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FINALELE CAMPIONA TELOR DE BOX
9 ION CHIRIAC: Boxerii de la Steaua vor cîșțiga

cel puțin 4 titluri I

• CONSTANTIN NOUR; Am

cu care merg la sigur!

că niciodată amatorii 
nostru n-au așteptat 

finalele

P-oate 
boxului 
cu atîta nerăbdare 
campionatelor republicane, ca 
ta aceat an. Motivul este les
ne de ■ înțeles-... In memoria 
lor. sînt încă proaspete ima
ginile văzute pe „micul ecran” 
la- recentele confruntări euro
pene de la Roma, de unde 
boxerii români 
acasă cu 
care una

Există 
meciurile 
se ridice 
superior, 
nînd seama de faptul că bo
xerii care au cîștigat etapa

s-au înapoiat 
șase medalii, dintre 
de aur.
toate premisele ca 

din turneul final să 
la un nivel valoric 

Susținem aceasta ți-

r

cițiva băieți

zonală an dovedit o bnnă 
formă sportivă. Sînt de aș
teptat deci meciuri extrem 
de disputate, chiar ta reu
niunea inaugurali, de rqarfi 
seara, cînd vor intra ta focul 
întrecerilor și eomponenfii e- 
chipei reprezentative.

Deși mai sînt eîteva zile 
ptaă la primul sunet de gong, 
totuși atmosfera finalelor se 
simte din plin. Ringul este 
gata să fie montat (in caz de 
ploaie el va fi acoperit), cei 
18 arbitri din București și din 
provincie, care 
finale,, au fost

vor oficia la 
anunțați, ca

(Continuare în pag. a 4-a)

ELEVII SPORTIVI LA START!
Iulie - luna „de vlrf" a sezonului competițional școlar

mare, elevii din 
vor beneficia —

Schimb de lovituri intre Ion Manea (stingă) fi
Vasile Trandafir-, cu prilejul finalei disputată 

anul trecut
Foto: V. Bageac

Parașutiștii la start!
în fiecare an, în 

rim. „Ziua aviației 
România". ~ 
prilej de

—I
Miine, pe stadionul „23 August4' |

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
S. C. KARLSRUHE (R. F. G.)

După ce joi a susținut 
prima partidă de verificare 
în vederea meciului de la 
25 iunie cu Italia, lotul re
prezentativ va fi opus mîi- 
ne unei formații binecunos
cute în arena internaționa
lă : S.
R. F. a . Germaniei.

în campionatul vest-ger- 
man, recent încheiat, echipa 
din. Karlsruhe ■ s-a, clasat pe 
locul 13 (din 18 participante) 
înregistrind. și o serie de 
rezultate valoroase, din rin- 
dul cărora face parte vic
toria. categorică, cu 3—0, a- 
supra. campioanei, Eintracht 
Braunschweig. Apoi : 
cu 
cu 
cu 
ruj 
un 
cunoscutul internațional iu
goslav Sekularac. Din echi
pă, printre alții, mai fas 
parte, portarul Kessler, fun
dașii Marx și Kafka, mijlo
cașul Durrschnabel, atacan
tul Dobat.

Lotul nostru reprezentativ 
și-a continuat pregătirile 
sub îndrumarea colectivului 
de antrenori, condus de prof.

C. Karlsruhe din

2—0
Borussia Dortmund, 3-—2 
Eintracht Frankfurt, 34-1 
Munchen 1860. Antreno-
Roth are la dispoziție 

lot valoros. Se distihge

dicii refacerii capacității de 
joc a lui Oblemenco, Năftănă- 
ilă și Kallo, Probabil că ei vor 
fi încercați duminică. For
mația va fi alcătuită din 
următorii jucători : Rădu- 
canu, Suciu, Lupescu^ Nun- 
weiller III, C. Dan, Barbu, 
Mocanu, Gherglieli, Nun
ic VTj P&scaru, Ivan^
suc, Lucescu, 
țilăj Ionescu,

Meciul se 
stadionul „23 
începe la ora 17,30.

luna iunie, sărbăto- 
Republicîi Socialiste 

Evenimentul constituie un 
ttecere în revistă a succeselor 
obținute în dezvoltarea a- 
viației românești, de cinstire 
a glorioaselor tradiții aviati
ce ale■ poporului nostru.. Data, 
sărbătoririi evocă înfăptui
rea primului zbor realizat de 
inginerul român Aurel Vlal- 
cu.

Cu prilejul acestei sărbă
tori, Federația Română de 
Aviație organizează sîmbă- 

I. tă, duminică și luni, pe ae
rodromul Aeroclubului Cen
tral „^.urel Vlaicu" din Ca
pitală, mai multe tentative de 
record, la care vor lua parte 
cei mai buni parașutiști din 
țară.

I

I
I
I

K

Dumitriu, Fră-
GyorfB 

va disputa 
August” și

pe 
va

I
I
i

în vacanța 
țara noastră 
pe lingă programul de tabere, 
excursii și drumeții — de o 
activitate competițională foarte 
bogată.

Astfel, reprezentanții lice
elor tși dispută finalele pe 
țară la atletism astăzi și mii- 
ne (17—18 iunie) la Tg. Mu
reș, la handbal Intre 28 iunie 
și’ 2 iulie ta orașul 
Gheorghiu-Dej și la 
la aceleași date la

Echipele de baschet 
volei ale școlilor sportive se 
vor întrece, pe faze de zonă. 
Intre 30 iunie și 2 iulie: bas- 
chelbaliștii la Piatra Neamț 
și la llacăit, voleibaliștii la 
Brașov și la Sibiu. Finalele 
la aceste două sporturi vor 
avea loc la Piatra Neamț 
(baschet, intre 5: și 9 iulie-) 
și- la Brașov (volei, Intre 5 și • 
7 iulie). Finalele handbaliștilor 
vor fi 
Tg. Jiu 
cele- de 
tatre 14
gimnastică de Arad ta zilele 
de 13 și 14 rufie, iar cele 
de natație se vor disputa la’ 
București (29-—30 iulie).

Gh. 
fotbal, 
Sinaia. 
și de

găzduite de orașul 
între 11 țti 15 iulie, 
atletism de Oradea 
și 16 iulie-, cele de

Finalele pe țară rezervate 
elevilor dan șșcolile profesionale 
sînt de asemenea programate 
în luna iulie. Atleții se vor 
întrece la Cluj în zilele de 
7 și 8 ale lunii, fotbaliștii 
șii voleibaliștii își vor disputa 
întâietatea la București: primii 
între 5 și 11, ceilalți între 
5 și 10 iulie, iar handba- 
liștii se vor- întrece la Brașov, 
între 5l și 10 iulie.

Gimnastele și gimnaștii li
ceelor cu program de educație 
fizică vor lupta pentru titluri 
Ia Rîmnicu Vîlcea în zilele 
de’ 3 și» 4 iulie. în sfîrșit, 
mai menționăm ca deosebit 
de importantă întîlnirea de 
atletism între reprezentativele 
de- atletism ale școlilor spor
tive? și. liceelor cu program 
de educație fizică, prevăzută 
pentru zilele de 22 și 23 iu
lie la Oradea.

După cum se, 
propiem cu pași mari de pli
nul sezonului 
școlar. Nu ne îndoim că 
sportivii școlilor, cit și 
ce se ocupă de pregătirea lor 
vor face tot posibilul pentru 
a ne prilejui comentarii favo
rabile după fiecare dintre a- 
ceste întreceri.

vede,. ne a-

competițional
atît 
cei

ROMÂNIA - BULGARIA;

la lupte greco-romane

(juniori)

Vineri, 23 iunie, va avea 
loc la Constanța întîlnirea 
Internationale de lupte 
greco-romane (juniori) din
tre reprezentativele Româ
niei și Bulgariei.

Ediția a Xll-a a „Cupei Voința"

In disputa cu Cosma și Rusu, 
Moiceana iși menține tricoul galben

CLUJ 1« (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Ploaia n-a 
mai semnat vineri „condica de 
prezență- la startul celei' de 
a- vi-a etape Cluj — Huedin — 
Cluj (100 km). Dindurși seama 
că le-a fost spulberat și ulti
mul „paravan”, la adăpostul 
căruia puteau i să-și scuze inac
tivitatea, cicliștii s-au pus ser 
rtos pe treabă și ne-au oferit 
un exemplu de ceea ce poate 
Însemna, în condiții de luptă, 
ciclismul de fond.

Chiar la km 14 s-a produs

CITITI IN PAG. A VIII-A:

ANCHETA
INTERNAȚIONALA

A ZIARULUI NOSTRU

DACA OLIMPIADA AR FI MIINEI.

Door irei atleți români
Ia Ciudad de Mexico?

va mai
rezista pasiunea ?

--------l SPORTIVA DIN 
CONSTANTA ÎN LUPTA CU 
GREUTĂȚILE SI CU ANO

NIMATUL

ȘCOALA

o primă acțiune inițiată de M. 
Rîndașu și Șt: Cernea de la 
Steaua (pe care n-a scăpat-o 
nici liderul) ; acțiune care a 
pus probleme ; plutonului. Goa
na după fugari a fragmentat 
grupul masdv și la km 21 — 
cînd s-a făcut, joncțiunea — 
mai bine; de 20 de alergători' 
pierduseră contactul cu plu
tonul.

Urcușul Panicului ne-a per
mis să-i întrezărim intențiile 
lui ETn. Rusu. Acesta a forțat, 
a trecut- primul în vîrf (km 
34), dar distanța pe care și-o 
crease l*a fost insuficientă și 
mai apoi a fost nevoit să ac
cepte „protecția" plutonului. 
La Huedin (km 501 s-a efec
tuat. întoarcerea spre Cluj. Un 
nou urcuș, de data aceasta 
mai lung, cel de la Izvorul 
Crișului, l-a dăt iarăși posibi
litatea ■ lui ;Em. Rusu să-și ma
nifeste practic intențiile. El a 
atacat cu o vigoare deosebită, 
M. Rîndașu .fiind singurul- eare 
i-a rezistat* Purtătorul tricou-

Au trecut cîteva luni de- 
Ia inaugurarea sezonului atle
tic în aer liber, timp în care 
am notat o serie de concursuri 
importante : campionatul pe e- 
chipe (2 etape)) concursurile 
de primăvară ale juniorilor și 
seniorilor, campionatele uni
versitare, precum și multe alte 
întreceri internaționale la Ha
vana, Riga. Potsdam,. BerMjr,. 
Varșovia, Tirana, Sofia. și 
București.

