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• După zece ani, o nouă medalie de aur • Sărutul lui Rea I • Porțile 

echipei reprezentative trebuie deschise mai larg

rea- 
știe 
me- 

zece 
Ne-

Evoluția pugiliștilor ro
mâni pe ringul de la Pa
lazzo dello Sport s-a bucu
rat de o deosebită atenție 
din partea specialiștilor, 
încă de la primele meciuri 
s-a remarcat faptul că re
prezentativa țării noastre a 
venit la Roma decisă să 
asalteze pozițiile fruntașe 
ale boxului european. Spre 
bucuria iubitorilor boxului, 
reprezentanții noștri s-au 
întrecut pe sine în această 
confruntare europeană, 
șind — după cum se 
—• să cucerească o 
dalie de aur (Gîjti), la 
ani după succesul lui 
grea la Praga, una de ar
gint (Ciucă) șl patru de 
bronz (Hodoșan, Covaci, 
Chivăr și Monea). Un bi
lanț care, într-o măsură, 
poate fi comparat cu ma
rele succes obținut de 
boxerii români la Olimpia
da de la Melbourne.

Referindu-ne la nivelul 
tehnic al acestor campio
nate, trebuie să spunem 
însă că disputele de la Pal- 
lazzo dello Sport nu s-au ri
dicat la valoarea edițiilor 
precedente. Chiar și fina
lele, urmărite de altfel de

Azi, începe la Atena 
concursul de tir 

„Cupa țărilor latine 
și Grecia**

Cu începere de astăzi și, 
în continuare, sîmbătă și 
duminică, la Atena se va 
desfășura competiția inter
națională de tir „Cupa țări
lor latine și Grecia". între
cerile vor reuni trăgători 
din Italia, Franța, Spania, 
Portugalia, Monaco, Belgia, 
Grecia și România. Sportivii 
vor concura la probele de 
armă standard, armă liberă 
3 x 40 f., pistol viteză, pistol 
precizie, armă liberă 60 f. 
culcat. Tara noastră este re
prezentată de trăgătorii A- 
tanasiu, Tripșa, Rotaru, Bra- 
tu, Giușcă, Maghiar, Petres
cu, Șandor și Ferecatu.

Ionel David || folosință

In ziarul nostru a fost criticată — nu de mult — starea jalnică a ștrandului din Me
diaș. Cei ce răspund de acest ștrand au efectuat reparațiile necesare, astfel că el a fost dat in 

i în bune condiții. Foto îl

telespectatorii noștri, au 
fost, cu cîteva excepții, de 
slabă calitate. Echipa Ita
liei, de pildă, a fost e 
„umbră* a celei pe care 
au prezentat-e Rea și 
Poggi la București, în 1959. 
Oricîtă bunăvoință am 
avea, nu putem să compa
răm pe unul dintre actua
lii componenți ai „squa- 
dreî azzurra", cu celebrii 
Benvenuti, Sitrl, Napoleoni, 
De Piccoli sau Masteghin, 
care alcătuiau „naționala* 
Italiei prin anii 1957-1959. 
Gu toate că în final au 
cîștigat 0 medalii de aur, 
nici boxerii sovietici n-au 
mai impresionat așa cum 
reușiseră la „europenele" 
trecute (nu s-au mal deta
șat de ceilalți participant), 
în schimb, boxerii polonezi 
au confirmat, în bună mă
sură, așteptările, antreno
rul lor, Felix Sztamm, do- 
vedindu-se și de data a- 
ceasta un maestru neîntre
cut. El a urcat în ring 
cîțiva sportivi de certă va
loare (Skrzypczak, Galasz-

ka, Grudzien, Kulej) care 
au produs o excelentă im
presie.

★
Cucerind șase medalii, și 

ocupînd locul trei în cla
samentul pe națiuni, boxe-

Concursul international de atletism
Un duel interesant: Samuels (Cuba)-

Costache (România) la aruncarea ciocanului
O bună parte din lotul atleților cu

banezi care se pregătesc pentru Jocurile 
Pan-Americane se află de marți în Ca
pitală pentru a lua parte la întrecerile 
concursului internațional de pe Stadio
nul Republicii. O altă parte a acestui 
lot va evolua în concursul de la Roma.

Cel mai valoros atlet dintre oaspeții 
noștri este aruncătorul de ciocan ENRI
QUE SAMUELS, recordman al Cubei cu 
68,11 m. Anul acesta el a înregistrat 
66,08 in, la recentul concurs de la Sofia.

lată numele cîtorva dintre atleții cu
banezi: Pablo Montes 200 m — 21,0, 
400 m — 48,0; Radovaldo Diaz 200 m
— 21,4 m — 47,4; Abelar do Pacheco 
lungime — 7,66 m; Jose Hernandcy 
triplu — 15,85 m; Roberto Fernandez 
prăjină — 4,40; Fidel Estrada greutate
— 16,42 m; Barvaro Canizares disc — 
53,97, Javier Moreno disc — 52,07; 
Justo Perello suliță — 74,00; Francisco 
Mena suliță — 72,36; FEMEI: Aurelia 
Penton 200 m — 25,0, 400 — 57,5;

Irene Martinez lungime — 6,06; Cari- 
dad Aguiero disc — 48,68 m.

Lotul cubanez este însoțit și de antre
norul Vladimir Bulatov, fost recordman 
al U.R.S.S. la săritura cu prăjina.

0 în cadrul unui recent concurs des
fășurat la Riga, tînărul NICOLAE PER- 
ȚEA a cîștigat proba de 110 mg cu 
rezultatul de 14,6 s. El l-a învins pe 
sovieticul Bondarenko (14,8 s), creditat 
cu un rezultat de 14,1 s în acest sezon. 
La lungime, Doru Bădini s-a clasat al 
doilea cu 7,17 m.

• Cu cîteva săptămîni în urmă,
Gheorghe Zîmbreșteanu ne-a anunțat că 
pentru acesL concurs elevul său PETRE 
ASTAFEI și-a stabilit ca obiectiv îm
bunătățirea recordului republican la să
ritura cu prăjina (4,82 m). II aș
teptăm !

• Sîmbătă și duminică, în zilele con
cursului, elevii bucureștcni vor avea in
trarea gratuită în cele două peluze ale 
Stadionului Republicii.

Anul XXin Retrospectiva „(ursa Păcii" XX (in)

Nr. 5301 Poate ciclismul românesc 
să dobindească succese în arena 

internațională ?
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Campionul european, K'icolae Giju (stingă), in partida eu 
lonezul Galaszka

- • -po' i
1‘ oto: Aurel Neagu I

rii noștri s-au imous în I 
marea confruntare euro-1 
peană de la Roma. De alt- 
fel, evoluția constant bună I

R. CALARAȘANU 1 
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Petre Astafei va lupta în acest concurs să-și îmbunătă
țească recordul țării. Foto : A. Neagu

A 20-a aniversare a clubului sportiv Steaua
a 20-a 
sportiv 
a avut 

Academiei Mili- 
o adunare festi- 
euvîntul colonel 
Pândele, preșe-

Cu prilejul celei de 
aniversări a clubului 
Steaua, joi la amiază 
loc în aula 
tare generale 
vă. A luat 
Maximilian ------------ r.-r-
ditele clubului Steaua, care a 
arătat însemnatele realizări ob
ținute de sportivii mili
tari în decursul celor două 
decenii. înființat în anul 1947 
cu numai 5 secții, clubul spor
tiv Steaua numără astăzi 22 
de secții pe ramuri de sport, 
cu peste 1300 sportivi legi
timați. Sportivii de la Steaua 
au repurtat remarcabile suc
cese in competițiile de anver
gură : 62 de sportivi au fost 
medaliați la campionatele mon-

Desigur, pro- 
n-a fost epuizată, 

și specialiștii

con- 
tu- 

care
Pe 

co
le

ne

Iln partea a doua a ma
terialului retrospectiv pri
vind comportarea cicliști- 

, lor noștri la cea de a
XX-a ediție a „Cursei Pă- 

' cii* am înfățișat unele 
I dintre cauzele care au ge

nerat regresul ciclismului 
1 românesc. ~

blema 
Tehnicienii 
sportului nostru cu pedale, 
sportivii și activiștii pot 
și trebuie să-și aducă 
tribuția la elucidarea 
turor cauzelor pentru 
rutierii noștri bat pasul 
loc, și pentru aceasta 
Ioanele ziarului nostru 
stau la dispoziție.

în materialul de față 
vom ocupa de perspective
le ciclismului românesc. 
Subliniem și de această 
dată că o mare parte din 
materialul documentar pen
tru alcătuirea acestui ar
ticol a fost cules cu pri
lejul unor ample discuții 
purtate cu antrenori și teh
nicieni, cu sportivi și ac
tiviști ai ciclismului nos
tru.

