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Abia miine, in ultima etapă, 
se hotărăște campioana 

pe 1966-1967, la fotbal
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Ion Ionescu (Rapid) și Sfetcu (Petrolul) se vor găsi din nou 
fată in fată, ca și in partida din turul campionatului. (Fază 

din meciul disputat in tur, 3—I pentru Rapid).

înaintea ultimei etape a campionatului 
clasamentul se prezintă astfel :

categoriei A,

1. RAPID 25 13 7 5 39-21 33
2. DINAMO BUCUREȘTI 25 13 5 7 37-22 31
3. UNIVERSITATEA CRAIOVA 25 13 3 9 36-30 29
4. FARUL 25 10 7 8 37-36 27
5. STEAUA 25 10 6 9 36-27 26
6. STEAGUL ROȘU 25 10 5 10 30-36 25
7. PETROLUL 25 9 6 10 25-26 24
8 UNIVERSITATEA CLUJ 25 8 8 9 27-28 24
9. JIUL 25 10 3 12 39-31 23

10. DINAMO PITEȘTI 25 10 3 12 32-37 23
11. PROGRESUL 25 9 5 11 27-32 23
12. U.T.A. 25 7 9 9 30-35 23
13. C.S.M.S. 25 7 6 12 29-52 20
14. POLITEHNICA TIMISOARA 25 6 7 12 32-43 19

Citiți avancronica etapei in pag. a 5-a.

Miine dimineață, In returul finalei „C.C.E.", la rugbi

DINAMO-S. U. AGEN,
UN MECI DE MARE ATRACȚIE

Mîine dimineață, pe stadio
nul Dinamo, va avea loc re
turul finalei „C.C.E." la rugbi 
intre formațiile Dinamo Bucu
rești, campioana României pe 
anul 1965, și Sporting Union 
Agen, campioană a Franței 
în sezonul 1965—1966. Aștep
tată cu interes de cîteva luni 
(prima manșă, care a avut 
loc în iarnă, la Agen, a re
venit jucătorilor francezi 
12—0), disputa beneficiază 
de toate atu-urile pentru a con
stitui o pa-rtidă de un bun 
nivel tehnic și spectacular. 
Prezența a numeroși jucători 
din reprezentativele prime ale 
celor două țări constituie, ală
turi de ardoarea luptei pentru 
rezultat, argumente de primă 
mină.
noștri 
s. u.
derată
mai puternice echipe de 
din lumea balonului 
Deși am avut ocazia de a 
oala în ultima vreme scăderi
de formă ale dinamoviștilor,

sîntem convinși că miine, ei 
vor arunca în luptă toate re
sursele lor fizice și morale 
pentru a-și pune în valoare 
certele calități, pentru a ob
ține un rezultat cît mai bun, 
dar — niai ales — pentru a 
presta un joc cît mai frumos, 
de o calitate care să arate 
ascendența din ultima vreme 
a rugbiului românesc. Le 
urăm dinamoviștilor SUCCES I

Atleți și atlete din Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană, R.F. 
a Germaniei, Iugoslavia și 
România își vor începe 
astăzi întrecerea în cadrul 
concursului international 
găzduit de stadionul Repu
blicii. După cum am mai 
anunțat concursul începe 
de la ora 17, atît azi cit și 
mîine.

• în cursul zilei de ieri 
au sosit și ultimii dintre 
participanți. Iată cîteva nu
me de atleți înscrise în 
foile de concurs: R.F.G.: 
Hanelore Trabert 100 m-11,4, 
Karin Frisclt 100 m-11,4.
Iutta Stock 100 m-11,6
Erika Rost 100 m-11.6,
UBa Kunzel lungime-6,28 m, 
Marlene Fuks greutate-16,49; 
R.D.G.: Jiitgen Knors-
child 150C m-3:46,3, Klaus 
Tielz 5 000 m-14:18,8, Dag- 
mar Melzer înălțime-1,70, 
Barbel Grăff înălțime-1.68 
(1,73 m în 1966), Inge Frie
drich greutate-15,85, Haide- 
lore Kromfeld disc-51.26, 
Ruth Fuks suliță-52,40 ; CE
HOSLOVACIA : în afara 
sprinterelor deja anunțate 
mai participă: Dana Ma- 
ksova 400 m-57,0, Vlasta
Seifertova 80 mg-10,8, Olga 
Fomencova 80 mg-11,1 ;
Mărie Stribska disc-51,88; 
Jozef Celis 100 m-10,4, 200 
m-21,0; Ludvik Bofman 100 
m-10,5, 200 m-21,3 ,- Pavel 
Pencava 800 m-l:48,2t Mi
roslav Veruk 400 m-47,6; 
Lubomir Nadenicek 110 
mg-14,4; Vaclav Cihovski 
prăjină-4,70. între atletii 
cehoslovaci se află și re
numitul fondist Pavel Kan- 
torek care va lua startul 
în cursa de 5 000 m.
• Cu prilejul etapei re

gionale a campionatelor 
școlare, la Tg. Mureș, Ma
ria Popa a obținut 5,74 m 
la lungime (cel mai bun 
rezultat al anului Ia ju
nioare) iar Z. Hegheduș a

aruncat discul la 50,32 m, 
record personal. în cadrul 
unui antrenament de con
trol recordmanul țării la 
aruncarea discului, Iosif Na- 
cjhi, a înregistrat 60,55 m ! 
Așteptăm cu încredere evo
luția lui Naqhi în întrece
rile de pe stadionul Re
publicii.

• Gheorghe Zamfirescu 
a obținut cu ocazia concur
sului republican de primă
vară un rezultat promițător 
pe 400 m-48,0 s. De atunci 
el se gîndește să atace re
cordul acestei probe (47,5 
s) și cel mai bun prilej i-1 
oferă acest concurs inter
național. în compania unor 
adversari puternici, dozîn- 
du-și corect eforturile, Zam
firescu ar putea încheia 
turul de stadion în mai 
puțin de 47,5 s! Gh. Zamfirescu la start. Foto : A. Neagu

Ultimul act al campionatului
republican de motocros

Pentru reprezentanții 
sarcina este dificilă, 
Agen puțind fi consi- 
drept una dintre

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE GIMNASTICĂ

Brașoveanul Ovidiu Puiu unul dintre principalii preten- 
denti la titlul de campion al clasei 500 cmc.

Foto : R. Cristei

cele 
club 

oval, 
sem-

DEMONSTRAȚIE
DE OINĂ

ÎN CAPITALĂ
i

Duminică, pe stadionul 
„23 August", în eele două 
pauze ale cuplajului fotba
listic, va avea loc o de
monstrație a sportului nos
tru național, oină, între e- 
chipa campioană din 1966 
(Dinamo) și cîștigătoarea-, 
„Cupei României" din 1967 
(C.ombinalul P o 1 ig r a i i c 
București),

Gheorghe Tohăneanu in 

sprijin lateral la inele.

Foto : V. Bageac

ALE
Clujul găzduieș

te astăzi și mîine 
întrecerile celei de 
a X-a ediții a cam
pionatelor interna
ționale de gimnasti
că ale României. 
Prima ediție a „in
ternaționalelor" ță
rii noastre a avut 
loc în 1958 la Bucu
rești. Iată și câști
gătorii acestei corn 
petiții de-a lungul 
anilor: 1958 ■— Ele
na Leușteanu și Fre
deric Orendi (Ro
mânia ), 1959—Sofia 
Muratova și Viktor 
Lisitki (U.R.S.S.), 
1960 — Ingrid Fost 
(R.D. Germană) și 
Frederic Orendi (Ro
mânia ), 1961 — So
nia Iot an (Româ
nia), și Viktor Le
ontiev (U.R.S.S.),

ROMÂNIEI
1962 — Tamara Iva
nova și Valeri Ker- 
demelidi (U.R.S.S.),
1963 —- Sonia [avan 
(România) și Vladi

mir Kuț (U.R.S.S.),
1964 — Maria Tres- 
sel (Ungaria) și 
Frederic Orendi (Ro
mânia ), 1965 — E- 
velyne Letourneur 
(Franța) și Gheor
ghe Tohăneanu (Ro
mânia), 1966 — 
Elena Ceampelea 
(România) și Mihail 
Bogus (U.R.S.S.)

La actuala ediție 
a campionatelor in
ternaționale partici
pă sportivi și spor
tive din 6 țări: Bul
garia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Polonia, 
R.D. Germană și 
România. Printre ei

se numără: Martin 
Srot, Milenko Kers- 
nic 
Lothar
(R.D.

(Iugoslavia), 
Forster 

Germană), 
liana T.iskova, Kve
to Vajsova (Ceho
slovacia), 
Ljubenova. 
Kondev (Bulgaria), 
Elena Ceampelea, 
Rozalia Filipescu, 
Irina Sărăcuț, Gh. 
Tohăneanu, Anton 

Cadar, Petre Miha- 
iuc (România).

Programul com
petiției cuprinde nu
mai exerciții liber 
alese. Sîmbătă, spor
tivii se vor întrece 
pentru titlurile la 
individual compus 
iar duminică are 
loc concursul primi
lor 6, pe aparate.

Lil juna
Ivan'

Mîine dimineață, pe tra
seul din Valea Răcădăului 
de la Brașov, după termi
narea ultimei etape, îi vom 
cunoaște pe sportivii care 
vor îmbrăca tricourile de 
campioni la motocros pe 
anul 1967. Spre deosebire 
de anii trecuți cînd 
etapă era mai mult 
malitate, oîștigătorii 
nînd cu autoritate 
mentele, de data 
ultima etapă este 
toare la toate 
clase.

Lupta foarte strînsă 
etapele anterioare și 
loarea apropiată a concu- 
renților au consemnat 
mătoarele 
cmc: 1-2. 
PUIU 26 
teș 20 p; 
PAXINO
DOVIDS 24 p„ 3. O. Ște
fani 16 p., 4. M. Dănescu 
15 p„- 300 cmc: 1. E. HUS-

ultima 
o for- 
domi- 
clasa- 

aceasta 
hotărî- 

cele trei

din
va-

ur- 
clasamente : 500 
E. SEILER și O. 
p„ B. E. Keres- 
250 cmc: 1. P. 

28 p„ 2. CR.

ZAR 26 p„ 2. FR. SZINTE 
25 p., B. P. Lucaci. 20 p. 
Cunoscînd că punctajul a- 
cordat pe etapă este de 8 
p. pentru locul 1, 6 p. — 
II, 4 p. *
2 p— ' 
dem că la toate 
primii doi clasați au șanse 
mari la cucerirea tricoului 
de campion. Astfel, pentru 
a deveni campioni, Paxino, 
Seiler și Huszar au nevoie 
numai de victorie directă 
asupra secunzilor lor,- dar 
și Puiu, Dovids și Szinte 
păstrează șanse apreciabile 
în cazul unor victorii di
recte asupra primilor.

în perspectivă, curse 
foarte animate în care cei 
vizați mai sus trebuie să-și 
valorifice toate cunoștin
țele tehnico-tactice și să 
facă apel la toate resursele 
fizice pentru a se clasa pe 
un loc cît mai bun.

— MI, 8 p. — IV, 
V și 1 p. — VI, ve- 

probele

Politehnica C!uj — Steaua București 0-7
(0-1, 0-2, 0-1, 0-3) la polo

în meci restanță, Steaua a întrecut Politehnica prin punctele 
marcate de Țăranu (3), Firoiu si Szabo (cîte 2). P. Raavani 
coresp.
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iarui nostru a publicat o suita de 
articole referitoare la calitatea ma
terialelor și echipamentelor spor
tive, oglindind unele succese reali

zate în acest domeniu și arâtînd, totodată, 
rămînerile în urmă.

Socotind problema foarte importantă, 
readucem în discuție problema calității 
materialelor și echipamentelor sportive, 
în dorința de a vedea cum au fost rezol
vate unele sesizări și propuneri privind 
îmbunătățirea calității, lărgirea gamei de 
sortimente cu caracteristici tehnice supe
rioare și asigurarea articolelor și mate
rialelor necesare pentru sport.

Din nou în discuție

CALITATEA
MATERIALELOR
SI ECHIPAMENTELOR
DE SPORT
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„REGHIN** —

0 MARCĂ 
DE PRESTIGIU

Vizi tind Reghinul, reporte
rul sportiv va avea multe,-cu
vinte de laudă la adresa celor 
doua mari colective de aici, 
specializate în arta de a lu
cra materiale și echipament 
sportiv : „C.I.L/’-ul (Combi
natul de industrializare a 
lemnului) și „I.P.M.S." (între
prinderea producătoare de 
materiale sportive). Aprecie
rile pozitive vor fi legate de 
noile hale moderne intrate în 
funcțiune (și la C.I.L. și Ia 
I.P.M.S.), de calitatea superi
oară a unor produse expe
diate în țară și peste hotare, 
<ie preocuparea continuă pen
tru realizarea unei game cît 
mai variate de materiale și 
echipament sportiv.

Toate acestea, desigur, ca 
urmare fireasca a muncii și 
priceperii celor două colec
tive, a colaborării fructuoase 
dintre i.P.M.S. — C.I.L. — 
UCFS și direcțiile de resort 
■din cadrul Ministerului Eco
nomiei Forestiere, Ministeru
lui Industriei Ușoare și Mi
nisterului Comerțului Inte- 

j rior. Colaborare concretizată 
și printr-un plan comun de 
măsuri, întocmit anul trecut, 
■care a contribuit substanțial 
la ridicarea nivelului calita
tiv și cantitativ al materialu
lui și echipamentului spor
tiv. Realizat, însă, în între
gime, el ar fi ridicat și mai 
mult prestigiul acestor mărci 
ale industriei noastre spor
tive, dîndu-le — așa cum se 
impune — o înaltă rezonanță 
Internă și internațională.

Ce nu s-a realizat din pla
nul comun de măsuri pentru 
îmbunătățirea calității, a lăr
girii gamei de sortimente cu 
caracteristici tehnice superi
oare și a asigurării necesaru
lui de articole și materiale 
pentru sport ?

LA I.P.M.S.
Reporterul î Printre altele, 

planul comun de măsuri se 
referea șl la îmbunătățirea 
calității ghetelor de box, de 
patinaj etc.

Eduard Weber (directorul 
întreprinderii): într-adevăr,
speram Ia o îmbunătățire a 
acestor articole. Care e situa
ția : UCFS-ul (pe bună drep
tate) pretinde confecționarea 
respectivelor ghete din piele 
netedă de box (calitatea I, 
a Ii-a) și în culori pastel 
<bleu, havan etc,). TăbăcăriHe 
msă, (Cluj, „Pionierul* Bucu
rești și ,8 Mai” Mediaș) nu 
vor să ne mai furnizeze acest 
sortiment de piei, pe motiv 

nu rentează să tăbăcească 
cantități mici (noi le-am ce
rut, 50 m.p.) și acestea in di
ferite culori, așa cum pre
tinde șj le obligă planul co
mun de măsuri !

R î Cîteva cuvinte despre 
pantofii de handbal.

E.W. : La acest capitol pla
nul spune că se va înlocui 
talpa de mlcroporos cu un 
cauciuc spongios. Nu s-a fă
cut, Combinatul de cauciuc 

' Jilava neproducîrrd un astfel 
«de material î

R : De ce s-a mal prevăzut 
atunci în planul comun. ?

E.W. ; Nu știu. De îndepli
nirea acestui punct răspun
dea Direcția generală a indus- 

‘ triei pielăriei și încălțămintei 
din cadrul M.I.U.

R : Ce alte puncte din 
acest plan nu au fost reali
zate ?

E.W. : în primul rînd, ex
perimentarea noilor ghete șl 

. pantofi de fotbal cu talpă 
din duroflex (sînt mai prac
tice și nu permit pătrunderea 
crampoanelor spre talpa ju
cătorului). Noi le-am execu-

■ tat, dar federația de specia-
■ litate nu a indicat nici pînă 
în prezent cele cinci echipe 
de fotbal (din raion, oraș, re
giune, cat. C și B) care — 
conform planului de măsuri 
— urmau să le experimen
teze pe perioada unui tur de 
campionat, în condițiile unor 
terenuri de sport diferite ca 
structură.

R. : Probabil că nu a fost 
încunoștiințată de executa
rea...

f E.W. : Am trimis și adresă 
în acest sens ! în sfînșit... 

'/Îmbunătățiri erau prevăzute 
^și pentru mănușile de box. 

Citez : a) se vor înlocui se
mifabricatele existente; b) se 
vor confecționa modele de 
mănuși cu piele tovălaș și 
fW» «corn protecție, moale. 

E vorba de mănuși dc box 
pentru sac. S-a confecționat 
întocmai si modelul. a fost 
respins, propunîndu-se ve
chiul sistem de fabricație : 
din piele pentru mănuși. Ple- 
lea pentru mănuși o produce 
însă fabrica de piele și mă
nuși din Tg. Mureș, căreia 
nu-i convine să argăsească 
separat o cantitate mică de 
piele, în afara producției de 
serie. Ca atare, ea nu este 
îmbunătățită șj deci se în
tinde.

R. : Ce alte greutăți mai 
aveți din partea furnizorilor?

E.W. : Bunăoară, cîrligele 
metalice pentru bocancii de 
schi. Planul comun de măsuri 
și îmbunătățiri prevede ca 
aceste cîrlige să fie bine tra
tate, nichelate și în dimen
siuni corespunzătoare. Or, nu 
se respectă cele stabilite, fa
brica „11 iunie“ Galați trimi- 
țîndu-ne cîrlige necorespun
zătoare, nerezistente la efort.

R. : întreprinderile produ
cătoare de articole de sport 
— precizează un punct din 
planul comun de măsuri — 
în urma dispoziției D.G.I.P.I. 
din M.I.U. — va trimite de
legați la diferite mari con
cursuri sportive interne și 
internaționale, unde se va 
putea constata comportarea 
materialelor produse.

E.W. : Nu s-a făcut acest 
lucru.

R. : în cadrul I.P.M.S. Re
ghin — mai arată planul co
mun de măsuri — se va crea 
o grupă de specialiști, care 
pe baza comenzilor Consi
liului General al UCFS și cu 
aprobarea acestuia va execu
ta la comandă materialele și 
echipamentele necesare (pe 
măsuri, în modelul solicitat 
etc.) pentru cluburile de per
formanță.

