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Natația arădeană trebuie readusă 
pe... linia de plutire

A VENIT
VACANȚA!

• TABERE SPECIALE PENTRU ELEVII LICEELOR CU 
PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA Șl Al ȘCOLILOR 
SPORTIVE • SPORTUL PREZENT ÎN TABERELE DE 
ODIHNA • EXCURSII INTERREGIONALE, REGIONALE 
Si LOCALE • PENTRU VIITORII ȘCOLARI - TABERE 

LA MUNTE Șl LA MARE

Data de 15 iunie marchează 
un moment deosebit in viata 
școlarilor din patria noastră: 
începe „marea vacantă". Este 
adevărat, o parte dintre elevi, 
cei din clasele I—IV precum 
și absolvenții clasei a Xl-a, 
au încheiat ceva mai înainte 
anul 
celor de la școlile profesio
nale și tehnice — vor fi pre- 
zenți la orele de clasă, de la
borator și de practică pînă la 
1 iulie. Marea majoritate a 
elevilor se află însă, în a- 
ceastă zi de 15 iunie, la ca
pătul anului școlar. Ei se 
pot gindi acum cu precădere 
la frumoasele, zile ale odih
nei binemeritate care îi așteap
tă. Măsurile organizatorice 
luate de Ministerul Invăfămîn- 
tului. ca și de alte organe de 
resort, concură la realizarea 
acestui important deziderat. 
Este vorba de o vacanță în 
care elevii — îndeosebi cei cu 
rezultate bune la învățătură, 
în activitatea sportivă și în 
cea obștească, pe linia organi
zației de pionieri sau U.T.C. 
— vor putea petrece zile de 
neuitat in tabere de odihnă or
ganizate in diferite centre ale 
tării, vor participa la excursii 
si acțiuni cultural-sportive.

Ne vom referi mai întîi Ia 
elevii care și-au dedicat o 
parte din timpul liber activi 
lății sportive de performanță, 
reprezentanți ai liceelor cu 
program de educație fizică, 
ai școlilor sportive. Pentru ei. 
Ministerul Înrățămînlului or 
gauizează o serie de tabere 
sportive centrale de vară, me
nite să-i ajute în pregătire» 
sportivă, în întărirea sănătății 
și călirea organismului,

. cum și îu 
bogățirea cunoștințelor cultu
rale.

Astfel, pentru elevii liceelor 
cu program de educație fizică

școlar. Alții cazul

pre
ceea ce privește im

au fost stabilite 6 tabere cen
trale. La Brașov. între 3 și 
20 iulie, se vor grupa 150 de 
tineri practicanți ai atletis
mului. 120 de elevi și eleve, 
viitori gimnașli de perfor
manță, vor avea „sediul*  la 
Rîmnicu-Vîlcea între 5 și 22 
iulie. O altă grupă de alleți, 
consacrați tetratlonului. se vor 
stabili în frumoasa tabără a 
Ministerului Învățămîntului 
de la Snagov, între 7 și 24 
august, pe lista celor înscriși 
figurînd 130 de viitori polia- 
tloniști. Bas ch etbali știi, 120 
la număr, sînt așteptați la 
Tg. Mureș între 15 iulie și 1 
august. Voleibaliștii (40) și 
handbaliștii (90) vor face o 
tabără comună tot la Snagov, 
în perioada 
septembrie.

Primii elevi 
live care vor
vor fi gimnaștii (140) și 
nume la Arad între 25 iunie 
și 12 iulie. Ii tor urma a- 
tleții (180) care, între 4 și 21 
iulie, se vor afla la Oradea.

îmi amintesc de formația 
poloîștilor arădeni încă de Ia 
primele sale evoluții în cate
goria A ; rnai întîi sub nu
mele de C.F.R. (1960), apoi 
purtînd culorile asociației 
I.C.A., „7“-le pregătit cu en
tuziasm și pricepere de antre
norul Ion Borza a avut per
manent o evoluție ascendentă, 
încheind ultimele două ediții 
ale campionatului pe locul 5. 
Performanța putea fi socotită 
mulțumitoare în raport cu con
dițiile de pregătire ale sporti
vilor pe timpul iernii (un ba
zin de 12,5 m), ea fiind mai 
mult urmarea pasiunii cu 
care antrenorul și elevii săi 
(atunci cînd timpul favorabil

o permitea) reușeau să recu
pereze terenul pierdut pentru 
a putea face față onorabil în 
cea mai importantă întrecere 
republicană.

Dacă insist asupra acestui 
lucru este numai pentru a fixa 
de la început o optică mai a- 
propiată de ceea ce a permis 
acestei echipe, și în general 
activității natației, să se des
fășoare cu un succes relativ. 
Aradul nu a fost niciodată un 
centru puternic al natației ro
mânești, în ciuda unor evident» 
posibilități naturale. De alt
fel, în tot orașul nu există as
tăzi decît un singur cadru cu 
specializare care activează atît 
în domeniul înotului, cît și

în cel al jocului de polo pe 
apă ; despre o bază de masă 
în acest sport nici nu se 
poate vorbi...

Și, totuși, de-a lungul ani
lor au existat cîțiva tineri 
înotători care ne-au atras aten
ția (destul de timid) dar ei 
s-an pierdut tot atît de repede, 
iar activitatea echipei de polo, 
ce cu greu putea fi învinsă 
p.c teren propriu, era o reali
tate. Mai cu tinerețea:, mai cu 
entuziasmul, acest mic colec
tiv a reușit să supraviețuiască 
cîțiva ani în șir. Putea el ră- 
mîne pe linia de plutire în 
condițiile unui DEZINTERES 
GENERAL privind •sigura rea

echipei pe baza 
de instruire mo- 
îndoială că nu, 
a ii mai cu entu-

posibilităților de primenire a 
cadrelor și, în același timp, de 
pregătire a 
unui proces 
dero ? Fără 
mai ales că
ziasm nu poți pregăti nici îno
tători care să asalteze recor
durile țării și nici jucători de 
polo care să poată bate la 
porțile echipelor reprezentative. 
Ultimele „performante*  ale 
sportivilor din Arad atestă,

AD. VASIIJU
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ai școlilor spor- 
poposi în tabere 

a-

(Continuare în pag. a 2-a)

în atenția micilor 
înotători

bucurcșteni : 
de la Obor a- 
Școlis sportive 

redeschid P»r-

16 iunie, 
inaugura 
de iniți- 
rezervat

O bucurie pentru micii 
înotători 
bazinele 
părtinind 
nr. 2 își
țile. Evenimentul va a- 
vea Ioc vineri 
zi în care se va 
și primul curs 
ere in natafie
copiilor între 3—14 ani.

înscrieri pentru acest 
curs (ca și pentru cele 
care vor urma in lunile 
iulie, august și prima 
decadă din septembrie) 
se pot face telefonic la 
nr. 21.55.05, secretariatul 
școlii,

Oinamo București - Gwardia Varșovia,
un interesant meci de baschet

Astăzi, cu începere de la ora 18, sala Dinamo găzduiește 
prima întîlnire dintre formația bueureșteană Dinamo și 
selecționata Gwardia din Polonia. Sosiți in Capitală marți, 
oaspeții au efectuat în cursul aceleiași zile un antrena
ment de acomodare cu panourile și parchetul sălii, lăsînd 
o bună impresie în special în ceea ce privește precizia în 
aruncările de la semidistanță și distantă.

Revanșa acestei partide va avea loc sîmbătă, tot în sala 
Dinamo și tot de la ora 18.

Dubla întîlnire amicală de azi și de sîmbătă constituie 
ultima verificare a acestor formații care vor participa 
între 20—26 iunie la „Dinamoviada“ de la Sofia.

Emoții la I.C.F
Ca în fiecare an, 

dintre proaspeții

vățâmîntului mediu au 
învățătura cu activitatea 
intenționează să candideze la con
cursul de admitere în Institutul de 
Cultură Fizică. Foarte mulți dintre 
aceștia ne-au adresat scrisori în 
care cer detalii privitoare la spe
cificul pregătirii pe care o vor 
primi în Institutul nostru în ve
derea frumoasei cariere de profe
sor de educație fizică și de antre
nor. Le răspundem pe această cale, 
arătînd cîteva date mai importan-, 
te în legătură eu activitatea cadre
lor didactice și a studenților noștri.

înființat printre primele din Eu
ropa, Institutul de Cultură Fizică 
din R'ieiiresti a dobîndit în cei a-

numeroși 
i bacalau- 

reați care pe parcursul în- 
îmbinat 
sportivă

o 
Și

proape 50 de ani de existență 
bogată experiență, s-a dezvoltat 
s-a perfecționat neîncetat, devenind 
o școală a educației fizice și a spor
tului românesc, o școală născută

CE TREBUIE SA ȘTIE
VIITORII candidați:
din cerințele practicii, din sarci
nile sociale ale educației fizice.

Institubul de Cultură Fizică pre
gătește cadre 
în domeniul 
sportului d.in

Absolvenții 
partizați în principal în calitate

calificare 
fizice

cu înaltă < 
educației 
țara noastră.
Institutului sînt

?i

re
de

O frumoasă victorie a halterofililor noștri

P. BALAȘ (România) McKENZIE (Anglia) SH. MINCU (România)

Echipa de haltere a Ro
mâniei a repurtat aseară o 
frumoasă victorie în meciul 
cu reprezentativa Angliei, 
lnvingînd cu scorul de 6-1, 
halterofilii români 
vanșat în mod 
după întrîngerea 
anul trecut (3-2), 
dra.

