea a lui 
CONSTANTIN CIUCA și NICO- 
LAE GÎJU — calificați pentru re
uniunea tinală de vineri,

Sîntem convinși că acești doi 
sportivi vor face totul să termine 
cu bine și dificilele întreceri care-i 
mai așteaptă.

La terminarea galei am între
prins o anchetă fulger, solicitind 
părerea unor arbitri și ziariști 
asupra listei viitorilor campioni ai 
Europei. Iată răspunsurile pri
mite :

TINELLI (Italia), arbitra : Ciucă, 
Gîju, Petek, Grudzien, Kulej, Ne- 
mecek, Agheev, Kiseliov, Pozniak, 
Boddington.

NEUDING (Polonia), arbitru: 
Skrzypczak, Gîju, Petek, Grudzien, 
Kulej, Nemecek, Agheev, Kiseliov, 
Pozniak. Boddington.

TTMOSIN (U.R.S.S.), arbitra : 
Ciucă, Giju, Petek, Grudzien, Ku
lej, Nemecek, Agheev, Kiseliov, 
Pozniak, Baruzzi.

SEFIC (Turcia), arbitru : Ciucă, 
Gîju, Tatar, Vujin, Frolov, Neme

IN TURNEELE INTERNAȚIONALE DE ȘAH...
KIEV MOSCOVA

Turneul internațional feminin 
de șah de la Kiev a fost reluat 
cu runda a 7-a, în care Alexan
dra Nicolau a întrerupt cu avan
taj la Kira Zvorîkina. Partidele 
Gaprindașvili — Aleksandria si 
Eretova — Andreeva s-au termi
nat remiză. Bilek a cîștigat la 
Jivkovici și Kozlovskaia la No- 
varra. In clasament conduce 
maestra română Alexandra Nico
lau cu 5 puncte și o partidă în
treruptă, urmată de Nona Ga
prindașvili cu 41/j p. 

cek, Agheev, Kiseliov; Pozniak, 
Boddington.

EPUREANU (România), arbitra : 
Ciucă, Gîju, Petek, Grudzien, Ku
lej, Nemecek, Agheev, Casați, Poz
niak, Boddington.

RAYOMOND MEYER, trimisul 
ziarului parizian „l’Equipe" : Ciu
că, Gîju, Petek, Grudzien, Kulej, 
Nemecek, Agheev, Kiseliov, Poz
niak, Boddington.

JAN WOJDIGA, trimisul ziaru
lui „Przeglad sportowi'*-Varșovia : 
Ciucă, Gîju, Petek, Grudzien, Ku
lej, Nemecek, Agheev, Kiseliov, 
Pozniak, Boddington.

FERNANDO PROIETT1, redactor 
al ziarului „Corriere deîlo sport” ■■ 
Ciucă, Gîju. Petek, Grudzien, Ku
lej, Nemecek, Agheev, Casați. 
Pozniak, Baruzzi.

WALTER WOLF, trimisul ziaru
lui „Hamburger Morgen Post" : 
Skrzypczak, Rascher, Petek. Grud
zien, Kulej, Nemecek, Agheev, Ki
seliov, Pozniak, Baruzzi,

PAUL OCHIALBI, trimisul „A- 
gerpres"; Ciucă, Gîju, Petek, 
Grudzien, Kulej, Nemecek, Agbe- 
ev, Kiseliov, Pozniak, Boddington.

În ceea ce ne privește, înclinăm 
să credenr: în victoria următorilor t 
Ciucă, Giju, Petek, Grudzien, Ku
lej, Nemecek. Agheev, Casați, 
Pozniak, Baruzzi.

Dar, să așteptăm finalele l.„

La reluarea partidelor întrerupte 
ale turneului internațional de mari 
maeștri, Florin Gheorghiu a fost 
întrecut de Gipslis și Boboțov. 
După 8 runde, în fruntea clasa
mentului turneului se găsesc la ega
litate patru jucători : Spasski, Gli- 
gorici, Gipslis și Bobotov, fiecare 
avînd cite 5 puncte. Fl. Gheorghiu 
totalizează 3’A puncte.

LENINGRAD

în turneul international de Ia 
Leningrad, după nouă runde în cla
sament conduce Holmov (U.R.S.S.) 
cu 7 puncte, urmat de Korcinoi 
(U.R.S.S.) și Barcza (Ungaria) cu 
cîte 6 (1) p.

PE SCURT
LONDRA : După patru etape, în 

turul ciclist al Angliei conduce spor
tivul polonez Kozlowski urmat la 
2:25,0 de Sepel (U.R.S.S.) si la 
1:44.0 de Corradini (Italia). Pe echi
pe conduce selecționata poloniei.

NEW YORK : Cea de-a 51-a ediție 
a tradiționalei curse automobilistice 
de viteză pe circuit de la Indiana
polis a fost cîștlgată de A. J. Foyt 
(S.U.A.). care a pilotat o mașină 
..Coyotte Ford". Foyt a stabilit un 
nou record al competiției, acope
rind cele 500 mile (804 km) ale tra
seului cu o medie orară de 243,293 
km. Cîtiva din marii favorlți al 
cursei, Clarke, Andretti. Hill, au 
abandonat.

TOKIO : La Jocurile mondiale uni. 
versltare de vară, programate anul 
acesta la Tokio, între 26 august și 
6 septembrie, și-au anunțat partici
parea studenți sportivi din 45 de 
țări. Tn program figurează nouă 
ramuri sportive : atletism înot, polo 
pe apă. baschet, volei, gimnastică, 
scrimă, tenis și judo.