Au existat deci suficiente 
ocazii și posibilități pentru, ca. 
atleții noștri, în special, cei 
fruntași, să obțină rezultate 
bune pe linia obiectivelor pe 
care și le-au înscris în planul 
de activitate pentru acest an 
preolimpic. Unii dintre atleți. 
au realizat sau chiar au de
pășit ceea ce-și propuseseră 
pentru această primă perioa
dă, încheiată cu recentul con
curs internațional de la Bucu
rești. Alții însă, cei mai mulți, 
n-au fost în: măsură să-și în-

deplinească obiectivele cifrice 
stabilite.

Situația atletismului nostru, 
analizată în lumina obiective
lor stabilite pentru 1967 și a 
rezultatelor înregistrate pînă 
în prezent; duce la* concluzia 
că activitatea nu se desfă
șoară la nivelul așteptat.

BILANȚ INTERNAȚIONAL 
1967

Pe baza performanțelor din 
acest an doar puțini atleți ro
mâni figurează în clasamentele 
mondiale ale diferitelor probe.

La bărbați, din totalul ce
lor 24 de probe olimpice, nu
mai la una singură avem un 
reprezentant printre fruntași. 
Este vorba de Șerban Ciochină, 
situat pe locul doi la triplu 
salt:

16,72 Jan Jaskolski (Polo
nia)

HRISTACHE NAUM 
(Continuare in pag. a 4-a),

ȘERBAN CIOCHINA

CIOCHINA16,59 ȘERBAN 
(ROMANIA).

16,57 Hans Jtirgen Ruckborn 
(R.D.G.)

16,56 ‘ ------ ----- -- ‘
16,42
16,40
16,40

nia).

Art Walker (S.U.A.) 
Phil May (Australia). 
Viktor Saneev (URSSj,. 
Jozef Schmidt (Polo-

Tot la triplu salt tînărul 
Vasile Dumitrescu, cu 16,14m, 
se află pe locul IT.

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 6-a)

Am plecat spre Constanța 
cu intenția de a scrie despre 
activitatea cadrelor didactice 
de la Școala sportivă, despre 
rezultatele obținute de elevii 
ei=, despre regresul unor ra- 
muri' sportive ca atletismul șl 
gimnastica etc.

Ajuns la destinație,- a tre
buit, însă, după puțin timp, 
să-mi schimb complet planul 
și să mă transform într-un 
cronicar al... greutăților cu 
care se luptă de mulți ani a- 
ceastă școală . sportivă, al ano
nimatului în care se zbate.

Primul întâlnit în cursul vi*- 
zitei — directorul școlii, prof. 
EUGEN SIMIONESCU. îl spun 
scopul vizitei, dar sînt rugat 
mai întîi să-1 ascult. Am ac
ceptat, firește, și iată în cî
teva rînduri ce am aflat

„Sînt ani buni de cînd ac
tivez ca director al acestei 
școli, dar n-am știut niciodată 
aproape» ai cui „copii" sîn- 
tem. Nu avem un „domiciliu" 
stabil, sîntem aruncați dintr-un 
local în altul. Numai în anul 
școlar 1965 am fost „mutați" 
de cinci ori ! Acum, de bine 
de rău, am primit acest,local, 
dar se și aude că din toamnă 
el va: fi afectat unei grădinițe 
de copii. Sînt sigur că așa se 
va întimpta, deoarece nu dis
punem de acte de proprietate 
asupra clădirii. Ați crezut, 
probabil, că, în jurul școlii 
noastre veți găsi terenuri de 
baschet, de handbal și de 
volei, o sală de gimnastică, 
poate și de atletism, așa 
cum au majoritatea celorlalte 
școli sportive din țară. Dar, 
vedeți, nu avem decît două 
încăperi cuprinzînd direcțiunea, 
cancelaria profesorilor, secre
tariatul, contabilitatea etc. Am 
bătut la toate ușile, dar în 
van. în anii trecuți am avut 
rezultate bune la gimnastică 
(prof. ANA BIGAN) și la at
letism (pr-of. VIRGIL ANDRQ- 
NIC și prof. VICTOR ALBU). 
In 1 ,--------- -
s-au plictisit, oarecum 
ficat, să tot umble cu 
dul-s de la un teren 
de lă o sală la alta, 
renunțat sau sînt pe 
a renunța la școala 
preferind o catedră _  __
liceu, unde știu sigur că nu 
mai sînt nevoiți să alerge 
după terenuri și săli".

Credeam că este singura 
școală sportivă în această si
tuație. Am aflat de- Ia tova
rășul director că profesorii 
muncesc cu pasiune, că au 
dorința de a obține rezultate, 
dar dacă NU AU ---------
cit va mai rezista pasiunea ?

Pasiunea aceasta a rezistat 
aproape 10 ani la prof. ANA 
BIGAN. care acum s-a tran
sferat la altă școală și a ră
mas doar cu o grupă la școala 
sportivă. Profesorul -----------
ALBU s-a transferat,., 
tul, iar profesorul 
ANDRONIC cere și 
insistență-- transferul, 
văzut că după 10 ani 
tot nu sînt ajutați, 
au preferat un loc de muncă 
cu condiții mai bune.

Ne permitem să facem o în
trebare :

— Sînteți mulțumiți de ceea 
ce aflați despre Școala spor
tivă, tov. MARCEL IONESCU
— șeful secției de învățămînt, 
tov. DUMITRU IVAN — pre
ședintele Consiliului regional 
UCFS, tov. MARCEL ILIESCU
— vicepreședinte al Sfatului 
popular al orașului Cons
tanța ?

prezent, acești profesori
........... justi- 

jColin- 
Ja altul, 
Toți au 
cale de 
noastră, 
la un

SPRIJIN,

VICTOR 
. cu to- 
VIRGIL 
el cu 

Cînd au 
de chin 
oamenii

?AUL IOV AN



CÎT VA MAI DURA 
DILETANTISMUL 
ÎN CONDUCEREA

TENISULUI NOSTRU DE MASĂ?
dată cu disputarea finalei fa- 
minine a „C.C.E.a (Progresul 
București—Sparta Praga) s-a 
încheiat, pentru cîteva luni, 

activitatea competițională internațio
nală a fruntașilor noștri la tenis de 
masă. Desigur, ne bucură cucerirea 
trofeului ..C.C.E." atît de către echi
pa masculină C.S.M. Cluj cit Șl de 
formația feminină Progresul Bucu
rești. Succesul jucătorilor clujeni a 
fost subliniat la timpul potrivit. Se 
cuvine să vorbim acum despre ăști- 
garea celei de-a IP-a ediții feminine 
a „C.C.E.* de către Progresul. Celo 
trei componente ale formației, Mana 
Alexandru, Victoria Babiciuc si Car
men Crișan. aflate în pregătirea an
trenorilor O. llolzman și N. Ange- 
lescu, ou contribuit deopotrivă la 
realizarea acestui frumos rezultat. 
Victoria Babiciuc a cîștigat meciuri- 
cheie în semifinala cu T. S. C. Ber
lin și în partida decisivă din retu
rul cu Sparta; Carmen Crișan și-a 
învins cele trei adversare întîlnite 
la Praga, iar Maria Alexandru — 
fără a străluci — a acumulat puncte 
prețioase în aproape toate meciurile 
susținute.

Adăugind acestor succese si pe 
cele obținute la Balcaniada de la 
Brasov (5 titluri) <jm epuizat lista 
rezultatelor favorabile ale jucătoare
lor si jucătorilor noștri de tenis de 
masă.

Din capul locului vom spune însă 
că victoriile enumerate mai sus nu 
ne pot mulțumi, întrucît adversarii 
intîlniti nu au fost de primă talie 
continentală. Este cazul să păstrăm 
proporțiile, să privim performantele 
respective la dimensiunile lor reale! 
Acolo unde reprezentanții tenisului 
de masă românesc au avut ocazia 
să se întreacă cu cele mal bune 
„palete" de pe glob, iar noi, posi
bilitatea să facem comparații, a fost 
cea de-a 29-a ediție a campionatelor 
mondiale.

Competiția din capitala Suediei a 
însemnat însă — este în afara ori
cărei îndoieli — un pas înapoi pen
tru tenisul nostru de masă. Iar dacă 
ne gîndim că întrecerile de la Stock
holm au fost incomparabil nud ușoare 
decît cele de la Ljubljana (1965) 
— absenta jucătorilor chinezi faci- 
litînd mult avansarea celorlalți com
petitori pe locuri fruntașe — evolu
ția slabă a reprezentanților noștri 
trebuie apreciată printr-un unghi meu. 
critic. Pentru că, nici în asemenea

Cum au concurat sportivii noștri

la C.M.?
Calificativul nu poate fi decît 

mediocru — în general — iar în 
multe cazuri, submediocru. Evolu
țiile jucătorilor români au stat 
mereu sub semnul fluctuațiilor de 
la o zi la alta, sau chiar de la 
un meci Ia altul, în intervalul a 
cîtorva ore sau minute. Alexan
dru, bunăoară, s-a „bătut* sin
gură în partida cu maghiara Ju- 
rik, pentru ca — după aceea — 
s-o învingă extrem de ușor pe 
Koczian. tn continuare, Maria a 
făcut o adevărată demonstrație 
în fata lui Buchofz și Simon, pen
tru ca să piardă apoi, lamenta
bil, la englezoaica Wright — miș- 
cîndu-se cu încetinitorul. Dacă un 
neinifiat ar fi văzut meciul Ale
xandru - Wright, nu ar fi crezut 
că adversara lui Mary Wright 
este campioana Europei. De ase
menea, împotriva Rudnovei — în

SPORTUL POPULAR
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condiții, Maria Alexandru. Eleonora 
Mihalca, Dorin Giurgiucă și ceilalți 
n-au reușit rezultate deosebite, unele 
fiind inferioare celor de acum doi 
ani, altele nesemnificative. Singura 
performantă care poate fi subliniată 
este calificarea cuplului Alexandru— 
Giurgiucă in semifinalele probei de 
dublu mixt. Mult prea puțin însă 
fafă de prestigiul tenisului de masă 
românesc, de veleitățile sale și de 
situațiile obiective concrete existente 
la ultima ediție a C.M. Iată, de alt
fel, cîteva exemple comparative ale 
rezultatelor obținute la Stockholm șl 
la Ljubljana.