în plus, am avut satisfac
ția de a Înregistra patru 
noi recorduri ale tării rea
lizate de Z. Fiat (110 kg 
la „împins” și 127,5 kg la 
„aruncat”), de F. Balaș

DE AZI, LA BRAȘOV,

s-au re- 
strălucit 
suferită 

la Lon-

ION OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

profesori de educație fizică în în- 
vățămînțul mediu sau la școlile 
sportive, la liceele cu program 
de educație fizică, la catedrele de 
educație fizică din institutele de în- 
vățămînt superior, la cluburile spor
tive universitare, precum și 
ganele UCFS, în calitate de 
nori sau metodiști.

Studenților noștri le este 
rată pregătirea științifică, 
veiul cerințelor actuale, prin pla
nul de învățâmînt, care cuprinde 
discipline fundamentale de profil, 
cum sînt : atletismul, 
jocurile 
handbal, 
domeniul 
rialismul

în or- 
antre-

asi gu
ta ni-

gimnastica, 
sportive (baschet, fotbal, 
volei) ș.a. discipline din 
științelor sociale : mate
dialectic și istoric, socia-

Lector univ. TITUS TATU
decan al I.C.F.

(Continuare în pag. a 3-a)

„Cupa Carpați"- o tradițională 
competiție pentru copii

• Orașele (gazdă ale „zonelor" campionatelor republicane 
pentru copii • Finalistele campionatelor republicane pen
tru juniori • Echipe calificate pentru categoria 8 

• „Cupa României" în plină desfășurare

• De azi pînă duminică, te
renurile Școlii sportive șl ale 
asociației sportive Voința din 
Brașov găzduiesc întrecerile 
celei de a V-a ediții a „Cupei 
Carpați". competiție organiza
tă anual pentru tinerii bas
chetbalist! pînă la virsta de 
15 an!. Da întreceri iau 
cite 10 echipe de băieți 
fete (cite 8 calificate in 
disputării fazelor de 
precum și campioanele 
șelor București și Brașov).
• Faza de zonă a campio

natelor republicane pentru 
copii va avea loc între 12—14 
iulie, In următoarele locali
tăți — la băieți : Oradea (par
ticipă Liceul militar Cîmpu- 
lung Moldovenesc. Șc. sp. Satu 
Mare, campioanele regiunilor 
Crișana și Cluj). Brașov (U- 
nlversitatea Timișoara. Rapid 
Deva, Șc. sp. Tg. Mureș și 
campioana regiunii Brasov), 
Pitești (Șc. sp. Pitești, Ceta
tea Giurgiu, Lie. nr. 35 Bucu
rești. Șc. sp. Craiova), Con
stanța (Unirea Focșani, Farul 
Constanța, Șc. sp. Piatra 
Neamț, Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești șl campioana regiunii 
Iași) : la fete : Satu Mare (Șc. 
sp. Satu Mare, Viitorul Doro- 
hoi și campioanele regiunilor 
Cluj și Crisana). Hunedoara 
(Șc. sp. Deva, Mureșul Tg. 
Mureș, Universitatea Timișoa
ra, Șc. sp. Brasov), Giurgiu 
(Șc. sp. Giurgiu. Șc. sp. Rm. 
Vîicea, Sc. sp. nr. 1 București. 
Șc. sp. Ploiești), Bacău (Șc.

parte 
și de 
urma 
zonă,

ora-

sp. Bacău, Șc. sp. Constanța. 
Liceul nr. 35 București și 
campioanele, regiunilor Olte
nia și Iași).
• Ținind seamă de perioada 

examenelor de bacalaureat, 
de faptul eă examenele de 
admitere in învățămîntul su
perior vor avea ioc Ia înce
putul lunii iulie șl că mulți 
dintre jucătorii echipelor ca
lificate pentru finalele cam
pionatelor republicane de ju
niori se pregătesc pentru a- 
ceste examene, F. R. Baschet 
a programat disputarea tur
neelor finale pentru perioada 
6—10 septembrie. La finale 
vor lua parte formațiile de 
juniori : Șc. sp. Cluj, Șc. sp. 
Constanța, șc. sp. Tg. Mureș, 
Șc. sp. Bacău, Tlnărul dlna- 
movist București șl Șc. sp. nr. 
2 București și formațiile de 
junioare Șc. sp. Arad, Liceul 
nr. 4 Oradea, Viitorul Doro- 
hoi, Șc. sp. Brașov, CI. sp. 
șc. București și Șc. sp. nr. 1 
București.
• In urma desfășurării tur

neelor de calificare de la lași 
și de la Bacău, echipele mas
culine Universitatea Iași șt 
I.C.F. II. precum și cele fe
minine Pedagogic Bacău șt 
I.C.F. n și-au cîștigat dreptul 
de a participa in seria a n-a 
a campionatului categoriei B.

• întrecerile fazei orășe
nești a „Cupei României" sînt 
in plină desfășurare șt se vor 
încheia la 25 iunie.



Răspuns Ea critică
Din partea Federației române de tenis am primit o scrisoare din 

care reproducem principalele idei :
Apariția în ziarul „Sportul popu

lar" nr. 5289 din 26.V. a.c. a arti
colului „Tenismanii noștri pot a- 
vea un cuvînt mai greu în „Cupa 
Davis“, sub semnătura tov. C. Co- 
marnischi și R. Voia, a constituit 
pentru activul de conducere a 
F.R.T. un îndemn către o analiză 
atentă a unor aspecte ale activită
ții sale

Articolul scoate la iveală, pe 
bună dreptate, unele neajunsuri 
care au existat în munca de pre
gătire a echipei reprezentative 
pentru participarea la „Cupa 
Davis“, ediția 1967.

Astfel, Biroul F.R.T., n-a ana
lizat cu suficient simț de răspun
dere participarea sportivilor din 
echipa națională la concursul de 
la Roma, ’ care a premers întîl- 
nirea cu echipa Spaniei. Normal 
era să nu se participe la con
cursul acesta, ci la un altul 
care s-ar fi terminat cu cel pu
țin 5—6 zile înaintea întîlnirii res
pective. Aceasta ar fi dat sporti
vilor noștri posibilitatea să se 
pregătească în comun pe terenul 
unde urmau să se dispute jocurile 
pentru „Cupa Davis“.

Biroul F.R.T. consideră justă

însemnări de la „Cupa Voința"
Desfășurată pe Herăstrău, „Cu

pa Voința" la canotaj a reunit 
la startul întrecerilor aproape 
300 de tineri și tinere din 11 
cluburi sportive bucureștene. 
Deci, putem nota cu „plus" ■" 
participarea masivă la acest 
concurs, combativitatea competi
torilor, prezența unor echipe ti
nere de valoare, rezultatele bune 
obținute în majoritatea probelor 
de canotorii clubului Metalul 
care au cîștigat, de altfel, „Cupa 
Voința".

Spre regretul nostru, am fă
cut și cîteva notații la capitolul 
„minusuri". începem cu baliza- 
rea pistei de concurs, a cărei ab
sență a îngreuiat buna desfășu
rare a curselor. „Universalele" și 
vaporașele I.C.A.B.-ului s-au în
tretăiat tot timpul cu ambarca- 
țiile sportivilor. Ca urmare, un 
frumos dublou al Metalului a fost 
lovit în plin de o „universală". 
Cine plătește cei 7 000 de lei, cît 
costă un schif dublu visle ?

O altă observație : premierea 
sportivă — respectiv, înmînarea 
diplomelor, plachetelor și a cu
pei — își are și ea ritualul ei. 
Nu pretindem festivitate cu mu
zică și podium la o astfel de 
competiție cu caracter local. Dar, 
nu sîntem de acord nici cu „în
mînarea" acestor premii așa ... 
peste gard !

Și încă o ehestiune : Cupa Vo
ința nu putea fi și ea gravată ?

Iată primii clasați : JUNI
OARE II : 4 + 1 rame: C.S.Ș. 
(G. Ciomîrtan, M. Aldea, L. Hof- 
flich, G. Petre + Giurcă) 2:04 ;

NATAJ1A ARĂDEANĂ TRffl» RfAMJSĂ PL. LINIA ffi PLUTffiL
(Urmare din pag. 1)

ba chiar subliniază, această stare 
de lucruri și ne pun pe gînduri iu 
mod foarte serios.

Echipa de polo a debutai îa acest 
campionat cu un 0—15 (cea mai se
veră înfrîngere din întreaga ei acti
vitate) la Oradea în fața Crișuluî 
și cu două insuccese pe teren propriu 
(cu Politehnica Cluj și Rapid Bucu
rești) care au adus formația în pose
sia lanternei roșii. Ar putea realiza 
mai mult la ora actuală jucătorii ară
deni ? Ne îndoim de acest lucru, 
mai ales dacă ținem seama că antre
norul Borza cu greu poate aduna 
V—8 jucători la fiecare meci. Ani 
Întregi nimeni nu s-a preocupat de 
creșterea și promovarea juniorilor, 
astfel că în momentul de față for
mația din Arad se găsește într-o 
situație dificilă. Ce surprinde însă 
și mai mult este faptul că atît con
ducerea asociației (preocupată mai 
mult de soarta echipei de fotbal din 
campionatul regional, sau a celor 
de volei și handbal aflate în cate
gorii secundare), eît și biroul de 
secție (existent doar pe hîrtie) sînt 
total insensibile față de problemele 
acestei echipe. Și atunci, pe bună 
dreptate, ne întrebăm dacă este ca
șul ca această echipă să mai rămînă 
In cadrul asociației I.C.A. și dacă 
ea nu ar avea o soartă mai bună 
la o asociație cu posibilități infinit 
xnaj mari.