E.W. î S-a creat șl s-a des
ființat la 1 ianuarie 1967!...

R. : în fine, ultimul articol 
din acest plan comun de mă
suri : „Prezentul pian de mă
suri va constitui tematica de 
lucru pe perioada 1966—1967 a 
Comisiei tehnice voluntare". 
Ce ne puteți spune despre 
acest lucru ?

E.W. : Am participat Ia o 
singură Consfătuire (anul tre
cut prin octombrie) a Comi
siei tehnice voluntare. în pre
zent, cred. că ea nu mai 
funcționează. Cel puțin noi 
nu am mai fost Invitați.

ȘI LA C.I.L.
Reporterul : Apreciem efor

turile colectivului de la C.I.L. 
de a executa materiale spor
tive calitativ superioare, de a 
îndeplini — așa cum am vă
zut — majoritatea obiective
lor prevăzute în planul comun 
de măsuri. V-am ruga să ne 
spuneți, acum, care din ace
ste puncte ale planului de 
măsuri constituie încă o pro
blemă ?

Vașile Varga (șeful sectoru
lui ambarcații de la C.I.L. 
Reghin): Continuăm să avem 
greutăți în îndeplinirea rit
mică a planului de producție. 
Majoritatea cluburilor și aso
ciațiilor sportive fac comenzi 
de ambarcații în trimestrele 
IIT și IV, mai precis spre sftr- 
șitul anului, adică atunci cînd 
văd că stat ta pericol să 
piardă fondurile. Celelalte 
contractează din timp băFci, 
dar după aceea renunță Ia 
un sfert din comandă, De 
exemplu : Metalul Hunedoara, 
Olimpia București etc.

R. : C.I.L. Reghin — preci
zează planul comun de mă
suri — va asigura contra cost, 
la cererea cluburilor și aso
ciațiilor sportive, cantități re
duse de materiale necesare 
întreținerii ambarcațiilor spor
tive.

V.V. î Facem acest lucru și 
treburile ar merge foarte bine 
dacă, din partea celor inte
resați, am primi un necesar 
anual ta baza căruia noi,
C. I.L.-uI, să solicităm la timp
D. G.A.D.-ului suplimentarea 
unor cote de materiale.

R. : C.I.L.-Reghin — mai 
arată planul comun de mă
suri — va folosi numai ma
teriale corespunzătoare cali
tativ, verificînd permanent 
respectarea tehnologei de fa
bricație a rețetelor pentru 
adezivi și materiale de fini
sare, în vederea obținerii unei 
calități superioare a produc
ției.

V.V. î Folosim aceste ma
teriale. Avem masă lemnoasă 
de calitate superioară, stocuri 
tampon. De curînd am primit 
și o parte din placajul co
mandat prin Tehnoforest, dar 
în cantitate insuficientă și de 
o grosime necorespunzătoare.

R. : în sfîrșit, un ultim o- 
biectiv din acest plan comun 
de măsuri. Citez : „Pentru
stabilirea caracteristicilor teh
nice (statice și dinamice) ale 
articolelor de sport și am

barcațiunilor. Ministerul Eco
nomiei Forestiere ,ya lua mă
suri pentru înființarea la 
C.I.L. Reghin a unei grupe 
de cercetare dotată cu apara
tura necesară. Grupa de cer
cetare va colabora permanent 
cu specialiștii UCFS și M.C.I. 
în baza unui plan de cerce
tare întocmit de comun 
acord".

Eugen Tău (inginer-șef al 
C.I.L. Reghin): Nu s-a făcut 
nimic în acest sens. Cel pu
țin, deocamdată. înființarea 
unei asemenea grupe de cer
cetare ar fi mai mult decît 
necesară combinatului nostru. 
Avem tradiție în confecționa
rea ambarcațiilor, specialiști 
de renume și sîntem apreciat! 
de multe firme străina. Crea
rea unei asemenea grupe ri
dică însă o problemă capitală 
în combinatul nostru : cea a 
spațiului. Dacă ea se va re
zolva (cu ajutorul ministeru
lui, se înțelege), noi vom în
ființa această grupă de cer
cetare în termenul cel mai 
scurt posibil.

★
Așadar, iată ce nu s-a rea

lizat pînă în prezent — la 
C.I.L. și I.P.M.S. Reghin — 
din planul comun de măsuri 
pentru îmbunătățirea calității, 
pentru lărgirea gamei de sor
timente cu caracteristici teh
nice superioare și asigurarea 
necesarului de articole și ma
teriale pentru sport. Conside
răm că cele semnalate se pot 
rezolva printr-o mai strînsă 
și operativă colaborare între 
părțile interesate.

VASILE TOFAN

Echipament 
corespunzător 
pentru sportivi

Poiana Brașov a găzduit 
recent o interesantă acțiune 
de prezentare și contractare, de 
către factorii interesați, a noi
lor modele de tricotaje reali
zate la nivelul cel mai înalt al 
cerințelor. Dorind să aflam 
care este preocuparea fabrici
lor producătoare pentru aco
perirea nevoilor de echipa
ment destinat sportivilor, 
ne-am deplasat la fața locului, 
unde am văzut sortimentele 
expuse și unde am purtat 
cîteva discuții cu ingineri, 
șefi de birouri, tehnicieni etc,

Cîteva date furnizate de tov. 
NICOLAE HENEGARU — 
șeful biroului sport din M.C.I. 

sînt elocvente în ceea ce 
privește ponderea materialelor 
sportive în ansamblul vînzări- 
lor do pe piață. în 1965 desfa
cerea a fost de 197 milioane 
lei, în 1966 do 283 milioane 
lei, iar pentru anul în curs sînt 
prevăzute vînzăfi ce vor depăși 
400 milioane lei. Se observă 
o dezvoltare de 35*1 z față de 
5—70% cît se realizează in 
celelalte sectoare î

Dintre fabricile producătoare 
o preocupare importantă în 
realizarea echipamentului spor
tiv la nivelul cerințelor celor 
mai exigente o manifestă ^Fa
brica de confecții și tricotaje* 
și „Crinul* — ambele din 
București. Printre modelele ex
puse, și care în scurt timp 
vor apare în magazinele de 
specialitate, am reținut: blu
zele „Alpin* pentru femei, șor
turi de baie pentru femei și 
bărbați din supraelastic în mo
dele noi și atrăgătoare, pu
lovere intr-un colorit plăcut 
realizate de Drapelul roșu Si
biu, dresuri de lupte și hal
tere, costume de gimnastică și 
notație, tricouri de fotbal, vo
lei, handbal etc., toate din 
material extensibil și în cu
lori diferite. Tot ca o nou
tate am remarcat chilotul pen
tru polo din material supra
elastic, ca și pantalonii de 
schi ce rivalizează cu produ
sele analoage, din Austria și 
Franța. (In privința acestora 

din urmă avem o obiecție în 
privința felului cum sînt con
fecționați în partea ce intră 
în bocanc, dar sperăm că fa
brica respectivă va înlătura a- 
cest neajuns pînă la apariția 
lor pe piață).

Tov. ing. MIRCEA BANU
— șeful secției tricotaje de la 
F.C.T. București ne-a sou.t: 
„Conducerea fabricii noastre 
și creatorii sînt preocupați de 
realizarea unei varietăți mari 
și de foarte . bună calitate, 
care să concureze de la egal 
la egal cu produsele respecti
ve din străinătate. Dorim și 
facem tot posibilul pentru a 
sista complet importul de ma
teriale sportive, deoarece 
există posibilități pentru reali
zarea lor în țară, iar strădu
ințele depuse de toți cei inte
resați în această problemă sînt 
o chezășie a îndeplinirii aces
tei dorințe*.

Tov. ȘTEFAN MIIIAIL, 
șeful serviciului desfacere si 
tov. CONSTANTA LÂZĂRES- 
CU de la fabrica „Crinul* 
ne-au vorbit despre noutățile 
produse și care au fost con
tractate în cantități mari de 
către unitățile de desfacere.

,.Am realizat pentru prima 
dată — ne-au spus ei — tre
ninguri din supraelastic, mo
derne, practice și convenabile 
ca preț, pulovere de schi din 
tricot supraelastic și, ca un 
necesar deosebit, tricouri din 
„bumbac gazat* de calitate 

superioară cu dungi necusute 
în modele și culori foarte va
riate. Avem convingerea că 
materialele și echipamentul 
despre care am vorbit, reali
zate la nivelul cel mai înalt, 
vor satisface pe deplin pre
tențiile beneficiarilor și acest 
lucru este o mîndrie pentru 
fabrica noastră*.

Timp de trei zile, la Po
iana Brașov au fost prezen
tate noile modele de tricotaje 
sport, realizări ale unor fa
brici din țară.

—, Comparativ cu anii tre- 
cuți, anul acesta a fost pre
zentată o gumă mult mai va 
riată de modele, superior îm
bunătățită sub aspectul cali
tății, al contexturîi de țesături
— o colecție bogată de re- 
Ioane — și rd culorilor, ne 
informează tovarășul Nicolae 
Cristescu, economist principal 
din Direcția generală de des
facere a M.I.U.

Tovarășa DOMN IC A BIT A, 
șefa Centrului de prezentare de 
la „Tehnica confecției* ne-a re
comandat cîteva dintre mode
lele care vor intra pe piață 
începînd cu semestrul patru 
al acestui an : scurte de vînt 
și hanorace pentru bărbați, 
femei și copii, realizate în - 

Acestea au fost primele ecouri la discuția noastră în legătură 
cu îmbunătățirea continuă a calității materialelor și echipa
mentelor sportive. Subiect, desigur, neepuizat. TI vom relua 
în dezbatere într-un număr viitor, cînd vom trage și unele con

cluzii finale.
Pînă atunci, ne vom spune punctul de vedere într-o singură pro

blemă. Este vorba de ceea ce se produce și ceea ce se găsește ! Am 
întîlnit în mai multe fabrici preocupare lăudabilă pentru calitate, 
pentru sortimente cît mai variate. Ne-au plăcut - cum spuneam - și 
cele mai multe din echipamentele noi pe care le-am văzut cu prilejul 
acțiunii organizate la Poiana Brașov pentru prezentarea și contrac
tarea unor astfel de produse. Apreciem desigur, utilitatea 
expozițiilor, dar de ce aproape niciodată nu găsim astfel de lucruri 
frumoase și durabile în magazinele cane desfac producția de mate
rial și echipament sportiv? De mai multe ori raidurile făcute de 
redactorii și corespondenții noștri au arătat că atît materialele cît 
și echipamentul au un aspect diferit față de cel din... expoziții, că 
diferite produse - pantofi de tenis, tricouri, treninguri etc. - se dis
trug într-un timp „record". Cine nu crede, să viziteze magaziile aso
ciațiilor și cluburilor sportive ! Sau să stea de vorbă cu sportivii și 
antrenorii. Ar fi, după părerea noastră, cel puțin tot atît de util ca 
organizarea diferitelor expoziții.

tr-un sortiment. bogat și variat 
(din relon sau bumbac, uni 
sau în combinații de culori, 
căptușite cu țesături fantezi, 
matlasate sau îmblănite, cu 
glugi fixe sau detașabile, cu 
gulere din tricot). De un deo
sebit succes s-au bucurat 
scurtele pentru adolescenți 
(realizate de fabrica „Mure
șul* Tg. Mureș) din bumbac, 
cu aplicație de broderie și ja
chetele pentru femei din blană 
imitație de vițel în culori 
pastelate, (produse ale fabri
cilor de tricotaj din Craiova 
și Tg. Mureș). Aprecieri au 
primit și canadieuele realizate 
într-un original joc de tighele, 
și îmbinare de culori. („Mon
dial*—Satu Mare), pantalonii 
pentru bărbați,, femei și copii 
din țesături supraelastice și 
schilodea ( „Con fecția*-Boto
șani), slipurile pentru bărbați, 
din țesături impermeabile și 
fire fine („Partizanul roșu* 
Birlad), șorturile pentru băr
bați și femei din pînză imper
meabilă (Fabrica de confecții 
Călărași).

Aprecierile unanime ale ce
lor prezenți (lucrători din co
merț ) și numărul mare de 
solicitări (cea mai mare parte 
dintre modelele expuse au fost 
contractate) ne îndreptățesc 
să considerăm că articolele 
prezentate satisfac în cea 
mai mare măsură cerințele și 
exigențele comerțului, precum 
și ale cumpărătorilor.

Despre calitatea 
mingilor la...

„FLACĂRA ROȘIE* 
DIN BUCUREȘTI

O importantă cantitate de 
piele din care „Flacăra ro
șie* confecționează anvelopele 
mingilor este livrată de că
tre fabrica de pielărie și în
călțăminte „Dîmbovița*. Deci, 
dacă meșterii de mingi sînt 
criticați sau lăudați pentru 
produsele care ies din mîinile 
lor, aceleași calificative re
vin, firește, și tăbăcarilor care 
pregătesc principala materie 
primă : pielea. Pînă nu de 
mult, fabrica „Dîmbovița* a 
fost criticată pentru slaba 
calitate ă pieilor tip crupon- 
sport, care la „Flacăra roșie* 
se transformau în mingi și îa 
alte materiale sportive.

Acum, după cum ne spunea 
inginerul F. Moisă de la 
„Dîmbovița*, fabrica nu mai 
este criticată pntru acest sor
timent de produse. în urma 
măsurilor luate încă anul tre
cut, calitatea pieilor pentru 

materiale sportive s-a îmbună
tățit simțitor. Astfel, sortarea, 
înainte și după tăbăcire. se 
face cu mai multă exigentă, 
se aleg pentru mingi îndeo
sebi piei cu densitate der- 
mică și lipsite de defecte. în
tr-un ciivînt, a crescut simți
tor calitatea !

Dacă ținem seama că „Fla
căra roșie* a procurat în a- 
cest an de la fabrica „Dîm
bovița* 1007 metri pătrați de 
piele tip sport și n-a avut de 
reproșat furnizorului aproape 
nimic, atunci și mingile tre
buie să fie de hună calitate.

„Dar, cu toate acestea, une
ori mingile de fotbal sînt de 
proastă calitate, ne spunea 
un tăbăcar mai în vîrstă. Tre
buie să știti — ne arăta el — 
că doar 35—40 la sută din- 
tr-o piele de vilă sau mînzat 
devine crupon-sport, adică ca
litatea I, bună pentru „peti- 
cile* anvelopei de fotbal. Șt 
dacă la cusut, din neatenție, 
se pun numai două-trei bu
cățele de piele din alt sorti
ment, s-a terminat cu calita
tea*.

T. RÂBȘAN

ȘI ..DERM AT1NA*
DIN TIMIȘOARA

La fabrica Dermatina am 
întîlnit o veche cunoștință... 
sportivă. Este vorba de fosta 
baschetbalistă de la Politeh
nica Timișoara — ing. Adria
na Gîrleanu. Ea ne-a răspuns:

— Știți, deși noi nu am 
avut nici o reclamație sau se
sizare de la beneficiari („Fla
căra roșie* București și „Că
prioara* Sebeș) în urma adre
sei nr. 2531 din 18.11.1966 
primită din partea redacției 
ziarului „Sportul popular* am 
trecut la verificarea celor 
semnalate. Și, într-adevăr, a- 
cestea au corespuns. Adică, 
mingile de fotbal, volei, bas
chet, handbal și polo se 
dezumflau pe parcurs. După 
ce am cercetat cauzele am 
trecut la înlăturarea deficien
țelor, înlocuind tipul de ven
til Acum el permite umfla
rea mai simplă a mingii prin 
introducerea unui ac umezit, 
care unește suprafețele și nu 
mai permite, astfel, dezumfla
rea.

De asemenea verificăm Ia 
noi timp de 24 ore fiecare 
cameră de minge care este 
umflată și, apoi, cu o pipetă 
picurăm apă pentru a stabili 
dacă pierde aer. în prezent, 
nu avem reclama fii din partea 
beneficiarilor și nici a spor
tivilor.

P ARCAN — coresp. 
principal



la stadionul Tineretului cunosc o

Mai poate dura
Cu puțin timp în tlrmă, la redac

ția noastră s-a primit ’o sesizare : 
in orașul Cluj fusese schimbată 
destinația unor săli și terenuri 
sportive, fără a se amenaja altele 
in locul lor.

Ne-am deplasat la fața locului. 
Primul popas : la terenul de fot
bal (sau maj bine zis la fostul 
teren) Clujeana II. Ce s-a întimpiat 
aici ? De o bună bucată de vreme 
terenului cu pncina i-a fost schim
bată destinația, fiind transformat 
intr-un imens depozit — în aer 
liber — de materiale de construc
ție. Ce și-or fi zis constructorii 
care au misiunea să lărgească 
spațiul productiv al cunoscutei fa
brici de pielărie și incălțiVninte 
Clujeana ? „Nici că se poate loc 
mai nimerit pentru materialele 
noastre și pentru autocamioanele 
care transportă aceste materiale ! 
Mai cu seamă că locul este în
grădit și gata nivelat !“...

Așa că, ^jungînd la fața locului, 
am avut 6 priveliște cu totul ne
firească pentru un teren de fot
bal. Pentru a degaja complet spa
țiul în scopul mai sus arătat, cele 
două porți au fost scoase, iar a- 
colo unde te așteptai să-i vezi în 
întrecere pe cei 22 de jucători 
se aflau stive de prefabricate, gri

această situație?

Terenurile de
animație din ce în ce mai mare o dată cu apro
pierea vacanței și a fazelor superioare ale com
petițiilor școlare. Duminică dimineața, spre exem
plu, la loc de cinste a stat voleiul, sport mult

iubit de elevii școlilor generale și liceelor din 
Capitală.

Nu ne îndoim că pasiunea și priceperea profeso
rilor, alăturată dragostei elevilor pentru sport, vor 
face din fiecare astfel de competiție un eveniment 
sărbătoresc...

DIN CARNETUL REPORTERULUI

ENTUZIAȘTII»

Ii întîlnești pretutindeni. îi caracterizează dragostea de sport și, 
de aceea, chiar cînd au părul argintiu, sînt la fel de activi ca și cei 
tineri. Muncesc oriunde, cu aceeași abnegație și fac din elementul 
timp un subordonat al lor. Pentru ei, greutățile nu apar niciodată în 
adevărata mărime. Principala lor armă ? Entuziasmul!

perseverența, îi fac de neînfrint, 
iar elevii lor, în toate medaliile 
cucerite pe terenurile de sport, 
simt și căldura foștilor lor das
căli sau îndrumătorii care i-au 
ajutat.

re-Spicuiri din carnetul de 
porter. Notații fugare.
• Raionul Făgăraș. Prol. 