Echipe femei: Ljubljana 1965 : 
locul 4 după R. P. Chineză. Japonia, 
Anglia; Stockholm 1967: locul 6 
după Japonia, U.R.S.S., Ungaria, 
Cehoslovacia, Anglia; simplu femei: 
1965: Alexandru. singura europeană 
calificată în sferturi de finală (ală
turi. de 3 japoneze și 4 chinezoaice), 
iar tn clasamentul dinainte de Stock
holm Alexandru figura pe locul 6, 
după 2 jucătoare din Janonia și 3 
din R. P. Chineză; 1967: Alexan
dru, locul 6, fiind precedată de 3 
jucătoare japoneze, de sovietica Rud- 
nova și de cehoslovaca Luzova. 
Echipe bărbați: 1965 : locul 11; 
1967: locul 9 (fără formația R. P. 
Chineză și după echipele clasate 
înaintea noastră și la Ljubljana, cu 
excepția Ungariei) ; simplu bărbați: 
1965 (cu participarea a 15 jucători 
chinezi — din care 10 au ajuns a- 
tuncî în primii 32, 8 între primii 16, 
6 tn sferturi) : nici un clasat în pri
mii 32; 1967: Negulescu și Cobîr- 
zan calificați în primii 16, iar Giur
giucă tn primii 32 și creditat cu lo
cul 15 în clasamentul mondial.

Așadar, fetele au avut de suferit 
pierderi grele, iar băieții — cu o 
garnitură care ființează de 8 ani — 
au obfinut rezultate nesemnificative, 
aceleași de ând există echipa. Să 
recunoaștem că — în comparație cu 
pretențiile și posibilitățile noastre — 
cele cîteva victorii realizate la Stock
holm nu reprezintă mare lucru. Se 
'putea mai mult ? Categoric DA ! Dar, 
cu condiția respectării unor principii 
care nu pot fi ignorate sub nici un 
motiv de sportivi, de antrenori, ca 
și de cei care conduc tenisul nostru 
de masă. Altfel, vine reversul meda
liei, momentul cînd greșelile se plă
tesc. Si aceasta s-a întîmplat la C.M. 
din Suedia. Să ne explicăm...

sferturile de finală Ia simplu 
femei — după un început promiță
tor, Alexandru s-a lăsat domi
nată și nu și-a mai revenit pînă 
la sfîrșit. De altfel, Alexandru a 
intrat într-o adevărată „vrie" O 
dată cu înfrîngerea suferită la 
Grinberg — în întîlnirea pe echi
pe. Caracterizarea colportării 
Măriei Alexandru ar suna ast
fel : în genera! joc crispat și, 
ca urmare, lipsă de concentrare, 
apatie, mobilitate slabă, apărare 
demodată și ineficace {departe 
sau de sub masă, mingi înalte, 
trimise la întîmplore), atacuri și 
contraatacuri rare și greșite (în 
special cele executate cu fente). , 
Dar, lacuna cea mai evidentă' 
în jocul Măriei Alexandru a fost 
lipsa de moral. Tn majoritatea 
cazurilor, M. Alexandru a apărut 
timorată, copleșită parcă de răs
punderea pe care o avea. Or, 
cu o astfel de stare psihică, era 
și de așteptat ca ea să sufere 
atîtea eșecuri. Totuși, Maria 
Alexandru are o valoare bună 
și ea poate să concureze încă 

cu succes în arena internațională 
a tenisului de masă (victoriile ei 
consecutive asupra Martei Luzova 
din finala „C.C.E.* sînt o dovadă 
în acest sens).

Pentru atingerea performantelor 
la nivel continental și mondial, 
gradului înalt al preaătirilor si 
al capacității antrenorilor trebuie 
să li se adauae — în prezent — 
si aportul gîndirii proprii a spor
tivilor. Este tocmai ceea ce s-a 
resimfit cel mai mult în jocul 
Măriei Alexandru. De aceea, cre
dem că în această direcție tre
buie îndreptată toată atenția, 
dacă vrem ca talentata si valo
roasa jucătoare să ne mai aducă 
satisfacții sportive

Din partea Eleonorei Mihalca 
ne așteptam să nu se mai rezu
me la postura de secondantă a 
Măriei Alexandru. Dar, ea a ră
mas aceeași jucătoare modestă 
pe plan international. Cu excep
ția meciului cu Grinberg și oare
cum cu Simon, Mihalca n-a ară
tat nimic deosebit. Ea a conti
nuat să se îndepărteze prea 
mult de masă, nu a manifestat 
curaj și hotărîre în inițierea ac
țiunilor ofensive (mai ales cînd 
avea serviciul), a comis greșeli 
mai vechi : în dirijarea minfgilor 
în jocul de mijloc, în executa
rea returului de serviciu. Disci
plinată și perseverentă, Mihalca 
va putea face pași înainte dacă 
va efectua - conștient - un mare 
volum de muncă.

Mezina lotului nostru de la 
Stockholm a fost junioara Car
men Crișan — rezervă a echipei 
feminine. Crișan a jucat - în 
zece zile — patru meciuri; în 
rest a privit... Deși are aptitudini 
pentru a deveni o bună jucătoa
re (numără victorii la Grinberg 
și Luzova), Crișan se află abia

Acesta
Fără îndoială, lipsurile semnalate, 

ca și altele, au făcut ca tenisul 
de masă românesc să regreseze, să 
nu țină pasul cu ritmul de dezvol
tare existent pe plan internațional. 
Principala cauză a acestei evidente 
rămîneri în urmă constă însă în 
gravele deficiențe existente în activi
tatea celor care conduc acest sport, 
demonstrate și prin munca ne
satisfăcătoare a secretarului general 
al F.R.T.M.. tov. Sever Dăneț. A- 
cesta — în cei aproape zece ani de 
cînd deține funcția de diriguitor al 
tenisului de masă (cu care n-are 
nici o contingență) n-a făcut de cele 
mai multe ori decît să-și dove
dească incompetența, nefiind cali
ficat să se ocupe — dar să mai și 
conducă — acest sport. Din acest 
motiv, munca de îndrumare și con
trol a lăsat de dorit. Deși treburile 
au mers din ce în ce mai prost și 
rezultatele se văd (situația precară 
în care se găsește tenisul de masă 
— bază de masă redusă, penurie de 
jucători — seniori și juniori — de 
valoare certă), secretarul federației 
nu a luat măsuri eficiente. De e- 
xemplu, am vrea să știm cîti antre
nori au fost sancționați pentru că 
nu-și fac datoria — în special 
în București? In schimb, pentru 
orice lucru, tov. Dăneț convoacă o 
ședință care, de regulă, înseamnă 
pierdere de timp și nu rezolvă nimic. 
Și astfel, timpul a trecut și tenisul 
de masă românesc a ajuns în pra
gul anonimatului (practic, Ia ora ac
tuală avem doar doi jucători — Ma
ria Alexandru, Giurgiucă — și atît). 

în faza de învățare la tenis de 
masă. Dacă federația de specia^ 
litote a dorit să „grăbească" 
creșterea valorică a acestei tine
re—uneori cam răsfățată I - tre
buia să-i asigure și un calendar 
competițional internațional consis
tent. Dar, înaintea C.M., Crișan 
a fost trimisă doar la două con
cursuri, ceea ce este foarte pu
țin pentru asigurarea unui rodaj 
corespunzător. Jumătățile de mă
sură nu ajută la ridicarea per
formanțelor.

Nici evoluția băieților n-a sa
tisfăcut. La echipe, în afara par
tidei (pierdută) cu R. F. a Ger
maniei, celelalte întîlniri n-au ce
rut prea mari eforturi, iar la 
probele individuale, Negulescu, 
Giurgiucă, Cobîrzan, Reti au sus
ținut cîteva meciuri mai impor
tante - comentate la timpul cu
venit. Tn general, însă, compor
tările au fost neconcludente. Poa
te că cei patru jucători nu îm
părtășesc aceste aprecieri pen
tru că, de fiecare dată, după 
vreun meci pierdut, Giurgiucă, 
Neaulescu sau Reti spuneau cu 
multă seninătate : „Nu-i nimic, 
acum o lună am cîștigat eu la 
Miko în cutare concurs*, sau, 
„Dacă mai joc cu Arndt de 20 
ile ori. îl înving de 21 de ori*. 
Reqretabilă concepție I Important 
era ca Miko si Arndt să fie în- 
frînti și la campionatele mondia
le si nu numai la o competiție 
oarecare Adevăratele valori se 
confirmă în primul rînd la con
cursurile de anvergură (C. M., 
C. El...

Si la Stockholm s-au făcut sim
țite în jocul sportivilor noștri ace
leași si aceleași lacune sesizate 
de atîtea și atîtea ori : slabă re
zistentă fizică, execuții încetinite, 
forță redusă de lovire. Individua- 
lizînd. am observat - din nou — 
o serie de lipsuri : Giurgiucă (re
ver ca și inexistent, este pus în 
inferioritate în fața adversarilor 
care acționează în ofensivă per
manentă, de lîngă masă), Nefțu- 
lescu (este în dificultate în fața 
apărătorilor cu „tăieturi ascuțite*, 
concentrare insuficientă), Cobîr
zan (este în impas la eforturi sus
ținute și de durată mai lungă), 
Reti (se descurcă greu contra ju
cătorilor care folosesc efectele, 
are servicii și retururi slabe, este 
extrem de nervos). Fără îndoială, 
oricare dintre cei citați poate 
face încă progrese. Depinde de 
fiecare cum va înțelege să se 
pregătească. Mai apt însă pentru 
a aduce îmbunătățiri substanțiale 
jocului său ni se pare a fi Giur
giucă. Este mai tînăr și îi place 
să se antreneze ore în șir. Nu 
trebuie să-i fie însă indiferent 
cum se pregătește. Altfel, totul

este stil de muncă?
Dar, pentru a ilustra și mai bine 
stilul și „pasiunea’’ cu care lucrează 
tov. Dăneț, vom relata doar un 
singur exemplu petrecut cu ocazia 
G. M. de îa Stockholm. Antrenorul 
emerit F. Paneth care, împreună cu 
Ella Constantinescu, s-a ocupat de 
pregătirile lotului republican, era cît 
pe aci să nu plece la „mondiale®. 
De ce ? Foarte simplu : tov. Dăneț 
uitase — pînă în preziua deplasării 
— să-i întocmească formalitățile 
respective. Era și greu de ținut 
minte : doi antrenori! Dacă adăugăm 
și faptul semnalat cu cîtva timp în 
urmă, cu necunoașterea regulamentu
lui „C.C.E.®, avem o imagine a- 
proape completă a „capacității® se
cretarului general al F.R.T.M. Este 
lesne de înțeles — acum — de ce 
în conducerea acestui sport domnește 
diletantismul, iar tenisul de masă 
se zbate în mediocritate. Cît privește 
biroul F.R.T.M., și aici unii mem
bri sînt mai mult personaje de 
decor, nu au cunoștințele necesare. 
Indiscutabil — se cuvin a fi luate 
măsuri organizatorice, începînd cu 
secretarul federal. Altfel, eforturile 
vor fi în van. Întîi va trebui îmbu
nătățită radical munca de conducere 
a federației, ceea ce va duce firesc 
la o înviorare a întregii activități a 
acestui sport. Sugestii pot fi nume
roase. Nu este însă calitatea noastră 
să alcătuim planul de muncă al fo
rului de specialitate. Avem destui 
tehnicieni pricepuți și pasionați care 
—- în colaborare — pot ajuta Ia 
redresarea acestui sport

In ceea ce privește activitatea spor

nu ar însemna decît o irosire de 
timp.