O asemenea soluționare a proble
melor, firește, nu ar rezolva dintr-o 
dată situația poloului arădean, dar 
oTLcum ar asigura cîteva puncte de 
plecare pe baza cărora s-ar putea 

ceva mai viguros, mai durabil. 

aprecierea din articolul citat, că 
echipierii de bază ai reprezentati
vei trebuie să se pregătească în 
comun, să fie permanent eon- 
duși și îndrumați de către an
trenori. Pe viitor, federația con
sideră că este de datoria sa să 
acționeze într-un asemenea spi
rit, î-ndeplinindu-și rolul de or
gan unic răspunzător de organi
zarea și coordonarea activității 
tuturor sportivilor săi.

Cît privește metoda de antre
nament (în concursuri, cu echipe 
străine de valoare etc.), vă co
municăm că vom analiza cu spi
rit de răspundere activitatea dusă 
pînă în prezent și că pe această 
bază vom lua măsurile cele mai 
indicate.

Pe viitor, vom ține seama în 
activitatea noastră de necesitatea 
înlăturării lipsurilor semnalate de 
articolul apărut în ziar.

Ca și cu alte prilejuri, apelăm 
pe această cale la dv., să inter- 
veni.ți mai des și mai ritmic în 
viața federației, pentru că noi 
considerăm aceasta ca un spri
jin prețios.

schif simplu : Elena Todirașou 
(Rapid) 2:13; S.2 v: Metalul 
(Ciularu, Doravei) 2:18,5 ; 4 + 1 
visle : Olimpia (P. Stan, E. Fo- 
dor, C. Soare, V. Blujdea + 
I. Mânu) 2:22. JUNIORI II î 
4+1 rame: Șc. sp. nr. 1 (N. Un- 
gureanu, V. Marică, T. Alexan
dru, T. Coman + P. Cristea) 
3:11 ; schif simplu: M. Feodo- 
renco (Metalul) 3:22 ; S.2 v : Di
namo (Al. Mânu, I. Oanță) 3:22 ; 
4+1 visle: Rapid (Dantuș, Si- 
mion, Penciu, Ciovici + Diaco- 
nescu) 2:58.

JUNIOARE I: 4+1 rame:
C.S.Ș. (L. Colibășanu, M. Mocioa- 
că, M. Bilius, G. Novac + E. 
Giurcă) 3:37 ; schif simplu: Ilea
na Mânu (Olimpia) 3:50,5; 
S.2 v : Metalul (Dumitrescu, Su- 
ciu) 3:35 ; 4 + 1 visle : Universi
tatea (M. Chermeș, S. Speteanu, 
E. Stănescu, E. Gonda + M, 
Stoiescu) 3:30 ; JUNIORI I : 
4+1 rame: Dinamo (M. Călin, 
Gh. Neicu, C. Radu, Al. Sandu 
+ M. Rogin) 2:57 ; schif sim
plu : Ion Șerban (Metalul) 3:17; 
S.2 r: Dinamo (M. Petcu, P. 
Neacșu) 3:23 ; S2 v : I.S.E. (E. 
Ignat, M. Budeș) 3:11 ; 8+1 :
Metalul 2:36,5.

CLASAMENT GENERAL : 1.
Metalul 102,5 p, 2. Olimpia 66,5 
p., 3. Șc. sp. nr. 1 60 p., 4. C.S.Ș. 
47,5 p, 5. Dinamo 37,5 p, 6. 
Steaua 30,5 p, 7. Rapid 29,5 p, 8. 
Voința 25,5 p, 9. I.S.E. 15,5 p, 
10. Universitatea 10,5 p, 11. Po
litehnica 6,5 p.

V. TOFAN

Nici înotătorilor. care, neputînd 
îndeplini haremurile dc participare 
ia concursul l republican de primă
vară, au lipsit in corp ore de la în
trecerile organizate la Reșița, nu le 
întrezărim perspective prea lumi
noase. Singura secție din oraș, cea 
a Școlii sportive (antrenor tot Ion 
Borza), are cîteva elemente de per
spectivă- cum ar fi Cornelia Secui, 
Ștefan B-isz, Mircea ITaș, Dan Mă- 
einic, Tatiana Nandrea, dar ele sînt 
departe de a exprima posibilitățile 
unui oraș cum este Aradul.

In primul rînd, mai multi ani în 
șir, problema centrelor de inițiere a 
fost tratată cu o mare superficiali
tate. Cursurile erau încredințate unor 
profesori de educație fizică fără 
nici o specializare în această direc
ție, care nu erau preocupați de 
calitatea muncii lor. Iată o pri
mă explicație a bazei extrem de
reduse pentru selecția în grupele 
Școlii sportive, în care au pătruns 
elemente mai mult sau mai puțin 
dotate pentru înotul de performanță. 
Acestea, în plus, nici nu au posi
bilitatea de a efectua o pregătire co
respunzătoare cerințelor modeme. An
trenorul Borza se ocupă zilnic de a- 
proximativ 70 de copii și juniori pe 
cîte două culoare ale bazinului timp 
de 4 ore și este evident eă în acea
stă situație munca sa nu poate avea 
o calitate prea ridicată.

Am fost surprins și de numărul 
orelor extrem de redus pe care sec
ția de înot a Școlii sportive le arc 
rezervate la bazinul descoperit. Cu 
atAt mai mult cu cît am aflat că î»
timpul unei zile întregi acesta du 
este practic folosit diecît 7 ore!... 
Situația de-a dreptul, intolerabilă este

Lotul feminin de handbal a fost întinerit
— Interviu cu antren orul FRANCISC SPIER
Cu toate că principalele com

petiții interne s-au încheiat, cele 
mai bune handbaliste din țara 
noastră — remarcate cu prilejul 
acestor întreceri — își continuă 
pregătirile, avind în fată o se
rie de întreceri internaționale, ce 
vor culmina in anul 1068 eu o 
nouă ediție (a IV-a) a campio
natului mondial.

Le-am găsit într-o după amiază 
în parcul „23 August", unde a- 
bia își terminaseră antrenamen
tul. Folosind momentul de răgaz 
i-am solicitat antrenorului 
FRANCISC SPIER cîteva amă
nunte referitoare la stadiul pre
gătirilor și la componența lo
tului.

— Ce noutăți ne puteți 
comunica ?

— Să încep cu cele referitoare 
la modificările survenite în com
ponența lotului. în această di
recție am „operat" cu curaj o 
întinerire a selecționatei noas
tre, promovînd o serie de ele
mente tinere și talentate, dintre 
care unele și-au făcut un bun 
rodaj în lotul de tineret. Mă re
fer la Băicoianu, Soos, Nicolae, 
Micloș, Buzaș, Metzenrat și Ar- 
ghir. Este necesar să adaug. în 
plus, faptul că au fost titulari
zate cîteva handbaliste tinere, 
încercate și cu alte prilejuri în 
echipa reprezentativă, cum este 
cazul lui Dobîreeanu, Nemetz, 
Anca și Bîtlan. în felul acesta, 
din „vechea gardă" au rămas 
doar Irina Naghi și Ana Starck, 
handbaliste care continuă să 
dea un adevărat exemplu de 
conștiinciozitate și seriozitate în 
pregătiri.

Una din tinerele jucătoare de handbal, remarcată in ultimul campio
nat prin viteza și eficacitatea sa — Doina Băicoianu (Rapid) 

Foto : A. Neagu

cauzată tot de asociația I.C.A. ce 
administrează bazinul și care, nu în
țelegem din ce motive, nu pune la 
dispoziție aeeastă bază celor cîteva 
zeci de înotători și jucători de polo 
din oraș.

In aproape egală măsură vina a- 
parține însă și consiliului clubului 
sportiv orășenesc (care coordonează 
activitatea asociațiilor), ce tărăgă
nează de mai mult timp rezolvarea 
multiplelor probleme ale înotătorilor

5 SPORTIVI ROMÂNI IA COWJl Dl IA BERIIII
• V. Costa — 2:34,8 la 200 m bras

La sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc la Berlin un mare con
curs international de înot. Pen
tru aceste întreceri federația de 
specialitate a hotărît participarea 
(pe baza performantelor obținute 
în bazin acoperit) unui lot de 5 
sportivi, din care fac parte A. 
Șoptereanu, V. Costa, H. Schier, 
V, Moraru și M. Slavic.

TIMISOARA. în cadrul ultimu
lui concurs desfășurat în locali
tate : V. Costa — 2:34,8 la 200 m 
bras (bazin de 33 m) și Al. Deak 
1:05,8 la 100 m delfin.