Fotbal: Juventus,
Așteptate cu un deosebit interes, 

cele două derbi uri din ultima etapă 
a campionatului italian au constituit 
o adevărată lovitură de teatru. Ju- 
cfnd în deplasare, Internazionale a 
pierdut meciul cu Mantova cu 1—0, 
in timp ce Juventus a dispus cu 
2—1 de Lazio! Astfel, campioana 
Italiei (ediția 1966-67) este Juventua 
Torino care a totalizat 49 de puncte, 
fafă de lntemazionale cu 48 p. Și 
ca o curiozitate, singurul gol al 
echipei Mantova a fost înscris de 
fostul jucător al formației Interna
zionale... Di Giacomo (în min. 50).

• în grupa a doua a campiona
tului european, Suedia și Portugalia 
au termina* la egalitate 1—I (0—1), 
la Stockholm.

FtNALIȘTI C.B. *67
muscă CIUCĂ (ROMANIA) — 

Skrzypczak (Polonia)
cocoș GIJU (ROMANIA) — Ras

cher (R F G.)
pană Petek (Polonia) — Tatar (Tur

cia)
semiușoară Grudzien (Polonia) — 

Vujin (Iugoslavia)
ușoară Rule) (Polonia) — Frolov 

(U.R.S.S.)
semi mijlocie W6lke (R.D.G.) —

Nemecek (Cehoslovacia) 
mijlocie mică Agheev (U.R.S.S.) — 
Stachorschi (Poloniai

mijlocie Casați (Itatia) — Kiseliov 
(U.R.S.S.)

semigrea Gerber (R.F.G.) — Poz
niak (U.R S S.)

grea Boddington (Anglia) — Ba
ruzzi (Italia) .

Reuniunea finală a „europenelor" 
va începe vineri ia ora 21 Și va fi 
transmisă prin intermediul televi- 
zunii.

„Finală australiană” 
la Roland Garros: 

Emerson-Roche
Pe terenurile Roland Garros din 

Paris, întrecerile pentru titlurile de 
campioni internaționali de tenis 
Franței se apropie de faza finalelor. 
Reprezentanții României continuă 
lupta în cadrul a două probe de du
blu. După prestigioasa victorie a pe
rechii române Ion Țiriac—llie Năs- 
tase în fața redutabililor Hewitt- 
McMillan (învingătorii din recentul 
turneu de la Roma), reprezentanții 
țării noastre vor întîlni, în semifi
nalele probei de dublu bărbați, pu
ternicul cuplu australian Emerson— 
Fletcher. Aceștia au învins In sfer
turi pe Pietrangeli—Mulligan cn 
6—3, 3—6. 6—2. 6—1. La dublu 
mixt, perechea Ion Țiriac (Romă* 
nia) — Ann Jones (Anglia) a con
tinuat seria victoriilor, întrecînd cu 
6—1. 6—4 pe Alvarez (Columbia) — 
Mandarîno Corronado (Brazilia).

Ieri au fost desemnați finaliștii 
probei de simplu bărbați in persoa
na australienilor Roy Emerson și* 
Tony Roche. Ultimul a dispus suc
cesiv de Drysdale (2—6, 2—6, 
6-3. 6—2, 6—41 și Pilier (3—6, 
6—3, 6—4. 2—6, 6—4). Emerson
l-a învins cu 6—3, 6—4, 6—2 pe 
Gulyas, în ultima semifinală.

Rezultate bune obținute 
de tinerii noștri tenismani

Recent, s-au desfășurat la Kiev 
întrecerile turneului international^ 
de tenis pentru tineret, organizat 
de federația de specialitate din 
R.S.S. Ucraineană. La această 
competiție au participat și trei 
reprezentanți ai tării noastre : 
Viorel Marcu, Dumitra Hărădău 
și Aurelia Cîrnaru. La întoarcere, 
am solicitat amănunte antrenoru
lui Gh. Cobzuc — care a în
soțit pe tenismanii noștri — ob- 
tinînd următoarea declarație : _ „La 
acest concurs, tinerii noștri jucă
tori au dat dovadă de un plus 
de incisivitate și experiență, față 
de ultimele lor apariții competi- 
ționale. Amîndoi băieții s-au com
portat bine, calif ieîndu-se în se
mifinalele probei de simplu, suc
cesul principal revenind lui Vio
rel Marcu, care a ocupat primul 
loc : 3—6, 6—3, 6—3 cu sovie
ticul Șibalov, în finală. Aurelia 
Cîrnaru a evoluat bine Ia dublu 
fete, clasîndu-se pe primul loc, în 
cuplu cu jucătoarea sovietică Bla- 
ghireva".

• La Lima. în .Gupa campio
nilor Americil de Sud" t Univer- 
sitario Lima (Peru) — Colo Colo 
(Chile) 3—0 | meci amical la A- 
tena i Grecia—Anglia (selecțio
nate de tineret) 0—0 I în semi
finalele .Cupei Europei Centrale*; 
Ujpesti Dozsa—F. G. Austria 3-0 
[returul la 7 iunie, la Vlena); 
la Sydney: Scoția—Australia 1—0; 
la Mescova i Dinamo Moscova— 
Flamengo Rio de Janeiro 4—0 ! I 
la Volgograd i Mexic—R.S.F.S. 
Rusă 1—0 (a marcat Barja).

• Meciul U.R.S.S.—Austria din 
eamplonatul european, programat 
la 28 mai, a fost amînat pentru 
tl Iunie.
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