încheind acest capitol a1 com
portării sportivilor noștri la Stock
holm, nu putem să nu semnalăm 
și două defecțiuni privind latura 
educativă. Am constatat că spi
ritul de colegialitate, de intr-aju
torare reciprocă, este o noțiune 
nu tocmai bine cunoscută de 
băieții noștri. De cîte ori erau so
licitați să vină la sală pentru 
a efectua schimburi de mingi, 
pentru încălzire, cu Maria Alexan
dru și Eleonora Mihalca, Negu
lescu, Giurgiucă și Reti invocau 
fel de fel de motive pentru a se 
sustrage de la această îndatorire 
primară. De asemenea, o impre
sie neplăcută a lăsat modul cum 
au înfeles Maria Alexandru și 
Giurgiucă să se prezinte la festi
vitatea de premiere (locul 3-4 la 
dublu mixt) : în ținută de stradă. 
Și pentru că aminteam de proba 
de dublu mixt, trebuie spus că 
semifinala Fukazu, Kimura - 
Alexandru, Giurgucă a fost o sim
plă formalitate. Cauza ? Evolu
ția incalificabilă a jucătorului 
nostru : lipsă de ambiție, de com
bativitate. Intr-un cuvînt, Giur
giucă s-a comportat penibil.

Cît privește pregătirea pentru 
C. M., ea s-a desfășurat, în prin
cipal, sub îndrumarea antrenori
lor Ella Cohstantinescu și F. Pa
neth, doi tehnicieni apreciați. Ca 
urmare, procesul instructiv-eduoa- 
tiv a fost condus cu autoritatea 
cuvenită. Au existat însă și unele 
neajunsuri : pregătirile au început 
cu întîrziere, problemele lotului 
republican nu au fost dezbătute 
amănunțit în colegiul central de 
antrenori (lipsă de colaborare), 
nu s-a manifestat suficientă exi
gență față de sportivi, iar două 
aparate robot Stiga care au cos
tat 400 de dolari au fost folosite 
doar într-o mică măsură.

Desigur, unele rezultate slabe 
înregistrate la ultima ediție a 
C. M. își au sursa și în procesul 
de instruire. Altele fin însă de 
domeniul răspunderii personale a 
sportivilor. Negulescu a pierdut la 
Arndt și toată echipa s-a... pră
bușit (în partida cu R. F. a Ger
maniei), iar după înfrîngerea se
veră ce-i fusese administrată de 
Wright, Maria Alexandru spunea: 
„Nu pot să cîștig numai eu !*... 
în asemenea condiții, cine poate 
fi de vină decît jucătorii ? Lotul 
nostru cuprinde oameni în toată 
firea, cu diferite profesii. Deci 
nu este vorba de niște copii... 
Este cazul - prin urmare - să se 
manifeste mai mult discernămînt, 
mai mult simț de răspundere.

tivilor fruntași, credem că antre
norul principal al loturilor re
publicane. Ella Constantinescu, tre
buie să-și facă și mai mult simțită 
prezența, să-și facă mai ascultat ce- 
vîntul. Apoi, considerăm ca la baza 
participării în echipele reprezentative 
să stea principiul selecției prin con
cursuri. Astfel se va împiedica exis
tența senatorismului de drept. Un 
caz interesant în acest sens ni l-a 
oferit federația japoneză : Takahashi, 
unul din cei mai buni jucători din 
lume (locul 7 în clasamentul mondial 
înainte de Stockholm), a fost lăsat 
acasă pentru că s-a comportat slab 
la un concurs de selecție.

Una din sarcinile cele mai impor
tante, de cea mai mare actualitate, 
este și problema creșterii elementelor 
tinere și talentate, cu aptitudini de 
a deveni sportivi de valoare. Mersul 
înainte la tenis de masă este condi
ționat de o cît mai fericită rezolvare 
a pregătirii copiilor și juniorilor. 
Aici, tot munca de zi cu zi a antre
norilor, îndrumați și controlați cu 
competentă, poate da roade bogate.

Tenisul nostru de masă are o fru
moasă tradiție și o prestigioasă carte 
de vizită pe tărîm internațional. Cu 
oameni care să-și iubească meseria, 
bine pregătiți, acest sport poate ieși 
din actualul impas, poate urca din 
nou cele mai înalte trepte ale ierar
hiei internaționale. Dar, numai în 
condițiile arătate — fără diletantism, 
în primul rînd, în activitatea fede
rației de specialitate.

CONSTANTIN COMARNISCHI



Vara sau Iarna, pe timp 
însorit sau pe vreme 
mohorîtă. tot mai multi 

oameni ai muncii, de toate 
vîrstele, iubitori ai excursiilor și 
drumețiilor, petrec — la sfîrșit 
de săptămînă — clipe plăcute de 
destindere, urcînd către culmile 
munților, în tovărășia odihnitoare 
a pădurilor de brad. De fiecare 
dată cabanele din Bucegi sau Re
tezat, din Făgăraș sau Rarău, din 
Apuseni și Ciucaș, de pretutin
deni își deschid — ospitaliere — 
porțile pentru a primi pe îndră- 
gostiții de munte, aer și soare, 

în contextul unei drumeții sau 
excursii popasul la cabană re
prezintă, desigur, o etapă bineve
nită de odihnă după o zi „plină* 
în care — neobosit — ai colindat 
prin masivul preferat și oricum 
un refugiu atunci cînd se apropie 
înserarea.

în care dorința de a drumeți pe 
cărări de munte nu se poate în
făptui datorită pericolului de ploaie 
sau furtună. Cei care simt cu ade
vărat nevoia de mișcare nu au în

Sportul la
Dar s-a făcut ziuă. Excursio

niștii și-au strîns rucsacurile și, 
cu puteri înnoite, sînt gata să ia 
pieptiș alte și alte trasee. Foarte 
bine. în fond nu pentru asta au 
și urcat la munte ?

Din păcate întîlnim însă și alt
fel de „turiști", pentru care ca
bana aie o atracție de magnet. O 
atracție în sens negativ, însă. 
Pe acești turiști îi găsim fie la 
bufet (de multe ori adevăratul 
turist nu poate servi un ceai sau 
o gustare 1), fie în jurul tonomate- 
lor sau pe băncile din vecinătatea 
cabanei „încingîndu-se" la cîte un 
joc de table ș.a.m.d.

Adevărul este că pe cărările de 
munte întîlnim tot mai mult tu
riști autentici, care valorifică la 
maximum popasul lor la cabană. 
Se odihnesc, firește, dar sînt pre
ocupați și de desfășurarea unor 
activități recreative prin odihnă 
activă, mai ales atunci cînd sînt 
temeri de schimbare a vremii (și 
la munte asemenea temeri se 
ivesc mereu !)

Iată citeva exemple.
„Cum ajung Ia o cabană —- ne 

scrie tovarășii! Aurel Chihale - 
din Pitești, îmi asigur, bineînțeles, 
un loc de dormit peste noapte. 
Plec de acasă totdeauna avînd cu 
mine o minge de volei sau de 
folbal. La cabane găsesc cu 
destulă ușurință amatori pentru o 
miuță saiv pentru un joc în cerc. 
O dată, la Bulboci, am reușit să 
organizez chiar și un meci de 
fotbal în toată puterea cuvintului. 
Două reprize a cîte... 30 de mi
nute".

„Anul trecut la cabana Cheia — 
ne povestea, profesorul Dumitru 
Matei, am organizat o tabără pen
tru pionieri. Cabana nu avea 
amenajări sportive. Le-am realizat 
noi : amatorii de fotbal și-au cio
plit porți, voleibaliștii stilpi, al- 
leții o mică pistă — se înțelege 
fără, zgură — și un sector de 
sărituri. Cred că oricine poate 
să facă puțină mișcare în jurul 
cabanei, să practice un sport sau 
altul, dacă manifestă, cît de cit, 
inițiativă și dorința de a elimina 
monotonia, îndeosebi in zilele 
cînd se anunță ceață sau vreme 
ploioasă".

„Cu- cîțiva ani în urmă — ne

cabană •tao

scrie un alt membru al cercului 
nostru, tovarășul Petre Mărcu- 
lescu, din Ploiești, exista în Bu
cegi o cabană, la Plaiul Mircii, 
lîngă care se afla amenajată o 
popicărie. Evident, nu o arenă de 
popice cu bitum, d o amenajare 
simplă cu mijloace locale. Aceas
tă popicărie se bucura de aten
ția multor turiști".

„Fac deseori traseul Sinaia — 
Vîrful cu Dor — Scropoasa — 
ne scrie tovarășa Eliza Munteanu 
din Călărași. O zi mă opresc la 
cabana Scropoasa, ale cărei îm
prejurimi sînt minunate, iar 
cînd vremea este frumoasă și. 
desigur, m-am săturat de colindat, 
prin împrejurimile cabanei, scot 
din rucsac bărcuța mea pneuma
tică și vîslesc o oră, două pe 
apele lacului din fața cabanei".