Vom porni de la faptul 
că, deși în ciclismul nos
tru au existat și există 
numeroase carențe, in ul
timii ani am reușit totuși 
să ne afirmăm într-o serie 
de competiții de amploare. 
Locurile II și III în clasa
mentul general al „Cursei 
Păcii" (1964 și — respectiv 
— 1961), cele 7 locuri I 
în clasamentele individuale 
pe etape în aceeași mare 
competiție, locul IV în 
proba de 100 km contra
timp pe echipe la cam
pionatele mondiale din 
Franța (1964), locul V în 
proba olimpică individuală 
și locul VI la echipe (J.O. 
de la 
cursa 
Paris 
1963),

Roma), locul I în 
Paris — Rouen — 
(G. Moiceanu 1962, 
locul II în .Turul

diale, 15 au obținut medalii 
la Jocurile Olimpice și 60 la 
campionatele europene. în de
cursul celor 20 de ani spor
tivii militari au cucerit 249 
de campionate pe echipe, 14 
cupe republicane și 1196 ti
tluri de campioni republicani. 
Ei au stabilit peste 1000 de 
recorduri republicane. în pre
zent 33 de sportivi de la Stea
ua sînt purtători ai titlului 
de maestru emerit al sportului 
iar alți 303 de maestru al 
sportului.

în cadrul festivității repre
zentanții altor cluburi spor
tive au felicitat pe sportivii 
de la Steaua. Luînd cuvîntul, 
tov. Angliei Alexe, președin-

î------------- ---
Serbiei' (Ștefan Suciri, 
1966), locul III în „Cir
cuitul regiunii Bordeaux" 
(Ștefan Suciu, 1967) și încă 
alte performanțe vin să 
demonstreze că sportul cu 
pedale românesc și-a creat 
o frumoasă „carte de vi
zită" în arena internațio
nală. Cui se datorează a- 
cest lucru ? în primul rînd, 
faptului că au fost create 
condiții foarte bune de 
lucru în cadrul loturilor 
republicane și, apoi, pen
tru că antrenorii noștri 
(toți foarte muncitori si, 
în plus, unii dintre ei si 
foarte pricepuți) au știut 
să pună în valoare talen
tul deosebit pe care-1 au 
multi dintre rutierii ro
mâni. Este, deci, un merit 
al tuturor factorilor de 
care vorbeam, un merit 
al tuturor activiștilor en
tuziaști și competenți de 
care dispune ciclismul ro
mânesc. Nu putem trece 
însă cu vederea faptul că 
(așa cum am subliniat si 
în articolul precedent), a- 
ceastă muncă în campanii 
n-a putut asigura ciclismu
lui șansa 
creștere 
nentă.

Ținînd 
rezultate 
pania celor mai buni 
tieri din lume, se poate spu
ne că sportul cu pedale 
românesc are posibilitatea 
să aducă mișcării noastre 
sportive noi performante 
de valoare în marile con
fruntări internaționale. Pen
tru început, aceste pers
pective se îndreaptă către 
probele de contratimp, în 
care ponderea e ai forța 
și buna pregătire și mai 
puțin tehnica și tactica. 
Pentru campionatele mon-

HRISTACHE NAUM

de a cunoaște o 
gradată, perma- 

cont de aceste 
obținute în com- 

ru-

(Continuare in pag. a 2

Canotorii români

pe pistele de apă

ale Europei

Sezonul internațional de 
canotaj academic este în 
plină desfășurare. La con
cursurile programate în zilele 
acestea pe pistele de apă eu
ropene vor fi prezenți și re
prezentanții schifului româ
nesc. Astfel, echipajele fe
minine ale României își 
inaugurează sezonul inter
național astăzi la Praga, pe 
Vltava, cu prilejul tradiționa
lului „patrulater", în compa
nia schifistelor din R.D. Ger
mană, Polonia și Cehoslova
cia. Sîmbătă și duminică ca
notoarele noastre își vor 
apăra șansele în „Regata 
Praga“, iar peste o săptămînă 
în „Regata Griinau", la Ber
lin.

Vîslașii și ramerii români 
(și ei în echipă completă) își 
vor măsura forțele sîmbătă 
și duminică în „Regata Man
nheim” (R.F. a Germaniei). 
Apoi echipajele noastre se 
vor deplasa la Berlin, unde 
vineri 16 iunie vor lua startul 
la „patrulater" (aceeași parti
cipare ca la fete), iar în ur
mătoarele două zile la între
cerile „Regatei Griinau", care 
se anunță deosebit de valo
roase.

tele UCFS, a arătat rolul im
portant pe care-l au sportivii 
militari în dezvoltarea miș
cării de cultură fizică din țara 
noastră, subliniind victoriile 
repurtate de aceștia în dife
ritele competiții internaționale.

în încheierea festivității a 
vorbit general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, care, după 
ce a arătat importanța acestui 
eveniment în activitatea clu
bului, a felicitat pe sportivii 
militari urîndu-le noi succese. 
Participanții au urmărit apoi 
un film documentar realizat 
cu ocazia celei de a 20-a ani
versări a clubului sportiv 
Steaua.

(Agerpres)



Duminică, la cuplajul fotbalistic de 
pe „23 August", locuri berechet I îmi 
aleg un sector mai spre poarta Rapi
dului și dau să Intru.

— îmi permiteți ?
_ Rezervat ! spune omul de la con

trolul biletelor.
— Rezervat, pentru cine ? întreb.
_ Rezervat, pentru noi t strigă ci

neva din tribună. Lămurit 7.
— Panait l îl apostrofează o voca. 

Așa te oorțl cu dumnealui 7
— Chiar / spun. Așa vă purtați cu

mine ? . „
— Vă rog să luațl loc t continuă 

vocea.
— sînteți foarte amabil...
— Dv. sînteți foarte amabili că 

venlți in mijlocul nostru.
— In mijlocul cui ? mă intere

sez eu. -x .
— In mijlocul unor președinți fi 

secretari de asociații sportive bucu- 
reștene.

— îmi pare bine ! zic.
— Și nouă ne pare bine, tovarășa 

reporter !

CICLISMUL ROMANESC
în primele 6 locuri, 

tehnicienilor șl a noas- 
rezultat care a și fost 
prilejul edițiilor ante- 
acelorași mari între- 
accidentul stupid al

îmbogă- 
de care 
implicit 
el anul 
trebuie 
schimb.

(Urmare din pag. 1) 
dlale din anii Î967 și 1968 și 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico avem resurse 
de a alcătui o echipă care să 
se claseze 
Este opinia 
tră, este un 
obținut cu 
rioare ale 
ceri. Fără 
neprezentării lui Ion Cosma la 
startul cursei de la Tokio, astăzi 
am fi beneficiat poate de o mare 
afirmare internațională în această 
probă. Pentru realizarea acestor 
perspective avem un colectiv de 
tehnicieni capabili să omogeni
zeze echipa, să dea posibilitatea 
rutierilor să se prezinte la ma
ximum de valoare.

Fără îndoială că rămînlnd doar 
la realizarea acestor obiective 
ne-am menține pe linia muncii 
de „laborator*, a neexplerării po
tențialului nostru. Se impune, 
deci, paralel cu pregătirea echi
pei pentru J.O. și ChL să luăm 
măsurile necesare pentru a asi
gura ciclismului românesc o con
tinuă creștere cantitativă și ca
litativă, impunerea sa în arena 
internațională. Pentru aceasta, • 
primă condiție constă în îmbu
nătățirea bazei materiale. Înce
putul a fost făcut în acest an 
prin triplarea numărului de bi
ciclete (față de anul precedent) 
ce vor fi distribuite secțiilor. Ac
țiunea trebuie continuată șl, pe 
măsura posibilităților, 
țită. Numărul baieurilor 
dispune federația și — 
— secțiile a crescut și 
acesta Aceeași atenție 
acordată șl pieselor de

Calendarul competițional simte 
nevoia unei permanente lărgiri. 
In aproape toate țările fabricile 
de biciclete contribuie la dez
voltarea ciclismului, organlzînd 
competiții și stimulîndu-i pe ru
tieri. Ne-am făcut credem dato
ria atrăgînd prin intermediul zia
rului nostru, atenția fabricii de 
biciclete „Carpați” asupra acestei 
probleme. Așteptăm răspunsul 1

O mare pondere o au, în multe 
țări din Europa, întrecerile orga
nizate de diferite ziare. Ziarul 
nostru va trebui șl el să-și facă 
mai simțită prezența (în alți 
era unul dintre tradiționalii 
ganizatori ai întrecerilor de 
sea și de pistă).

A. S. Loto-Pronosport — merituos 
colaborator al F.R.C. la organi
zarea „Turului României* — îșl 
poate, desigur, mări și ea aria 
sprijinului acordat sportului cu 
pedale. Cluburile șl asociațiile 
sportive (cum poate fi explicat 
faptul că Dinamo, clubul cu cea 
mai puternică secție de ciclism 
din țara noastră, n-a găsit fon
duri pentru organizarea „Cursei 
munților' In acest an, în timp 
ca alte cluburi șl asociații cu • 
bază materială mal restrînsă — 
Voința, Dezrobirea Brașov ș.a. —

ani 
or- 
șo-

| ION STAICU |
A încetat din viață Ion Staicu, 

arbitru internațional de lupte și 
antrenor de lupte și bob, neobo
sit activist sportiv, apreciat pentru 
hărnicia și competența sa. Tova
rășii de muncă și sport îi vor 
păstra o vie amintire.

Federația Română de lupte 
.Fluierat a Română de schi și bob 

A. S. „Carpați“-Sinaia

SECTORUL REZERVAT!
— Decii mă cunoașteți ?
_ Cine nu vă cunoaște! Cine nu 

vă citește I Foiletoanele dv. sînt 
pentru noi...

— Exagerați I
— Cîtușl de puțin. Ce mat : aveți 

umor I In special cînd criticați aso
ciațiile sportive din Capitală.

— Ei, sigurt mai sînt unele care 
merg slăbuț.

_ Cum le descoperlți lipsurile, to
varășe reporter ?