STREZU e pasionat de atletism. 
„N-am nevoie nici de jumătăți 
de normă, nici de recompense. 
Dați-mi materiale pentru atle
tism. Mi-e de ajuns". $i s-a do
vedit că-i așa : stadionul din cen
trul orașului Victoria e zilnic în
țesat cu tineri care iubesc atle
tismul. Prot. MIOARA MANIU. 
A înființat un cerc de gimnastică 
artistică. Lotul: copii între 5 și 
72 ani. N-o sperie indiferența 
unora, nici zimbelul malițios al 
altora. „Uit totul cind lucrez cu 
copiii. Răsplata mea o constituie 
rezultatele lor". Profesorul M. 
ROPOT AN din Poiana Mărului. 
Un cătun cu ci leva case. Echipa 
pregătită de el — locul 3 la cam
pionatul regional de schi. N-a a- 
vut mijloace să aducă copiii la 
Făgăraș. A plătit din banii lui. 
„Cîndva, banii aceștia se vor 
întoarce sub forma 
tei și pentru mine 
valoare inegalabilă".

ION

rșcunoștin- 
vor avea o

Alba. TITUS• Popas la Sebeș
BOGDAN — vicepreședinte al 
statului popular. „Concurs de 
schi la munte, la Jina ? Bine, vom 
merge*. Iar schiorii au participat 
cu mic și mare. „Sala de sport 
„Flamura" intră in reparații? 
Bine, vom amenaja alta, dintr-o 
fostă magazie". S-a zbătut și a 
obținut fonduri. Proi. FLORIN 
FLEȘERIU. Pasionat al handbalu
lui. Echipa Sebeșului a jucat în 
„zonale", la Craiova. Meritoriu. 
„Poți avea fonduri cu duiumul, nu 
faci nimic dacă nn pui un pic de

1 ÎN SFiRȘIT !...

După lungi tergiversări, 
după critici nenumărate, 

| I.S.C.M. Brazi s-a hotărît 
• șă treacă la fapte: la 7 

iunie a.c. a început „asal- 
I tul" final pentru termina

rea, bazinului acoperit din 
I Ploiești, lucrare pe care, 

pînă nu de mult, o consi
dera drept „cenușăreasă" 
și, de aceea, o aborda... 

1 printre picături. După cetr 
• relatate de președintele 
I Consiliului regional UCFS, 

Teodor Constantinescu, ba- 
Izinul va fi gata la 30 iu

nie. După părerea delega
tului I.S.C.M. — tov. Victor 

I Vasiliu - la 25 iulie. Fie 
și la 25 iulie ! Bine câ s-a 

I pornit la drum. Să sperăm 
că nu e vorba doar de un 
.foc de paie".

| ARE DREPT, 
N-ARE DREPT...

I Antrenorul C. ALBESCU 
din Bîrlad este mai con; 
secvent decît îl credeam (și 

1 de cît am fi dorit). L-am 
. criticat prima oară la ru

suflet*. Sint cuvintele lui Fleșe- 
liu.

• NICOLAE BtRSAN. Ocna 
Mureș. De 18 ani Ic asociația 
sportivă. Numeroși sportivi, baze 
sportive excelente. 11 întrebi: 
„greutăți?" Iți răspunde: „Păi... 
nici una. Le venim de hac, că n-or 
fi ele mai tari decît noi". La cîțiva 
kilometri, Ciumbrudul. O școală 
de viticultură, cu o secție de at
letism. Profesorul DORIN DUNA. 
Elevii lui au ciștigat campionatul 
regiunii in luptă cu reprezentanții 
altor școli, care au de 10 ori mai 
mulți elevi. „Interviu ? Bine, dar 
să știți că am de spus doar a- 
tît: trebuie mai multă pasiune 
la dascălii de educație fizică. Și 
răbdare", împreună cu metodistul 
Consiliului raional UCFS Aiud, 
Alexandru lob, tovarășul Duna 
bate drumurile satelor in căutarea 
de talente pentru atletism.

S. NORAN

Prof. dr. Fl. C. Ulmeanu

de• Doi conducători: unul 
întreprindere — SIMION GROZA, 
directorul fabricii „Sebeșul". Ce
lălalt, ALEXANDRU MEZEL di
rectorul liceului din Ciumbrud. 
Nu se cunosc, dar se aseamănă. 
A jută sportul. A. Mezei: 
tot pentru sport, care 
sănătate*. De curind, 
lost manej, s-a început 
rea unei săli de sport.
să vrei, să te zbați, să lupți*...

„Dăm 
înseamnă 

dintr-un 
amenaja- 
„Totul e

★

...Fiindcă, așa cum spuneam, 
pentru acești entuziaști greută
țile n-au măsura lor adevărată. 
Entuziasmul, unit cu munca și

brica noastră pentru folosi
rea unor tineri fotbaliști 
în competiții fără ca aceș
tia ,să aibă drept de joc. 
Prins cu... „juniori cu bărbi" 
— cum spuneam în nota 
noastră. C. Albescu a re
petat... tentativa. Numai că 
nici a doua oară nu i-a 
reușit și atunci am publicat 
nota „încercare netransfor- 
matâ".

C. Albescu a recunoscut. 
Tentativa nu fusese bine 
pregătită. S-a pripit atunci. 
Nu-i nimic. Cît trăiești, în
veți. Și s-a pus antrenorul 
Albescu pe învățat fel de 
fel de „chichițe" și cînd a 
crezut omul că este bine 
pregătit a dat... examenul. 
La meciul cu Ancora Galați, 
în formația gazdelor (Glo
ria) a apărut și jucătorii 
Breazu și Perju, buni le
gitimați pentru... Rulmentul 
Bîrlad.

Poate că antrenorului 
Albescu îi place să se joace 
de-a substituirile. Am vrea 
însă să-i spunem că e un 
ioc periculos și s-ar putea

mezi de fier-beton, lăzi cu diferite 
piese, mă rog tot ce-i trebuie unui 
bun gospodar ca să-și ridice easa... 
Punem insă întrebarea : cum a 
fost posibil ca sub ochii celor din 
Consiliul asociației sportive Clu
jeana și, bineînțeles , cu buna ști
ință a Consiliului regional UCFS 
să se fi produs această schimbare? 
Oare pe terenurile învecinate cu 
fabrica, complet libere (ce-i drept 
nu atit de nivelate ea terenul de 
fotbal) nu se putea organiza acest 
depozit ?

Am uitat să vă spunem că des
crierea noastră este 
„Inițiativa4 
acestei 
cuprins 
sportive 
sala de 
ment și 
sălii de _____ _ ____ _____
de tir au devenit locuințe pentru 
muncitorii *-*»«*-*—&« ---- -------
lui. N-a 
de a fi găsit în altă parte a ora
șului (și credem că exista această 
posibilitate) un loc pe care sa fie 
amenajat un nou teren, cel puțin 
pe timpul considerat necesar func-

noastră este incompletă, 
acestei transformări, a 

schimbări de destinație a 
și o serie de construcții 
anexe. Astfel, popicăria, 

forță, magaziile de echipa- 
material sportiv, vestiarele 
sport, standul poligonului 

,------ 1
și tehnicienii șantieru- 

existat nici măcar grija

ționării șantierului. Pe buna drep
tate, sportivii de Ia Ciiljeana și 
unii sportivi de la C.S.M. Cluj 
(care foloseau și ei această bază) 
reclamă — cam de mult timp — 
un nou loc de pregătire, de în
trecere.

Dar, cele relatate mai sus nu 
sînt aspecte singulare. Considerăm 
îngrijorător că și alte amenajări 
sportive clujene și-au schimbat în 
ultimul timp destinația sau au dis
părut, pur și simplu, din geogra
fia orașului de pe Someș. Astfel,- 
popicăria și sala de tenis de masă 
a fabricii de tricotaje „Someșul4* 
(care a preluat clădirile fabricii 
de țigarete) au devenit dormitoare. 
Cu atit mai de neînțeles este si
tuația creată sălii de tenis de masă, 
după ce s-au cheltuit sume im
portante pentru amenajarea ei,- 
cheltuieli neamortizate deoairece 
contractul încheiat — prin care se 
prevedea folosirea sălii de către 
lotul de tenis de masă al C.S.M. 
Cluj pe o perioadă de 4 ani — a 
fost anulat de proprietarul sălii. 
In această situație, echipa campi
oană republicană la tenis de masă 
a fost nevoită să se antreneze, 
pentru întîlnirile din „C.C.E.**.., pe 
unde a găsit înțelegere » ”, ț

O soartă asemănătoare au avut 
și terenurile de fotbal „Porțelanul*^ 
și „Mica 1“ (proprietatea I.I.S. Por
țelanul și, respectiv, administrația 
bazelor sportive a sfatului popular 
orășenesc) ; terenurile de volei și 
baschet din str. Aurel Vlaicu (pro
prietar I.I.M.C. și i.C.M.). Toate a- 
cestea au fost transformate în te
renuri de construcții, depozite fie 
materiale sau loc de parcare.

Aceasta fiind starea de lucrurij 
de ce să ne mai mirăm că spor
tivii clujeni înregistrează din ce 
în ce mai multe rezultate nesatis
făcătoare. Lipsa locurilor destinate 
pregătirii lor sistematice, perma
nente, este atit de acută incit dacă 
nu se iau grabnic măsurile cele 
mai eficiente pentru respectarea 
prevederilor H.C.M. 2190 din 16 sep
tembrie 1552, in scurt timp activi
tatea sportivă a Clujului va înre
gistra. scăderi și mai supărătoare. 
Ca atare, Consiliul regional UCFS 
și Sfatul popular al orașului Cluj 
trebuie să găsească soluția pentru 
remedierea situației, și aceasta, cât 
mai grabnic !

I. DUMITRESCU

Recenzie

Exercițiile fizice acționează ca ex- 
citând fiziologici, care stimulează 
diferitele funcții ale organismului. 
Atunci cînd exercițiile fizice sînt 
bine dozate, în concordanță cu par
ticularitățile de reacfie a funcțiilor 
organismului, ele duc la creșterea 
capacității de efort. Dacă dozarea nu 
este corespunzătoare, efectele favo
rabile ale exercițiilor fizice nu apar 
sau, dimpotrivă, apar efecte nega
tive.

Pentru individualizarea programu
lui de antrenament antrenorii trebuie 
să cunoască structura și modul de 
funcționare a diferitelor organe. Nu
mai in acest fel ei le pot stimula 
intr-un mod optim, pentru a obține 
creșterea capacității lor funcționale. 
Aceste cunoștințe sînt necesare și 
sportivilor, pentru ca ei să înțeleagă 
și să execute în mod corespunzător 
programul de antrenament ce le este 
indicat. . v .
-Cartea prof. dr. C. Ulmeanu „No- ; torilor, schimbă ’ sensul și trebuie 

țiuni de fiziologie cu aplicații la
■ exercițiile • fizice", ediția a 11-a, apă
rută în editura UCFS, pune la în- 
demitia antrenorilor, sportivilor șt 
activiștilor din cadrul mișcării do

cultură fizică noțiunile de bază din 
domeniul fiziologiei generale și a 
fiziologiei exercițiilor fizice. care îi 
ajută să înțeleagă funcționarea or
ganismului omenesc cu care ei lu
crează.

Autorul expune, mai întîi, fiziolo
gia respirației, sîngelui, circulației, 
nutriției, digestiei, excreției, glande
lor endocrine, sistemului nervos. Du* 
pă prezentarea fiziologiei normale a 
diferitelor organe, autorul prezintă 
la sfîrsitul fiecărui capitol modul 
de adaptare la efort a funcției res
pective și modificările pe care eu 
le suferă de-a lungul procesului 
de antrenament. Această prezentare 
complexă a fiecărei funcții ușurează 
cititorului înțelegerea fenomenelor da 
fiziologie generală ' și de adaptare 
la efort. Menționăm însă că la ca 
pitolul despre glandele cu .secreția 
interna chiar editura semnalează u- 
nele greșeli care, după, părerea au-

corectate. Cea mai importantă apare 
la pag. 165, unde în loc de „corti

• zoi'* s-a tipărit ' „cortizon**, iar în 
tabla de materii a fost omis titlul 

. capitolului despre fiziologia gimnas-

să se... accidenteze. Dar, 
de ce tovarășii din consi
liul orășenesc UCFS privesc 
ca simpli spectatori toate 
aceste incăreclitjj'dini ?
DE CE ATTTEA... 
ABSENȚE ?

La școala 'generală din 
Săvinești nu se prea face 
sport. Ba, să spunem drept,

GALU, profesor de... edu
cație fizică !

Nici nu ne mai miră 
faptul că nu se face sport 
la școala generală din Să
vinești, Ne surprinde, însă, 
că nici masurile luate de 
secția de învățămînt n-au 
dat nici un rezultat. Să 
fie, oare, nevoie de altele, 
mai... convingătoare ? Pro-

fesorul Viorel Galu le-ar 
merita...

nu se face de loc! Nici 
măcar un singur elev din 
acostă școală n-a partici
pat pînă acum la nume
roasele concursuri la care 
alte școli au fost reprezen
tate de zeci și sute de 
tineri sportivi.

De ce, atunci, atîtea ab
sențe în „catalogul" com
petițiilor școlare ? Aflăm 
că cel care se interesează 
(cel mai puțin) de activi
tatea sportivă este VIOREL

DUPĂ MECI, 
TNCĂ DOUĂ ORE...

Meciul de fotbal C.F.R. 
Roșiori - Progresul Cora
bia, disputat recent, s-a 
încheiat cu 2—2 în min... 
94 (I ?) și cu multe... inci
dente. Nemulțumiți de ar
bitrajul prestat de briga
da bucureșteană (C. Nicu-

ticii. Cititorii vor corecta, desigur, a- 
cesle erori.

Cîteva capitole abordează probleme 
de o importanță deosebită pentru 
practicarea exercițiilor fizice, ca: ba
zele fiziologice ale mișcării, studiul' 
fiziologic al calităților motrice, fun
damentarea fiziologică a principiilor 
antrenamentului, fiziologia metodelor 
moderne de antrenament, starea de 
antrenament ■ și forma sportivă, parti
cularitățile exercițiilor fizice la dife
rite vîrste și la femei, fiziologia 
principalelor ramuri de sport.

Prezentată într-o formă accesibilă» 
lucrarea este elaborată în același timp , 
pe baza unei documentări știintificei 
actuale și multilaterale.

dr. CORNEUU OBRAȘCU
medic primar

lescu, M. Crețu, I. Mincă), 
unii spectatori au creat în 
tribune o atmosferă insu
portabilă. După joc, cabina 
arbitrilor a fost „asediată" 
aproape două ore, timp în 
care n-au contenit huiduie
lile și amenințările. Au fost 
sparte geamurile vestiaru
lui I Jucătorii >gazdă, în 
frunte cu O. GUȚÂ, căpi
tanul echipei, au făcut to
tul pentru ca arbitrii să fie 
.protejați de furia celor 
cîțiva spectatori. Un gest 
frumos care a contribuit 
la calmarea spiritelor Dar, 
cum rămîne cu acei spec
tatori care cred că dacă 
plătesc cîțiva lei pentru bi
letul de intrare își pot per
mite orice ? Chiar și astfel 
de grave abateri de la 
conduita cetățenească...

CAVALERII FLUIERULUI 
LA... BUCĂTĂRIE

Pe stadionul .23 August* 
din Baia Mare sînt pro
gramate, săptomînâ de săp- 
tămînâ, jocuri de fotbal în 
cadrul categoriei B, în

campionatul regional, în cel 
al juniorilor ș.a. Meciuri ■ 
oficiale importante, la care | 
— firesc - sînt delegați ar
bitri din regiune și din alte I 
părți ale țării. *

Sînt - e drept - aștep- ■ 
tați și întîmpinafi cu multă | 
ospitalitate și apoi invi
tați la... bucătărie. Nu, nu I I 
Să nu facem anticipări ero * 
nate. Invitația nu are la ■ 
bază înlesnirea unei „cu- | 
noștințe" cu renumita bucă- _ 
tărie băimăreanâ. Dar, aco- I 
Io - în casa îngrijitorului 
de la stadion - este... ves- ■ 
fiorul arbitrilor. Aici se ■ 
echipează și se dezechi- . 
pează arbitrii, aici se iau I 
interviuri etc. Curioasă re- 
zolvare 1

Rubrică redactată de |
VALERIU CHIOSE

* I
DAN GARLEȘTEANU 

după scrisorile coresponden- | 

tilor noștri.



DUPĂ 20 DE ANL
Am văzut, joi, filmul Jubileului Steaua.
L-am regăsit pe Apolzan alături de 

Votnescu.
Am revăzut floreta de argint a Olgâi 

Orban-Szabo, floreta de la Buenos Aires.
L-am revăzut pe Penciu, „hoțul cu mingea 

furată", urmărit de adversari încă stu- 
pefiați.

L-am revăzut pe Mircea Dobrescu arun- 
cîndu-și „covorul de pumni*.

L-am revăzut pe Andrei Folbert cu miș
cările lui „imposibile", ca de jucărie me
canică dereglată.

Am revăzut atîtea și atîtea.
Și aș putea scrie la infinit, cîte o sută 

de pagini despre fiecare minut al filmului 
celor 20 de ani. Pentru că imaginile vii 
ale peliculei știu să sape în straturile

memoriei. Pentru că acesta e marele lor 
miracol.

Acum, după ce au trecut cîteva ore, 
am și început să recompun imaginile celor 
20 de minute. Și să-mi întăresc un gînd 
mai vechi.

La cei mai multi dintre sportivii celor 
două decenii m-a atras întotdeauna ele
ganța vizibilă și invizibilă a gestului.

Alexandru Apolzan și-a stăpînit reac
țiile cu forța unui om crescut la școala 
milenară a fair-play-ului.

loan Soter a „oficiat* întotdeauna în 
fața ștachetei, cu întreg ritualul străvechii 
Olimpia.

Mircea Dobrescu, acest formidabil com
primat de nervi, a găsit întotdeauna re
surse pentru a primi împăcat, parcă, cu 
sine însuși, cele mai nedrepte decizii.