PLOIEȘTL Cele mai bune re
zultate înregistrate în concursul 
desfășurat săptămîna trecută a- 
partin tînărului Gabriel Ionită(14 
ani), care după 7 luni de pregă
tire a ajuns să parcurgă 100 m

— Am dori și unele amă
nunte în legătură cu pregă
tirea. ..

— în această direcție accentul 
l-am pus pe îmbunătățirea pre 
gătirii tactice individuale, care, 
desig-ur, va avea o influență po
zitivă asupra creșterii capacității 
tactice a întregii echipe. De ase
menea, urmărim obținerea unei 
pregătiri fizice cît mai bune, în 
așa fel încît selecționata noastră 
să poată acționa cu mai multă 
promptitudine pe contraatac, să 
poată realiza un ritm de joc su
perior și să crească forța de șut 
în aruncările la poartă. Pînă 
acum v-am schițat, în mare, 
preocupările noastre referitoare 
la ofensivă. în ceea ce priveș
te apărarea, am rămas consec
venți față de sistemul „4-|-2“, cu 
cele două variante ale sale, 
combinat și în .zonă.

— Vă rugăm să ne preci
zați ce întilniri interna
ționale stau in perioada 
imediat următoare în fața 
lotului nostru.

— La sfîrșitul acestei luni, 
mai precis între 30 iunie și 2 
iulie, va avea loc la Zagreb tra
diționalul turneu dotat cu „Cupa 
Zagreb" ia care, alături de echi
pa noastră, iau parte și selecțio
natele Ungariei, campioană a lu
mii, Poloniei și Iugoslaviei. Este 
un bun mijloc de a verifica 
pregătirea, precum și potențialul 
echipei.

— Alte amănunte ?
— Nimic deosebit. Doresa to

tuși ca în încheiere să amintesc 
și de unele greutăți. în primul

și poloiștilor din oraș. ,Comisia de 
specialitate a acestui organ (preșe
dinte — prof. P. Blatt), este ca și 
inexistentă, iar acest lucru explică 
aproape total lipsa de organizare (ce 
să mai vorbim de control și îndru
mare) din activitatea existentă in 
Arad.

Natația arădeană, e limpede, a in
trat serios... la apă. Nu a venit oare 
vremea de a face ceva pentru a o 
readuce pe linia de plutire?

bras în 1:21,9 (bazin de 25 m) și 
200 m bras în 2:59,0.

Cea de a 5-a etapă a campio
natului republican de polo pro
gramează în Capitală partidele 
Steaua — I. C. Arad și I.C.F. — 
Mureșul Tg. Mureș, iar în tară 
meciurile Voința Cluj — Dinamo 
București, Industria lînei Timi
șoara — Rapid București șl Poli
tehnica Cluj — Crișul Oradea. 
Iată cum arată clasamentul îna
intea acestor jocuri :
1. Steaua Buc. 4 4 0 0 45— 5 8
2. Dinamo Buc. 4 4 0 0 32— 6 8
3. Voința Cluj 4 2 1 1 19—18 5
4. Rapid Buc. 4 2 1 1 16—17 5
5. I.C.F. 4 1 2 1 21—21 4
6. Crișul Oradea 4 1 1 2 26—17 3
7. Poiit. Cluj 4 1 1 2 9—19 S
8. I.C. Arad 4 1 0 3 10—24 9
9. Ind. Finii Timișoara 4 0 1 3 6—31 î

10- Mureșul ig. Mureș 4 0 1 3 8—35 1

rinei, este bine să se știe că 
unele dintre jucătoarele noastre 
fruntașe nu pot participa la 
pregătiri în perioada actuală 
fiind ocupate cu examenele. 
Dar, cel mai neplăcut lucru este 
acela că nu avem asigurate con
diții corespunzătoare de antre
nament. Terenurile din parcul , 
„23 August" pe lîngă că nu sînt ■ 
bune, nici măcar nu le avem în 
mod curent la dispoziție, fiind 
obligați de multe ori să ne.., 
mutăm dintr-un loc în altul.

Ultimele cuvinte ale antreno
rului Fr. Spier ne-au mirat. Am 
verificat afirmația lui. Spre sur
prinderea noastră, lucrurile stau 
exact așa. Este oare permis ca 
echipa noastră reprezentativă, 
care are sarcini atît de impor
tante, printre care și pe aceea 
de a recuceri locul fruntaș pier
dut la ultima ediție a campiona
tului mondial să se pregătească 
în asemenea condițtuni ? Ce pă
rere au tovarășii din conduce
rea federației și ai l.E.B.S. ?

RODICA VIȘAN

A VENIT VACANTA!
(Urmare din pag. 1)

De la 12 la 29 iulie tw fi prezenți 
în tabăra de la Sibiu voleibaliștii. 
Iubitorii sporturilor nautice (110) 
vor fi prezent, desigur, la Snagov. 
(19 iulie—5 august). La Brașov, ca 
și în alți ani, vor face popas intre 
23 iulie fi 9 august baschet boli ftii 
(160). Ibindbaliftii (180) vor fi a- 
ceia care vor încheia la Odorhei, 
între 25 iulie fi 11 august, activi
tățile de tabără din cadrul școlilor 
sportive.

In afara acestor tabere speciale 
rezervate sportivilor școlari, se vor 
organiza pe toată durata vacanței de 
vară tabere de odihnă pentru elevii 
școlilor de cultură generală și ai 
școlilor profesionale, numărul celor 
cuprinși trecînd de 90 000.

Vacanța de vară va fi „punctată*  
fi de numeroase excursii. în cele 
interregionale, organizate de Minis
terul liLiățămîiilului, cu o durată de 
5—10 zile, vor fi cuprinși aproape 
90 000 de elevi și eleve. Excursii vor 
mai fi organizate și pe plan regio
nal (3—5 zile), cu participarea a 
sute de mii de elevi. La același 
capitol se cuvine să amintim și ex
cursiile locale sub forma drumețiilor 
(1—2 zile), de la care, sperăm, nu 
va lipsi nici un elev. Un amănunt 
interesant: pentru excursiile inter
regionale a fost creată o rețea spe
cială de circa 230 de baze turistice 
școlare, avind o capacitate zilnică de 
aproape 25 000 de locuri. Iu fine, 
pentru^ preșcolari vor funcționa colo
nii cu o capacitate de peste 10 000 
de locuri.

Important este ca atît in pro
gramul taberelor de odihnă, cît. 
și în cel al excursiilor și drume
țiilor, sportul să aibă un loc bine 
stabilit. O „miuță", o întrecere ca 
caracter atletic, un meci de vo-.ț 
Iei sau de handbal, o partidă de, 
șah vor face mai plăcute și mâl, 
utile zilele petrecute în tabere, 
in excursii și în drumeții. Pre
zența exercițiilor fizice, a mișcă
rii în contextul acestor multiple 
acțiuni ale vacanței de vară cade, 
firește, în sarcina cadrelor didac
tice, a profesorilor de speciali
tate. Nu încape îndoială că acolo 
unde va exista interes pentru or
ganizarea unui program cit mal 
bogat și variat, alcătuit din ac
țiuni cultural-educative, dar șl 
sportive, elevii vor avea foarte 
mult de cîștigat. Nădăjduim ca 
in vizitele noastre prin tabere să 
putem găsi cît mai multe exem
ple de acest fel.

Un rol impulanl Ie revine orga
nelor și organizai iilor UCFS. Ele pot 
și trebuie să-i sprijine pe directorii 
de tabere, pe profesorii din colec
tivele special alcătuite, în organiza
rea unor activități sportive susținute, 
permanente. Dotarea taberelor cu 
materiale și echipament, grija pen
tru bazele sportive accesibile celor 
din tabere, constituie un capitol imr 
portant.

Avem convingerea eă și în acest 
an antrenorii și instructorii sportivi, 
vor pune în valoare toată pricepere^ 
lor pentru sprijinirea taberelor 
lare, pentru reușita lor.
------------------------------------------------------- -

ERATA
In articolul „Pe urmele materia

lelor publieale", apărut în numă-i 
rul nostru de ieri, pasajul al pa-i 
trulea trebuie citit astfel : „apre
cierile cuprinse >*.  articol ca pri
vire la metodica desfășurării !•■*"  
ției respective sînt discutabile".



Steagul roșu

făcînd o

FE ALTE TERENURI

se vor disputa

I
I Foto ; Ionel David

deoarece 
reparație

lipsuri care, după cum 
au dus echipa pe penul- 
al clasamentului. Măsu- 
a arătat secretarul clu- 

făcut ca întregul lot să

★
IN CAPITALA

17,30, stadionul 
Victoria Bucu-

® Pe stadionul din Hunedoara 
se va juca meciul Victoria Călan—

• Partida C.F.R. Roșiori—Elec
trica Fieni, din categoria C, seria 
Sud, se va disputa la Caracal, du
minică la ora 11, deoarece terenul 
din Roșiori este suspendat.

Electroputere Craiova, 
terenul din Călan este in 
capitală.

Tnveșmintatâ acum în haine de varo, Poiana Brașov ne... surîde 
ademenitor. Datorită deosebitului ei pitoresc, condițiilor optime 
de cazare, ca și posibilităților multiple de practicare o sportu
rilor, această frumoasă stațiune de munte din țara noastră a 
devenit un loc ideal de recreare, figurină cu regularitate pe iti- 

nerariiie turistice românești

L.