— E chestie, ca să zic așa, de 
fler I...

— Curat de I
— Pe urmă, am și niște întrebări 

care nu iartă I La care nu rezistă 
nici un președinte sau secretar de 
asociație l

— Sînteți amabil să ne puneți și 
nouă o întrebare din aia ?

— Considerați, de pildă, că munca 
de selecție cu juniorii n-a avut și 
unele scăderi în ultimii cinci ani T

— N-a avut I La noi, în asociația 
sportivă ..Stăruința", bunăoară, nu

au putut face acest efort 7), co
misiile regionale și raionale pot 
și trebuie să-și aducă o contri
buție mai consistentă la organi
zarea activității competiționale. 
F.R.C. va găsi, desigur, mijloace 
de stimulare a acestor organiza
tori, îndeosebi prin a le asigura 
la startul competițiilor cicliști de 
valoare.

Selecția și promovarea cicliști
lor în activitatea competițională 
trebuie făcută cu mai mult dis- 
cernămînt. Așa cum clubul spor
tiv Steaua (și altele) a deschis 
un centru de canotaj în Deltă 
pentru depistarea talentelor, sec
țiile de ciclism care vor să-și 
asigure cadre valoroase pot face 
acest lucru în regiunile de mun
te. în orice caz, se impune mai 
multă seriozitate, mai multă răs
pundere în promovarea viitorilor 
cicliști. Cuprinderea lor în acti
vitatea competițională nu trebuie 
să se facă sub semnul performan
țelor imediate (lucru care duce 
la forțarea prematură a unor ti
neri rutieri), ci cu scopul de a 
fi pregătiți și verificați în între
ceri corespunzătoare vîrstei și 
calităților acestora.

în antrenamentul ciclistului de 
astăzi au apărut noutăți. Una 
dintre ele — verificată în dis
cuțiile cu antrenorii Lucien Acou 
(Belgia), Oscar Plattner (Elveția) 
și Robert Oubron (Franța) —este 
aceea că cuantumul kilometrilor 
de pregătire efectuați în antre
namente se micșorează astăzi în 

• favoarea celor făcuți în compe
tiția De pildă, dacă la startul unei 
întreceri de amploare antrenorul 
dorește să-și prezinte elevii cu un 
număr de 10 000 km de rulaj, 
el efectuează 2 500—3 000 de ki
lometri în pregătire individuală 
sau în colectiv (adică plafonul 
necesar pentru ca ei să facă față 
unei competiții cu kilometraj re
dus) și, apoi, îi pregătește de-a 
lungul a 7 000—7 500 km în com
petiții cu kilometraj și grad de 
dificultate crescînde. Se merge 
deci pe principiul că eficacitatea 
competiției este mult, mai mare 
în pregătirea alergătorului în 
ceea ce privește rezistența, re
zistența în regim de viteză, teh
nica și tactica. La noi, forțați de 
clima dură 
gătirea se 
verse. Cea 
lucru este 
namente și 
în competiții. Există soluția ca 
Iotului republican — care tre
buie să fie în formă în primă
vară— să 1 se ofere posibilitatea 
participării în timpul iernii la 
întreceri organizate în țări cu o 
climă mai favorabilă rulajului. 
Polonezii au participat în acest 
an — cînd au și cîștigat „Cursa 
Păcii* — la tururile Mexicului 
și Cubei, la competiții pe etape 
în Franța și Belgia. Și acest 
exemplu nu este singular. S-ar 
rezolva, astfel, problema lotului 
republican. Pentru restul cicliști
lor ar trebui să se pună în tim
pul iernii un mai mare accent 
pe pregătirea fizică generală și 
specifică și pe un rulaj in limi
tele celor discutate. Apoi, din 
primele zile cu temperatură ac
ceptabilă să se organizeze, gradat 
și continuu, competiții. Incepînd 
de la una-două pe săptămînă se 
poate ajunge la 3—4.

Am ales doar cîteva probleme 
mari. Ele comportă discuții ample 
și avem convingerea că vor fi 
făcute. Cert este că punînd lao
laltă umărul se va putea asigura 
ciclismului românesc viitorul pe 
care-1 merită. Acum așteptam cu- 
vîntul și hotărîrile celor în drept 
să le ia I 

din timpul iernii, pre- 
lace în procente in- 
mai mare cantitate de 
înregistrată în antre- 
numai 20—25 la sută

s-a întîmplat așa ceva. întrebați 
și clubul Gloria !'

— Mă rog... Oare trecerea norme
lor pentru Insigna de polisportiv a 
avut același ritm constant în toate 
cele patru anotimpuri ale anului ?

— Același ! Notați: asociația spor
tivă I.P.L.M. din cadrul clubului 
sportiv raional Progresul f

— Se poate... Excursiile, diversele 
acțiuni recreative, n-au încărcat 
prea mult activitatea sportivă de 
masă ?

— N-au încărcat ! V-o spune pre
ședintele asociației sportive I.R.C.R. 
din raionul „23 August1*.

— Formidabil t
— Mai puneți-ne o întrebare ț in

sistă cetățeanul care m-a invitat să 
iau loc în tribună.

— Nu mai pun nici o întrebare! 
Am plecat!...

★
— Mergeți în alt sector 7 mă în

trebă omul de la controlul biletelor. VASILE TOFAN

Luptă în pluton P. Romoșan

KgW & < ■ 
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tBEBi „Zonele“ campionatului republican
GALAȚI, 8 (prin telefon). La ora 

începerii reuniunii, organizatorii au 
constatat că instalația de lumină 
este defectă (!), ceea ce denotă lip
sa de interes față de această im
portantă competiție. Primele me
ciuri au fost, în general, echili
brate, de bun nivel tehnic, partida 
dintre bucureștenii I. Lungu și G. 
Pometcn intrecînd toate așteptările. 
După două minute, în care s-au 
schimbat lovituri puternice, Lungu 
primește un avertisment pentru 
atacuri cu capul, după care, în 
urma unui schimb, este trimis la 
podea și numărat. în finalul repri
zei el recepționează o nouă lovitu
ră, fiind 
egală (a 
Pometcu 
de mare
dit o pregătire fizică superioară, 
care i-a permis să termine meciul 
în forță și să cîștige greu, la punc
te. ALTE REZULTATE : Lume- 
zeanu (Buc.) b.p. Momoiu (Bacău) ; 
Nicolae (Oradea) b. ab. 2 Manea 
(Buc.) ; Negoescu (Buc.) b. ab. 2 L.

numărat. După o repriză 
doua), a fost rindul lui 
să treacă prin momente 

dificultate. Lungu a dove-

ASCENSIUNEA PUGILIȘTILOR ROMÂN!
(Urmare din pag. 1)

parizian, „L’Equipe”, 
Meyer, remarca, de 

„boxul clar și ținuta 
a pugiliștilor români",

a reprezentanților boxului româ
nesc a fost comentată în termeni 
elogioși de presa italiană, de nu
meroșii specialiști străini prezenți 
în jurul ringului de la Palazzo 
dello Sport. Trimisul special al 
ziarului
Raymond 
exemplu, 
frumoasă
iar comentatorul sportiv al agen
ției «France Presse" evidenția 
„ascensiunea echipei de box a 
României, situată pe locul trei, 
după redutabilele echipe ale Po
loniei și U.R.S.S.”. Echipa Româ
niei, ne declara antrenorul „squa- 
drei azzurra". Natale Rea, a făcut 
mari progrese după campionatele 
europene din 1965, atît în ceea 
ce privește pregătirea fizică, cît 
și pe plan tehnic. Ne amintim 
cu plăcere momentul în care Ni
colae Gîju s-a dus să-i strîngă 
mîna antrenorului Rea, după stră
lucita sa victorie asupra italia
nului Pieracci, de momentul cînd 
Rea l-a sărutat și îmbrățișat pe 
pugilistul nostru, în semn de 
adîncă prețuire.

Succesul boxerilor noștri lasă 
să se întrevadă marile posibili
tăți ale tinerilor care practică 
această ramură sportivă. Încă o 
dată se confirmă că boxul româ
nesc are reale posibilități, că în

— Da, în alt sector ! spun necăjit.
— Vă înțeleg... Și totuși, întrebă

rile n-au fost
— N-au fost.
— Problema 

Insigna de 
sportive de masă—

— Nimic n-a mers I spun.
— Normal.
— De ce normal ? Oare trecerea 

normelor pentru Insigna de poli
sportiv nu putea să aibă și un ritm 
variat în cele patru anotimpuri ?

— Nu putea ! Asta ar fi presupus 
activitate! Or, dv. ați nimerit...

— Spune, omule, nu mă mai fier
be !

— Ați nimerit... într-un sector re
zervat unor președinți și secretari 
de asociații sportive -bucureștene, 
care n-au făcut nimic anul acesta !

— îmi permiteți să iau din nou 
loc în tribună ?...

de loc ușoare I

muncii de selecție, 
polisportiv, acțiunile

Gorea (Reghin) ; Constantinescu 
(Craiova) b. ab. 2 Sâșeanu (Iași) ; 
Cojocaru (Or. Gh. Gheorghiu-Dej) 
b. ab.l Bălănescu (Tim.) ; Anghel 
(Buc.) b. ab. 2 Sișu (Bacău).