Prin urmare, se poate petrece 
și altfel la cabană în acele zile

Se caută un buldozer!
— De ce au stagnat lucrările de amenajare a bazei sportive „Granitul44 din Capitală —

Înainte era un teren nefolosit 
din incinta întreprinderii de pre
fabricate- „Granitul" din Capita
lă. în vara anului trecut, aici au 
început lucrările de amenajare a 
unei baze sportive. Deunăzi, cînd 
am revenit la „Granitul", am gă
sit maidanul de altădată trans
format într-un teren de fotbal c-u 
gazon... Alături, „munți* de pă-. 
mint, cărora nu le înțelegeam 
rostul. De asemenea, nu puteam 
înțelege de ce pista de- atletism 
a rămas în faza de trasare, fără 
zgură și fără bordurile care o 
delimitează, lăsîndu-ne impresia 
că lucrările au fost abandonate. 
Iată motivul care ne-a determi
nat să cerem explicațiile cuve
nite președintelui asociației spor
tive „Granitul*, tov. loan Teodor.

— Pînă acum cîteva săptămini. 

general probleme atunci cînd este 
vorba să-și materializeze o prefe
rință sau alta. Cu puțin spirit in
ventiv, cu o oarecare ușurință 
de adaptare la condițiile oferite 
de mediul geografic se pot realiza 
multe lucruri pe cît de frumoase 
pe atît de utile. în atari condiții o 
excursie, o drumeție își poate 
lărgi necontenit sfera, ea devine 
mult mai interesantă. Dorința de 
a o repeta — și eventual de a 
găsi noi forme pentru a o îm
bogăți — se naște spontan. în 
această direcție nu există nici un 
fel de rețete. Exemplele folosite 
le-am consemnat doar pentru a 
semnala faptul că sport se poate 
face — și încă foarte bine — 
chiar și în jurul cabanei, pe un 
spațiu restrîns, fără „condiții spe
ciale*. Totul depinde de pasiunea 
noastră pentru exercițiu fizic, 
pentru mișcare, de dorința noas
tră de a face cît mai plăcute 
clipele petrecute sus la munte...

(
TIBERIU ST AMA

totul a decurs normal: gazonarea 
terenului de fotbal, construcția 
gardului (din prefabricate), insta
lația electrică pentru nocturnă, 
amenajarea vestiarelor și grupu
lui social. Acolo — continuă pre
ședintele. asociației, îndreptîndu-și 
privirile către maldărele de pă- 
mînt — a fost o groapă de gu
noi pe care am umplut-o, într-un 
timp record, cărînd peste 4 000 
de mașini cu pămînt. S-au făcut 
măsurătorile pentru terenurile de 
handbal, volei și baschet, s-a tra
sat pista de atletism, dar am fost 
nevoiți să întrerupem lucrările, 
la sfîrșilul lunii mai, din cauza 
lipsei unui buldozer, care să în
tindă pămîntul și a unui tăvălug 
pentru nivelarea și presarea pis
tei de atletism și a celorlalte te
renuri

MARCEL MARCEAU LA BUCUREȘTI

„Găsesc totuși timp pentru sport"!
Pe reprezentantul cel mai de 

seamă al pantomimei, oaspete 
al tării noastre în aceste zi
le, l-am cunoscut, în urmă cu 
aproape un deceniu și jumă
tate, pe marele stadion de la 
marginea Capitalei, abia ieșit 
atunci din mijlocul entuziaști
lor tineri bucureșteni. Era în 
zilele Festivalului mondial al 
tineretului și studenților.

Marceau, tînăr și el (împli
nise, cu cîteva luni înainte, 30 
de ani), ne uimise deja cu 
poezia artei sale. Ceea ce nu 
știam încă era faptul că Mar
cel Marceau avea o a doua 
pasiune căreia îi dedica a- 
proape tot atîta timp cît și 
repetițiilor pentru realizarea 
magistralelor sale creații: 
sportul. L-am însoțit în zilele 
următoare, de cîteva ori, la 
bazinul de natație și la sălile 
de sport din București. înota 
ca un virtuos. La gimnastică, 
„excela" la paralele și mai 
ales la exercițiile care îl a- 
jutau, după cum ne mărturi
sea, să-și mențină suplețea, 
siguranța mișcărilor, atît de ne
cesare unui mim.

Firesc, cu prilejul noii vizi

„Sportul popular*, din toată inima, de la MARCEL MARCEAU

— Este vorba de o carență 
de ordin organizatoric ?

— Am planificat banii pentru 
aceste cheltuieli, însă întreprin
derea de utilaj-transport, de pe 
lingă Direcția generală de con
strucții montaj din Sfatul popular 
al orașului București, nu ne 
poate pune Ia dispoziție mașinile 
respective deoarece — justifică 
tovarășii de acolo — au comenzi 
mai importante. Nu știm cît de 
importante sînt celelalte comenzi. 
Sîntem însă convinși — pentru 
că și întreprinderea „Granitul" a- 
parține de aceeași direcție și cu
noaștem pulsul lucrărilor — că 
tovarășii de la „utilaj-transport" 
au Ia îndemînă toate posibilită
țile să ne satisfacă cererea, întru- 
cît lucrarea respectivă constituie 
o nimica toată față de posibili

te, l-am rugat să ne vorbească 
nu numai despre succesele 
sale artistice, ci și despre pre
ocupările sportive :

— „Sportul, ne-a spus el, 
îmi redă vigoarea tinereții. 
Nu mai sînt un „as" al înotu
lui, al gimnasticii sau al scri
mei. Dar nu las să treacă o 
singură zi fără obișnuitele e- 
xerciții Ia paralele sau iară să 
ridic de zeci de ori micile hal
tere care mă însoțesc pretutin
deni. în rest, joc tenis, vis- 
lesc... Iarna schiez sau patinez. 
Mă lupt Insă cu... timpul. Ah. 
dacă repetarea fiecărei miș
cări, a fiecărui gest nu mi-ar 
răpi atîtea zile, săptămini, luni 
chiar !... Și totuși găsesc timp 
pentru sport !“

S-a interesat apoi de cîțiva 
dintre sportivii noștri, de care 
îșl amintea încă din anul 
1953, de rugbiști și, mai ales, 
de boxeri, despre succesele 
cărora aflase nu de mult. în 
încheierea convorbirii, Marcel 
Marceau ne-a rugat să trans
mitem sportivilor români urări 
de succese în activitatea lor 
viitoare.

A. C.

tățile lor. Și, sîntem „frați", ce 
naiba !— Dacă am avea buldo
zerul și tăvălugul am putea aduce 
și cele 10 vagoane de zgură, plă
tite de anul trecut unității C.F.R. 
Triaj-București, care ne somează 
în permanență să le ridicăm, iar 
baza sportivă ar fi dată în folo
sință în maximum o lună de zile. 
Așa însă, cine știe cînd vom ter
mina.

Așadar, din cauza lipsei unui 
buldozer și a unui tăvălug tre
burile au fost lăsate baltă. Iubi
torii. sportului de la „Granitul* 
așteaptă totuși terenurile. Atît 
tinerii, cît și vîrstnicii vor să se 
relaxeze după o zi de muncă — 
practicînd sporturile preferate. Și 
trebuie să se țină seama de a- 
ceastă dorință firească.

TR. ANDRONACHE
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NICI SUSPENDAT 
NU SE ASHMPARA...

Arbitrul V. Pădureanu — 
care a condus, recent, me
ciul de fotbal Portul Con
stanța - Metalul Tîrgoviște, 
din categoria C — ne rela
tează un fapt care-și merită 
pe deplin locul la rubrica 
noastră.

La terminarea partidei,, 
unui dintre spectatori l-a 
lovit cu brutalitate pe jucă
torul Simionescu de la Me
talul Tîrgoviște. Bătăușul a 
fost identificat în persoana 
fotbalistului DROS de la 
Electrica Constanța. Echi
pa sa avea meci în de
plasare, dar. Dros rămăsese 

I acasă fiind suspendat. Ce 
s-o fi gîndit agresivul ju
cător al Electricii ? „Dacă 
nu pot sâ dau în depla
sare, măcar aici 1 Chiar da
că pentru asta o să aș

tept 90 de minute". Și a 
dat...

Sîntem curioși să aflăm 
ce o șă-i... dea comisia de 
disciplină ?

NU IESE FUM FARA FOC

Cu un an în urmă, elevii 
școlii generale din Ghijasa 
de Sus, raionul Agnita, re
giunea Brașov, și-au ame
najat un frumos teren de 
sport pe un spațiu care le 
fusese repartizat în mod 
legal, cu acte în regulă.

Toamna, conducerea 
CAP. din comună, for
țată de împrejurări, a de
pozitat și apoi a treierat 
pe acest teren o mare can
titate de trifoi. Normal ar- 
fi fost ca, după ce și-a 
făcut treaba, C.A.P. să cu
rețe locul de gunoiul ră
mas (o nimica toată, vreo 
...20 de tone) lășînd elevi
lor terenul curoț, așa cum 

îl găsise. Lucrurile s-au pe
trecut exact invers. Gunoiul 
a stat și a putrezit acolo 
toată iarna, pînă cînd ele
vii, văzînd că nu mai au 
la ce uși să bată, s-au ho- 
tărît, îfi frunte cu tov. 
GHEORGHE D1RMAN, di
rectorul adjunct al școlii,

să-și deretice singuri ...sin
gurul lor loc de sport. O 
parte din gunoi a fost arsă, 
alta - 20 de căruțe și 
moi bine - cărată de elevi 
în. timpul lor liber. Au fost 
instalate apoi părți de fot
bal și de handbal. Și a în
ceput activitatea.

Bănuiți, probabil, că 
Sfatul popular comunal l-a 
felicitat pe tov. Dîrman 
pentru inițiativa arătată ? 
Da de unde I Dimpotrivă, 
directorul adjunct al școlii 
a fost... amendat cu 50 de 
lei pentru- făptui că a ars 
o parte din gunoi, deși 

operațiunea fusese făcută 
respectîndu-se toate nor
mele legale de securitate.