(Urmare din pag. 1)

lismul științific și sociologia 
sportului ; din domeniul științe
lor pedagogice; teoria și metodi
ca educației fizice, psihologia 
educației fizice și a sportului, 
pedagogia; din domeniul știin
țelor biologice : anatomia, fizio
logia, biochimia, igiena, cultura 
fizică medicală, controlul și a- 
sistența medicală, biomecanica 
■și cineziologia.

IJe parcursul celor 4 ani de 
studii, instruirea și educația stu
denților este asigurată de cadre 
didactice cu o îndelungată ex
periență pedagogică și cu o 
înaltă competență profesională. 
Nume ca ale prof. dr. Fl. Ul- 
meanu, prof. dr. docent A. Io
nescu, prof. univ. L. Teodores- 
cu, conf. I. Kunst-Ghermănescu, 
conf. M. Epurau, conf. dr. A. Ili
escu, conf. dr. A. Demeter ș.a. sînt 
bine cunoscute atît în țară cit și 
peste hoitare. De asemenea, prin
tre cadrele didactice ale EC.F. 
se numără antrenori emeriți, 
antrenori ai loturilor olimpice 
și republicane, maeștri emeriți 
și maeștri ai sportului cum sînt: 
conferențiarii N. Roșculeț, Z. Dra- 
gomir ; lectorii Vascul Popovici, 
A. ’ _ ““ " ’ ~
D.
M.
N. Covaci Teodora Predescu, I. 
Motroc, Aurel Drăgan.

Ei au o bogată experiență 
praatico-metodică, împărtășind 
cu competență și căldură cunoș
tințele lor studenților.

Procesul de învățămînt îmbi
nă armonios teoria cu practica, 
desfășurându-se prin forme ca: 
prelegeri, seminalii, lecții de 
instruire sportivă, lecții meto
dice, lucrări de laborator, 
cursuri de înot, schi și turism,

Nagy, E. Mărgărit, St. Stroe, 
Alexandrescu etc., asistenții 
Nedef, Șt. Raman, M. Ursac,

J

în ta- 
ale

I.C.F.,

organizate la mare și la munte, 
practică pedagogică în școli și 
cluburi sportive, practică 
bere școlare si organe 
UCFS etc.

Prin clubul sportiv 
studenților li se creează posibi
litatea de arși ridica neconte
nit măiestria sportivă, oferin- 
du-li-se totodată condiții optime 
de participare la competițiile 
universitare și republicane. Clu
bul sportiv I.C.F. se bucură de 
o largă simpatie în rîndul iu
bitorilor de sport din întreaga 
țară. în cadrul clubului I.C.F. 
s-au plămădit multe performanțe 
de valoare, au crescut campioni

Pronosport • Pronoexpres
® UN AUTOTURISM „RENAULT 16" ÎN CADRUL PREMIU
LUI EXCEPȚIONAL LA CONCURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICĂ^ ÎN AFARA PREMIILOR OBIȘNUITE 
ÎN BANI • EXCURSII LOTO-PRONOSPORT

Pentru concursul Pronosport nr. 
24 de duminică 18 iunie 1S67, LOTO- 
PRONOSPQRT acordă îit cadrul 
premiului excepțional un autotu
rism „RENAULT 16“ și 3 500 lei în 
numerar pînă la valoarea de 75 000 
lei.

Reamintim participanților că, pe 
luna mal, autoturismele oferite la 
Pronosport au revenit următori
lor : Ion Hodoșiu din Sibiu (con
cursul din 7 mai), Butucaru Anata 
din Bacău (concursul din 14 mai), 
Căileanu Aurel din Pașcani (con
cursul din 21 mai), Dimitriu Nico- 
lae din București (concursul din 
28 mai a. c.). Toți au obținut cite 
un autoturism ,, Renault 16” și 
3 500 lei în numerar.

Depuneți-vă din vreme buleti
nele la concursul Pronosport de 
duminică 16 iunie a. c.

Discuții rodnice la clubul brașovean

Nici nu se putea ca fotbaliștii 
de la Steagul roșu să nu dezbată 
problema arzătoare, la ora actuală, 
care frămîntă masele largi de iu
bitori ai jocului cu balonul ro
tund — nivelul scăzut al activi
tății fotbalistice din țara noastră. 
Lotul de seniori, întreaga echipă 
de juniori, activiști ai clubului 
Steagul roșu, biroul secției de fot
bal, reprezentanți ai consiliilor re
gional și orășenesc UCFS, ziariști, 
au fost prezenți la dezbaterea care 
a avut loc chiar la stadionul Ti
neretului.

Secretarul cu probleme tehnice 
din clubul Steagul roșu, prof. Teo
dor Verdeș, a prezentat o infor
mare în care, pe lîngă unele apre
cieri privind evoluția echipei na
ționale în meciul cu Elveția, a scos 
în relief și o serie de aspecte din 
activitatea formației de seniori a 
clubului Steagul roșu, 
comparație între prima parte a 
campionatului și returul aceleiași 
competiții. Analizînd comportarea 
din prima parte a întrecerii, infor
marea a scos în relief lipsurile 
care au determinat slaba compor
tare a echipei, în rîndurile căreia

* Meciul Politehnica București— 
Poiana Cîmpina, din categoria B. 
seria I, va avea loc pe stadionul 
din Giurgiu în urma hotărârii F.R.F. 
de suspendare a terenului Politeh
nica.

C. F.

aceste activități

învățămîntului 
știut să îmbine

naționali, europeni, olimpici, 
mondiali.

Toate 
altele îi așteaptă pe acei 
venți ai 
care au 
înalt nivel învățătura cu valo
rificarea prin sport a aptitu
dinilor și a calităților lor fizice 
și care doresc să se consacre 
frumoasei și pasionatei profesii 
de pedagog în domeniul educa
ții fizice, să contribuie 
creșterea unor generații 
puternici, viguroși, 

, trup și suflet patriei 
socialiste.

cit și 
absoi- 

mediu, 
la un

activ la 
de tineri 
devotați 
noastre

• Ieri dimineață s-a înapoiat în 
patrie unul din grupurile de ex
cursioniști plecați în U.R.S.S. pe 
itinerariul KIEV-LEN1NGRAD- 
MOSCOVA.

în cele 14 zile cîștigătorii ex
cursiei oferite la concursul spe
cial Pronoexpres din 8 februarie 
a.c., au vizitat: Muzeul de Stat 
al Artei Ucrainene, Crucișătorul 
Aurora, Ermitajul, Fortăreața Pe
tropavlovsk; orașul Pușkin, Krem
linul și Sala armelor, Muzeul 
V. I. Lenin, Galeriile Tretiakov 
ș. a.

Reamintim participanților că la 
tragerile și concursurile speciale 
organizate de Loto-Pronosport se 
atribuie suplimentar, în afara au
toturismelor și a celorlalte premii 
și excursii în străinătate.
• Tragerea LOTO de mîine, vi-

și-a făcut loc îngîmfarea (Pescaru, 
Necula, Gane), lipsa de preocu
pare pentru continua ridicare a 
nivelului tehnic (Goran, Pîlcă, 
Alecu), unele abateri de la con
duita sportivă (Adamache) și alte 
asemenea 
este știut, 
timul loc 
rile luate, 
bului, au _ _
se mobilizeze, să se pregătească cu 
mai multă seriozitate și să reu
șească un retur de forță, acumu- 
lînd 17 puncte, ceea ce a făcut ca, 
la încheierea campionatului, echi
pa să se afle pe locul 7 în clasa
ment.

Pe marginea acestei informări 
s-a discutat aprins, chiar foarte 
aprins, am putea spune. Tonul l-a 
dat primul antrenor al seniorilor, 
Silviu Ploieșteanu. El a arătat că 
înfrîngerea de la Ziirich este con
secința unor stări de lucruri care 
au dus la regresul fotbalului ro
mânesc, subliniind că unele rezul
tate realizate în întîlnirile inter
naționale au fost mult înflorite și 
n-au constituit obiectul unor dez
bateri la timpul oportun. în acti- 

Partidele din campionatele ca
tegoriilor B și C 
astfel: 
z — sîmbătă, ora 
Dinamo : Dinamo
rești—C.F.R. Pașcani (categoria B);

— duminică, ora 11, stadionul 
Giulești : Rapid C. F. București— 
Dunărea Giurgiu (categoria C).

★
IN MECI AMICAL

C.F.R. TIMIȘOARA — PROLETER 
ZRENJANIN 2—1 (0—0)

TIMIȘOARA 14 (prin telefon). 
Cîteva mii de spectatori au luat 
loc în tribunele stadionului C.F.R. 
pentru a urmări echipa favori
tă în compania formației iugosla
ve Proletar Zrenjanin, promovată 
recent în prima categorie.

Cele două echipe au oferit un 
joc viu disputat, presărat cu mul
te faze spectaculoase. Repriza în- 
tîi s-a desfășurat în nota de ușoară 
dominare a oaspeților, iar cea de 
a doua sub semnul superiorității 
feroviarilor care, în min. 51 și 66, 
au concretizat prin golurile în
scrise de Fodor și, respectiv, Se- 
celeanu. Oaspeții au redus din 
handicap prin Lambi (min. 76).

ȘTEFAN MARTON-coresp.

neri 16 iunie 1967, va avea loc la 
București in sala din str. Doamnei 
nr. 2.