PAUL IOV AN

CRAIOVA, 8 (prin telefon). Sur
priza primei gale, disputată 
miercuri, a constituit-o infrîngerea 
constănțeanului Răgălie, de către 
tinărul Grăjdeanu (București). Ră
gălie a dominat net aproape două 
reprize, dar în ultimele secunde 
ale rundului doi a abandonat! Par
tida cea mai apreciată de specta
tori au oferit-o C. Crudu și Gh. 
Stan (ambii din București), in care 
primul a învins la puncte. Celelalte 
rezultate: Mihai (Brăila) b. ab. 1 
Gorchiș (Baia Mare); Momoiu 
(Brașov) b.p. Ispas (Buc.); Mihăi- 
leanu (Buc.) b. ab.2 Rusnac (Baia 
Mare); Costin (Tim.) b.p. 
(Buc.); Lazea (Arad) b.p. 
(Constanța); Olteanu (Buc.) 
Șerban (Bacău); Cimpeanu 
b. ab. 1 Dicu (Buc.) ; Alexe 

Rusu 
Baciu 

b. ab. 2 
(Buc.) 
(Buc.)

sălile noastre de antrenament vin 
numeroase elemente talentate 
care trebuie date în grija unor 
antrenori competenți. Porțile e- 
chipei reprezentative trebuie însă 
deschise mai larg, deoarece, așa 
cum s-a observat și Ia campio
natele europene, la unele cate
gorii de greutate (semiușoară, 
mijlocie, ușoară, semigrea, grea) 
actualii titulari nu mai dau ran
damentul scontat.

Ar fi o greșeală de neiertat 
să ne culcăm pe Iaurt Trebuie 
să ajungem acolo, îneît la fiecare 
categorie să avem cel puțin o re
zervă de valoare apropiată titu
larului. La „muscă" Constantin 
Ciucă rămîne un element de ba
ză al echipei naționale. El tre
buie însă să-și remedieze unele 
lacune. în primul rind va trebui 
să învețe să dea serii de lovituri 
la corp, să-și tempereze nervii 
(din care cauză continuă încă 
să lovească neregulamentar) și, 
ceea ce este foarte important, să 
capete o pregătire fizică optimă, 
care să-I ajute să ducă lupta în 
tempo uniform. Constantin Stanei 
a dovedit că poate face progrese 
mari, acțiunile sale ofensive fiind 
mai bine gîndite. Dacă va ajunge 
la o viteză de execuție mai mare, 
la o mai mare mobilitate, sîntem 
convinși că „ușorul" Vasile An-. 
toniu va obține succese de răsu-

• La baza sportivă Universita
tea Timișoara, a avut loc un inte
resant concurs de aruncări la coș 
la care au participat peste 60 de 
copii instruiți în cadrul secțiilor 
clubului Universitatea și Școlii 
sportive. întrecerea a constat din 
cîte 10 aruncări libere, din aler
gare și din dribling. Iată primii 
clasați: băieți : D. Muscanu (Uni
versitatea) ; fete : Iudit Mesinger 
(Școala sportivă).

• Campionatul de copii al ora
șului Timișoara a fost cîștigat de 
echipele Universitatea, antrenate 

de Fr. Printz la băieți și Felicia 
Negru la fete. (P. Arcan-coresp. 
principal).

DE MASA

La sfîrșitul acestei luni, mai exact 
între 30 iunie și 2 iulie, orașul Cluj 
va găzdui un interesant concurs in
ternațional de tenis de masă pentru 
juniori. Vor lua parte tineri sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Ungaria și. bineînțeles, Româ
nia. întrecerile vor constitui ultima 
verificare serioasă pentru juniorii 
respectivi înaintea celei de a X-a e- 
diții a „Criteriului european de ju- 
niori“ care se va desfășura în loca
litatea Vejle din Danemarca, între 
30 iulie și 4 august.

Dacă juniorilor noștri cei mai 
buni li s-a asigurat acest program 
competițional internațional și colegii 
lor și mai tineri — copiii — își au și ei 
întrecerile lor. Este vorba de con
cursul republican al copiilor. Locul 
de disputare: orașul Tg. Mureș, in 
zilele de 5, 6, 7 iulie. Vor fi pre
zenți sportivi reprezentînd toate cen
trele de copii.

b. ab. 2 Stoian (Brăila).
T. COSTIN și V. POPOVICI

corespondenți

CONSTANȚA, 8 (prin telefon).
O dată cu primul sunet de gong, 

și pînă la terminarea galei inaugu
rale a etapei de zonă a campiona
tului republican individual, boxerii 
au luptat cu o mare ambiție, ne- 
uitînd insă nici latura spectaculară 
a meciurilor. Davidescu, Otvoș, Ni- 
culescu și alți pugiliști prezenți in 
această zonă au lăsat o excelentă 
impresie. REZULTATE TEHNICE : 
Davidescu (Buc.) b.p. Nica (Ora
dea) ; Molnar (Tim.) b.p. Ursulescu 
(Tg. Mureș) decizie eronată ; Otvoș 
(C. Turzii) b. ab. 3 Miron (Buc.) ; 
Deicu (Buc.) b.p. Gologan (Buc.) ; 
Silberman (Buc.) b.p. Săvescu (Ga
lați) ; Vișinescu (C-lung Muscel) 
b.p. Crăciun (Buc.) ; Majai (Cluj) b. 
ab. 1 Marconi (Tim.) ; Niculescu 
(Buc.) b.p. Banea (Buc.) ; M. Mariu
țan (Buc.) b. ab. 3 Mărgean (Brăila); 
Maier (Tim.) b.p. Pîrvu (Cimpina).

C. GOLDENBERG — coresp.

la Nemecek (Cehoslova- 
urmare a loviturilor dure 
le-a recepționat. Hodoșan 
un boxer pe care putem

net, ținînd seema de forța apre
ciabilă a loviturilor sale. Cele 
două victorii realizate de Ion 
Hodoșan asupra italianului Scano 
și asupra campionului european 
Tamulis (U.R.S.S.), l-au situat pe 
„semimijlociul" nostru printre fa- 
voriții categoriei. In semifinală, 
Hodoșan a pierdut însă fără drept 
de apel 
cia), ca 
pe care 
râmîne 
conta, cu condiția să-și îmbună
tățească radical procedeele de 
apărare, să folosească scăderile de 
nivel și eschivele, într-un cuvint, 
să capete o mai mare mobilitate. 
Același lucru se poate spune și 
despre Ion Covaci, care va tre
bui să lucreze foarte mult pen
tru eliminarea actualelor sale 
deficiențe tehnice. Deși a adus 
în țară o medalie de bronz, to-’ 
tuși de la Ion Monea avem pre
tenții mai mari, Lui îi lipsește 
însă moralul, dorința fierbinte de 
a cîștiga, fapt care l-a împiedicat 
să realizeze o performantă mal 
bună. Vasile Mariuțan a fost se
lecționat în echipa pentru „euro
pene” în speranța că... cine știe 7 
Greul nostru a 
mul meci cu 
(R.D.G.), după 
la campionate 
spectator.

pierdut însă pri- 
tînărul Schlegel 

care a participat 
în calitate de...



CUVÎNTUL
OPINIEI 
PUBLICE

Revenim astăzi cu o nouă sinteză a numeroaselor scrisori primite 
de la cititorii noștri. Dacă în primele zile după eșecul de la Ziirich 
tonul lor era plin de indignare la adresa „eroilor" acestei rușinoase 
pagini din istoria fotbalului nostru, cititorii se ocupă acum mai ales 
de căile pe care trebuie să meargă de aci încolo acest sport. Ei fan 
o serie de propuneri, unele foarte interesante, care merită să fie 
luate în seamă de cei ce se ocupă acum de destinele fotbalului 
nostru.

DESPRE ETICA JUCĂTORU
LUI

înainte de a prezenta aceste 
propuneri este bine să ne ocu
păm — pe scurt — despre etica 
jucătorului care îmbracă tricoul 
national. problemă căreia dr. 
GEORGE CIULPAN din Bucu
rești îi consacră multe pagini. 
Printre altele, el scrie: „Un ju
cător de fotbal o dată selecțio
nat în echipa națională trebuie 
să se considere un luptător, și 
lui i se cer sacrificii neprecupe
țite. Neuitate îmi vor fi, ca să 
dau un exemplu, fețele crispate, 
obosite și nădușite ale jucătorilor 
englezi și vest-germani după în
cheierea finalei ultimului campio
nat mondial. Cu ce eroism și-a 
apărat fiecare echipă prestigiul 1“ 
De aceeași chestiune se mai ocu
pă în scrisorile lor MIHAI DI- 
NULICĂ — București și NICO- 
LAE. HANGIU — Orăștier Notăm 
din scrisoarea primului: „..fot
baliștii de azi nu prea știu cum 
se muncește și cum se cîștigă 
salariul, nu știu cită sudoare 
curge pe fruntea unui oțeiar, a 
unui forjor, strungar, lăcătuș etc. 
Unii dintre ei vin doar să-și ri
dice leafa de la locurile unde 
muncesc, sau mai bine zis ar 
trebui să muncească și nici mă
car bună ziua nu ne dau. Trec 
prin viață fără să cunoască efor
turile muncii... Ei ar trebui să 
știe că noi, muncitorii, sîntem 
foarte supărați pe ei atunci cînd, 
pe terenul de sport, par a fi 
niște începători care nu pot să 
lege trei pase, nu anticipează 
jocul, jiu știu să tragă Ia poartă". 
Despre chestiuni asemănătoare 
ne-au mai scris G. DOME — 
Cluj, 1. P. CONSTANTINESCU — 
București, EMILIA CIPERE — Tr. 
Severin, GRIGORE BRADU — Ga
lați, DUMITRU Ț1NȚAR1 — Arad, 
P. STAN — Cluj, S. SĂLCEANU
— Cernavodă, ing. A. LAȚIU — 
Oradea, PETRE BRAICA și GH. 
GHENDEL — Petroșeni, G. PO- 
LIENI — București, T. ANDREI — 
Rm. Sărat, IOAN ZA1ȚOV — Ti
mișoara, O. GAVRIL — Baia Ma
re, UN GRUP DE ELEVI de la Li
ceul din Aleșd, MARIUS RO$CA
— Cluj.