Acum, că tot a ieșit... 
fum la Ghijasa de Sus, 
poate că se vor lua mă
suri pentru a se asigura e- 
levilor condiții — măcar e- 
lementare - de practicore 

a sportului. Și, poate, nu 
numai elevilor 1

CA SENIOR SE PERMITE-

Tovarășul I. Crăciun, in
structor sportiv la asociația 
„Arieșul" Turda, ne răs
punde la nota apărută în 
numărul 5284 din 20 mai, 
prin care se criticau atitu
dinile nesportive ale echi
pei de juniori în meciul cu 
Chimica Tîrnăveni.

însușindu-și cele arătate 
de noi, tovarășul I. Cră
ciun precizează că vinovat 
de abaterile semnalate s-a. 
făcut DOAR jucătorul 
EMIL BOGDAN, care — 
pînă la eliminarea sa de pe 
teren - a vociferat, s-a 
certat cu coechipierii, a pro
testat la deciziile arbitrului.

Instructorul L Crăciun, 
altminteri apreciat pentru 

activitatea sa, își reproșea
ză că nu l-a scos din e- 
chipă pe recalcitrant îna
inte ca arbitrul să fi dic
tat, pe bună dreptate, a- 
ceastă decizie.

„Din discuția purtată cu 
Emil Bogdan, ne scrie tov. 
I. Crăciun, a reieșit că a- 
cestuia îi este indiferentă 
comportarea sa într-un 
meci de' juniori, deoarece, 
peste puțin timp el va îm
plini vîrsta senioratuiui".

Poate că tovarășilor din 
conducerea asociației spor
tive „Arieșul* nu le va fi 
totuși indiferentă o > aseme
nea mentalitate 1

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE 

și 
DAN GÂRLEȘTEANU 

după scrisorile cores- 
ppndenților noștri
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CARNET COMPETIȚIONAL-• CARNET COMPETIȚIONAL • CARNET COMPETIȚIONAL

LE

LA ZI
• SELECȚIONATA MASCULINA 

SECUNDĂ A ȚARII A PLECAT IN 
U.R.S.S. — Selecționata masculină 
secundă a 
Capitala, 
unde va 
între 18 
în orașele 
iar nu la Soci, 
nunțase inițial de către Federația 
de volei a R.S.F.S.R. Selecționata caro 
face deplasarea se compune din ju
cătorii: Poroșnicu, Bartha, Rotam,
Bînda, Crețu, Christiani, Rauch, Sta- 
mate (Steaua), Papugiu, Duțică (Di
namo), Ferariu, Bărbuță (Tractorul 
Brașov) și Coste (Politehnica Timi
șoara). Antrenorul echipei: T. Tănase 
{Steaua).

- Selecționata
țării noastre a părăsit ieri 

plecînd 
susține 
și 23

Tuia

U.R.Ș.S,
meciuri,

în
cîteva
iunie, probabil 

Și 
așa

Belgorod, 
cum se a-

• ETAPA ZONALĂ A „CALIFI
CĂRII- IN CATEGORIA R. — Azi 
și mîine au loc, la Rm. Vîlcea și Plo
iești, meciurile tur-retur eliminatorii 
care preced etaja pe zone a între
cerii pentru calificarea în categoria 
B, meciuri la care iau parte cam
pioanele regiunilor Argeș și Ploiești. 
La Rm. Vîlcea se înfrunta echipele 
masculine Știința Rm. Vîlcea și Elec
trica Cimpina, iar la Ploiești cele 
feminine: Școala sportivă Ploiești și 
Știința Rm. Vîlcea.

Cele patru turnee zonale ale eta
pei interregionale de la „calificare**, 
ale căror liste de participante ți 
locuri de disputare nu sînt încă de
finitivate, se vor desfășura săptămîna 
viitoare, în zilele de 23—25 iunie.

® PRELIMINARIILE „INTER
REGIONALELOR" LA JUNIORI.— 
La Alba Iulia s-au jucat partidele 
eliminatorii, preliminare ale etapei 
interregionale a campionatului repu
blican de juniori, în care s-au întîl- 
nit echipele campioane ale regiunilor 
Mureș—A.M. (Școala sportivă Tg. 
Mureș) și Hunedoara (Știința Alba 
Iulia). In primul meci a învins, cu 
3—2 (—6, 10, 13, —11, 6), Știinfa 
Alba Iulia, iar în cel de al doilea, cu 
-3—2 (7, 8, —4, —13, 9), echipa 
de juniori a Școlii sportive Tg. Mureș, 
care s-a calificat pentru etapa de 
j.onă mulțumită punctaverajului su
perior realizat: 62:54 față de 62:59,

Giclism

„Cupa Voința"
(Urmare din pag. 1)

lui violet (Em. Rusu) a cîștigat căță- 
rarea cu un avans de 45 s față de 
plutonul în care liderul G. Moiceanu, 
văzîndu-și pusă în pericol șefia, a 
acționat prompt.

în următorii 20 de kilometri am 
asistat la o luptă extrem de palpi
tantă, o adevărată „vînătoare“ dusă 
de pluton în urmărirea fugarului. în 
fruntea urmăritorilor Gabriel Moi
ceanu.

Rusu a rezistat o bună 
drum, aruneînd în luptă 
energie. Pînă la urmă, 
puterilor, s-a recunoscut 
Moiceanu, care a «dăugat

bucată de 
întreaga-i 

la capătul 
învins de 

. .. .. __ astăzi noi
merite titlului său de lider. Pe stră
zile Clujului atacurile s-au succedat 
cu repeziciune. Mai proaspăt, Ion 
Cosma a cîștigat etapa. CLASAMENT; 
1. I. Cosma (Dinamo I) 2h38:07, 2. G. 
Moiceanu (Dinamo I), 3. I. Ardeleanu 
(Steaua I) și încă 25 de alergători în 
același timp cu învingătorul, in cla
samentul general conduce MOICEANU 
cu 16h24:57, urmat la 34 s de Rusu 
(Dinamo II) și la 51 s de Cosma. în 
fruntea celor 13 echipe se află DI
NAMO II.

Sîmbătă caravana se deplasează la 
Sibiu urmînd ca după amiază, să 
parcurgă etapa a VII-a Sibiu — Căli- 
mănești. Duminică are loc ultima eta
pă Rm, Vîlcea — București. Sosirea 
în Capitală va avea loc in jurul orei 
17, pe cal. Victoriei la Palatul C.E.C.

Etapa a 
ac

KBEEâM

DINAMO
Duminică, în campionatul republi

can de rugbi va avea loc o nouă 
etapă a... restanțelor. Dintre cele trei 
meciuri programate, unu] reține în 
mod deosebit atenția: cel dintre Dina
mo și Steaua de pe stadionul Repu
blicii (ora 10,45).

Un derbi care aproape că nu mai 
trebuie să fie prezentat. Dinamo vine 
după o excepțională performanță rea
lizată doar cu o săptămînă în urmă, 
cînd a cucerit „Cupa campionilor eu
ropeni*. Maniera spectaculoasă în 
abordează dinamoviștii jocurile 
campionat — mai ales cînd au 
față adversari de talia lor — 
îndeobște cunoscută. Misiunea 
lui pregătit de Titi Ionescu nu
însă de loc ușoară, dat fiind faptul 
că după meciul cu S.U. Agen au in
tervenit unele indisponibilități care 
se resimt, a lui Stoica îndeosebi. Pe 
de altă parte. Steaua, care a pierdut 
surprinzător partida de la Constanța, 
cu Farul, va face eforturi maxime 
pentru a-și apropia victoria și a-și 
recîștiga simpatiile de care se bucu
ră în lumea sportului cu balonul 
oval. In perspectivă, un meci

care 
din 

in 
este 
XV 
este

KtC

UN DERBI DE MARE ATRACȚIE
PE STADIONUL REPUBLICII

STEAUA
mare atracție, deschis oricărui rezul
tat. Arbitrează : Pellegrino d?Ecclessis.

înaintea jocului, cele
se prezintă astfel :

2. Dinamo 8
3. Steaua 9
Tot pe stadionul

„deschidere* 1„
Steaua (de la ora 9), va avea 
partida dintre Grivița Roșie și Gloria, 

și ultima

două echipe

1 110:25
2 106:45 

uivnul Republicii, 
la meciul Dinamo

7 0
6 1

22
22
in

loc

mai exact dintre prima 
clasată:

1. Grivița Roșie 9 8 1
12. Gloria
Campioana tării pe 1966, care de

ține o formă bună, păstrează evident 
prima șansă. Arbitru de centru: Au
rel Gageatu.

Cea de a treia partidă se va desfă
șura la Cluj, între Agronomia și Rul
mentul Bîrlad. Un bun prilej pentru 
clujeni de a-și îmbunătăți situația 
clasament:

8. Rulmentul
11. Agronomia
Meciul va fi 

Ghiondea.

9 2 2
0 91:31
5 39:81

26
15

în

9 4 0
9 3 0

condus

17
15

5 63:83
6 30:54
de Nicolae

Unde mergem?

• BASCHET. — Sala 
— Sel. Gwardia (Polonia)

Dinamo, de la ora 18 : Dinamo București 
— întîlnîre Internațională amicală.

• NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului, de la ora 19: 
de înot dotat cu .Cupa Steaua".

• ATLETISM. — Stadionul Tinerelului, de la ora 17 : 
cu handicap în organizarea comisiei orășenești.

• FOTBAL. — Stadionul Dinamo, de la ora 17,30: 
Victoria — C.F.R. Pașcani (cat. B).

Concurs

Concurs

Dinamo

• NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului, de la ora 11: Steaua — 
I. C. Arad și I.C.F. — Mureșul Tg. Mureș — meciuri in cadrul 
campionatului republican de polo ;

Bazinul Dinamo, de la orele 9,30 și 17: Concurs de înot dotai 
cu .Cupa Dinamo".

• RUGBI. — Stadionul Republicii, de la ora 9 : Gloria — Gri’ 
vița Roșie și Dinamo — Steaua — meciuri în cadrul campiona
tului republican.

• LUPTE GRECO-ROMANE. — Sala Dinamo, de la ora 10,30* 
Dinamo București — Dynamo Berlin — întîlnire internațională 
amicală.