PRONOEXPRES Nr. 24 
DIN 14 IUNIE 1967

Extragerea 17 26 6 44 19 23 47 — 
■28 29

Fond de premii : 529.463 iei, din care 
freport categoria 1 : 22.650 lei.

Extragerea a II-a 7 28 39 42 6 4 5 — 
12 31.

Fond de premii : 322.283 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

[miercuri 21 iunie a.c., la București.
Premiul de 25.000 lei de la con

cursul nr. 23 din 7 iunie a.c. a fost 
pbținut de Nedelcu Gheorghe din 
IBucureștl.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI LA 
TRAGEREA LOTO DIN 9 IUNIE 1967

Categoria It 3 variante a 27.916 lei; 
categoria a H-a : 15 a 6.790 lei și 14 a 
1.697 lei ; categoria a IH-a : 76 a 1.569 
lei gi 123 a 392 lei ; categoria a IV-a : 
318 a 478 lei șl 480 a 119 lei ; categoria 
a V-a: 628 a 283 lei și 1.02» a W 1RL
• Plata premiilor de la tragerea 

Loto din 9 iunie a.c. va începe în Ca
pitală, sîmbâtă 17 iunie 1967, iar în 
țară aproximativ miercuri 21 iunie 
1967 șl se face timp de 45 zile de la 
data concursului.

Rubrică redactată de Administra*  
țiu de stal Loto-Pronesport, 

• Pentru jocul de fotbal SE
LECȚIONATA DIVIZIONARĂ 
S. C. KARLSRUHE (R.F.G.) 
duminică, de pe stadionul 
August”, biletele se găsesc 
vînzare la agențiile și casele 
bilete obișnuite, precum și 
AGENȚIA NOU ÎNFIINȚATĂ 
STR. SMÎRDAN nr. 13.

5®. Ștrandul Tineretului este pus 
la dispoziția publicului ÎN FIE
CARE DUMINICĂ, iar bazinul 
acoperit Floreasca,. ZILNIC, între 
orele 9—22: bazine cu apă în
călzită, plajă, articole de plajă- și 
de distracții, bufete bine asor
tate.

'• CURSURI DE ÎNOT PEN
TRU COPII sînt organizate Ia 
ștrandul Tineretului și la bazinul 
acoperit Floreasca. înscrieri, zil
nic între orele 10—13 și 16—19.

în incinta ștrandului Tine
retului funcționează un centru 
de tenis pentru amatorii acestui 
sport și un curs de tenF pentru 
copii și tineret de la 7 la 17 ani. 
înscrieri la ștrand.

vitatea multor fotbaliști s-au ma
nifestat aspecte necorespunzătoare 
moralei socialiste (lipsă de serio
zitate în pregătire, îngîmfare, viață 
nesportivă). Și acestea, cu toate că 
în activitatea lor sînt ajutați de 
zed de cadre cu înaltă calificare, 
că li s-au asigurat cele mai bune 
condiții de pregătire. Fotbaliștii,^ 
însă — a spus Silviu Ploieșteanu 

—- nu răspund în aceeași măsură 
și aci va trebui să se facă o co
titură radicală. Silviu Ploieșteanu 
a arătat, apoi, lipsurile care s-au 
manifestat în echipa Steagul roșu 
în toamna anului trecut, analizînd 
autocritic situația existentă, asu- 
mîndu-și — alături de antrenorul 
N. Proca — răspunderea pentru 
slaba comportare avută. Dar, a 
continuat Silviu Ploieșteanu. pauza 
din iarnă am folosit-o din plin. 
Am reușit să avem în a doua ju
mătate a campionatului o altă 
comportare. Nu este, deci, întîm- 
plător că din rîndul echipei 8 ju
cători au 'intrat în vederea selec
ționării pentru lotul reprezentativ 
și cel olimpic. Dar încă nu ne pu
tem declara mulțumiți, a spus Sil
viu Ploieșteanu. Va trebui să mun
cim și mai bine în perspectivă.

După aceea au vorbit mai mulți 
dintre jucătorii echipei : Necula, 
Campo, Goran, antrenorul secund 
N. Proca și alții. Fiecare vorbitor 
a arătat lipsurile care s-au mani
festat de-a lungul primei părți a 
campionatului, făcîndu-se paralela 
cu felul în care s-a prezentat echi
pa în returul competiției. Conclu
zia ? Una singură : NUMAI PRIN 
MUNCĂ, SERIOZITATE, DEVO
TAMENT ȘI MAI ALES DĂ
RUIRE SE POT OBȚINE REZUL
TATE BUNE.

Sperăm că toate acestea nu vor 
fi... uitate pînă la viitorul cam
pionat.

C. GRUIA — coresp. principal

Rapid București
joacă duminică
la Moscova

pentru a 
compania 
Moscova; 
european

Proaspăta campioană, Rapid 
București, va pleca în cursul zilei 
de vineri la Moscova 
disputa duminică, în 
formației Lokomotiv 
semifinala campionatului 
feroviar de fotbal. Avînd jucători 
reținuți în lotul național pentru 
meciul cu Italia (Răducanu, Lu- 
pescu, C. Dan, Dumitri u II, I. 
Ionescu) și cîțiva indisponibili, 
feroviarii nu pot alinia decît ur
mătoarea garnitură : Andrei—Ște
fan, Motroc, Costea, Greavu — 
Dinu, Jamaischi—Kraiis, Neaga, 
N. Georgescu, Codreanu. După 
toate probabilitățile, formația Ra
pidului va fi întărită cu cițiva 
jucători de la Progresul.

de 
,23 
de 
de 
la

ÎN



„CUPA VOINȚA" LA CICLISM

Ion Stoica (Steaua) învingător la Tg. Mureș I
I

Turneul internațional Modificări aduse regulamentului de baschet

a- 
i-a 
pe 
Pe

cu 
de

TG. MUREȘ, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Miercuri, la ora 
startului, asupra Odorlieiului s-a 
bătut o pl->aie torențială, care 
obligat pe spectatori, pe oficiali și 
cicliști să-și găsească adăpost 
unde a putut fiecare.

Arbitrii au Intîrziat plecarea 
vreo 15 minute, dar cum semne
îmbunătățire a vremii nu se întreză
reau, au trebuit să-i cheme pe ci
cliști pe linia de flecare și să a- 
ntințe începutul etapei a treia. Așa 
a mers plutonul, sub rafalele de 
ploaie, pînă în apropiere de Sovata 
(km 40) și tot în aceste condiții a 
avut loc și finalul de etapă, la Tg. 
Muicș, după 102 '.m de rulaj'.

La km 39 a evadat un grup con
dus de liderul cursei, Moiceanu, dar 
in numai 4—5 I.m acțiunea a fost 
lămurită de pluton.

In finalul etapei, concurenții au 
mai avut de escaladat lungul urcuș 
de la Acățari, dar lupta în pluton era 
ca și încheiată. Astfel că. toată lumea 
a reușit să iasă cu fața curată 1 
Primul a ajuns în vîrf Nic. Ciumeti. 
A urmat coborîrea spre Tg. Mureș și 
sosirea în centrul orașului, unde or
ganizarea a lăsat mult de dorit. Ion

Stoica a forțat și, cu puteri pe care 
nu i le-am cunoscut în această cursă, 
s-a desprins de pluton, cîștigind de
tașat sprintul final.

Clasamentul etapei: 1. I. Stoica 
(Steaua I) 2034:35; 2. II. Kicsina 
(ORB Austria) 21134:36; 3. N. Glu
meți (Dinamo I), 4. I. Ardeleanu 
(Steaua I), 5. Fr. Chera (Steaua I). 
6. Gh. Suciu (Dinamo II) și alți 
33 de alergători în același timp cu 
Kicsina.

In clasamentul general, după trei 
etape, conduce Gabriel Moiceanu (Di-

I
I
I
I
I

namo I) cu 10h34;13, urmat la 15 s | 
de I. Cosma (Dinamo I), Ia 45 s de I
W. Ziegler și Gh. Suciu (Dinamo II), 
G. Ciocan (Dinamo I), la 47 s de 
I. Stoica (Steaua I) și la 1:03 de 
I. Ardeleanu (Steaua I) etc. în cla
samentul pe echipe pe primul loc se 
află Dinamo l, urmată de Dinamo II, 
Steaua l. Start Varșovia, Septemvri 
Sofia etc.

Joi se va desfășura etapa a IV-a 
(Tg. Mureș—Acăfari—Tg. Mureș. 
40 km contra-timp individual) de 
dimineață și etapa a V-a (Tg. Mu
reș—Cluj, 107 km) după amiază.

HRISTACHE NAUM

România - Anglia 6-1, la haltere
(Urmare din pag. 1)

de 
Gh. Mincu (167,5 la „împins”), 
la eîteva categorii, lup ia pentru 
primul loc a fost deosebit de 
echilibrată. La cat 56 kg șl la 
cat. 60 kg. sportivii celor două 
țări au terminat Ia 
victoria fiind hotărîtă 
tar 
fost 
lor 
Iată 
Fiat ~ , ______
McKenzie (A) 322,5 kg (105-90- 
127,5); Cat. 60 kg: A. Toma (R)

(142,5 kg la „împins*)  și 
Mincu (167,5 la

820 kg (100-95-125), K. W. Chunq 
kg (100-97,5-122.5);

D. Niculescu (R),
G. Allen

320
67 kg: 
kg (120-105-140),

307,5 kg (102,5-90-115); Cat.