Alexandru Penciu a devenit „cel mare* 
în patria fraților Boniface, nu numai pen
tru perfecta teleghidare a proiectilului 
întrebare, ci în primul rînd pentru bucuria

calmă și tristețea lui lipsită de osieniane, 
la victorie și la înfrîngere.

Aș putea continua la nesfîrșit. Dar aș 
vrea să mă opresc asupra unui singur 
fapt, care, deși foarte recent, a și trecut 
în patrimoniul celor 20 de oni. Este vorba 
despre tînărul llie Năstase, „viitor mare 
campion” - cum spunea Santana.

în jocul cu Gisbert, llie Năstase și-a 
aruncat de mai multe ori racheta și a 
vorbit prea mult cu publicul. Ș-ar părea 
deci că llie Năstase e o excepție la ,,ele- 
ganța vizibilă și invizibilă a gestului"..

S-a mai întîmplat, însă, ceva în partida 
cu Gisbert. La două mingi controversate, 
repet, doar controversate, llie Năstase s-a 
substituit arbitrului si le-a cedat pe amîn- 
două spaniolului Juan Gisbert, care le-a 
primit cu aplauze. La cîteva minute după 
aceea, Gisbert a servit „afară", clar, ar
bitrul n-a văzut, dar Juan n-a repetat 
gestul lui llie, ci a cerut, lucid și calculat, 
doar repetarea mingilor, llie a zîmbit.

Care este, de fapt, adevăratul llie Năs
tase ? Cel care aruncă racheta, la mînie, 
și nu se poate stăpîni în dialogurile spon
tane cu publicul ? Sau cel care cedează 
două mingi, decisive poate, marcînd prin 
asta, în comparație cu „soluția Gisbert", 
uriașa diferență dintre corect și fair-play 
în sport ?

Adevăratul llie Năstase nu este în 
racheta aruncată. Racheta aruncată repre
zintă forma. Fondul e în elanul care i-a 
impus cedarea celor două mingi, decisive 
poate. Fondul sau eleganța invizibilă a 
gestului.

De la cine a învătat llie Năstase unde 
începe și unde se termină fair-play-ul ?

Poate de la Constantin Chivom antre
norul său.

Poate de la Herold.
Poate de la Penciu.
Sigur - de la STEAUA

IOAN CHIR1LA

0 IC LI SIVI

Luni, in Capitală:

START ÎN CEA DE A XII-A
EDIȚIE A „CUPEI VOINȚA"

„Cupa Voința” (în primii ani 
cunoscută sub numele de „Cupa 
UCECOM*) a ajuns la a XII-a 
ediție. Această întrecere inter
națională a fondiștilor constituie 
un punct important în activitatea 
competitională a sportului nos
tru cu pedale. UCECOM — prin 
Oficiul său de cultură fizică și 
sport și clubul sportiv Voința, 
dovedesc, prin eforturile pe care 
le fac de a organiza anual a- 
ceastă întrecere și de a-i asigura 
o participare valoroasă (internă 
și internațională), că se pre
ocupă de dezvoltarea ciclismului 
din țara noastră. Poate că n-ar 
ii rău ca unele cluburi (Dinamo, 
Steaua, Olimpia etc.) să ia exem
plu și să-și aducă și ele contri
buția Ia îmbogățirea competițiilor 
pe șosea ,organizînd întreceri si
milare.

De-a lungul anilor, la întrece
rea dotată cu „Cupa Voința" au 
participat aproape toți alergătorii 
noștri de valoare și un important 
număr de cicliști străini. Palma
resul competiției arată astfel:

Ediția I — 1955: Gh. Văsîi și 
Voința București.

Ediția a Il-a — 1956: I. Ange- 
Iescu și Voința Ploiești.

Ediția a IlI-a — 1958: I. Bra
ham și Voința București.

Ediția a IV-a — 1959: Gh. 
Rădulescu și Voința București.

Ediția a V-a — 1960: N. Nicu- 
lescu și C.C.A.

a XIl-a ediție a „Cupei Voința*.
Ion Ardeleanu (în fotografie, ciftigînd un sprint final) va fi un om de bază 

în echipa Steaua, participantă la

Gh.

UNDE MERGEM?
|chlil»Ț:l*:l
• ATLETISM : stadionul Repu

blicii, de la ora 17 : concurs inter
național.

• CAIAC-CANOE: Lacul Sna- 
gov, de la ora 16 : Concurs cu par
ticiparea sportivilor din Iotul repu
blican de seniori și juniori.

• CICLISM : velodromul Dina
mo, de la ora 16,30 : începe campio
natul Capitalei la pistă.

duminică

Ediția a Vl-a — 1961 : 
Radulescu și Dinamo.

Ediția a Vil-a — 1962: 
Cosma și Dinamo.

Ediția a VUI-a — 1963: 
Cosma și Steaua.

Ediția a IX-a — 1964: a 
caracter intern (numai 
rutierii din cadrul 
sportive Voința)

Ediția a X-a — 1965: Ion Ar
deleanu și Steaua.

Ediția a Xl-a — 1966 : G. Moi- 
ceanu și Dinamo.

După cum se vede, numai 
cicliști au reușit să obțină 
toria în cîte două ediții: 
Rădulescu (1959, 1961) și
Cosma (1962, 1963). Dintre cîști- 
gătorii acestei competiții interna
ționale vor fi prezenti la startul 
celei de a XII-a ediții Gabriel 
Moiceanu, fon Ardeleanu și fon 
Cosma. Alături de ei vor con
cura toți cicliștii de valoare din 
Capitală și din țară, 
disputa va cîștiga 
calitate și în interes 
zența la start a unor 
peste hotare : O.R.B.
Spartakus Budapesta, Septemvri 
Sofia, Start Varșovia și — proba
bil — A.S.P.T.T. Marsilia.

Așteptăm de la cicliști ca în a- 
ceastă competiție pe etape (12— 
18 iunie, 1020 km) să facă do
vada talentului și pregătirii lor, 
să încerce să depășească nivelul 
mediu general al întrecerilor or
ganizate la noi.

Ion

Ion

avut 
pentru 

asociațiilor

doi 
vic- 
Gh. 
Ion

în plus, 
evident în 
prin pre- 
echipe de

Viena,

LUPTA PENTRU UN LOC ÎN FINALELE
CAMPIONATULUI REPUBLICAN CONTINUA
CONSTANȚA, 9 (prin telefon). — 

Partidele din cadrul celei de a doua 
reuniuni a „zonei’4 din localitate au 
fost extrem de echilibrate. Dorința 
pugilișlilor de a se califica în finale
le de la București i-a 
concurenți să arunce 
forțele și cunoștințele 
pun.

Rezultate tehnice: 
nerg. Constanța) b.p. 
dea), Gh. Gologan 
rești) b.p. C. Voicu 
stanța), S. Banea (Voința București) 
b.p. 1. Crăciun (Metalul București), 
C. Ștefan (Metalul București) b.p. 
I. Bănică (Cimentul Medgidia), A. 
Simion (Steaua) b.p. Gh. Cristea 
(ASA Bacău), N. Deicu (Dinamo 
București) b.k.o. 1 C. Sasu (Steaua 
București) ~ "
Craiova)
Bacău), H. Stumf (Steaua București) 
b. ab. 3 C. Deju (ASA Bacău), P.

determinat pe 
în luptă toate 
de care dis-

O. Bodea (E- 
I. Nica (Ora- 
(Rapid Bucu- 
(Energ. Con-

•ni), G. Buzulîuc (Dinamo
) b. ab. 2 F. Cerbu (Dinamo

întreceri internaționale ale trăgătorilor noștri
Trăgătorii noștri se află în plină 

activitate competițională internațio
nală. După „Marele premiu al ora
șului Brnotf, taleriștii și skeetiștii - 
noștri au luat parte la campionatele 
Europei, iar pușcașii (armă cu glonț) 
și pistolarii lotului reprezentativ au 
concurat la Budapesta și fac același 
lucru acum în „Cupa țărilor latine 
și Grecia44 de la Atena. Și alte Io
turi de trăgători și trăgătoare au 
luat startul în diverse concursuri 
internaționale. Este vorba de între
cerile de la Leipzig, ca și de depla
sarea unei combinate a cluburilor 0- 
limpia și Arhitectura în capitala Un
gariei. Despre aceste două competiții 
vom relata cîteva amănunte.

La Leipzig s-au întîlnit trăgători și 
trăgătoare din Iugoslavia, Polonia, 
R. D. Germană, Cuba și România. 
De subliniat că primele trei țări au 
trimis pe cei mai buni sportivi. Re
zultate bune au înregistrat reprezen
tanții noștri la probele de armă stan
dard 3x20 f. femei (Margareta Ena
che a ocupat locul secund cu 566 p.) 
și armă liberă calibru redus 60 (. 
culcat bărbați (formația noastră s-a 
clasat pe locul doi, iar la individual, 
Gh. Sicorschi — locul III cu 595 p.). 
Rezultatele celorlalți sportivi români 
au fost sub așteptări : armă liberă 
calibru redus 3x40 f. (primul dintre 
concurenții români s-a situat abia pe

locul 16: Vasilescu 1127 p.), pistol 
precizie 60 f (Jeglinschi locul 17 cu 
536 p).

Rezultate tehnice : armă liberă, ca
libru redus 60 f. culcat bărbați : 1. 
Lippoldt (R.D.G.) 599 p... 3. Sicorschi 
595 p... 15. Vasilescu 588 p... 17. Olă
rescu 588 p.. 18. Caban 587 p. Echipe: 
1. R.D Germană 2375 p., 2. Româ
nia 2358 p., 3. Polonia 2357 p. Armă 
standard 60 f. culcat, femei - 
bara Kopyt (Polonia) 591 p.. 
gareta Enache 587 p... 6.
Daroczi 586 p. Echipe: 1.
1764 p. Pistol viteză 60 f. : 1.
(R.D.G.) 592 p... 7. Iuga 586 p... 11.
Popa 580 p. Armă liberă calibru redus 
3x40 f. : 1. Skrzep (Polonia) 1154 p... 
16. Vasilescu 1127 p... 22. Olărescu 
1121 p., 23. Sicorschi 1120 p., 24. Caban 
1117 p. Echipe: 1. R.D. Germană 4573 
p... 4. România 4485 p. Pistol precizie 
60 f. : 1. Vollmar (R.D.G.) 558 p... 17. 
Jeglinschi 536 p. Armă standard 
3x20 f. femei : 1. Gerda Vcs (R.D.G.) 
566 p.» 2. Margareta Enache 566 p... 
6. Iuliana Daroczi 556 p. Echipe: 1. 
R. D. Germană 1682 p.

La întrecerile de la Budapesta, pe 
lingă combinata Olimpia — Arhitec
tura au mai luat parte și reprezen
tanții cluburilor U. Dozsa (Ungaria) 
și Wisla Cracovia (Polonia). Sînt de 
menționat cifrele realizate de echipa 
feminină română (locul i cu 1760 p. 
Ia armă standard 60 f. culcat), de 
Ioana Soare (locul II cu 561 p. la 
armă standard 3x20 f.) și de trăgă
torii I. Olărescu (locul I la armă li
beră calibru redus 40 f. poziția ge
nunchi — 389 p), D. Hrib (locul III 
la armă liberă calibru redus 60 f. 
culcat — 590 p — și armă liberă ca
libru redus 40 f. poz. genunchi — 
382 p).

1. Bar- 
4. Mar- 
Iuliana 
Polonia 
Pinning 

11.

Bursuc (Steaua București) b. p. M. 
Niculescu (Voința București).

întrecerile finale au loc sîmbătă 
seara, începînd de la ora 19,30.

CH. GOLDENBERG — coresp.

GALAȚI, 9, (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — In gaia de joi 
au avut loc meciuri mult mai echi
librate și mai valoroase din punct 
de vedere tehnic decît în prima zi a 
„zonelor41. Toii pugiliștii au luptat 
pînă la epuizare pentru a obține vic
toria, dar mai bine pregătiți tehnic 
și tactic s-au dovedit a ii repre
zentanții cluburilor bucureștene 
Steaua, Dinamo și Voința, precum 
și cei de la Farul Constanța.

Cea mai dramatică întîlnire a avut 
loc între C. Stan (Voința Bucu
rești) și C. Stanciu (A.S.A. Tg. Mu
reș). în ciuda faptului că bucurcș- 
teanul a fost trimis la podea și nu
mărat de două ori (in reprizele 1 și 
II). acesta a găsit, totuși, resurse 
să-și învingă adversarul la puncte. 
Nu mai puțin pasionantă a fost dis
puta dintre campionul dinamovist 
Constantin Ghiță și Cornel Mihai 
(Metalul Plopeni). Ghiță a obținut 
decizia de învingător la puncte da
torită, mai ales, avertismentului dat, 
pe drept, de către arbitrul Sava, boxe
rului din Plopeni. lată celelalte re
zultate: A. Iliescu (Steaua) b.p. A. 
Oprișor (Tractorul Brașov), O. Chc- 
nan (Farul) b. p. D. Gheorghe (Me
talul București), C. Negoescu 
(Steaua) b.p. V. Astelean (U. M. 
Timișoara). Gh. Anton (Farul) b.p. 
I. Sabău (Metalul București), Ț. 
Voicu (Steaua) b. ah. 1 N. Petre 
(Rapid București), C. Filipescu 
(Steaua) b. p. I. Matei (Dinamo 
Craiova).

PAUL IOVAN
TIMIȘOARA, 9 (prin telefon). La 

„zona44 organizată în localitate 
participă 36 de sportivi din , 17 clu
buri și asociații sp>ortive. lată rezul
tatele înregistrate în prima reuniune: 
V. Drăgan (Steaua Buc.) b.p). M. 
Lazăr (Rafinăria Ploiești), G. Gru- 
iescu (Steaua) b.p, G. Momoiu (Di
namo Bacău). P. Nedelcea (Dinamo 
Buc.) b.p. 1. Alexandru (Metalul 
Plopeni), Gh. Bădoi (Dinamo Buc.), 
b.p. A. Simionescu (Energia Con
stanța), Gh. Vlad (Dinamo Buc.) 
b ab. 2 T. Căinaru (Crișul Ora
dea), l. Pițu (Farul) b.p. V. Bute 
(Dinamo Buc.), 1. Manole (Muscelul 
C. Lung) b.p. A. Ciurea (A.S.A. 
Oradea), M. Constantinescu (Dinamo 
Buc.) b.p. S. Schiopu (Minerul Ciu- 
danovița).
P. ARCAN — coresp. principal

• ATLETISM : stadionul Repu
blicii, de la ora 17 : Concurs inter
național.

• CAIAC-CANOE : Lacul Heră
strău, de la ora 7,30 : Concurs do
tat cu „Cupa Clubului sportiv șco
lar1.

• RUGBI : stadionul Dinamo, 
ora 9: Progresul — Politehnica 
Iași (cat. A) ; ora 10,30 : Dinamo — 
S,U. Agen (returul finalei „C.C.E.").

• POLO : Ștrandul Tineretului, 
ora 12 : I.C.F. — Industria linii 
Timișoara (cat. A).

• FOTBAL: stadionul „23 Au
gust", ora 15,30 : Progresul — Uni
versitatea Craiova ; ora 17,30 : Di
namo — U.T.A. (cat. A); Terenul 
Gloria, ora 11: Metalurgistul Buc. 
— Dinamo Bacău (cat. B); Tere
nul „Timpuri noi", ora 11 : Flacăra 
roșie Biț:. — Muscelul C-lung

CI,

©PORTURI
■ NAUTICE

Concursuri, 
rezultate...

în unele centre de sporturi nautice din țară continuă să se des
fășoare întreceri de caiac-canoe organizate atît pentru seniori cit și 
pentru juniori. .

TIMIȘOARA

Pe Bega a avut Ioc cea de-a 
X-a ediție a frumoasei întreceri 
de caiac-canoe dotată cu „Cupa 
școlii sportive", lată cîștigătorii 
probelor : junioare : K 1 Doina 
Pențea (Șc. sp.), K2 Alexandra 
Țieranu — Eugenia Marchiș (Șc. 
sp.), K 4 Șc. sp. (Eugenia Tăbuica
— Adriana David — Georgeta 
Ciomoga — Viorica Goian); se
nioare : K 1 Magda Stiopu (Po
lit.), K 2 Hedviga Manasi — Eli- 
sabeta Mișca (Polit.); juniori: 
K1 Victor Popean (Constr.), K 2 
Oct. Caragea — N. Ardeleanu 
(Șc. sp.) K 4 Șc. sp. (E. Bujinovici
— F. Frank, H. Andriș — M. llie),

Cl L. Budău (Șc. sp.), C2 T. 
Gheorghe — M. Alexandru (Șc. 
sp.); seniori: KI I. Popovici 
(Polit.), K 2 D. Stănia — A. Dră- 
gulescu (Constr.), K4 Politehnica 
(V. Mondescu — G. Moga — H. 
Hasenfratz — V. Subran), CIA. 
Opriș (Polit.), C2 H. Tranca — 
V. Balton (Constr.). Cupa a fost 
cîștigată de juniorii de la Școala 
sportivă. La seniori pe primul loc 
s a clasat clubul sportiv Politeh
nica

REȘIȚA

Pe tacul de acumulare Văliug 
s-a desfășurat concursul de caiac-

Multe echipaje, întrecere echilibrată. Imagine obișnuită la concursurile acestui 
început de sezon. Foto: A. Neaga

canoe dintre sportivii asociațiilor 
Voința Arad și Olimpia Reșița.

S-au evidențiat în mod deose
bit sportivii Ovidiu Rusii. Hegheș 
Blanca de la Asociația sportivă

Voința din Arad, Alîons Ratz, 
I. Galescu, Ranete Zimmer, Hilde 
Kouradt — de la asociația spor
tivă Olimpia Reșița.