Un alt cititor, S. SLĂTINEA- 
NU din București, se întreabă 
și — totodată — ne întreabă: 
„Jucătorii care au înscris ruși
nea sportivă din Elveția ț...) sînt 
(...) și maeștri sau maeștri eme- 
riți. Oare această calitate nu 
poate fi revăzută ? N-ar putea 
fi retrasă acelora care s-au com
portat atît de lamentabil la Zu
rich ?" Noi adăugăm : poate că 
ar fi bine să se revadă și cate
goria de încadrare a antrenorilor 
din colectivul care a „pregătit" 
echipa pentru meciul de la Zu
rich. ZAHARIA MUREȘAN din 
Baia Mare șl DUMITRU DAVID 

ȘTIRI • NOUȚ ĂȚI • ȘTIRI • NOUTĂȚI • ȘTIRI • NOUTĂȚI
ÎNCEPE FAZA FINALA 

A CAMPIONATULUI DE JUNIORI

încheindu-se atît faza preliminară a -cam
pionatului republican de juniori cit și cam- 
pionatele regionale de juniori, duminică va 
avea loc prima etapă, șaisprezecimile, din ca
drul turneului final. Iată programul: SU
CEAVA : C.S.M.S. Iași — Fulgerul Dorohoi ; 
TECUCI: Progresul Brăila — Rulmentul Bir- 
lad ,- BUZĂU : .Rapid București — Steaua ro
șie Bacău; PLOIEȘTI: Șc. sp. nr. 2 București 
sau Viitorul București — Prahova Ploiești; 
BUZĂU : -Dinamo București — Celuloza Brăi
la ; CONSTANȚA.: Farul Constanta — cam
pioana regiunii Dobrogea j TTRGOVIȘTE: 
Steaua București — A.S.A. Pitești ■, SLATINA : 
Dinamo Victoria București — Răsăritul Cara
cal ; ARAD: C.F.R. Timișoara — Voința Ora
dea ,• SATU MARE: Crișul Oradea — Con
structorul B. Mare; MEDIAȘ : Universitatea 
Cluj — Lemnarul Odorhei; SIGHIȘOARA:

Tractorul Brașov — Textila Mediaș ț CLUJ i 
Iad. sârmei C. Turzii — C.F.R. Cluj ; GIUR
GIU ■: Flacăra Videle — campioana orașului 
București.

De remarcat că echipele A. S. Cugir si 
U. T. Arad, care trebuiau să joace la Hune
doara și, respectiv, Timișoara cu campioa
nele regiunilor Hunedoara și Banat s-au cali
ficat fără joc pentru etapa optimilor, întrucît 
comisiile regionale de fotbal din Hunedoara și 
Banat n-au comunicat echipa campioană.

DUMINICĂ, DOI ARBITRI STRĂINI
ÎN CATEGORIA A

întrucît partidele Petrolul — Rapid și Di
namo București — U.T.A. au crescut în im
portanță (de rezultatul lor depinde cucerirea 
titlului de campioană a țării pe 1966—1967), 
F-BJ. a invitat doi arbitri din Bulgaria care 
să le conducă. Astfel, partida de la Ploiești 
va fi arbitrată de A. Stavrev, iar cea din Ca
pitală de G. Gherov.

REPROGRAMARI

• Meciul Dunărea Giurgiu — Flacăra ro
șie București din campionatul categoriei G, 
seria Sud, care trebuia să se dispute la 4 iu
nie, a fost reprogramat pentru 25 iunie de
oarece duminica trecută Dunărea Giurgiu a 
susținut o partidă amicală internațională.

• Partida Poiana Cimpîna — Oltul Rm. 
Vîlcea din categoria B, seria I, va avea loc 
la 14 iunie întrucît la 11 iunie Poiana Cîm
pina va întîlni formația Schwaben Augsburg.

MECI AMICAL LA ROMAN

Miercuri după amiază, Victoria Roman a 
întrecut Chimia Suceava cu 4—0 (2—0). Go
lurile au fost realizate de Periat (min. 34, 37 
și 68) și Tusz (min. 75). (George Groapă — 
ooresp.i).

din Cărei se ocupă și ei de acest 
lucru.

SA NU ANULĂM SI CEEA CE 
A FOST BUN PÎNĂ ACUM 1

într-o scrisoare semnată A. A. 
și expediată din București se 
spune : „Trist este faptul că (n.n. 
după meciul cu Elveția) se anu
lează toate rezultatele me
ritorii din ultimii ani... Curioasă 
optică de a privi rezultatele unor 
meciuri ca acelea cu Ceho
slovacia, Portugalia, Uruguay, 
Franța, Grecia ca și Dinamo — 
Internaz ionafe, Petrolul — Liver
pool și că se uită locul ocupat 
la sfîrșitul anului trecut de na
ționala noastră în clasamentul 
european... Desființarea „ecuso
nului" și „globului de argint" mi 
se par niște acțiuni de dome
niul jocului copiilor („M-am su
părat, îmi iau jucăriile și plec"). 
Prin desființarea acestor două for
me de stimulare și recompensare 
a jucătorilor se pune la îndoială 
competența celor care acordau 
pînă acum note jucătorilor. Oare 
pină Ia meciul cu Elveția nu s-a 
văzut că nivelul jocurilor din 
campionat este așa de scăzut și 
că fotbaliștii nu merită „ecuso
nul" sau „globul de argint" ? 
Oare pînă la partida cu Elveția 
nu s-au văzut racilele fotbalului 
nostru ?“

PĂRERILE UNUI FOST 
ARBITRU

Din rîndul numeroaselor scri
sori în care cititorii noștri fao 
propuneri pentru viitoarea- orga
nizare a activității fotbalistice, se 
distinge — și nu numai prin vo
lum — scrisoarea fostului ar
bitru de fotbal A. STĂNESCU 
din Cluj, care ne-a scris în mai 
multe rînduri — și în anii tre- 
cuți — despre unele schimbări 
care se impun în fotbalul nos
tru. Din scrisoarea sa extragem 
cîteva pasaje mai consistente, 
începînd de la munca de instrui- 
le ia cluburi și terminînd cu 
reprezentativa țării. „Munca de 
instruire la cluburi s-a făcut ne
sistematic. lipsind dragostea pen
tru fotbal din partea jucătorilor 
cărora (n n. pe merit sau fără 
merit) li s-au asigurat condițiile 
materiale optime", dar și pentru 
că „antrenorii n-au avut stabili
tate, pentru că au fost judecați 
prin prisma rezultatelor imediate 
și nu au fost lăsați să-și desfă
șoare un program-școală pentru 
o perioadă de mai mu Iți ani". 
Propunerile sale sînt, printre al
tele : campionatul categoriei A 
cu 16 echipe, începînd cu anul 
competițional 1968—1969, iar cam
pionatul categoriei B redus la 
o serie de 16 echipe, începînd 
cu viitorul campionat, desființa

rea categoriei C și transformarea 
ei în campionat regional „catego
ria onoare", cite o serie de fie
care regiune. Apoi, propune ca 
„începînd cn anul 1967—1968 să 
se numească un selecționer unic", 
ca „partenerii de joc al naționa
lei să nu mai fie aleși la întîm- 
plare, ci. pe cit posibil să fie de 
talie aproximativ egală", să se 
amenajeze — în special pe sta
dioanele echipelor de catego
ria A — instalații de nocturnă 
începînd chiar cu sezonul viitor, 
„Pentru că se omite, de cele mai 
multe ori, că naționala (șl în 
general jucătorii noștri) sînt inco
modați cînd joacă în astfel de 
condiții peste teolare". în conti
nuare, cititorul nostru se pro
nunță împotriva întreruperilor 
campionatului și este de părere 
să se înființeze, pentru vară, o 
competiție cu participarea unor 
echipe din Franța, Anglia, Italia, 
R.F.G. etc. și care în perioada 
respectivă sînt libere. O propune
re privind transferările : „Clu
burile să fie obligate să-și creas
că jucători proprii și să înceteze 
practica de aducere de jucători 
gata formați (n. n. mai ales la 
cluburile bucureștene Steaua și 
Dinamo). Din această cauză, în 
ultimii ani, centre sportive ca 
Arad, Timișoara, Cîmpia lurzii, 
Cluj, Oradea, Tg. Mureș, Brașov, 
cu o veche tradiție în fotbal, au 
încetat să mai crească talente 
fotbalistice de teamă ca acestea 
să nu plece spre București sau spre 
echipele din centrele universita
re". Așa cum am spus, scrisoarea 
iov. A. Stănescu se distinge prin 
profunzimea analizei activității 
fotbalistice din țara noastră ca 
și prin judiciozitatea propunerilor 
făcute. O ținem la dispoziția fe
derației de fotbal pentru o even
tuală consultare.