• ATLETISM. — Stadionul Tineretului, de la ora 8,30: Con
curs cu handicap în organizarea comisiei orășenești.

la ora 9: Concurs deCICLISM. — Velodromul Dinamo, de 
1000 ni cu start de pe loc. 
CANOTAJ. — Lacul Herăstrău, de 
cu „Cupa Universitatea". 
FOTBAL. — Stadionul Giulești, de la 

Dunărea Giurgiu (categ. C) ; Stadionul „23 August", de la ora 
17,30: Lotul reprezentativ — S. C. Karlsruhe.

viteză, 

dotate
la ora 7,30: Întreceri

ora 11 : Rapid C. F. —

Dinamo București
Dynamo Berlin

de „greco-romane

execută un spectaculos „supleuNICOLAE MARTINESCU

a ll-a in campionatul categorieiEtapa

Loto —Pronosport
Duminică, in sala Dinamo SUCCESUL TRAGERII AUTOTU

RISMELOR LOTO DIN 6 IUNIE 
1967

0 întîlnîre atractivă

Sala Dinamo din Capitală va 
găzdui duminică dimineața, cu în
cepere de la ora 10,30, întîlni- 
rea internațională de lupte greco- 
romane dintre echipele cluburilor 
Dynamo Berlin și Dinamo Bucu
rești. Partida se anunță deosebit 
de interesantă, în componența ce
lor două formații figurînd spor
tivi de valoare cum sînt : K. 
POHL — campion european (Essen 
1966), locul 3 la C.E. de la Minsk,
H. PULS — vicecampion european 
(Minsk 1967), F. SCHULZE, locul 
5 la „europenele" de la Essen, 
P. WISMER (Dynamo Berlin), N. 
MARTINESCU, ' 
GH. POPOVICI, 
C. TURTUREA 
iești).

Sportivii noștri susțin, cu a- 
ceastă ocazie, cea de-a 25-a întîl
nire internațională (de la înfiin
țarea echipei — 1948).

Iată formațiile : DYNAMO BER
LIN : cat. 52 kg — F. Schulze; 
cat. 57 kg — H. Puls; cat. 63 kg
— R. Schroter f cat. 70 kg — K. 
Pohl ; cat. 78 kg — P. Miiller 
(M. Schremming); cat. 87 kg — 
T. Hener ; cat. 97 kg — R. Wach- 
zel ; cat. + 97 kg — P. Wismer. 
DINAMO BUCUREȘTI: cat. 52 kg
— C. Turturea; cat. 57 kg —
I. Aiionescu; cat. 63 kg — Gh. 
Gheorghe,- cat. 70 kg — I. Ena- 
che (L. Buha); cat. 78 kg — O. 
Staicucat. 87 kg — FI. Cior- 
cilă; cat. 97 kg — Gh. Popovicl ; 
cat. 4- 97 kg — N. Martinescu.

I, ALIONESCU, 
FL. CIORCILA, 
(Dinamo Bucu-

MÎINE, LA TG. MUREȘ
——cawrurwii iii iiiiwi m— îmi   r

doua a campionatului 
viteză pc circuit

și duminică, în 
la 
II-a eta- 

de echilibrate se 
„triunghiularele" : Petro-

Sîmbătă 
pionatele categoriei B 
se va disputa cea de-a 
pă. Deosebit 
anunfa
Iul Ploiești — C.S.M.S. Iași — 
Flamura roșie Tulcea (la Tulcea), 
Carpați Sinaia — Muscelul Cîm- 
pulung — C.S.M. Reșița (la Re
șița), Mureșul Tg. Mureș — Cri- 
șul Oradea — Chimistul Baia Ma
re (la Baia Mare) la „greco-roma
ne" ; Rapid București — Metalul 
Tîrgoviște — C.S.M. Reșița (La 
Reșița) la „libere".

Amatorii sportului luptelor din 
Capitală vor putea urmări dumi-

cam- 
lupte

nică dimineața întîlnirile 
„greco-romane" dintre C.S.O. 
teșii — Tractorul Rădăuți — Pro
gresul București.

Programul etapei a II-a mai cu
prinde următoarele 
„greco-romane" : 
structorul Hunedoara
Oradea — C.S.M. Cluj), la Mar- 
ghita (I.G.O. Baia Mare — Vago
nul Arad — Metalul Marghita) : 
„libere" : la Călugăreni (Progresul 
Brăila — Metalul București — 
Tractorul Călugăreni), la Medgi
dia (Electroputere Craiova — 
Energia Constanța — I.M.U. Med
gidia).

Pi-

I
meciuri : 

la Cluj (Con- 
A.S.A.

I
I
I
I
I
I

Finalele campionatelor republicane
(Urmare din pag. 1)

„neutrii* Eugenio Grosso—Italia 
Cent Wladislaw—Polonia, ultimul 

ieri, în Capitală. Azi,
Și 
sosind deja, 
la ora 9, va avea loc la sediul fe
derației de specialitate tragerea Ia 
sorti a meciurilor din primele două 
reuniuni.

în acest timp, pregătirile compe
titorilor au intrat în faza finală. 
La Steaua ca și la Dinamo, cluburile 
cu cei mai multi finaliști, optimis
mul este general.

I

Etapa a doua a 
republican de viteză __ ___
avea loc mîine dimineață la Tg. 
Mureș. La startul probelor se vor 
alinia cei peste 80 de alergători din 
Capitală și din provincie rămași în 
cursa pentru titlu. Clasamentele ce
lor șapte probe, înaintea etapei de 
mîine arată astfel : cl. 7o cmc : 
1. I. Mihaly 8 p., 2. E. Schlesiger
® p., 3. A. Ballo 4 p.; cl. 125 cmc : 
1. T. popa 8 p., 2. C. Pescaru 6 p., 
3. P. Pascotă 4 p.; cl. 175 cmc ; 1 FI 
Ștefan 8 p., 2. N. Ciolpan 6 p.. 3 C. 
Pescaru 4 p.; ci. 250 cmc ; 1 Al. 
lonescu-Crlstea 8 p., 2. p. Paxlno
• p.. 3. L. Ștefanovlcl 4 p.; cl. 350 
drac : 1. p. paxino 8 p., 2. Al. lones- 
«1-Crlstea 6 p„ 3. Fi. Ștefan 4 p.; 
<*■ MO cmc ; i. v. Szabo 8 p., 2. Gh.

campionatului 
pe circuit va 

I la Tg.
Voiculescu 6 p., 3. E. Keresteș 4 p.; 
ataș : I. Dănescu — Keresteș 8 p., 
2. Enescu _ Dlțescu 6 p., 3. Tăna- 
se _ Carabăt 4 p.

In afară de cei menționați mal 
sus vor avea un cuvînt de spus șl 
Al. Oprea — campionul cl. 70 cmc, 
M. Termentu (cl. 125 cmc), I. Pas
cotă. D. Turbach (cl. 250 cmc). Gr. 
Berenl, Fl. Bejan, W. Hirschvogei, 
I. Ionescu (cl. 350 cmc), Șt. Ianco- 
vlci, E. Huszar, I. Papp (cl. 500 
cmc) care vor încerca să se reabili
teze în fața suporterilor pentru in
succesul înregistrat în prima etapă 
cînd, datorită unor defecțiuni me
canice, au fost nevoițl să se mul
țumească cu locuri sub posibilită
țile lor.

PE BLOCSTARTURI...
La sfîrșitul acestei săptămîni, celor 

mai buni înotători bucureșteni le sînt 
rezervate două interesante competiții. 
Astă-seară (Ștrandul Tineretului de 
la ora 19) ei vor putea lua startul în 
cadrul competiției dotată cu „Cupa 
Steaua”, iar mîine (piscina olimpică 
din șos. Ștefan cel Mare) ei se vor 
reîntîlni în cadrul „Cupei Dinamo“.

— „în ultimul timp, ne relata 
Ion Chiriac, antrenorul principal al 
„steliștilor*, în secția noastră s-a 
dus o luptă hotărîtă pentru promo
varea unui box de calitate. Titlul 
de campioană deținut în prezent de 
Steaua, cu și cele trei centuri cîști- 
gate anul trecut de Ciucă, Gîju și 
Chivăr îmi întăresc convingerea că 
săptămîna viitoare „elevii* mei vor 
obține cel puțin 4 titluri. Mergem 
la sigur la categoria muscă (deși 
Ciucă absentează) și la „cocoș*. De 
asemenea, am mare încredere în Ili
escu (cat. pană), Chivăr (cat. mij
locie) și. rsă nu vă surprindă, în tî 
nărui Silberman (cat. ușoară), care 
va face, cred, multe zile grele... 
consacraților*.

Mai... zgîrcit la vorbă ca de obicei, 
veteranul Constantin Nour ne-a spus 
doar atît: „îi vom învinge și de data 
aceasta pe boxerii de la Steaua, veți 
vedea! Am cîțiva băieți (Antonia, 
Bădoi, Covaci, M<^nea, Mariuțan) 
cu care merg la sigur!...*

Cine va avea dreptate?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

Tragerea autoturismelor Loto din 
6 iunie 1967 s-a bucurat de un de
osebit succes, înregistrîndu-se 24 
de câștigători de autoturisme, 77 de 
cîștiguri a cite 7 211 lei fiecare, 
11 351 de cîștiguri a cite 50 lei și 
40 de cîștigători de excursii în 
R.S.F. Iugoslavia.

Iată lista celor 24 de cîștigători 
de autoturisme de la această tra
gere :

Flat 1800 : Teodor Pleșca — com. 
Săvîrșini — Banat, Constantin Bu
cea — Sibiu, Gheorghe Durr.a — 
com. Sălia de Cîmpie — Luduș, 
Gheorghe Tatulescu — com. Gura 
Teghii — Cislău, Artimon Pitica- 
ru — com. Vatra Moldoviței — 
Suceava și trei participant! din 
București: loan Gheoca, Ionel Nei- 
cu, Speteanu Trandafir + N. Pas- 
cu și Pricope Leu.

Renault 16 : Ionel Albu — Li- 
pova, Nicolae Sîrbu — Sibiu, Ilia 
Dinică, corn. Cotești — Focșani, 
Gheorghe Mignea — Brad, Iulia 
Kroftșik — Sighetul Marmației, 
Marcel Niculescu — Craiova și 
Mihai Duduman — Ploiești.

Fiat 850 : Marin Cioară — Reși
ța, Alexandru Farkaș — Brașov, 
.Eugen Andronie — Călărași, Cor
nel Farcaș — Oradea, Ioan Creț — 
com. Bixad — Oaș, și Dumitru 
Mutulescu — București.

Trabant 601 : Mircea A. Nicoles- 
cu — Buzău și Stelian Niculescu 
— București.