P. Augustin — coresp.



FOTBAL Penultima etapă
in „B“ și „C“

Abia mîine, în ultima etapă, se hotărăște
campioana pe 1968-1067

® Petrolul —Rapid (13, in tur) și Dinamo București -U.T.A.
(0 0), au devenit meciurile cheie ® Celelalte partide:
Politehnica Timișoara — Jiul (1-3), C.s li S. - steagul roșu
(0-5), Dinamo Pitești Universitatea Cluj (0 2),
farul—Steaua (0-5) și Progresul-Universitatea Craiova (0 1)

încă o duminică, cea de mîine. 
și cel de-al 49-lea campionat de 
fotbal al țării va trece și el în 
istorie. Mai sînt de disputat încă 
7 meciuri dintre care două au 
devenit — prin jocul rezulta
telor — decisive în ceea ce pri
vește titlul de campioană a țării. 
Așa că, lăsînd la o parte aspec
tele tehnico-tactice, cel mai bine 
se poate spune despre această 
întrecere a echipelor din prima 
categorie că a fost una dintre 
cele mai pasionante din istoria 
campionatelor naționale, titlul ue- 
pinzind de rezultatul ultimelor 
meciuri.

Despre ce jocuri este vorba ? 
Toți cei ce se interesează de fot
bal știu că partidele PETROLUL —

Pentru cuplajul de mîine de 
pe stadionul „23 August" s-a 
editat un interesant program 
din al cărui conținut menționăm:

— Ce a fost în tur
— RAPID sau DINAMO ? 

(Tabelul cu numele tuturor 
echipelor campioane începînd 
din anul 1911)

— Caleidoscop „C.C.E."
— Văzute... auzite și alte 

materiale atractive
Programul se găsește la a- 

gențiile de bilete și miine la 
stadion.

In anul competițional 1932— 
1933, cînd pentru prima dată în
trecerea este organizată sistem 
divizie, RAPID ocupă locul 2 în 
seria A, la trei puncte de Ripen- 
sia Timișoara. Anul următor, lo
cul 4, tot în seria A. Din 1934— 
1935 (cu o singură excepție : 
1937—1938) campionatul se joacă 
într-o singură serie, lată locurile 
ocupate de formația giuleșteana; 
1934—1935, 11; 1935—1936, 7,
1936—1937, 2 (la două puncte de 
Venus); 1937—1938, locul 1 în
seria 1, învinsă în finala campio
natului de Ripensia Timișoara, 
cîștigătoarea seriei a II-a; 1938— 
1939, 6; 1939—1940, 2 (din nou la 
două puncte de Venus),- 1940— 
1941, 2 (după Unirea Tricolor); 
1946—1947, 2 (la... 11 puncte de 
I.T.A.); 
1949, 
2 (la 
mura 
titlul 
1952 
1953,

16 GOLURI : FI. Voinea
(Steaua) — 1 gol din pe- 
nalti.

15 GOLURI : 
(Univ. Cv.) — 2 
nescu (Rapid) —

13 -----
(Jiul), lancu (Farul), 
(Dinamo Pitești)

12 GOLURI : 
(Rapid).

11 GOLURI :
tehnica Tim). Frățilă (Dinamo 
Buc.), Cuperman (C.S.M.S.) — 
1 pen.

10 GOLURI: Dridea I (Pe
trolul) — 2 pen.

GOLURI :

Oblemenco
pen.; 1. Io- 
4 pen.

Peronescu 
Naghi 

— 1 pen.
Dumitriu

Surdan (Poli-

II.. VOI NEA

1947—1948, 3,- 1948—
2 (după l.C. Oradea); 1950, 
egalitate de puncte cu Fla- 
roșie Arad, care a cucerit 
la golaveraj),- 1951, 11; 

și 1955 in. categoria B; 
5; 1954, 12; 1956, 4; 1957—

2 (după Dinamo

1958, 8; 1958—1959, 4; 1959—
1960, 10; 1960—1961, 3; 1961 —
1962, 5; 1962—1963, 8; 1963—

București);

RAPID și DINAMO BUCUREȘTI— 
U.T.A. au crescut in importanță 
pentru motivul arătat mai sus: 
de rezultatul lor depinde titlul 
de campioană pe 1966—1967. Va 
cuceri, în sfîrșit, Rapid București, 
după aproape o jumătate de se
col de la înființare, titlul de 
campioană a tării ? Sau va adău
ga Dinamo, la cele cinci titluri 
cucerite pînă acum și pe 
de-al șaselea ?

Credem că nu este lipsit 
interes să aruncăm o privire 
trospectivă asupra activității 
roviarilor și dinamoviștilor 
primul campionat al țării.

cel

de 
te- 
te- 
in

1964,
1964—1965, 2 (tot după Dinamo 
București); 1965—1966, 2 (după
Petrolul).

DINAMO BUCUREȘTI este pre
zentă în primul campionat al ță
rii din 1947—1948, cind a ocupat 
locul 7.
1949,
1953, de fiecare dată pe 
după C.C.A. l; 1954, 3; 
campioană,- 1956, 2 (din nou după 
C.C.A.),- 1957—1958, 6; 1958—
1959, 2 (după Petrolul); 1959—
1960, 8; 1960—1961, 2 (după
C.C.A...) ț 1961—1962, 1962—1963, 
1963—1964 și 1964—1965 — cam
pioană ; 1965—1966, 3. După cum 
se vede DINAMO a reușit de 5 
ori ceea ce Rapidului îi apare 
mai clar acum, pentru prima dată.

De-a lungul anilor Petrolul a 
cîștigat de 8 ori, 12 meciuri au 
revenit Rapidului, 9 s-au termi
nat la egalitate, golaverajul fiind 
favorabil bucureștenilor : 38—33.

In continuare : 
8; 1950, 8; 1951,

1948—
1952 și 
locul 2, 
1955 —

Pronosticul nostru
Petrolul — Rapid 
Dinamo Buc. — U.T.A.
Politehnica Tim. — Jiul 
C.S.M.S. — ^steagul roșu 
Dinamo Pitești — Univ. Cluj 
Farul — Steaua

7. Progresul —• Univ. Craiova
8. C.F.R. Pașcani — Metrom Brașov
9. Poiana Cîmpina — Oltul Rm. Vîlcea 

Prog. Brăila — Din. Victoria Buc. 
Gaz metan Mediaș — Crișul Oradea 
Minerul Lupeni — Vagonul Arad 
Minerul B. Mare — C.F.R. Tim.

Dintre rezultate ies în evidență 
mai ales victoria repurtată de Pe
trolul (în campionatul 1963-1964), 
cu 6—0 la București, după ce în 
campionatul precedent Rapid în
vinsese cu 6—1!

Ce rezultat va fi mîine? Cele 
două echipe au făcut antrena
mente speciale in această săptă- 
mînă. Rapid a 
Laminorului și 
tin Stănescu și 
au anunțat 
Răducanu —
C. Dan, Greavu — Dinu, Jamais- 
chi — Năsturescu, Dumitriu II. 
I. Ionescu, Codreanu. La Petrolul 
pregătirile s-au făcut zilnic. Joi, 
ploieștenii au jucat cu două echi
pe : o repriză cu Flacăra Ploiești 
și alta cu o selecționată a re
giunii. marcind de fiecare dată 
cîte 5 goluri. Există, după cum 
ne-a comunicat prof. C. Cernăia- 
nu, două indisponibilități s Dridea I 
și Dincuță. In schimb, reintră 
Roman, restabilit. In acest caz 
formația va fii Sîetcu — Pal. Pa- 
honțu, Florea, Mocanu — Iuhas, 
Dragomir — Oprișan, Roman, Ba
dea, Moldoveanu.
în Capitală — cel de-al 38-lea 

meci Dinamo — U.T.A. 16 partide 
au revenit dinamoviștilor, 13 — 
textiliștilor, 8 s-au terminat la 
egalitate. Golaverajul este, ca și 
în cazul celuilalt meci, favorabil 
echipei bucureștene : 63—52. Pen
tru partida de mîine antrenorul 
Traian Ionescu a anunțat forma
ția care a învins duminică la Pe- 
troșeni : Datcu — Pîrvu, Nun- 
weiller III, Dinu, Ștefan — Gher- 
gheli, Nunvveiller VI — Grozea, 
Frățilă, O. Popescu, Haidu. Fot
baliștii arădani vor sosi astăzi în 
Capitală și, după cum ne-a trans
mis corespondentul nostru ȘTE
FAN IACOB din Arad, va fi ali
niat următorul „11" ; Gornea — 
Birău, Bacoș, Czako, Țirlea — 
Igna, Mețcas — Șchiopu, Jac,

jucat în compania 
antrenorii Valen- 

Victor Stănculescu 
formația etalon: 
Lupescu, Motroc,

Axente sau FL Dumitrescu, Chivu. 
Cei mai în lormă la jocul de an
trenament disputat joi au fost 
atacantii Axente, Jac și Chivu 
care au marcat cîte două goluri.

Am insistat în prezentarea ul
timei etape doar pe aceste două 
jocuri pentru că în rest rezulta
tele celorlalte partide nu mai pot 
influenta cu nimic „soarta" celor
lalte echipe..

M. TUDORAN

ARBITRII MECIURILOR
• DINAMO BUCUREȘTI—

U. T.A. : A. Gherov (Bulgaria)
— la centru, A. Pop și I. Cîm- 
peanu (ambii din Cluj) la tușă;

• PETROLUL — RAPID : 
K.Ă. Stavrev (Bulgaria) — la 
centru, M. Ispas (Mediaș) și 
A. Cantor (Sighișoara) la tușă ;

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — JIUL: C. Petrea— 
la centru, C. Manusaride și 
C. Sotir (toți din București) — 
la tușă ;
• C.S.M.S. — STEAGUL 

ROȘU : I. Drăghici — la centru,
V. Toma și Gh. Vasilescu (toți 
din București) la tușă ;

• DINAMO PITEȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ : 

Gh. Limona — la centru, C. 
Popa și M. Sadoveanu (toți din 
București) — la tușă ;

• FARUL — STEAUA : P. 
Badea (Brașov) — la centru, 
C. Mihăilescu (Brașov) și E. 
Bucșe (Sibiu) — la tușă ;

• PROGRESUL—UNIVER
SITATEA CRAIOVA : Z. Dră
ghici — la centru, R. Cocoi și 
N. Negoiță (toți din Constanța)
— la tușă.

Miine, se va disputa penul
tima etapă a campionatelor 
categoriilor B și C.

In seria 1 a categoriei B 
continuă, indirect, duelul pen
tru șefie dintre Dinamo Bacău 
și Siderurgistul. Dinamovișlii 
se vor deplasa la București, 
unde au o misiune dificilă în 
fa(a Metalurgistului. Bucureș- 
tenii, clasați pe locul 12, fac. 
eforturi disperate pentru a sa 
menține in ,,B“ și vor încerca 
să obțină un rezultat favora
bil. In schimb, Siderurgistul 
va evolua pe teren propriu in 
compania FIaeărei Moreni. De
sigur că prima șansă o au 
gălățenn și, in cazul unui eșec 
al formației din Bacău, vor 
restabili egalitateu de puncte 
iu clasament.

Din zona retrogradării în
cearcă să scape Pi ogres ui Bră
ila (locul 13) care joacă a- 
casă cu Dinamo Victoria Bucu
rești, precum si Metrom Bra
șov (locul 11) care se depla
sează la 
se vede, 
aiurita jul

ji m
1 g. Mureș 
Mare continuă lupta pentru po
ziția de lider. Miine, ambele 
echipe vor juca acasă, cu Clu
jeana și, respectiv, C.F.II. 1 i- 
mișoara. hi mod normal pri
mele două formații vor ciștiga 
și diferentu de un purici in 
favoarea echipei din Tg. Mu
reș se va menține...

La subsolul clasamentu
lui, Unirea Dej nu mai a-gș 
nici o șansă de a sulta. Cele
lalte candidate la retrogradare, 
C F.ll. Arad (locul 13), Mine
rul Lupeni (12) și C.S.M. Si
biu (11), speră ca miine să 
realizeze cite două puncte in 
meciurile cu Industria siruiei, 
Vagonul Arad și, respectiv. 
Unirea, amtnind astfel cu o 
săptămină... deznodâmintul.

In categoria C, liderii celor 
patru serii vor juca pe tere
nurile proprii: Victoria Roman 
cu Metalul Rădăuți, Fortul 
Constanta cu S.N. Oltenița, 
Metalul Hunedoara cu Auto 
rapid Craiova și Olimpia Ora 
dea cu Recolta Cărei. Deci, 
dacă nu vor interveni surprize, 
victorii ale gazdelor și. in con 
tinuare, situație neschimbată 
în fruntea clasamentelor.

Pașcani După cum 
Progresul tirada ore 

terenului...
seria a ll-a A.SA. 

și Minerul Baia

ARBITRI ROMÂNI
PESTE HOTARE

la Stara Za- 
disputat meciul

Miercuri, 
gora, s-a 
Bulgaria—R.D. Germană din 
cadrul „Cupei Speranțelor", 
rezervată jucătorilor sub 
23 ani. Jocul a fost condus 
de o brigadă de arbitri ro
mâni formată din N. Rai- 
nea — la centru, C. Nicu- 
lescu și C. Bărbulescu — 
la tușă, care a fost notată 
cu calificative foarte bune 
de presa de specialitate din 
Bulgaria.

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES • LOTO
SUCCESUL EXTRAGERILOR 

DUBLE LA PRONOEXPRES !

O SCRISOARE DE LA U.E.F.A
La recentul turneu 

U.E.F.A. pentru ju
niori, organizat in 
Turcia, arbitrul Nico- 
lae Mihăilescu-Bucu- 
rești, invitat de orga
nizatori, a fost unul 
dintre cei mai buni 
conducători de joc. El 
a fost 
meciuri 
centru
(Belgia
în preliminarii și fi
nala pentru locurile 
3—4, Turcia — Fran-

t ușier la trei 
și a condus la 
două partide
— Bulgaria

ța), primind 3 și, res
pectiv, 4 stele (adică 
maximum). El a fost 
printre cei patru arbi
tri străini aleși să 
conducă partidele fi
nale.

Recunoașterea cali
tății arbitrajului său 
a venit zilele acestea 
sub forma unei scri
sori de mulțumire tri
misă de U.E.F.A. și pe 
care o publicăm în
tocmai : „Ținem să vă 
mulțumim încă o dată

in numele Comisiei de 
juniori a U.E.F.A. 
pentru fructuoasa ac
tivitate depusă la tur
neul U.E.F.A. Prin ar
bitrajul dv. ați contri
buit esențial la suc
cesul turneului. Noi 
vă prezentăm cele mai 
bune urări pentru ca
riera dv. ca arbitru 
internațional și vă a- 
dresăm cele mai bune 
salutări”. Scrisoarea 
e semnată de dl. Hans 
Bangerter, secretar ge
neral al U.E.F.A.

De la concursul special din 8 
februarie a.c. și pînă în prezent 
Pronoexpresul demonstrează ma
rele ecou găsit în rîndul partici- 
panților de aplicarea extragerilor 
duble. Numărul premiilor a cres
cut cu mai mult de 1000/0 iar ma
rile cîștiguri nu lipsesc nici un 
moment. Pentru a ilustra aceasta, 
dăm rezultatele concursului ex
cepțional din 20 mai: s-au atri
buit 20.794 premii din care 31 
autoturisme de diferite mărci.

în privința valorii, subliniem că 
atit extragerea I cit și extragerea 
a 11-a acordă premii de valoare. 
La concursul special Pronoexpres 
din 29 martie 1967, extragerea I 
a oferit ca premii 4 variante a 
94.803 lei iar extragerea a II-a 2 
variante a cîte 134.568 iei.

CONCURSULUI PRO- 
NR. 22 DIN 4 IUNIE 

1967

PREMIILE 
NOSPORT

Pro- 
iunie 

estra

Participați la concursul 
noexpres de miercuri 
1967 care beneficiază 
geri duble.

• Luni 12 iunie a.c. 
startul în cursa 
Voința" la care Loto-Pronosport 
acordă cîștigătorilor de etapă cîte 
un ceas de mină, iar cîștigătoru- 
lui cursei o motocicletă.

• V-ați depus buletinele 
Pronosport ?

In programul concursului 
mîine figurează ultima 
campionatului categoriei 
meciuri din B.

Azi ultima zi!
LOTO DIN 9 IUNIE

50 90 12 71 37 74 47 83
39 78 29

Fond de premii: 837.47.3 lei.
Tragerea următoare va avea 

loc vineri 16 iunie 1967, la Bucu
rești.

14 
de

se
ciclistă

va da 
„Cupa

etapă
A și

1967

ta

de 
a
6

64

exceptional: 1 varianPremiul
tă a 75.000 lei (un autoturism 
„Renault 16“ plus 3.500 
merar),- categoria 1: 21 
a 6.819 lei; categoria 
512 a 123 lei; categoria 
4.058,5 a 23 lei.

Premiul excepțional a

lei iiu- 
varianle 
a II-a: 
a Ill-a ;

Premiul excepțional a revenit 
participantului Tăutu Mircea din 
Cluj.

Plata premiilor pentru concursul 
Pronosport nr. 22 din 4 iunie 
1967, începe în Capitală luni 12 
iunie a.c., iar în celelalte regiuni 
aproximativ în ziua de vineri 16 
iunie a.c. si se face timp de 45 
de zile de la data concursului.

de Aclmini-Rubrică redactată 
strația de stat Loto-Pronosport.



Cit timp le trebuie timișorenilor
pentru demascarea unor huligani?