Problema competițiilor de fot
bal este discutată în numeroase 
alte scrisori. In cele mai multe 
dintre .ele se propune ca în cate
goria A să activeze 1'6 echipe 
și să se desființeze categoria C. 
în acest sens, ne-au scris IULIAN 
DUDAS — com. Jebel, raionul 
Deta, ION PODÂRESCU — Craio
va (care mai cere „sa se acorde 
mai multă atenție campionatelor 
școlare de fotbal ), RADU M1R- 
CIO1U — București (totodată este 
pentru varianta ca „echipa repre
zentativă să aibă un singur se- 
lecționer-antrenor..."), prof. SO
RIN V1NÂ1ORU — Iași etc. Un 
singur cititor, ing. D. STIR — 
București pledează în scrisoarea 
sa nu numai pentru menținerea 
categoriei C, dar și pentru înfiin
țarea categoriei D, aducînd ca 
motivare pentru această propune
re situația existentă într-o serie 
de țări cu un fotbal mult mai 
avansat decît țara noastră și în 
care, desigur, există alte con
diții care fac posibilă existența 
„.celei de a patra clase", cum se 
exprimă dânsul.

Multe scrisori se ocupă de 
munca ce se duce în clipa de 
față în țara noastră pentru creș
terea tinerilor fotbaliști. Sînt 
scoase în evidență atît realizările, 
cit și lipsurile existente în clipa 
de față în centrele pentru copii 
și juniori.

PROPUNERI... PROPUNERI...
„...desfășurarea meciurilor de 

cupă, cel puțin începînd din opti
mile de finală, suta forma unor 
partide tur-retur, ca în alte țări" 
(FLAVIU URSU — Cluj).

„...Colegiul central de antre
nori să sprijine mai eficient co

FOTBAL
lectivele de antrenori și asocia
țiile sportive din țară cu mate
rial tehnico-documentar și să a- 
nalizeze cit mai des spiritul de 
răspundere al antrenorilor și me
todele lor de muncă" (NIȚÂ ȘTE
FAN — Călimănești).

„...în deschidere Ia toate me
ciurile de categoriile A și B să 
se joace un meci de juniori... 
Fiecare echipă de „A" Și de „B“ 
să fie obligată să promoveze în 
prima echipă cel puțin doi ju
niori, care să ia parte la meciu
rile oficiale, pe parcursul unui 
campionat" (ing. V. CERCHEZ — 
S.M.T. Rușețu, raionul Făurei).

„...încredințarea naționalei unui 
singur antrenor, cn puteri depli
ne, cu o gîndire lucidă, neinfluen- 
țabil, îără părtinire" (NIȚÂ DU
MITRU și SAVU CHIRILĂ — 
Toplița).

„.„Arbitrajele slabe au contri
buit in mare măsură la calita
tea scăzută a fotbalului nostru, 
îmi aduc aminte de acele me
ciuri internaționale de pregătire 
a lotului republican în care ar
bitrul favoriza echipa repre
zentativă numai ca să fie pe pla
cul forurilor conducătoare. Pro
pun ca F.R.F. să analizeze sta
rea actuală a arbitrajelor din 
țara noastră..." (din scrisoarea 
fostului arbitru de fotbal AN
DREI BOLONI — Brașov).

★
Numeroase propuneri și Idei 

valoroase, asupra cărora vom mai 
reveni, conțin și scrisorile primi
te de la: V. SÂNDULESCU — 
București, un grup de mun
citori de la Uzinele „23 Au
gust" — București, MARIN PtR- 
VU — com. Comloșul Mîc, raio
nul Sinhicolaul Mare, CONSTAN
TIN VLĂDUȚ — Craiova, GHEOR- 
GHE COSMA — com. Gilău, ra
ionul Huedin, PAUL SARA — 
Tg. Mureș, un grup de iubitori 
ai fotbalului de la sectorul de 
industrializarea lemnului din 
Lunca Bradului, raionul Toplița, 
A. VOINEAG — Zămești, un 
colectiv de muncitori de la ate
lierul de reparații C.F.F. .al în
treprinderii forestiere Curtea de 
Argeș, un grup de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la UM.E. 
București, un grup de salafiați 
,ai C. S. Hunedoara, V. ANGHE — 
Lugoj, ELENA TÎMPEANli — 
București, VICTOR GUȘA TU — 
Cluj, dr. AUREL CROITORU — 
Comana de Jos, raionul -Rupea, 
DUMITRU GEORGESCU — Uzina 
de fibre sintetice Săvinești, IOAN 
BUGOIANU — București, E. DIA- 
COV — București, ION PANÂ — 
com. Br&bu, raionul Cîmpina, 
PETRU DUMITRU — București, 
LAURENȚIU DIVILE — Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, MARIN CÂ- 
LINOIU — corn. Pietroșani, raio
nul Ploiești, V. GRIGORIU — 
București, un grup de salariați 
din cadrul stației C.F.R. Bretea 
Streiului — Hațeg, ȘTEFAN ION
— București, MIHAI UNGUREA- 
NU —- Iași, L MILITARU — Bucu
rești, IOAN POP — Dej, MI
HAI SUVALCU — București, PE
TRE SOMEȘANU — București, 
MARIN GHEORGITE — Bucu
rești, CONSTANTIN ANDREES- 
CU — București, DAN PRECUP
— București, un grup de susțină
tori ai fotbalului din Craiova, 
ANTON M. CONSTANTIN — 
Tîrgoviște, VASIL-E SINEA — 
Vulcan, reg Hunedoara. GH. SĂ- 
VULESCU — com. Lunguieții, ra
ionul Răcari, GHEORGHE MAR- 
COCI — Tulcea, GH. BĂDILA — 
Slatina, IOAN STANCIU — Bra
șov, I. UDR1ȘTEANU — Pitești 
etc.

Cu și fără adresă...
tn limbaj tehnic se spune că o 

echipă este în atac în clipa cînd a 
intrat în posesia mingii.

Pe hună dreptate, and un loca
tor a intrat în posesia mingii (prin 
deposedarea adversarului în lupta 
directă, sau interceptînd o pasă gre
șită), in oricare parte se află pe 
teren, el poate declanșa un atac sau 
contraatac organizat.

In acest context al organizării a- 
tacului, intr-un tempou rapid — 
specific concepției moderne în toate 
jocurile sportive — fiecare jucător 
aflat în posesia mingii este un „co
mandant de acțiuni*. De la această 
fază, într-un contact telepatic elec
trizant, trebuie să intre în acțiune 
fantezistă toți -coechipierii prin de
marcări spontane sau plasament fa
vorabil pentru a primi pase.

Ce s-a întîmplat, de pildă, dumi
nică la cuplajul de fotbal de pe 
stadionul „23 August* la meciurile 
din prima categorie ?

Am încercat să urmărim calitatea 
jocurilor prin înregistrarea obiectivă 
a acțiunilor furnizate de cele două 
întâlniri (Rapid—Politehnica și Stea
ua—Petrolul).

Astfel, am notat acțiunile 'domi
nante într-un joc care, în ansamblu, 
exprimă aspectul calitatea meciu
lui. Printre acestea: pase greșite, șu
turi spre poartă, cernere, ofsaiduri, 
faulturi, mingi î. aut etc. Lăsînd 
la o parte suma și interpretarea tu
turor elementelor, considerăm că este 
important să ilustrăm un singur as
pect și anume: precizia paselor. Scoa
tem în evidență acest aspect deoa
rece este hotărî tor în jocul de fot
bal. De viteza și calitatea executării 
și primirii pas ei depinde organizarea 
tuturor atacurilor și, in special, ajun
gerea la poartă cu scop de finalizare. 
De exemplu: echipa Rapid s-a lip
sit (prin pase greșite) de 68 de po
sibilități pentru a ajunge la poartă 
(32 în prima repriză, 36 în a doua), 
iar studenții timișoreni de 74 de ori 
(36-\-38). La cele 142 .atacuri ratate, 
12 aparțin ambilor portari, prin de
gajări cu piaiorul. Reamintim: scor 
final: 2—0 pentru Rapid. Fotbaliștii 
de la Steaua au pierdut de 53 de ori 
șansa de a-și organiza atacul (29-\- 
24), iar petroliștii de 49 de ori 
(27-\-22). Rezultat final: 1—1. Men
ționăm că nu am adiționat aci „ie
șirile din atac* prin deposedări re
gulamentare sau șuturi la poartă... 
fără adresă.

Cronicile meciurilor tn cauză au 
reflectat nivelul modest al jocurilor 
arătîndu-se totodată că avem sufi- 
cienți „corigenți* la colocviul de „pre
cizie*. Evident, nimeni nu emite pre
tenția ca procentul de precizie să 
fie de sută la sută, dar în nici nn 
caz numărul greșelilor nu poate de
păși numărul acțiunilor eficiente.

Pentru dinamizarea tempoului ds 
joc și înlăturarea carențelor tehnice 
existente în fotbal, ar fi bine ca an
trenorii echipelor în perioada ce ur
mează după terminarea campiona
tului să acorde mai multă atenție 
repetării zilnice (de sute de ori) a 
procedeelor tehnice de bază. Și nu 
în condiții statice sau semidinamice, 
ci în cea mai mare viteză.