I
I
i
i
i
I
I
i

egalitate, 
la... cîn- 
Te ia au 
adversarii

(McKenzie și A. 
mai ușori decît 
fiind declarați învingători), 
rezultatele: Cat. 56 kg: Z. 
(Rl 322,5 kg (105-92,5-125),

365
(A)
75 kg: Balaș (R) 400 kg (140- 
115-145), T. Levine (A) 377,5 kg 
(125-105-147,5); Cat. 82 kg: M. 
Cristea (R) 412,5 kg (132,5-125- 
155), M. Pearman (A) 410 kg 
(132,5-122,5-155); Cat. 90 kg. Gh. 
Teleman (R) 417,5 kg (135-122,5- 
160), P. Fairclough (A) 400 kg. 
(130-115-155); Cat. grea: Gh. 
Mincu (R) 457,5 kg (167,5-125-
165), T. Purdue (A) 435 kg (150- 
125-160).

I
I
I
I
I
I

de șah de la Moscova
în penultima rundă a turneu

lui international de șah de la 
Moscova, campionul român Florin 
Gheorghiu a terminat la egalitate 
cu Keres. Tal l-a învins pe Bron
stein, Smîslov pe Portisch și Stein 
pe Uhlmann.

înaintea ultimei runde, con
duce Stein cu 10>/2 p. Gheorghiu 
are 7'/t p.

PIOTRKOV. — După șase run
de, în turneul International de 
șah ce se desfășoară în localitate 
conduce Elisabeta Polihroniade 
(România) cu 4‘/2 p, urmată de 
Helwig (Pol.) cu 3'/2 p. în run
da a Vl-a șahista româncă a în
vins-o pe Radwikowska (Pol.).

MONTEVIDEO (Agerpres). — Cu 
ocazia campionatelor mondiale mas
culine de baschet, la Montevideo 
s-au desfășurat lucrările Comitetu
lui de direcție al Federației inter
naționale de baschet amator 
(F.I.B.A.).

Cu acest prilej au fost stabilite 
noi reguli ale jocului de baschet, 
reguli ce vor fi discutate în diver
se organisme ale F.I.B.A. și apoi 
supuse spre aprobare și definitivare 
congresului F.I.B.A., care își 
desfășura lucrările anul viitor 
Mexic, <
oe. ------ -------
puse :

— -- *'  ’■ J 
tru, care va demarca terenul 
in două zone.

— Lungimea, plasei coșului 
reduce la 30 cm.

— Pauza dintre cele două 
va fi de 15 minute.

— La fluierul arbitrilor, jocul se 
va opri automat.

va
_ _ ________ ___ _______  In 

le, eu ocazia Jocurilor Olimpi- 
lată noile reguli de joc pro-
Se va reintroduce linia de cen- 

’ de joc

COMENTARIU

CAMPIONII RACHETEI
SE ÎNDREAPTĂ SPRE WIMBLEDON

campionii 
terenurile 
cu gazon, 
doilea act 

în 
care culminează cu tur-

Am ajuns la capătul unui prim 
capitol, deosebit de important, al 
sezonului internațional de tenis. 
Cu încheierea turneului de la Ro
land Garros, a semifinalelor „Cu
pei Davis" și a altor eîteva con
cursuri „de tranziție", 
rachetei părăsesc acum 
cu zgură și trec pe cele 
pregătindu-se pentru al
al programului competițioual 
Europa, 
neul de la Wimbledon.

Este un sezon bogat în eveni
mente de primă mărime. Și fapt 
deosebit de prețios pentru noi, 
tenismanii români tși afirmă o 
prezență din ce în ce mai remar
cată în arena internațională. Cam
pionul țării noastre, Ion Tiriac, și 
tînărul Ilie Năstase s-au numărat 
printre protagoniștii de la Roland 
Garros. In aceste campionate in-

se va
reprize

— După fiecare oprire a jocului, 
mingea va fi înmînată de către ar
bitru pentru a fi repusă în joc# 
atît în terenul de atac, cît și în 
terenul de apărare.

— în ultimele trei minute 
jocului sau în eventualele 
suplimentare (prelungiri),, 
vor dispune de 10 secunde pentru 
a trece mingea din apărare în atac.

— în ultimele trei minute ale jocu
lui sau în eventualele minute su
plimentare, fiecare greșeală perso
nală va fi penalizată cu două a- 
runcări libere la coș. La cererea 
căpitanului echipei care beneficiază 
de respectivele aruncări, se va 
putea renunța la executarea celei 
de-a doua aruncări, mingea rănii- 
nînd mai departe în posesia echipei 
în cauză, care o va repune in joc 
din lateral.

Comitetul a admis cererile de 
afiliere la F.I.B.A. a opt noi țări, 
printre care Cipru, Gabon, Camerun 
și Kenya.

ale 
minute 

jucătorii

CIștigind finala de simplu a turneului de 
Roland Garros, australianul Roy Emerson a fact, 
un prim pas spre o încheiere strălucită a presti
gioasei sale cariere în tenis. Iată-1 fotografiat în 
timpul unei alte finale cîștigate, cea a turneului 
de la Stuttgart, în care a avut ca adversar pe ro
mânul Ion

sud-africanâ
an

Tiriac.

MEDICUL, ungur Istvan 
Munk a- construit o ma
șină <2e dimensiuni foarte 
mici,, pentru 
șina aceasta 
lungime de 
lățimea de 
motor de 48 
zează o viteză de pînă la 
20 km pe oră. Pe măsu
ra vîrstei conducătorului...

fiul său. Ma- 
lillput are o 
numai 2,40 m,
0.90 m, un 
cmc și reali-

jemtnin. Uniunea brazilia
nă de specialitate a fost 
obligată să ia această mă
sură, mai ales în urma 
numeroaselor scandaluri 
provocate pe terenuri de 
reprezentantele „sexului 
frumos".

in- 
vă 
l-a 
pe

ÎN BRAZILIA a fost 
terzis fotbalul ! Nu 
speriați, nu cel care 
consacrat pe Pele, 
Garrincha și pe ceilalți 
ași ai balonului rotund. 
A fost interzis fotbalul...

DUPĂ cum se știe, ves
titul Turn Eiffei este u- 
neori folosit de alpinlștll 
parizieni ~-------
monstrații 
caladării.
numeroși 
mirau înalta măiestrie a 
sportivilor oare, legați cu

și pentru de- 
în tehnica es- 
Zilele trecute, 
spectatori ad-

CEI patru trați Pettersson, cunoscuti cicliști suedezi, 
iși dispută adesea tntiietatea pe șoselele scandinave. 
Intr-o recentă cursă de șase etape, cel mai bun dintre 
ei s-a dovedit Erik Pettersson, cîstigător distanțat, pe 
care-l vedem în fotografie — condus la o roată de 
danezul J. E. Hansen — in momentul clnd un mesager 
pe motocicletă il anunță tn scris : .2 minute și 1« 
secunde avans**...

frînghiile, urcau pînă
la platforma de la altitu
dinea de 200 m. La un 
moment dat, organizatorii 
i-au invitat pe cei ce ur
măreau de pe margine 
recitalul de măiestrie să 
încerce șl ei, mizînd de
sigur pe... lipsa de ama
tori. Dar, surpriză ! Din 
public s-a desprins un tî- 
năr, și-a scos haina și a 
început urcușul, dovedind 
o agilitate uimitoare. în- 
tr-o oră el a atins înăl
țimea de 200 m I Nedume
rirea celor prezenți a fost 
risipită curînd : tînărul 

și curajosul alpinist era 
de profesie zidar și lucra 
de doi ani la... zugrăvirea 
Turnului Eiffel.

vest-german Winfried Bol- 
ke s-a căsătorit de cu
rînd cu o reputată spor
tivă — motociclistă. Tî- 
năra soție nu numai că 
înțelege perfect pasiunea 
soțului său pentru sport, 
dar supraveghează chiar 
pregătirea lui. în timpul 
fiecărui antrenament ea 
îl însoțește cu motocicle
ta, solicitindu-l să alerge 
cît mai repede. Rudi Al- 
tig a declarat că, cu o 
asemenea soție, Bolke tre
buie să devină... campion 
mondial.

M/LGRET SAMSON, gos
podina din orașul Oakland 
(Noua Zeetandă), mamă a 
doi copil, este o verita
bilă maratonistă. Zilele 
trecute, după o cursă re
cord <3 h 15:33,0 pe cei 
42,195 km) ea s-a dus Ime
diat în bucătărie și a pre
gătit o cină gustoasă pen
tru familia sa, ca și cum 
s-ar fi întors de la o 
scurtă plimbare, nu din- 
tr-o probă atît. de dificilă

PICCHI, reputatul „mă
turător” al echipei Inter- 
nazionale, se gîndește de 
pe acum la o nouă... pro
fesiune. După cum au re
latat recent unele ziare 
sportive din Occident. 
Picchl se va dedica gaze
tăriei sportive. El ar urma 
să devină cronicar (de 
fotbal, firește) la cotidia
nul „La Gazzetta dello 
sport" din Milano.