S-a „intimplat", așa cum știți. Ia Timișoara, 
în ziua de 9 aprilie, după meciul feminin de 
volei (din seria a II-a a categoriei B) Univer
sitatea.— Medicina București, meci pe care, 
printr-o serie de insuficiențe ale jocului său, 
din final, echipa locală l-a pierdut cu 2-3 
și, o dată cu aceasta, nădejdile aproape rea
lizate de a intra în „A". Insuccesul, precum 
sînteți informați, a declanșat furia unui grup 
de suporteri ai echipei gazde, care, dove
dind un total subiectiv și condamnabil local
patriotism, s-au dedat la acte de huliganism. Ei 
l-au atacat pe arbitrul principal al partidei, ing. 
Radu Sava (Brașov), lovindu-1 cu sălbăticie și 
provocîndu-i rănirea gravă care i-a întrerupt 
drumul înapoi spre casă, i-a impus internarea 
de urgență intr-un spital din Arad, unde a 
fost operat și tratat, el fiind astfel, cu integri
tatea fizică lezată, lipsit de capacitatea de 
muncă aproape două luni de zile. Articolul 
nostru din 15 aprilie, „Huliganilor — pe
deapsa prevăzută de codul penali", în care 
solicitam, firesc, descoperirea grabnică și 
sancționarea vinovaților, a avut ecoul aștep
tat, noi primind mereu de atunci încoace la 
redacție numeroase cereri de urgentare a 
măsurilor în cazul de la Timișoara, cereri ex
primate de cititorii ziarului fie telefonic, fie 
prin scrisori. Iată încă una dintre acestea, 
adresată nouă de un grup de arbitri din 
București și din provincie:

„Am citit cu profundă indignare despre ac
tele huliganice petrecute la Timișoara, acte 
relatate în articolul „Huliganilor — pedeapsa 
prevăzută de codul penali", apărut în nr. 
5256 din 15 aprilie 1967 al ziarului „Sportul 
popular", acte huliganice în urma cărora co
legul nostru din Brașov, Radu Sava, a fost 
internat în spital. Am salutat poziția fermă a 
ziarului „Sportul popular" și am așteptat cu 
nerăbdare să cunoaștem măsurile luate de 
organele procuraturii, de Ministerul învăță- 
mintului și de către F. R. Volei în această 
problemă. A trecut însă destulă vreme și ni 
se pare mai mult decît curioasă această tă
cere care s-a lăsat asupra unor fapte care

trebuie sancționate în modul cel mai exem
plar. Se mai petrec din păcate pe terenurile 
noastre de sport acte inadmisibile ca acelea 
de la Timișoara sau asemenea celor relatate în 
articolul „Fapte reprobabile pe terenul de fot
bal din Bîrlad", publicat în nr. 5282 din 18 
mai al ziarului „Sportul popular", manifestări 
care trebuie stîrpite fără milă, căci ele aten
tează la sănătatea și chiar la viața noastră. 
Sîntem activiști obștești, nd sacrificăm viața 
de familie și timpul liber pentru a ne de
dica unei pasiuni de ani de zile, contri
buind și noi la dezvoltarea activității sportive 
din patria noastră. Este cu atît mai mult 
inadmisibil ca asemenea acte condamnabile să 
fie trecute sub tăcere sau Sancționate cu 
măsuri disciplinare simbolice, ca, de plidă, 
aplicarea „legii Beranger", suspendări pe 
1—2 etape, avertismente, așa cum auzim că 
a fost sancționată de către federație secția de 
volei a clubului sportiv Universitatea Timi
șoara... Locul huliganilor este, într-adevăr, la 
închisoare, iar echipelor ale căror conduceri 
nu au luat toate măsurile pentru asigurarea des
fășurării în condițiuni normale a meciurilor res
pective să li se ridice dreptul de a mai juca în 
localitate cel puțin un an de 
tăm cu nerăbdare hotărîrile 
drept, hotărîri care se impun 
plare pentru toți cei care își 
chipui că, în societatea noastră 
spiritul sportivității, rezultatele întrecerilor e 
cu putință a fi influențate sau determinate 
de ciomag!..." Scrisoarea este semnată de 
aproape 20 de arbitri din Capitală și din pro
vincie.

Totodată, nu-s puțini arbitri care ne-au 
comunicat hotărîrea luată de ei de-a refuza 
pe viitor să conducă meciuri de volei orga
nizate la Timișoara dacă vinovaților de cele 
petrecute acolo Ia 9 aprilie nu Ii se vor 
aplica drasticele pedepse cuvenite.

Așadar, iată că trecerea vremii n-a adus 
uitare oamenilor. Dimpotrivă. Și le-a sporit 
nerăbdarea tot urmărind să vadă apărută 
în ziar anunțarea unor măsuri care normal

zile... Aștpp- 
organelor în 

a fi exem- 
mai pot în- 

socialistă,

era să fie luate grabnic, dar care nu mai 
vin. Crește nedumerirea că se tace și se 
tergiversează atîta rezolvarea unui caz de o 
asemenea gravitate, în care urgența sancțio
nării se impunea să egaleze... operativitatea 
huliganilor, “ 
Sava a fost 
apoi ne-au 
diverse căi 
țări pentru 
mitent cu 
purtători ne cer să nu le menționăm numele, 
ne mai parvin din Timișoara și alte vești, 
unele vorbind despre încercări făcute acolo 
— se zice — în direcția... mușamalizării. 
Aflăm că rugbiștii Vanghele Nicolae și 
Rumbach Iosif de la Universitatea, declarați 
prin mărturiile unor timișoreni ca fiind cei 
doi huligani care l-au bătut pe arbitrul Radu 
Sava, și care au fost inițial reținuți pentru 
cercetări, sînt acum liberi. Sînt deci nevino- 
vați ? 
clasat 
nirea 
astfel 
impusă lui vreme
din serviciul său de la uzinele Steagul roșu 
din Brașov ? Și, dacă cei doi rugbiști nu sînt 
ei vinovății, cine sînt în realitate și cum se 
face că e nevoie de atîta timp pentru a se 
da de urma lor ?

Poate cele de mai sus sînt numai zvonuri. 
Nu le încurajează însă, nu le alimentează 
oare tocmai tăcerea și întîrzierea luării mă
surilor pe bună dreptate cerute ? Desigur. 
De ce încercările noastre de a obține pre
cizări oficiale sînt în van, de ce, la semna
larea critică apărută in ziarul nostru acum 
două luni nu ne-a trimis cuvenitul răspuns 
în scris, așa cum e legal, absolut nici unul 
dintre organele sportive și de stat, din Timi
șoara și din Capitală, vizate în articolul res
pectiv ? Nici secția de volei Universitatea, nici 
comisia regională de volei, nici Consiliul re
gional ~ - - -
meni...

Iată 
noștri. 
Măcar 
descoperirea, judecarea și condamnarea unor 
huligani trebuie să întîrzie atîta!... Dar de 
ce ar trebui ?

viteza cu care arbitrul Radu 
lovit, băgat în spital și cu care 

fost transmise din Timișoara pe 
felurite avertismente și amenin- 
cele scrise la 15 aprilie. Conco- 
astfei de... făgăduieli, ai căror

Dialog
cu
cititorii

£

t

Iar dosarul 
fără să se 

arbitrului și 
inginerului

cazului o fi fost cumva 
țină seama de lovirea, ră- 
pagubele materiale cauzate 
Radu Sava prin absența 
de aproximativ două luni

UCFS Banat, nici' F. R. Volei,... ni-

întrebări Ia care, împreună cu cititorii 
așteptăm, în deplin temei, răspunsuri, 
răspunsuri, explicații justificative, dacă

CONSTANTIN FAUR

OINĂ
CANOTAJ“ LA ALTITUDINE <<

I

o reușită acțiune
de popularizare a sportului nostru național

La finele lunii trecute, Manga- 
a a găzduit întrecerile finale 

ale primei ediții a „Cupei Ro
mâniei" Ja oină. Au fost pre
zente echipele campioane de 
regiuni (din păcate, numai 13) 
și, alături de ele, campioana o- 
rașului București.

Cele mai multe victorii (7 din 
8, în finală) le-a realizat echipa 
Combinatului poligrafic din Bucu
rești, cîștigătoarea competiției. A 
fost un succes oarecum scontat, 
dată fiind valoarea ' sportivilor 
bucureșteni. Performanțele ob
ținute de ei în ultimii ani, prin
tre care și cucerirea de două 
ori consecutiv a „Cupei campio
nilor regionali", în 1965 și în 
1966, îi anunțau drept favoriți. 
Succesul realizat de sportivii de 
la C.P.B. încununează eforturile 
antrenorului Alexandru Rafai- 
lescu și scoate în relief pasiunea 
sa pentru acest sport cu tradiții 
adînci în viața poporului nostru. 
Este evident. însă, că o prezență 
mai largă la finalele competiției, 
mai ales a unor pretendente de 
drept la obținerea trofeului, ca 
Valea Rosie, campioana regiunii 
București și Rîmnicelul. campioa
na regiunii Ploiești, care au ab
sentat nemotivat (1). ar fi făcut 
și mai interesant turneul final.

în absența campioanelor regiu
nilor București și Ploiești, greul 
în contrabalansarea formației 
C.P.B., aspirantă la locul I. 
căzut pe „umerii" echipelor 
ruința Gherăești, campioana 
giunii Bacău și Avintul Frasin, 
campioana regiunii Suceava.

în ce-i privește pe sportivii 
băcăuani, aceștia s-au străduit să 
fie la înălțime, cu tot handi
capul unei pregătiri fizice insufi
ciente. „Oinarii" de Ia Biruința 
s-au pus greu pe picioare, dar 
pînă la urmă au reușit să înre
gistreze frumoasa performanță 
de a-i întrece pe cei de la 
C.P.B., în al doilea meci din tur-

a 
Bi- 
re-

neul final, cu 16-13! Și așa, în
să, campionii de oină ai regiunii 
Bacău au obținut un număr de 
5 victorii. Subliniind valoarea a- 
cestor rezultate, care i-au asigu
rat echipei din Gherăești locul 2 
în finala „Cupei României", tre
buie să scoatem în relief și mun
ca entuziastă a tînărului antre
nor (și jucător, totodată), Eugen 
Cocuț.

Avîntul Frasin a ocupat doar 
locul 3, spre surprinderea mul
tora dintre cei prezenți la Man
galia, care cunosc capacitatea de 
joc a acestei echipe, una dintre 
fruntașele — și aceasta de mulți 
ani încoace — în oină. Explica
ția : sportivii suceveni 'n-au mai 
manifestat, ca în alte ocazii, ace
eași 
tac, 
sau

O 
de la Torpedo Zărnești, campio
nii regiunii Brașov. Echipă tî- 
nără (media de vîrstă 19 ani) 
ea reușește să se mențină în 
rîndul formațiilor noastre frun
tașe. Și în acest caz, munca 
vrednicului antrenor (de fapt, 
instructor sportiv voluntar și- 
jucător) Dumitru Dubeț a 
deosebit de rodnică.

Jucătorii de la C.A.P. 
nou — Boureni, campionii 
giunii Oltenia, au făcut 
progrese, iar antrenorul 
Venus a fost bine inspirat 
a promovat în rîndurile primei 
garnituri nu mai puțin de 5 ti
neri.

în fine, o notă bună pentru ar
bitraje (A. Tofan, I. Petre. Em. 
Comșa, D. Mungioiu, P. Țone, I. 
Vaida, V. Ciolacu, A. Petre și P. 
Ciolacu) care au asigurat meciu
rilor, prin competență 
prompte, cursivitate și 
desfășurare.

omogenitate și forță de a- 
aceeași siguranță la „bălaie" 
la „prindere".
notă bună pentru sportivii

TIBERIU

fost

Drum 
re- 

unele 
Ionică 

cînd

și decizii 
o bună

STAMA

ANUNȚ
Pe lacul artificial de la Poiana Brașov lunecă bărcile. Iubitorii 

de sport veniti la odihnă în pitoreasca localitate montană din Bucegi 
au la dispoziție și această formă de agrement. Puțin vîslit după o as
censiune, ce poate fi mai plăcut!

Foto: I. David

Se aduce la cunoștința celor interesați că 
examenele de avansare a antrenorilor la toate 
categoriile se desfășoară între 5 și 12 iulie a.c., 
la Cluj și București.

în centrul Cluj se vor prezenta antrenorii 
din regiunile Crișana, Cluj, Banat, Hunedoara, 
Maramureș, Mureș-A. M. și Suceava, care s-au

NICOLAE URSU, din Sebeș, 
ne relatează că în programele 
editate de secția de fotbal 
a clubului sportiv Universi
tatea Cluj, spectatorul găsește 
tot felul de date despre tre
cutul echipei clujene, numai 
numele celor cate joacă la 
meciul respectiv, adică forma
țiile la zi, nu pot fi aflate. 
Ce să-i faci, dacă 
fotbalistice sînt în 
zuri 
zultatele actuale 
lului clujean?

Sperăm, totuși, 
rtndurile de față 
gramelor se vor 
prezinte publicului în campio
natul viitor date cît mai ac
tuale, mai complete și tot
odată utile.

BAZIL BAROIS, jucător de 
rugbi al fostei echipe Ceahlă
ul Piatra Neamț, își mani
festă regretul in legătură cu 
desființarea echipei care activa 
în campionatul de calificare.

Luînd legătură cu consiliul 
clubului sportiv Ceahlăul și 
cu Consiliul regional UCFS 
Bacău, acestea ne-au comuni
cat că motivele care au dus 
la botărirea sus amintită au 
fost următoarele : majoritatea 
jucătorilor erau înaintați în 
vîrstă, fapt care împiedica ob
ținerea unor rezultate cît de 
cît mulțumitoare ; unii couipo- 
nenți ai lormației dădeau do
vadă de lipsă de seriozitate, 
considerînd deplasările la me
ciuri drept niște excursii, lu
cru reflectat de altfel și de 
scorurile la care pierdeau 
(0—70 , 0—57); lipsa unui 
antrenor calificat. Toate aces
tea au dus, firește, la conclu
zia că echipa nu avea nici o 
perspectivă și că, în conse
cință, nu justifica prin nimic 
cheltuielile. Cele două organe 
ne asigură însă că lucrurile 
nu vor rămîne în continuare 
așa și că problema reînfiin
țării echipei de rugbi (avîn- 
du-se în vedere criteriile ta
lent, tinerețe, conștiinciozitate) 
stă în centrul atenției lor. Din 
păcate, în răspunsurile pri
mite nu se amintește de nici 
uu termen. De aceea, părerea 
noastră este că in privința 
reînființării echipei de rugbi, 
sport îndrăgit de mulți tineri 
din Piatra Neamț, tovarășii 
din conducerea clubului spor
tiv Ceahlăul (în primul rînd) 
cam... trag de timp. Și ar fi 
cazul să pună capăt acestei 
practici.

UN GRUP DE IUBITORI 
AI SPORTULUI CU MOTOR 
ne întreabă de ce tînărul Mar 
tin Șanta, de la clubul Steaua 
n-a mai participat la ultimele 
concursuri de motocros. Am 
adresat, la rîndul nostru, a- 
ceastă întrebare antrenorului 
său Gheorghe Ioniță, care 
ne-a dat următorul răspuns : 
„Al. Șanta și-a neglijat foarte 
mult antrenamentele și rezul
tatele s-au văzut imediat: ne
siguranță în parcurgerea tra
seului, semne de oboseală 
care l-au obligat să abandoneze 
la primele concursuri din a- 
cest sezon. M. Șanta a comis 
și unele abateri grave de la 
disciplină, pentru care a fost 
sancționat de către club.

în ce privește faptul remar
cat, în aceeași scrisoare, că 
în programele distribuite la 
unele concursuri sînt trecute 
numele unor alergători care nu 
iau startul, putem răspunde că 
după tipărirea programelor 
(care se face cu mai multe 
zile înaintea concursului), au 
apărut unele indisponibilități 
în rîndurile sportivilor.

amintirile 
unele ca- 

mai... jriăcule decît re
ale fotba-

că citind 
autorii pro- 
liotărî să

înscris pentru avansare de la categoria a IV-a la 
a IlI-a.

în centrul București se vor prezenta antrenorii 
din celelalte regiuni care s-au înscris pentru 
avansare de la categoria a IV-a la a IlI-a, pre
cum și antrenorii din întreaga țară înscriși la 
celelalte categorii.

Listele 
examene 
gorie de 
regionale

celor aprobați să se prezinte la aceste 
precum și tematica pentru fiecare cate- 
avansare se găsesc la toate consiliile 
ale UCFS.



SUPORTERII LUI CELTIC
• Referindu-se la me

ciul Celtic Glasgow-In- 
ternazionale, ziarul ,,L’ 
EquipeM scrie că nici una 
din finalele de pînă a- 
cum n-a prilejuit o ase
menea demonstrație de...

’ temperament din partea 
j suporterilor. Și, para-

doxal, de 
fost vorba

ter-
cei 
ve- 
nă- 
în-

POȘTA MAGAZIN

boxului nostru și-au făcut 
la campionatele europene de 
întors din capitala Italiei cu 

care una de aur, cucerită de 
Despre acest valoros boxer, 

acum cu titlul de campion

Reprezentanții 
simțită prezenta 
la Roma. Ei s-au 
6 medalii, dintre 
NICOI.AE GÎJU. 
care se niîndrește 
european, s-a scris mai pe larg, mai acum cilva 
timp, în aceste coloane. Să facem acum cu
noștință mai îndeaproape și cu deținătorul 
medaliei de argint, CONSTANTIN C1UCA.

Constantin Ciucă (dreapta), în luptă cu Carol 
Pop, căruia ii plasează o clară directă

la bărbie
Foto :

de dreapta

A Neagu

la refuz. Emoționat, tun 
urcat scările ringului. îna
inte de a începe lupta, Pe
tre Pop i-a atras atenția 
adversarului meu să mă... 
menajeze. Acest lucru m-a 
îndirjit. în repriza a II-a 
ciștigam prin abandon. Aș
teptam acum felicitările 
antrenorului. Cind colo, 
m-a muștruluit. pentru eă 
lovisem prea tare r

Mai departe, lucrurile 
sînt cunoscute. Să amintim, 
totuși, că în 1962 Con
stantin Ciucă devenea penr 
tru prima oară campionat 
țării, Ei avea să repete 
performanta, și în anii 
1981, 1965 și 1966. Prin
tre distincțiile la care se 
uita, din cind in cind, 
cu drag, sînt și medaliile 
de bronz cucerite la cam
pionatele europene din 1968 
(Moscova) și 1965 (Ber
lin). lur acum, la medalia 
de. argint. Miine ? . în 
definitiv, Ciucă n-are da- 
ctt 26 de ani...

data aceasta a 
de anglosaxoni 

și nu de latini ! După 
minarea meciului, 
5 000 de scoțieni 
niți la Lisabona, au 
vălit pe teren, au
ceput să sărute terenul 
de joc, au îmbrățișat 
barele porților, au alcă
tuit coruri, au smuls tri
courile jucătorilor de la 
Celtic etc. etc. Cel puțin 
300 de femei au luat par
te la această manifesta
ție !

de la Celtic. Mii de per
soane au dansat pină 
noaptea tîrziu pe străzi
le orașului. Bucuria 
victoriei va fi exprimată 
și prin confecționarea 
unei medalii care va fi 
pusă în vînzare la prețui 
de 10 dolari bucata. Cu 
tot spiritul de economie 
al scoțienilor 
cape îndoială 
emisiune de 
fi epuizată !

nu mai în
că întreaga 
medalii va

• 250 000 de oameni 
s-au înșirat de-a lungul 
celor 20 de kilometri care 
despart aeroportul de o- 
rașul Glasgow, pentru 
a-i ovaționa pe fotbaliștii

• O părere unanimă ; 
Inter a abordat finala cu 
resurse fizice necorespun
zătoare, ca urmare a obo
selii acumulate în acest 
sezon. In 9 luni, echipa 
milaneză a susținut 52 
de meciuri.