C. RĂDUȚ

Pronosport
A 1«3 366 L»EI PREMII PE UN BU

LETIN PRONOSPORT!
a ULTIMA ETAPA A CAMPIONA

TULUI CATEGORIEI A DE FOT
BAL IN PROGRAMUL CON
CURSULUI PRONOSPORT DE DU
MINICA.

Participantul Nicolai Dimitriu din 
București a repurtat unul dintre cele 
mai mari succese la Pronosport din 
ultâma perioadă de timp. EI a obți
nut singurul premiu de categoria a 
Il-a (12 rezultate) al concursului 
Pronosport din 28 mai 1967 precum 
și premiul excepțional în valoare de 
75 000 lei (UN AUTOTURISM „RE
NAULT 16“ și 3 500 lei).

Totalul sumei cuvenite pentru pre
miul II s-a ridicat la 108 366 lei plus 
75 000 lei premiul excepțional deci 
183 366 lei.

Concursul Pronosport nr. .23 de 
duminică 11 iunie a.c. beneficiază 
și el de u-n autoturism „RENAULT 
16“ plus 3 500 lei in afara premiilor 
obișnuite în bani.

Programul acestui concurs este 
deosebit de interesant prin introdu
cerea ultimei etape a campionatului 
categoriei A care va stabili, însfîrșit, 
campioana țării la această categorie.

Dăm mai jos întregul program : 
I : Petrolul — Rapid; II. Dinamo — 
București — U.T. Arad ; III. Poli
tehnica Timișoara — Jiul; IV. 
C.S.M.S. Iași — Steagul Roșu ; V. 
Dinamo Pitești — Universitatea Cluj; 
VI. Farul — Steaua; VII. Progresul 
București — Universitatea Craiova; 
VUI. C.F.R. Pașcani — Metrom Bra
șov; IX. Poiana Cîmpina — Oltul 
Rm. Vîlcea; X. Progresul Brăila — 
Dinamo Victoria; XI. Gaz metan 
Mediaș — Crișul Oradea; KH. Mine
rul Lupeni — Vagonul Arad; XIII. 
Minerul Baia Mare — C.F.R. Timi
șoara.

@ Tragerea LOTO de astăzi vineri 
9 iunie, va avea loc la București în 
str. Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 18,30.



MOTOCICLISTI DIN MAI MULTE ȚĂRI 
VOR PARTICIPA

Organizatorii J.O. acordă o deosebită 
atenție probelor cicliste

LA „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" . Interviu cu ziaristul mexican MANUEL BARRAGAN BELTRAN —

Tradiționala competiție de moto- 
cros „Cupa orașului București" — 
care se va desfășura la 25 iunie in 
Capitală — va deschide seria con
cursurilor Internaționale din actua
lul sezon. Ajunsă la cea de-a 6-a 
ediție, „Cupa" a cîștigat aprecieri 
unanime peste hotare. Pină acum 
Și-au anunțat prezența la startul 
probelor motocicliști din 6 țări, 
printre care : A. Benzac și G. Dietl 
(Austria), B. Arens (Danemarca), A. 
Courajod și P. Stouder (Elveția), 
Fr. Willamovski, G. Eisner și D. 
Kley (R.D.G.), B. Thompson și R. 
Mathews (Irlanda), O. Jardenberg 
și P. Ohlson (Suedia).

Au mai fost invitați Anton Kleele 
(R.F. a Germaniei), Gabrielli Rug
giero (Italia), precum și mai mulțf 
alergători din Polonia, Ungaria, Iu-

Turul Italiei
Etapa a 18-a a Turului ciclist al 

ttaEci, (Vicenza — Udine, 167 km) a 
revenit italianului Dino Zandegu, în 
4 b 16:25. Continuă să conducă 
Schiavon (Italia), urmat la 5 sec. de 
Gabica (Spania) și la 1:15 de AnquetU 
(Franța). Din cauza mai multor nere- 
gularități, etapa a 19-a de ieri a fost 
anulată de organizatori.

I 
I 
I
I 
I 
I
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După succesul repurtat in 
„C.C.E.“, Celtic Glasgow 
și-a adăugat o altă per
formantă tn palmares. 
Miercuri seara, pe stadio
nul „Bcrnabeu" din Ma
drid, formația scoțiană a 
dispus cu 1—0 (prin go
lul marcat de Lennox în 
min. 65) de Real Madrid. 
Meciul, desfășurat în fata 
a 120 000 de spectatori, a 
fost organizat cu prilejul 
sărbătoririi lui Di Stefano, 
care a contribuit timp de 
10 ani la succesele clubu
lui madrilen.

lată (în fotografie) jucătorii echipei Celtic: în rîndul de sus — 
Craig, Gemmel, Simpson, Murdoch, McNeill, Clark; în rîndul de jos — 
Johnstone, Chalmers, Auld, Lennox, Wallace.

în turneul feminin de la Piotr- 
kow, după trei runde, pe primul 
loc se află Helwig (Polonia) cu 
21/î p. O urmează sportivele noas
tre Polihroniade, Teodorescu și 
ReicHer cu cîtc 2 p. Rezultatele 
reprezentantelor noastre : Reicher- 
Langos 1—0, Teodorescu — Lit- 
manowicz 1—0, Polihroniade — 
Timmer Vî—’/z ; Teodorescu — 
Langos 1—0, Reicher — Helwig 
*/z—*/z, Polihroniade — Litmano- 
wiez */«—*/z.

★
La Moscova, partida centrală a 

rundei a XH-a a opus actualului 
campion mondial, Tigran Petro
sian, pe fostul deținător al titlului, 
Mihail Tal. Cu albele, Tal a de
clanșat un puternic atac, obținînd 
o spectaculoasă victorie la mutarea

38. Florin Gheorghiu, tot cu al
bele, l-a dominat pe campionul 
maghiar Portisch și deține la în
trerupere avantajul unui pion. 
Alte rezultate : Stcin — Keres 
1—0, Bronstein — Pachman 1—0; 
partidele Bilek — Gligorici, Gips- 
lis — Filip, Boboțov — Smîslov 
au fost remize. în clasament : 
Stein 8, Bronstein l'/z, Gipslis și 
BoBotov 7, Spasski, Tal și Porti
sch 6’/z (1), Smîslov S’/z. Florin 
Gheorghiu are 5 p și o partidă 
întreruptă.

★
După 14 runde, în turneul de 

la Leningrad conduce marele 
maestru Holmov cu lO’/z p, ur
mat de Korcinoi cu 10 p și Barc- 
za cu 9 p.

DECLARAȚIILE LUI EERUCCIO VALCAREGGI
ROMA, 8 (Agerpres). — După 

demisia lui Helenio Herrera, Fc- 
rnccio Valcareggi a subliniat că el; 
personal, avind un contract cu fe
derația italiană pină la sfirșitul 
anului 1968, iși va indeplini cu toa
tă răspunderea obligațiile asumate. 
In ce privește formarea echipei 
pentru meciul cu România, antre

goslavia și Bulgaria, de la care se 
așteaptă, in zilele următoare, con
firmarea participării.

Antrenorii vor definitiva lotul 
sportivilor români după ultima 
etapă a campionatului republican 
de motocros, care va avea loc du
minică la Brașov.

Traseului de la Pantelimon i se 
face în momentul de fată „toaleta” 
pentru a fi gata să ofere concuren- 
ților cele mai bune condiții de 
concurs.

FOTBAL PE GLOB
• In scmiiinalclc „Cupei
• Inter și Juventus învinse In
9 celtic Glasgow Învingătoare Ia

• In semifinalele „Cupei orașe
lor tirguri", Eintracht Frankfurt a 
dispus cu 3—0 de Dinamo Zagreb. 
Returul, Ia 14 iunie, la Zagreb. In- 
vingătoarea va întilni in finală pe 
Leeds United.
• Echipa Internazionale Milano 

a suferit cea de-a treia infringere 
în decurs de două săptămini, pier- 
zind cu 2—3 la Padova, in semifi
nalele „Cupei Italiei”. In cealaltă

norul italian a declarat că lotul va 
fi stabilit după finala „Cupei Ita
liei" programată la 11 iunie.

In cercurile sportive italiene se 
crede că Valcareggi nu va apela 
decît la unul sau doi jucători de 
la Internazionale, bazîndu-se în 
deosebi pe jucătorii echipelor Ju
ventus și A.C. Milan.

orașelor llrgurl"
„Cupa Italici**

Madrid
semifinală, A.C. Milan a întrecut 
cu scorul de 2—1 pe campioana 
țării, Juventus Torino.
• La Kinshasa: Selecționata 

Congo — F.C. Santos 1—2. (Pele a 
marcat golul victoriei in min. 75).
• In semifinalele „Cupei Euro

pei centrale” : F.C. Austria — Uj- 
pesti Dozsa 1—2 (în tur 0—3). Se 
vor intilni in finală : Ujpesti Dozsa 
— Spartak Trnava.

Revista presei

„PROBLEM A“
• Ce se întâmplă cu „regele fotba
lului"?
• Criză de formă sau de... echipă ?

Există o „problemă* 
Pele ? Iată întrebarea 
pe care și-au pus-o 
multi iubitori ai fotba
lului din întreaga lume 
și, în primul rind, zia
riștii. Alain Font an, tri
misul special al revistei 
„FRANCE FOOTBALL* 
în Brazilia, a reușit, du
pă repetate încercări, să 
aibă o convorbire cu 
vedeta nr. 1 a fotbalu
lui mondial, publicînd 
un interesant articol în 
revista sus-amintită.