CUNOSCUTUL ciclist

STUDENTA BETTY An
derson din California do
rește foarte mult să de
vină ziaristă sportivă. Dar 
ea nu numai că dorește, 
dar se și... pregătește, 
practicînd cît mai multe 
sporturi : natația. basche
tul, patinajul artis
tic. S-a frămîntat mult 
cum să se apropie de... 
lupte căci, se știe acesta 
este un sport în exclusivi
tate masculin. Și a gă
sit : a devenit arbitră de 
lupte. Se afirmă că e uni
ca în lume care deține 
această calitate.

JUDO-UL este, fără în
doială, un sport japonez. 
Cea mal elocventă dova
dă în acest sens o con- 
rtltuie lista campionilor... 
S.U.A. pe 1966. Titlurile 
au fost cucerite de Yuzo 
Koga, Paul Maruyama. 
Hayword Nishioka și Mo- 
tohito Eguchi. Acești spor
tivi sint, desigur ameri
cani. din San Jose. San 
Francisco șl New York. 
Părinții lor au trăit, insă, 
în Japonia.

ternaționale ale Fran
ței, echivalînd cu 
competiția supremă 
pe zgură, cei doi 
sportivi români au 
confirmat că succesul 
repurtat anul trecut, 
clnd s-au calificat în 
finala probei de du
blu, nu s-a datorat 
întîmplării, ci a fost 
oglindirea fidelă a li
nei certe valori. Ia- 
tă-i și la această e- 

diție în rîndul frun
tașilor probei, dispu- 
tînd semifinala, du
pă ce au eliminat re
dutabila pereche
Hewitt-McMillan, care de un 
întreg nu mai pierduse nici un 
singur meci. După cum se știe, în 
etapa penultimă a întrecerii, Tiriac 
și Năstase au cedat in fața aus
tralienilor Emerson-Fletchbr. 
ceasta mai ales datorită 
cepționalei partide făcute de • 
Emerson, cîștigătorul probei 
simplu. Totuși, România a 
din nou reprezentată în finale, 
la cea de dublu mixt, prin 
Tiriac, în pereche cu jucătoarea 
engleză Ann Haydon Jones. Un loc 
2 și un loc 3—4, într-o întrecere 
a celor mai buni tenismani din 
lume, este o mențiune foarte ono
rabilă în acest palmares româ
nesc îmbogățit mereu cu perfor
manțe de valoare.

Evident, în rîndul iubitorilor 
noștri de tenis dăinuie regretul 
că. în acel memorabil meci cu 
Spania, echipa română a ratat ca
lificarea In semifinalele zonei eu
ropene a „Cupei Davis". Telegra
mele de presă ne aduc acum la 
cunoștință că la Eastbourne (An
glia), spaniolii s-au calificat cu 
3—2 în daung britanicilor tocmai 
pe baza victoriei la dublu, deci 
acolo 
Arilla 
rabil" 
manii

încă 
riozitatea 
privit echipierii Spaniei participa
rea lor la „Cupa Davis". Manuel 
Santana a renunțat să concureze 
la Paris (așa cum refuzase invita
ția la Roma) pentru a se concen
tra exclusiv asupra pregătirilor 
pentru meciul cu Anglia. El și 
eu colegii săi de echipă s-au an
trenai timp de două săptămîni 
pe gazon, concurind la turnee mici 
1» orașele engleze.

Justețea unui asemenea punct 
de vedere apare acum la lumină. 
Spania intîlnește în prima finală 
a zonei europene tînăra formație

. a- 
ex- 

Roy 
de 

fost 
dar 
Ion

unde cuplul Santana — 
se dovedise „punctul vulne- 
in confruntarea cu tenis- 
noștri.
o dată merită relevată se- 

deosebită cu care au

a U.R.S.S. — revelația actualei 
ediții — în timp ce în grupa a 
doua asistăm la o finală extra- 
europeană, Brazilia — Republica 
Sud-Africană. învingătorii din a- 
ceste partide, programate la mij
locul lui iulie, intră în ultima e- 
tapă a „Cupei Davis", finalele in- 
ter-zone. Alături de S.U.A. și In
dia. echipe cu tradiție dar în vizi
bila scădere de formă, se vor ale
ge viitorii adversari ai deținăto
rilor trofeului, tenismanii Austra
liei.

Pînă la aceste ultime episoade 
ale competiției supreme pe echipe, 
vom asista la întrecerea cu cea 
mai mare rezonanță în tenisul in
dividual : Wimbledon-ul. Și în 
acest turneu, țara noastră va f> 
reprezentată. Pînă la data înce
perii sale (26 iunie). Ion Tîf,ac Ș*  
Ilie Năstase participă la concursuri 
„de acomodare*  pe gazon.~ In 
această săptămînâ, Tiriac joacă La 
Bristol (Anglia), iar Năstase figu
rează pe lista participanților 1- 
turneul de la Lys, singurul con
curs pe gazon din Franța. Săptă- 
mîna viitoare, cei doi tenismani 
români se reîntîlnesc la Londra, 
la concursul de la „Queen’s-Club“. 
Iar apoi, urmează dificila încercare 
de forțe a Wimbledon-uluL
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iisritciii de ht Bristol
In turneul international de 

tenis de la Bristol (Anglia) Ion 
Tiriac l-a învins pe 
jucător grec Nikola 
poulos cu 6-4, 6-3, 
astfel în turul trei

cunoscutul
Kaloghero- 

calificîndu-se

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BUDAPESTA. — în cadrul 

turneului international de tenis 
pentru juniori de la Siofok, în 
proba de dublu mixt, perechea 
română Sever Mureșan — Florica 
Butoi a obținut două victorii: 
6—2, 6—2 cu V. Rapczak — M. 
Rapczak (Ungaria) și 6—1, 6—0 
cu Mezsaros — Balogh (Ungaria), 
în proba de simplu masculin, 
Hutka (Cehoslovacia) a dispus cu 
5—7, 6—2, 6—3 de Mureșan.

PARIS. — Noul președinte al 
Comitetului olimpie francez este 
Jean de Beaumont, în vîrstă de 63

de ani. Jean de Beaumont este 
membru al Comitetului Internațio
nal Olimpic (C.I.O.) din 1952.

NEW YORK. — Primul ' '
«sferturilor*  de 
titlul mondial de box la 
ria grea, devenit vacant 
retragerii centurii lui 
Clay, va avea loc Ia 19 
va opune Iul George Chuvalo 
(Canada) pe Joe Frazier (S.U.A.), 
campion olimpic Ia Tokio.

SOFIA. — întilnirea internațio
nală de polo dintre selecționata 
Bulgariei și reprezentativa orașu-

finală
mecl al 
pentru 

catego- 
în urma 
Cassius 
Iulie și

Iul Leningrad a revenit echipei 
oaspe, cu scorul 
0—0, 1—0, 0—0).

LONDRA. — în 
național de tenis 
ham (Anglia), în proba de simplu 
feminin jucătoarea sovietică Anna 
Dmitrieva a întrecut-o cu 0—6, 
6—4, 6—2 pe Rose Mary Casals, 
a doua tenismană a S.U.A.

LONDRA. — Boxerul de cate
gorie grea Henry Cooper și-a 
păstrat titlul de campion al An
gliei. în meciul desfășurat la 
Wolverhampton, el l-a făcut K.O.

de 2—0 (1—0.

turneul inter- 
de la Becken-

doua (min. 5:18,0) 
său Jak Bodell. Co- 
șalanger oficial la

iu repriza a 
pe șalangerul 
oper a fost 
titlul mondial, pierzînd tnainte de 
limită în fața lui Cassius Clay.

IN cadrul unui concurs Interna
țional de atletism desfășurat la 
Grosseto, polonezul Sidlo a arun
cat sulița la 82,96 m. Arese (Ita
lia) a cîșligat proba de 1500 m 
plat în 8:46,7. Alte rezultate mai 
Importantei 110 mg: Cecman 
(Cehoslovacia) 14,2; 200 m plat: 
Kritz (Cehoslovacia) 21,3; disc: 
Begier (Polonia) 59,28 m.

a clștigat 
„Cupa Italiei" la fotbal

ROMA, 14 (Corespondența spe
cială). — Pe Stadionul Olimpic 
din Roma, în fața a numai 5 000 
de spectatori, s-a desfășurat astă- 
seară. în nocturnă, finala „Cupei 
Italiei*  la fotbal, între .Milan și 
Padova. Meciul s-a încheiat cu 
victoria echipei Milan, cu scorul 
de 1-0 (0-0), prin punctul în
scris de Amarildo (min. 49).
DINAMO ZAGREB ÎN FINALA 

„CUPEI ORAȘELOR TÎRGURI"
Aseară, în meci revanșă în 

semifinalele „Cupei orașelor tîr- 
guri“ : Dinamo Zagreb — Ein
tracht Frankfurt i-0 1 (după pre
lungiri). In primul joc, Dinamo 
pierduse cu 8-0. Echipa iugo
slavă va întîlni în finală formația 
Leeds United.

Redacția șl administrația i atr. Vasfla Conta nr. 16. telefon 11.10 65, loterurbao 72 «I 236. Telex: sportrom bum 180 Tiparul i L P. „Informația**  str. Brezoianu 23—25. 40 365
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei | 3 lunii 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an s 78 lei.