Fotbalul va detrona 
în S. U. A. ?base- ball-ul

făcut intra
pe terenu- 
din S.U.A., 
de față 14

...Putini din cei cure 
l-nu cunoscut atunci pe 
Constantin Chică și-ou pu
tut închipui că, din copi
lul firav, micuț de statură, 
sfios, care... mînca bătaie, 
de la toți băieții din co
muna ’ Vînălori, raionul Ca
lafat. va „ieși* un boxer!

Cel mai puțin credea a- 
cest lucru... Ciucă. în 1^56 
era elev in anul II la Școa
la profesională a Combina
tului Metalurgic Reșița, 

unde, se califica în mese
ria de strungar, și nici nu

box. Chiarse gîndexi la
nu-i plăcea acest sport ! 
Dar iată că, într-o zi, 
prietenii săi Ion Tabacii 
și Gheorghe Gia, care după 
orele de școală practicau 
boxul, Dau convins să vină 
la un antrenament de box 
condus de 
marea nu 
cit: Ciucă 
sport și...

— î mi 
ma ngală 
Clubul muncitoresc 
Reșița. Sala — plină pînă

GH. BĂLAȘA

După cum se știe, 
după diferite încercări, 
fotbalul și-a 
rea... oficială 
rile de sport 
în momentul
echipe fiind angrenate în 
cadrul unui campionat.

Se pare că fotbalul, 
sportul nr. 1 în majori
tatea țărilor de pe glob, 
este pe cale de a repurta 
o victorie și în această 
țară unde ani de zile el a 
fost o... cenușăreasă. La

această concluzie duce 
întrecerea indirectă care 
a avut loc, recent, în 
S.U A., între base-ball și 
fotbal. în timp ce la jocul 
oficial de base-ball, Los 
Angeles Dodgew —Houston 
Astros au asistat 17 187 
de spectatori plătitori, la 
jocul demonstrativ de 
fotbal disputat la ace
eași oră, deci la concu
rență, de echipele Ben
fica Și Manchester Uni
ted, au fost dr* 
20 360 de spectatori.

fată

ȘTIAȚI CA
•nd Kopa a a- 
definitiv fotba- 
fost selecționat 
orî în reprezen- 
fotbal a Fran-

Petre, este legitimat

...proaspătul campion eu
ropean la lupte greco-ro- 
mane, Simion Popescu, are 
doi frați care practică și 
ei luptele? Unul din ei, 

la
C.S.M. Reșița, iar celălalt, 
Ștefan, la A.S.M.T. Lugoj. 
Cu Petre, Simion s-a în- 
tîlnit de 5 ori pe saltea, 
învingind de fiecare dată.

...cei mai in virstă din
tre jucătorii care au e- 
voluat in meciul Inter- 
nazionale-Celtic din fi
nala „Cupei campionilor 
europeni", sinț cei 
portari 7 Sarti, care 
salvat echipa italiană de 
la o infringere severă, 
are 34 de ani, iar Simp
son, portarul lui Celtic, 
împlinește in octombrie 
37 de ani.

Petre Pop. Ur- 
e greu de ghi
ci îndrăgit acest

amintesc de pri- 
oficială* de la 

din

tăticule!

...de-a lungul unui sezon ’ 
fotbalistic greutatea lui 
Eusebio scade sau crește 
în limitele a 700 de gra
me? Greutatea șa obiș
nuită este 77,800 kg.

...in 25 de ani nici un 
jucător al echipei engle
ze Nottingham Forest 
n-a fost eliminat de pe 
teren ? „Eu i-am învățat 
pe jucători să dea cu 
piciorul îi» minge și nu 
în adversar" — a decla
rat antrenorul Jo.hn Ca
rey.

Marți seara, aeroportul Băneasa. Din avionul de 
Paris coboară numeroși călători. Printre ei și cicliștii 
care att participat la cursa Le Havre — Rouen — 
Paris, in frunte cu căpitanul echipei, GABRIEL MOI- 
CEANU. Prima care-l . îmbrățișează este fetita sa, 
Corina, eleijă în clasa a II-a, Și, după bucuria reve
derii, are loc o mică discuție între tată și fiică,

— Foi ce premiu ați luat la Paris, tăticule ?.
— Premiul HI pe echipe, Corina, și locul VI la 

individual.,,
— Vezi, eu am luat premiul I la școală. Ar fi tre

buit să vă străduifi și voi mai mult și să luați pre
miul I!

Moiceanu a zîmbit. A stat o clipă pe gînduri și, 
apoi, a răspuns:

— Ai dreptate, Corina. Pentru noi, însă, anul...' 
școlar nu s-a terminat. Am sâ vin și eu acasă cu 
un premiu I...

Ciclistul cu

H. N.

...lașîn are acum 
ani ? Ei a apărat 
echipei

38 de
poarta 

reprezentative a 
U.R.S.S., în recentul meci 
cu Franța. Aceasta a fost 
cea de a 74-a prezență a 
lui lașin în poarta echi
pei naționale.

...înaintașii echipei Ajax, 
care a cucerit campionatul 
olandez, au dovedit o efica
citate deosebită, mareînd 
122 de goluri? Echipa cla
sată pe locul 2, Feyenoord 
a înscris 81 de goluri. Tot 
nu e rău...

...pe ecranele pariziene 
va rula, în curînd, un 
film de lung metraj inti
tulat „Cassius cel mare”? 
Pelicula prezintă diferite 
momente din cariera 
sportivă și din viața de 
toate zilele a acestui bo
xer.

FOTOGRAFIA SPORTIVA SALONUL INTERNAȚIONAL
DE ARTA FOTOGRAFICA

G. BRATILOVEANU, CO- 
! MUNA CALUGARENf. 
I Fotbalistul Boc iși satis

face stagiul militar. El 
n-a abandonat fotbalul — 
La 22 de ani ? - ci a con
tinuat să se pregătească, 
apărînd în cîteva meciuri 
amicale și de antrenament 
susținute de echipa Dina
mo București.

TUDOR ISTRATESCU, 
ORADEA. Dv. susțineți că 
Farul a cucerit o dată 
campionatul de fotbal, iar 
prietenul dv. spune că nu. 
Și credeați că vă... salvez 
eu ? Ați pierdut i Cel mai 
bun Ioc ocupat de con- 
stănțeni a fost campiona
tul din 1862—19(>3: locul 3, 
după Dinamo București și 
Steaua.

A.S. ancora, galați. 
Felicitările noastre pentru 
performanța realizată de 
rugbiștii dv : locul I în 
seria a II-a campionatului 
categoriei A, La sfîrșitul 
turului. V-aș ura să ne 
puteți spune același lucru 
și la sfîrșitul... returului,

tri, iar punctul calificării 
l-au realizat pr»n Fachett», 
cu cîteva minute înainte 
de fluierul final.

ANGHEL MIRCEA, 
muna merii 
Nu întotdeauna 
considerat

ne pu- 
celelalte e-

dar nu vrem 
nem rău cu 
chipe !

VASIEE UNGUREANU, 
CALIMANEȘTI. „V.reau să 
știu ce se întîmpla în 
cazul cînd echipa noastră 
reprezentativă de fotbal 
nu s-ar fi prezentat ba 
meciul cu Elveția ? Eu 
sînt informat că în aseme
nea ocazii se pierde doar 
cu 3—0“. Cu alte cuvinte, 
întrebați : cum naiba nu 
le-a dat fotbaliștilor noș
tri prin cap acest lucru, 
ca să evite acel 1—7 ? Pă
răsind domeniul glumei, 
trebuie să vă spun că o 
neprezentare într-o com
petiție oficială internațio
nală este legată de sanc
țiuni serioase, de ordin 
sportiv (eliminarea din 
competiție) și financiar.

PETRU DRACOMIR, 
RAD. Internazionale 
Dinamo București s-au 
întîlnit doi ani la rînd în 
„Cupa campionilor euro
peni". în 1864, italienii au 
cîștigat cu 6—0 la Milano 
și cu 1—0 La București, 
în 1965, însă, 
mult ca echipa lui Herre
ra să fie eliminată de Di
namo ! Fotbaliștii români 
au ciștigat cu 2—1 primul 
meci, disputat la Bucu
rești. iar la Milano, în 
cea de a doua partidă, >n 
minutul 65 tabela de mar
caj arăta... o—0 » Italienii 
au egalat, 
rui general 
vi tură de

A-
și

co- 
PETCHI. 

trebuie 
autogol

condi-punctul înscris 
țiile cind un apărător a- 
tinge ultima oară balo
nul. Dacă mingea nu mai 
putea fi oprită, faptul că 
un fundaș a încercat to
tuși să salveze situația și 
a atins balonul, nu îl 
situează pe acesta pe lis
ta... neonorabiiă a mar
catorilor în proprie poartă

MIRCEA ILLS, PECICA.
Universitatea Craiova 

joacă de doi ani în cate
goria A. — 2) în ediția 
1946—1947, Craiova a mar
cat prima sa prezență in 
campionatul categoriei A, 
prin F.C. Craiova. Echi
pa s-a clasat însă pe ul
timul loc, ciștigînd numai 
2 din cele 26 de meciuri 
susținute și pierzîndu-te
pe toate celelalte 24. Go
luri date : 24. Goluri pri
mite... 114 ! Dar asta a 
fost odată ! în actuala e- 
diție, fotbaliștii din Craio
va au 
toamnă, 
fost ca 
multe... _ ____
ar fi ciștigat campionatul? 
Universitatea Craiova! Am
bițioși cum sînt. poate că 
oltenii ne rezervă această 
surpriză la anul !

fost campioni de 
Și dacă n-ar fi 

anul să aibă ma* 
anotimpuri. rine

constantin cimbrea, 
COMUNA 
Cum se 
rajul in 
ropei" 
scădere.

bărbătești. 
calculează golave- 
„Campionatul Eu- 
la fotbal ? Prin 
Totul e să n-ai

prea mult de scăzut ! Și 
noi, din păcate, avem !

andrei popazu, ZIM- 
NlCEA. 1 O. de ia 
Melbourne, 4 boxer»

reprez^iiat

Sala Dalles din Capita
lă găzduiește Salonul in
ternațional de arta foto
grafică al Republicii So
cialiste România.

Organizatorii au primit 
peste 8 000 de lucrări. Din
tre acestea, 1078 au fost 
selecționate pentru a fi 
expuse mai întîi la Bucu
rești, și apoi la Cluj. Sînț 
reprezentați artiști foto
grafi din 52 de țări, cu 
lucrări alb-negru, color și 
diapozitive.

Printre fotografiile în 
fața cărora numeroși vi
zitatori se opresc cu inte
res se află și multe in
stantanee realizate la dife
rite întreceri sportive. 
Este îmbucurător faptul că 
artiștii fotografi din nu
meroase țări și-au îndrep
tat obiectivele aparatelor 
și spre subiectele pe care 
le oferă sportul. Realiză
rile sînt concretizate în 
fotografiile expuse, multe 
dintre ele avînd o deose
bită valoare artistică.

De altfel, juriul actualu-

lui Salon internațional a 
și decernat unele distinc
ții cîtorva fotografii cu 
subiect sportiv. Amintim, 
mat întîi. excepționala 1- 
magine surprinsă într-un 
meci de rugbi de Edmund 
Hofer (România). Fotogra
fia a primit medalia de 
argint. O altă fotografie 
cu subiect sportiv, distinsă 
cu medalia de bronz, este 
lucrarea lui Kutenco Ju
rii (U.R.S.S.), lucrare care 
Ilustrează 
întrecere de alergări, 
medalie 
fost 
Skoupil 
slovacia) pentru fotografia 
„fn ultimul rlnd“ ilus- 

moment dintr-o 
educație fizică 

elevilor <Jintr-o

ghețari", Bernst Johannes 
(R.D.G.) — „Prea tîrziu", 
o foarte reușită secvență 
d intr-un joc de fotbal 
precum și alții.

AUREL CRIȘAN

Intr-unu din zilele tre
cute, la sediul Consiliu
lui raional UCFS Leh
liu s-a prezentat pensi
onarul ceferist Florea 
Hodoraș, în etate de 58 
de ani, domiciliat în 
Brad, strada Avram Ian- 
cu nr. 21.

Ce treburi il aduceau 
la organizația raională a 
UCFS. Venise să le vor
bească activiștilor de aici 
despre performanta pe 
care încearcă s-o realize
ze. La această virstă, el 
și-a propus să facă Turul 
României nu cu... trenul 
(și aceasta ar fi, intr-un 
fel, o performantă !), ci 
pe bicicletă !

Florea Hodoran a Ple
cat la 27 mai în această 
îndrăzneață călătorie și 
— de-atund — e pe

Mașina Iui Aurel
9

sosirea într-o
O 

de argint a 
acordată artistului 

Vladimir (Ceho-

„în 
trînd un 
oră de 
predată 
școală.

Lucrări 
prezentat „ 
(Cehoslovacia) 
Helmuth 
Franz Dutzler (Elveția) 
, Hochei pe gheață* 
respectiv „Tehnică

valoroase au 
si Budik Miloș 
---- „Atac",

Breiteneder Și

și 
pe

Zilele acestea, cei care 
cunosc pe maestrul e- 

merit al sportului la vo
lei, Aurel Drăgan vor a- 
vea ocazia să-'l vadă la 
volanul unui autoturism 
„Renault Dauphine".

Știrea ar părea destul 
de obișnuită. încă un 
cetățean care nu trebuie 
să aștepte tramvaiul sau 
autobuzul. Esențialul nu 
este însă acest lucru, ci 
prețul mașinii. Aurel

ti
Drăgan a dat pe ea o ni
mica toată : 72 de lei. 
Nici un ban mai mult !

Unde a găsit o mașină 
atit de ieftină ? La... 
„Pronoexpres".

Aurel Drăgan este un 
consecvent participant la 
concursurile 
expres". îl 
la fel ca și 
combinațiile
variate. Și iată că la tra
gerea excepțională din 20

„Prono- 
tentează — 
în teren — 
multiple și

n-a lipsit

dramatic sco- 
printr-o Io

ta

pârul alb
drum. Iținerariul pe care 
vrea să-l străbată are 
mai mult de 4 000 de ki
lometri, cuprinzind a- 
proape toate 
țării. Multe 
„carnetul său 
s-au și umplut 
le localităților 
a trecut, cu impresiile pe 
care le-a 
care loc.

Credeți, 
de gind 
României 
dihnindu-se 
gind ?
consiliul raional UCFS 
Lehliu a făcut un popas 
de o oră. Apoi, și-a con
tinuat drumul spre Călă
rași. ..

regiunile 
file, din 
de bord'* 
cu nume- 
prțn care

cules in fie-

cumva,, că ar2 
să facă Turul 
mai mult... o- 

decit mer- 
Vă înșelați. La 

raional

GH. NICULESCU
UCFS Lehliu

Drăgan
mai sorții i-au fost favo
rabili. Numerele 47—24— 
9 — 18 — 
de el au 
de... zeița 
fel că cei 
adus un 
phine”. Cea mai ieftină 
mașină din lume! Ba 
Sînt unele care cosită 
mai 6 lei, la „Loz 
plic"

26 — 29, alese 
fost alese și 

Fortuna, ast-
72 de lei i-au 
„Renault Dau-

nu!
nu-

în

N. M.

s-au 
dalii, 
medalie 
Dobrescu 
Negrea, 
argint, iar C. Dumitrescu, 
cu medalie de bronz.

întors, toți,
Nicolae Linca, cu o 

de aur, Mircea 
și Gheorehe 

cu medalii de

ION POȘTAȘU
Ilustrații : N. CLAUDIU

în 4 rînduri
popular al ora-
Timișoara a 

un teren

Sfatul 
șului 
transformat 
de volei în loc de par
cat mașinile.

Ne întrebăm
(nu de pomană}. 

Să lămurim un paradox : 
De-aveau mașinile

în „pană" 
Le-ar fi parcat

pe-un ring de box ?

Pbloisțul Aurel Za- 
han. care nu e la pri
ma abatere, a avut în 
meciul cu I.C.F. o ieși
re nepermisă față de 
arbitru.

Stă cu mingea de-o viață 
în bazin la suprafață. 
Dar eu etica (n-ascund) 
El recent s-a dat la fund.recent s-a dat ta fund.

La începutul carierei 
sale sportive, rugbistul 
Penciu a fost fotbalist.

Avînd o clipă chef de șagă, 
M-am întrebat ieri 

într-o doară :
La fotbal a-nvățat 

să tragă 
Atît de bine peste bară ?

V. D. POPA

NICOI.AE


De la corespondentul nostru în Italia

„Săptămina neagră" a lui Herrera 
creează probleme și pentru... Valcareggi

La Atena, a început

Sînt cunoscute, credem, în Româ
nia surprinzătoarele întîmplări sur' 
venite în ultima fază a campiona
tului italian, întrecere în care chiar 
înainte de consumarea ultimelor 
partide cu greu putea fi pusă la în
doială victoria echipei lui Moratti, 
Internaționale. Și totuși, nu a fost 
așa. Inter a avut o „săptămînâ bles
temată". în care a înregistrat două 
eșecuri consecutive. Cele „șapte zile 
negre* au început la Lisabona cînd 
„negri albaștri", de nerecunoscut, au 
fost întrecuți — chiar mai cate
goric decît arată scorul — de Cel
tic Glasgow. Așadar, intr-un scurt 
interval Inter a pierdut atît „Cupa 
campionilor europeni" cit și dreptul 
de a participa la viitoarea ediție a 
întrecerii, ca urmare a îrifrîngerii din 
ultima partidă a campionatului în fața 
echipei Mantova, înfrîngere care a 
avut drept consecință depășirea for
mației lui Herrera de către Juventus, 
cîștigătoare a titlului de campioană 
a Italiei.