„Pele rămîne la fel 
de inabordabil ca și pînă 
acum — scrie Alain 

Fontan. In fiecare zi, o 
mulțime imensă de oa
meni îl asaltează : direc
tori de bancă sau de or
felinate, ziariști sau 
pensionari, studenti sau 
vedete de cinema, sc 
chinuie să-1 „acroșeze" 
sub pretextul înmînării 
unei medalii a cine știe 
cărui comitet de bine
facere, pentru a-i face 
cadou o pasăre tropicală 
sau a-i cere un auto
graf, o fotografie..."

— De ce nu mai reu
șiți să marcati ca odi
nioară ? a fost prima

întrebare pe care a 
pus-o A. Fontan, de în
dată ce a fost primit 
de Pele.

— E o chestiune de 
sistem de joc — a răs
puns acesta. Vă amintiți 
de Santos de acum 4 
ani, de jocul său ofen
siv ? Ei bine, era epoca 
,.un-doi"-ului. Cînd pri
meam mingea, aveam 
trei sau patru posibili
tăți : să dau înapoi, să 
deschid pe aripi, să 
driblez sau să-I servesc 
pe Coutinho. In 90 la 
sută din cazuri, mingea 
îmi revenea în mijlocul 
apărării adverse. Azi, 
însă, Coutinho a fost 
înlocuit dc Toninho care, 
ca centru înaintaș e 
admirabil dar... nu pa
sează. Are această me
teahnă poate pentru că 
a jucat înainte la un 
club de mîna a doua — 
Bauru — unde, fiind 
singurul realizator... In 
țelegeți, nu ? De aceea, 
eu rni-am modificat sti
lul de joc, evitînd să 
fac curse în gol pentru 
a aștepta o minge care 
nu voia să vină.

Ziaristul mexican Manuel Bar
ragan Beltran, redactor la „El 
Universal Grafico" din Ciudad de 
Mexico, a urmărit cea de a XX-a 
ediție a „Cursei Păcii*. înlr-una 
din zile, la Berlin, a avut ama
bilitatea să ne acorde un scurt 
interviu.

— Cititorii ziarului nostru 
sînt interesați să afle amă
nunte asupra pregătirilor ce 
se fac pentru organizarea în
trecerilor cicliste din cadrul 
Jocurilor Olimpice. Ce nou
tăți ne puteți furniza ?

— Ciclismul este foarte îndră
git și în patria mea. Mărturie 
stau competițiile organizate a- 
nual, din rîndul cărora „Turul 
Mexicului* se detașează net. 
Această întrecere Internațională 
se bucură de participarea unui 
mare număr de cicliști europeni. 
Ținînd seamă de popularitatea sa 
— și, firește, nu numai de aceas
ta — forurile noastre sportive 
s-au pregătit în mod deosebit 
pentru a oferi cicliștilor cele mai 
bune condiții de concurs.

— V-am ruga să ne vor
biți despre condițiile în care 
se vor desfășura cele două 
probe de fond.

— întrecerea de contratimp pe 
echipe va avea loc pe un par
curs de 100 km, pe autostrada 
Ciudad de Mexico — Queretaro, 
50 km dus și 50 km întors. Șo
seaua traversează o regiune cu 
mici ondulatii. Singurul lucru 
demn de luat în seamă este a- 
cela că, nefiind mărginită de ar
bori, șoseaua este expusă curen- 
tilor de aer. Cursa individuală 
va avea loc pe Autodromo Ciu
dad Deportiva Magdalena Mixhu- 
ca. Pista are 5 km lungime și mai 
multe viraje, ea înconjurînd un 
complex de baze sportive (piste 
de atletism, lacuri artificiale, te
renuri de fotbal etc). Locul de 
unde se va da startul și unde va 
avea loc și sosirea se află pe un 
palier de 500 m. Pentru a ajunge 
la kilometrajul impus de regula
ment, concurenții vor trebui să 
parcurgă acest traseu de 36—38 
de ori. O cursă în care caracte
ristica va fi viteza.

străine: „France Football**

PELE
— Nici apărarea e- 

chipei Santos nu mai 
„merge" ca altădată

— Bineînțeles ! n 
răspuns Pele. Acum 
cîțiva ani, Jair, Zito, 
Pagao și incomparabilii 
Didi și Garrincha aco
pereau spatele. întăreau 
apărarea. Azi sînt obli
gat sa fac funcțiile li
nei plăci turnante. Cred 
că cei care vor să mă 
judece trîmbițînd lipsa 
mea de formă trebuie 
să ia în considerație nu 
numai golurile pe care 
le înscriu, ci și activi
tatea mea de organizator 
de joc, de tactician etc. 
înnoirea echipei Santos, 
m-a lipsit dc „vechea 
gardă". Iar un coman
dant fără stat major... 
nu e comandant.

„Copiii, cum se știe, 
au uneori febră, par 
bolnavi. în realitate, e 
vorba de o criză de creș
tere. Cu Pele se petrece 
ceva asemănător și fără 
îndoială că nu peste 
mult timp îl vom reve
dea pe acest mare artist 
al balonului rotund tot 
atît de extraordinar și 
inspirat ca în zilele lui 
de glorieu, încheie A. 
Fontan.

— Despre întrecerile de 
pistă ce ne puteți spune ?

— în momentul de fată este în 
construcție în Ciudad Deportiva 
un velodrom cu o pistă de 400 m 
și cu tribune care vor putea găz
dui 8 000 de spectatori. Aici vor 
avea loc probele oficiale. Pentru 
antrenamente, concurenții vor 
avea la dispoziție două piste — 
în Parque Deportivo șl în Centro 
Deportivo Olimpico Mexicane — 
ale căror caracteristici sînt foarte 
apropiate de velodromul principal.

— Inevitabil, ajungem și Ia 
un subiect foarte mult discutat: 
acela al influenței altitudinii 
asupra performanțelor. In 
ceea ce îi privește pe ci
cliști, ce părere aveți ?

— Din experiența competițiilor 
anterioare vă pot spune că la 
rutieri altitudinea favorizează rea
lizarea unor medii orare superi
oare. .Turul Mexicului" poartă' 
caravana ciclistă de la nivelul 
mării la altitudini de peste 6 000 
m. Cicliștii europeni care au luat 
parte la această competiție n-au 
acuzat nici un moment dificul
tăți cauzate de altitudine. In 
1966, în proba ciclistă din cadrul 
„Săptămînii preolimpice", alergă
torii belgieni și olandezi s-au de
clarat mai mult decît mulțumiți 
de condițiile de concurs. Ei au 
spus că altitudinea influențează 
în bine încercările cicliștilor de 
a mări viteza. De altfel. Ia dv în 
Europa, alergătorii „atacă" înăl
țimi șl mai mari, atît în Alpi cît 
și în Pirinei. Și n-am auzit pe 
nimeni să se plîngă de altitu
dine, decît doar atunci cînd n-a 
avut suficientă forță la... urcuș.

— O ultimă întrebare : care 
va fi traseul din anul acesta 
al probei preolimpice ?

— întrucît U.C.I. și F.l.C.A. nu 
ne permit organizarea de între
ceri premergătoare J.O. pe tra
seele olimpice, cursa ciclistă va 
consta dintr-o probă de fond (in
dividuală) pe traseul Ciudad de 
Mexico (2 200 m altitudine) — 
Amecameca (2 600 m) — Cuautla 
(500 m) — Amecameca — Ciu
dad de Mexico, 180 km. Cea mai 
dificilă porțiune este Cuautla — 
Amecameca, în care alergătorii 
vor avea de uicat în 35—40 km 
o diferență de nivel de peste 
2000 m I

H. N.

PE SCURT
LONDRA. Intilnirea de tenis An

glia — Spania, din semifinalele 
„Cupei Davis” (zona europeană), a 
programat următoarele două me
ciuri de simplu, în prima zi : Tay
lor — Arilla, Sangster — Santana. 
Nu joacă J. Gisbert, incă neresta
bilit după accidentul Ia mina dreap
tă. Ieri, jocul Taylor — Arilla s-a 
întrerupt, din cauza ploii, Ia scorul 
de 3—6, 6—1, 3—2.
• Echipa U.R.S.S. s-a calificat 

in finala primei grupe, conducind 
cu 3—0 în meciul cu selecționata 
Chile.

MOSCOVA. T.S.K.A. Moscova 
a cîștigat pentru a doua oară 
consecutiv „Cupa campionilor eu
ropeni”, la volei feminin, învin- 
gînd în meci retur cu 3—1 (15-8, 
15-17, 15-3, 15-7) pe Dinamo
Moscova. !n prima manșă a finalei : 
3—2 pentru T.S.K.A.

MONTEVIDEO, in turneul fi
nal al C.M. de baschet, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 60—54 (27-26) 
selecționata LJruguayului, iar Iu
goslavia a obținut o victorie la 
scor în dauna Argentinei : 93—69 
(40—38).

PARIS. în cadrul „Memorialului 
Paul Mericamp” la atletism, e- 
chipa Franței (Berger, Delecour, 
Piquemal, Bambuck) a cîștigat 
proba de ștafetă 4x100 m cu 39,1
— cu o zecime de secundă sub 
recordul european. Pe locul doi : 
Polonia 39,7. Alte rezultate : 800 
m — Jungwirth 1:50,7 ; prăjină
— D/Encausse 4,90 m ; greutate
— Colnard 17,85 m ; disc — 
Alard 51,40 m.
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