A fost un fel de cutremur, pentru 
că aceasta se întâmpla în pe
rioada în care, ia insisten
țele presei. Helenio Herrera fu
sese chemat să conducă „naționala" 
Italiei. Dar, după ultimele evenimen
te, „magul" a fost nevoit să-și dea 
demisia de la conducerea „11-“-lui 
peninsular. Aceasta, în ajunul unei 
partide importante și interesante, cum 
este cea pe care S quadra azzura o 
va susține la 25 iunie pe stadionul 
„23 August" din București împotriva 
reprezentativei României. Aici se im
pune o mică paranteză. In ultimul 
timp s-a scris în cîteva ziare ita
liene despre reconsiderarea fotbalu
lui românesc după insuccesul de la 
Zurich, apreciindu-se că partida de 
la București va constitui o ușoară 
plimbare pentru fotbaliștii noștri. 
Dar aceasta numai în cîteva ziare, 
deoarece în altele, mai serioase, de
plasarea de ta București este consi
derată ca foarte dificilă. Se apre
ciază că fotbaliștii români vor dori 
să se reabiliteze. Și împotriva cui, 
dacă nu a fotbaliștilor italieni care, cu 
toate că în ultimul timp au avut

Corespondență specială din Franța pentru „Sportul popular"

Sporting Union Agcn-una dintre cele mai hune
echipe franceze de rugbi

Sporting Union Agen. deși a 
pierdut anul acesta titlul cuce
rit in 1966, răniîne una dintre 
cele mai bune echipe franceze, 
dacă nu cea mai bună. Ea va 
fi un rival foarte valoros pen
tru Dinamo București, dumini
că, în finala „Cupei campioni
lor europeni". De altfel, insuc
cesul agenezilor, campioni in 
1966, se datorește in principal 
accidentului suferit de mijlo
cașul la deschidere Dehez (frac
tură de claviculă). Intr-adevăr, 
pjin șutul său precis, Dehez a 
fost tn acest sezon ceea ce a 
fost mulți ani Guy Cambera- 
bero pentru echipa Franței, a- 
dică marele realizator care a 
marcat mai mult de jumătate 
din punctele echipei sale. De
sigur, grație și admirabilului 
potențial și perfectei tehnici 
colective a „pachetului" age- 
nez, incontestabil cel mai bun 
din Franța de șase ani în
coace. Deși însănătoșit, Dehez 
nu va juca la București, fiind 
reținut de examene care nu se 
pot amina : ar însemna să ab
senteze din echipa Franței pen
tru turneul sudafrican.

Jocul cu Dinamo va fi, proba
bil, și cel de adio spus rugbiu- 
lui de către Pierre Lacroix, 
ioslul căpitan al „XV “-lui Fran
ței și maestru de joc al echipei 
ageneze, care a anunțat retra
gerea sa definitivă. Va fi de 
asemenea, pe lingă ambiția de 
a cîștiga trofeul european, un 
excelent mijloc de pregătire a 
selecționaților agenezi, care au 
furnizat cel mai numeros lot 
pentru dificilul turneu pe care 
echipa Franței se pregătește 

comportări mediocre, se bucură, to
tuși, de un deosebit prestigiu in 
Europa ?

Așadar, iată o dublă dificultate 
pentru italieni. Prima, legată de cri
za existentă în cadrul conducerii teh
nice a naționalei italiene, și a doua 
datorată faptului că ei vor trebui 
să-și măsoare forțele cu o formație 
care va dori cu orice preț reabilita
rea. In această situație, Ferruccio 
Valcareggi, în virtutea unui contract 
ce-l leagă de federația italiană, va 
trebui să se ocupe singur de dificila 
misiune pe care o are la 25 iunie. 
El încearcă acum sâ găsească cea 
mai bună soluție, cea mai bună for
mație posibilă pentru meciul din ca
pitala României. Pe cine să aleagă? 
Internationale și jucătorii săi nu par 
potriviți pentru o asemenea sarcină. 
Milanezii sînt obosiți, „plictisiți de 
minge", cum se exprima recent Ile- 
lenio Herrera. Și ca o confirmare 
a spuselor antrenorului, miercuri sea
ră Internationale a fost eliminată cu 
3—2 din semifinalele ,țCupei Italiei". 
Și de rine? De Padova, echipă din 
categoria B, care anul acesta a luptat 
din răsputeri să evite retrogradarea 
în categoria C. Să se oprească asupra 
lotului echipei campioane, Juven
tus? Și aici dificultățile nu sînt pu
ține și nici de mică importanță, pen
tru că elevii lui Heriberto Herrera 
au demonstrat o slabă adaptabilitate 
în meciurile internaționale (vezi în- 
frîngerea cu 3—0 în fața echipei 
Dynamo Zagreb). Atunci? Problema 
nu este desigur ușoară și nici solu
ția pentru moment nu e previzibilă. 
Se vorbește de o formație: Anzolin 
-—Gori, Leoncini, Bercellino, Castano, 
Salvadore, Favalli. Bulgarelli. Zigoni, 
Juliano, Menichelli Adică 9 juven- 
tini, un bolognez- (Bulgarelli) și un 
napolitan (Juliano).

Valcareggi, asistând la o semifinală 
a „Cupei Italiei" și văzînd pe Ju
ventus pierzind în fața lui Milan, a 
declarat că nu consideră pe jucătorii 
de la Inter atît de obosiți precum 
îi descrie Herrera. își va menține 
oare părerea și după infrîngerea lui 
Inter în fata unei formații modeste?

Este ceea ce vom vedea în zilele 
următoare...

CESARE TRENTINI

să-l întreprindă în iulie și au
gust în Africa de Sud. lntr-a- 
devăr, S.U. Agen are în „cartea 
de vizită" cinci selecționați 
pentru disputele cu „Spring
boks" : mijlocașul la deschidere 
Dehez, linia a III-a Sitjar, linia a 
Il-a Fort, trăgătorul Malbet și 
stîlpul Lasserre. De menționat 
prezența în lotul echipei și a 
altor internaționali : Lacroix și 
Razat in echipa Franței, Zani 
în cea a Italiei! Dar, iată 
echipa anunțată pentru jocul cu 
Dinamo : fundaș Pechambert;
treisferturi Fausto, Gruppi, Sa- 
batte, Pommies; mijlocaș la 
deschidere Razat; mijlocaș la 
grămadă Lacroix; linia a III-a 
Sitjar, Zani, Biemouret ; linia 
a Il-a Fort, Viotto; linia I La-

,,Regata Stockholm 
la caiac-canoe

Un grup de caiaciști și canoiști 
români (A. Vernescu, A. Sciotnic, 
D. Ivanov, N. Terente, I. Maca- 
renco, I. Suhov și P. Serghei) 
conduși de antrenorul emerit 
Radu Hutan participă la prima 
regată internațională a anului, la 
Stockholm (probe de viteză — 
500 m și fond cca 10 km).

Participarea Ia „Regata Stock
holm" va constitui, fără în
doială, un foarte bun prilej 
de pregătire și de verificare 
a formei unora din sportivii 
noștri în compania multor ca
iaciști șl canoiști consacrați pe plan 
european și mondial.

Canotoarele noastre s-au comportat bine la Praga
PRAGA, 9 (prin telefon). — Pe 

Vltava s-au desfășurat vineri în
trecerile „patrulaterului" feminin 
de canotaj, cu participarea schi- 
fistelor din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia și România.

Sportivele noastre au avut, în 
general o comportare frumoasă, 
clasîndu-se pe locul II cu 14 p, 
după R.D.G. (19 p) și înaintea 
Cehoslovaciei (10 p) și Poloniei 
(7 puncte).

Un remarcabil succes a înre-

In turneele 
de șah...

în runda a 12-a a turneului in
ternational feminin de șah de la 
Kiev, Alexandra Nicolau a cîștl- 
gat la campioana sovietică Nana 
Aleksandria și totalizează 8'.'„ 
puncte. Nona Gaprindașvili are 9 
puncte (și o partidă mai puțin), 
după victoria la olandeza Heems- 
kerk. în ultimele două runde, 
Nicolau întîlnește pe Bilek și 
Eretova.

★

în turneul de la Moscova, Flo
rin Gheorghiu a cîștigat partida 
întreruptă cu Portisch din runda 
a 12-a, iar în cea următoare a 
întrerupt cu fostul campion mon
dial Smîslov. Acum, Gheorghiu 
are 6 (1) P. Alte rezultate din a 
13-a rundă: Portisch — Spasski 
1—0; remize au fost partidele 
Filip — Boboțov, Pachman — 
Stein, Petrosian — Uhlmann, Ke- 
res — Bilek. Restul partidelor 
s-au întrerupt. în clasament con
duce L. Stein cu 8'/2 puncte.

giewski, Malbet, Lasserre; re
zerve Avit, Salles, Soula, Garda.

Este adevărat că S.U. Agen 
va resimți lipsa lui Dehez, dar 
să nu uităm că din 8 înaintași 
4 sînt în actuala echipă a Fran
ței, iar un altul, Zani, este con
siderat drept unul dintre cei 
mai buni jucători europeni. In 
orice caz, dorința agenezilor 
este de a cîștiga și acest al 
doilea meci. Ar fi pentru căpi
tanul echipei, Lacroix, un prilej 
de a-și încheia prestigioasa ca
rieră cu un succes...

HENRI GARCIA
șeful rubricii de rugbi de Ta

„L’Equipe“-Paris

Incidente neprevăzute
Joi după-amiază, concurentii 

din „Giro" erau așteptati la Tre 
Cime di Lavaredo, la capătul eta
pei care trebuie să-i ducă de la 
cîmpia din Udine pînă la 2 320 
m înălțime, în decor alpin. Dar 
nu toți cei o sută de rutieri ră
mași în cursă au avut prilej 
să-și apere șansele sub criteriul 
echității. Așa cum anunță agen
țiile de presă, mai multi concu- 
renti italieni au fost substantial 
ajutați de publicul prezent pe 
marginile șoselei ce urca în ser
pentine spre Tre Cime. mai exact 
ei au fost împinși pe porțiuni în
tregi de către spectatori I De a- 
cest ajutor nereglementar s-au 
bucurat în special Adorni, cîști- 

gistrat echipatul Tudoran, Florea, 
Hublea, Nemeth + Borisov 
(3:07,5), victorios la 4 + 1 vîsfe a- 
supra echipei R.D.G. — campioa
na europeană (3:09,2). în celelalte 
probe au fost înregistrate rezul
tatele.: 4+1 rame: 1. R. D. G. 
3:15,5, 2. România 3:16,0, 3. Ceho
slovacia 3:21,7 ■, 2 vîsle : 1. R.D.G. 
3:19,0, 2. România 3:22,5, 3. Ceho
slovacia 3:23,2 ; schif simplu : 1. 
R.D1G. 3:31,0, 2. Polonia 6:38,0, 
3. Cehoslovacia 3:40,6, 4. România 
3:46,0; 8 + 1: 1. R.D.G. 2:56.7, 
2. România 3:02,8, 3. Cehoslovacia 
3:08;2.

GH. GIURCĂNEANU 
antrenor federal

Mai ușor dectt se putea prevedea, echipa de tenis a U.R.S.S. s-a ca
lificat în finala zonei europene a „Cupei Davis" (Grupa A). Tenismanii 
sovietici și-au asigurat victoria în primele două zile ale meciului cu selec
ționata Chile (3—0), disputat la Moscova (în partida de dublu: Metreveli, 
Lihaciov — Pinto Bravo, Cornejo 7—5, 6—7, 6—2). In fotografie: Alex, 
Metreveli. primul echipier al învingătorilor.

ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI
BRUXELLES. — Tenismanii români 

au trecut cu succes primele tururi în 
turneul internațional care se desfă
șoară în capitala Belgiei. Iată rezul
tatele mal importante : Tiriac — Ro- 
ersch 6—0. 6—2 ; Năstase — Van den 
Berg 6_3. 6—2 ; Pohman — Drossart 
9—t, 9—7 ; De Gronckel — Buding
5— 4.’ g—1 : Kalogheropoulos — nom- 
bergen 6—3, 4—6, 6—3 : Năstase — Poh
man 6—1, 6—1 ; Tiriac — Lall 10—8,
6— 1.

LONDRA. — In întîlnirea de tenis 
Anglia — Spania, din semifinalele 
„Cupei Davis", scorul este egal (1—1) 
după prima zi : Taylor —Arilla 3—6. 
6—3, 6—4, 6—2 ; Santâna — Sangster 
8—10, 6—3, 5—7, 9—7, 6—0.

PARIS. — Proba de 5 000 m plat a 
Memorialului atletic „Paul Mericamp" 
a fost cîștigată de francezul Wadoux, 
cronometrat în 13:43,6. Alte rezul
tate : înălțime — Czerniak (Polonia) 
2.10 m; 800 m — Dufresne (Franța) 
1:49,3; 400 m — Nallet (Franța) 46,7; 
200 m — Werner (Polonia) 21.1; cio
can — Husson (Franța) 63,94 m.

OSLO. — în întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele Nor
vegiei si Portugaliei, acontind pentru 
preliminariile campionatului european 
(grupa a doua), fotbaliștii portughezi 
au obținut victoria cu 2—1 (1—1), 
prin punctele marcate de Eusebio. 
Pentru gazde a înscris Iversen.

NEW YORK. — Sprinterul Jim 
Hines a reușit să-1 învingă într-o 
cursă de 220 yarzi pe recordmanul 
mondial Tommie Smith. Hines a fost 
cronometrat in 20,5, iar Smith in 
20.6.

SANTIAGO Tffi CHILE. — 1n ca
drul „Cupei campionilor Americii de 
Sud" la fotbal, (echipa chiliana Colo

în „Turul Italiei"...
gătorul etapei, Balmanion și. fos
tul lider Schiavon.

Fapt interesant, dovada clară a 
acestor neregularităti a putut fi 
văzută de milioane de telespecta
tori, atît în Italia cît și peste 
hotare, în cursul transmisiei te
levizate a etapei. Un argument 
în plus pentru directorul cursei 
și membrii juriului de a decide 
anularea etapei a 19-a care nu 
va conta deci în calculul clasa
mentului general.

Ieri s-a disputat etapa a 20-a 
(Cortina-Trento, 220 km) cuprin- 
zînd escaladarea vîrfurilor Falza- 
rego (2105 m) și Pordoi (2 238 
mj. Primul a sosit Adorni, iar în 
clasamentul general a trecut lider 
francezul Jacques Anquetil.

„CUPA ȚĂRILOR LATINE
SI GRECIA * LA TIR
9

SPORTIVII ROMÂNI AU CIȘTIGAT 
PROBA DE ARMA STANDARD
ATENA, 9 (prin telefon). — Cea de-d 

Xl-a ediție a competiției de tir „Cupa 
țărilor latine si Grecia" a început vi
neri. reunind pe standuri trăgători din 
Italia, Franța, Spania, Portugalia, Mo
naco, Grecia si România. In prima zl 
s-a desfășurat proba de armă stan
dard. Sportivii români au repurtat 
victoria attt la echipe cît și la indi- 
dividual. Rezultate : echipe : 1. ROMA
NIA 1670 p.. 2. Italia 1648 p . 3. Franța 
1645 p. Individual : 1. Ferecatu 560 p.< 
2. Șandor 560 p., 3. Gloany (Franța) 
559 p..„ 6. Rotaru 550 p.

Sîmbătg se vor disputa întreceri la 
probele de armă liberă 3X40 f.. pistol 
viteză (prima manșă), pistol precizie, 
iar duminică (ultima zi de concurs) : 
pistol viteză (manșa a doua), armă 
liberă 60 f. culcat.

Delegații țărilor participante au ho- 
tărit ca viitoarea ediție a „Cupei ță
rilor latine și Grecia" să aibă loc la 
începutul lunii mai 1968, la Barcelona.

Colo a întrecut cu scorul de 1—0 
<1—0) formația River Plata Buenos 
Aires. In aceeași competiție : la 
Lima. Racing Buenos Aires — Unl- 
versitarlo Lima 2—1 (2—1).
• Alte rezultate de fotbal : la 

Montreal, Borussia Dortmund — Set, 
olimpică a U.R.S;S. 2—1 (2—0); 1E 
Miinchen, Miinchen 1860 — A.C. To
rino o—o : la Sofia, Levski — ț.S.k.a. 
Moscova 0—0.

în C.M. de baschet:

Iugoslavia — S.U. A.

73-72 (33-39)
Tn ziua a opta a campionatult 

mondial de baschet masculin, repre 
zenXativa Iugoslaviei a întrecut c 
75—72 (33—39) echipa S.U.A., într- 
partidă extrem de importantă î 
lupta pentru cucerirea titlului. Mc 
ciul a început în nota de dominar 
a iugoslavilor care au luat un avar 
de 4 puncte. Formația S.U.A. a rf 
montat, iar pînă la încheierea repr 
zei a cucerit un avantaj cîe 6 pund 
pe care l-a mărit în partea a doc 
a jocului la 14 puncte (46—32). I 
aici, formația Iugoslaviei a avut 
revenire formidabilă și, datorită î: 
deosebi acțiunilor lui Daneu (în 
minute a marcat 17 puncte !). a eg: 
lat. Cînd mai erau 10 secunde < 
joc (la scor egal) Koraci a realiz 
două aruncări libere și scorul a d 
venit 73—71. în ultimele secund 
americanul Cunningham a benefici 
și el de două aruncări libere, d 
care nu a transformat, însă. cîe< 
una, astfel că întîlnirea a luat sfî 
șit cu scorul de 73—72 în favoar 
Iugoslaviei. Prin această victorie. I 
goslavia a rămas singura echipă r 
învinsa si. după toate probabilități 
primul loc va fi decis de rezultai 
jocului Iugoslavia — U.R.S.S., pi 
gramat în ultima zi.

în ultimele meciuri, Iugoslav 
mai are de jucat cu Uruguay 
U.R.S.S.. U.R.S.S. numai cu Iu£ 
slavia. iar S.U.A. cu Polonia și B: 
zilia.

în celălalt, joc. Polonia — Argt 
tina 65—58 (27—33).

Clasament

1. UJR.S.S. 5 4 1 378-30S
2. Iugoslavia 4 4 0 335—30r
3. S.U.A. 4 3 1 295—25C
4. Brazilia 4 2 2 311-29Î
5. Argentina 5 1 4 333—40.'
6. Polonia 4 1 3 289—31f
7. Uruguay 4 0 4 227—191
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