Ciștigătorii autoturismelor vor 
fi încunoștințați în scris cînd să 
se prezinte pentru a-și ridica pre
miile.

★
Plata premiilor la tragerea auto

turismelor Loto din 6 iunie 1967 
se va face astfel : în Capitală 
începînd de marți 20 iunie prin 
casieriile proprii Loto-Pronosport 
și aproximativ de vineri 23 iunie 
1967 prin mandat poștal.

în țară —? începînd aproximativ 
de joi 22 iunie 1967 prin casele 
raionale CJE.C. și aproximativ de 
sîmbătă 24 
poștal.

iunie 1967 prin mandat

LOTO
50 71 55 40

DIN 16 IUNIE 1967
25 85 21 32 15 53 23 39
PREMII: 948.533 lei 

următoare va avea loc
FOND DE
Tragerea 

vineri 23 iunie 1967, la București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 21 DIN 11 IUNIE 1961
Premiul excepțional : 1 variantă a

75.00» lei (1 • • ---- •
3.500 lei) :

Categoria 
Categoria 
Report la
Premiul excepțional a fost obținut 

de participantul ABRUDAN VASILH 
din Satu-Mare.

Plata premiilor pentru concursul 
Pronosport nr. 23 din 11 iunie 1967 
începe marți 20 iunie 1967.

In țară începe aproximativ în ziua 
de vineri 23 iunie 1967 șl se face timp 
de 45 de zile de la data concursului.

autoturism Renault 16 șl 
a II-a 3,5 a 22.439 lei ;
a in-a 54,5 a 2.161 lei. 
categoria I : 65.449 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport



CAMPIONII. VAZUȚl DE NEAGU RADULESCU :

De la stingă spre dreapta: Răducanu, Greavu, Andrei. Motroc, Lupescu, C. Dan. Dinu, Codreanu, lonescu, Ja
maischi, Dumitriu, Kraus, Georgescu, Neaga, Năsturescu, Valentin Stănescu, Victor Stânculescu, Emerich Vogi

SA ASCULTAM POVESTEA RAPIDULUI...
Așadar, RAPID ! Pentru prima dată titlul de campioană a României 

la fotbal a poposit în Ciulești, pe... malurile podului Grant. Felicitări 
campionilor și urări pentru rezultate cit mai frumoase în „Cupa cam
pionilor europeni" ! Dar să vedem care a fost drumul parcurs în ul
timii ani de Rapid, Ne-am adresat — se putea altcuiva ? — antreno
rului principal Valentin Stănescu. Am vrut să-l punem cîleva întrebări. 
N-a fost nevoie. Timp de aproape două ore „Tinel" mi-a depănat po
vestea Rapidului, a echipei cu cei mai mulți și mai entuziaști suporteri, 
care, în sîîrșit, după 47 de ani de așteptare, a gustat din cupa vic
toriei.

Să ascultăm această poveste.

„TRĂIM UN VIS?"

t,De cîteva zile am impresia, și eu 
ti jucătorii, că trăim un vis, că, 
parcă... sîntem tot secunzi! Dar me-' 
reu vine cite cineva, ne stânge mina, 
ne îmbrățișează, ne felicită PENTRU 
TITLU! Sîntem campioni! Mare lu
cru ! Prea am fost mereu pe locul 
II, Și in „Sportul popular" a apărut 
lista... eșecurilor noastre de pînă 
acum. Mereu II, II. II... Ajunsese

GOLGETERIl RAPIDULUI

15 GOLURI : Ion lonescu — 4 din 
penalti,

12 GOLURI : Dumitriu II.
3 GOLURI : Năsturescu.
2 GOLURI : Jamaischi, Codreanu, 

Kraus.
1 GOL : Dinu, Neagu, Lupescu.

o obsesie. Am secondat toate echi
pele din tară, începînd cu Ripensia ■

In 63/64, cu 33 p., ne-am clasat 
pe locul II, după Dinamo București. 
A fost anul în care eram cel mai si
gur că nu vom pierde campionatul. 
Am cîștigat la un moment dat 8 
jocuri consecutiv, timp în care am 
marcat 18 goluri fără să primim 
vreunul. De aceea, la 14 iunie 1961 
— cum aș putea uita vreodată ziua 
tind...

...A APĂRUT GALAȚIUL !
Meciul cu Siderurgistul, echipă 

care lupta pentru „un loc sub soare", 
s-a dovedit foarte dificil pentru noi. 
Și am fost învinși cu 1—0. La al 
nouălea joc, „seria" noastră n-a mai 
ținut. începusem să am îndoieli asu
pra capacității echipei. în schimb, 
după trei zile, la Belgrad, România 
învingea echipa olimpică a Iugosla
viei cu 2—1, în formația noastră 
jucînd toți rapidiștii mei! Puteam 
să nu mă încred, mai departe, în 
băieți, cu toate că meciul pierdut la 
Galați ne-a costat campionatul ?

în 64/65, cu 37 p, eram tot pe lo
cul II și tot după Dinamo. 14 etape 
echipa nu a cunoscut înfrîngerea! 
în a 15-a am pierdut cu 4—1 la 
Brașov. Și din nou a zburat titlul 
în „Ștefan cel Mare". De fiecare 
dată toată lumea ne vedea campioni 
și capotam cînd te așteptai mai pu
țin. Așa a fost și atunci cînd titlul 
a revenit Petrolului. Tot timpul, 
cursă de urmărire Rapid—Petrolul. 
Cînd eram aproape siguri, din nou 
Galațiul, cu Siderurgistul lui, ne-a 
făcut de rușine, de data asta chiar 
la București, învingîndu-ne cu 2—11

66/67, al 49-lea campionat al țării. 
La începutul lui am declarat presei 
că:

NU MAI ȚINTIM TITLUL !
Perfect adevărat. După ce trei 

ani te împotmolești la mal, trînd 
nevrînd începi să ai „complexe". Oa

meni sîntem! Și atunci, împreună cu 
Ciogli-baci (n.r. consilierul tehnic al 
echipei, Emerich Vogi) și cu Pictor 
(n.r. Stânculescu, antrenorul secund) 
am hotărît ca prima noastră grijă să 
fie, de data asta, să jucăm bine. 
Și pentru a reuși, s-a lucrat mai 
mult ca altădată la îmbunătățirea 
organizării jocului și la punerea la 
punct a pregătirii jucătorilor.

Dorința de a cîștiga campionatul 
ne-a venit, ca să zic așa, pe drum. 
Mai precis, după meciul de la Arad 
(n.r. în etapa a XV-a, Ia 12 martie) 
cînd am învins pe U.T.A. cu 2—1. 
Ne-am dat seama că dacă în urmă
toarele cinci etape vom reuși 9—10 
puncte, putem veni pe locul întîi. 
Și așa a fost: în etapa a XX-a a- 
veam patru puncte avans față da 
craioveni. ,

Aveam însă și experiența campio
natului anterior cînd. la un moment 
dat, cinci puncte ne despărțeau de 
Petrolul și, totuși, am pierdut. Ce 
s-a întîmplat în acest retur? Pen
tru a da răspunsul mă întorc înapoi 
cu cîțiva ani cînd Rapid, echipa ca
racterizată printr-un ridicat grad de 
pregătire tehnică, a reușit — în ca
drul sistemului său de joc — me
ciuri frumoase și, unele, chiar de 
mare spectacpl. în vremea aceea, de 
dragul spectacolului, unii jucători 
(mă gindesc în special la Dumitriu), 
uitau... să cîștige, să marcheze a- 
dică, și titlul își găsea alt sediu. 
Anul acesta, văzînd că tricourile de 
campioni ne surind din nou, am re
nunțat cu toții, antrenori și jucători, 
la jocul bazat mai mult pe spectacol 
decît pe rezultat și am trecut la 
unul mai economic, în care accentul 
a fost pus pe întărirea apărării. 
Extremele au fost mult retrase, iar 
mijlocașii și atacanții au căutat să 
speculeze orice situație de gol creată. 
Totodată, am „cîștigat" un jucător 
care ne-a fost de mare folos în acest 
retur: Dumitriu. Zic „l-am cîștigat" 
pentru că el s-a maturizat, a luptat 
mai mult ca altădată și, mai presus 
de toate, a marcat goluri (pînă în 
această primăv ară Ț>cu piui Dumitriu— 
lonescu, care are la bază o bună 
tehnicitate și o perfectă înțelegere, 
avea un singur realizator: lonescu). 
în echipă, Niki a primit rolul de 
coordonator. Și astfel,

IATĂ-NE CAMPIONI !
Da, sîntem campioni! Revin mereu 

la această idee. Care au fost cali
tățile a căror sumă ne-a urcat în 
vîrful piramidei? Desigur, cele teh- 
nico-tactice, în primul rînd. Apoi, 
cele psihice. Nu e ușor ca patru ani 
la rînd să lupți cu încăpățînare pen
tru același țel, pentru realizarea unui 
vis care aci se apropia, aci se în
depărta de noi. Nu vreau să le uit 
nici pe cele fizice. Dar cred că mai 
mul: decît orice au contat dragostea 
pentru clubul unde au învățat fot

bal, dăruirea totală a tuturor celor 
18 fotbaliști folosiți, dar mai ales 
a celor din echipo standard, care 
joacă împreună cam de cînd am ve
nit antrenor la Rapid. Și dacă uneori 
calitatea fotbalului nostru n-a fost 
la înălțimea unei formații ce aspira 
la titlu, cred că aceasta se datorește 
— totuși — stării psiho-nervoase a 
jucătorilor, care doreau să cîștige, 
în sfîrșit, acest titlu. Dovada cea 
mai mare au făcut-o în meciurile- 
cheie ale campionatului, cele cu Di
namo București, cu Steaua, cu Petro
lul. în această primăvară, in cele 
14 meciuri de campionat (inclusiv 
cel cu Petrolul din tur, disputat 
în februarie) și în cele trei de cupă. 
Rapid n-a pierdut decît o dată, la 
Cluj, în fața Universității.

Cu toate că, la un moment dat, 
au existat jucători cu o formă mai 
slabă, nu i-am scos din formație, 
ci am căutat să-i readucem în forma 
care i-a consacrat. Exemplele cele 
mai elocvente: Dan, Greavu, Codrea
nu, Jamaischi, lonescu.

SÎNT MULȚUMIT,
extrem de mulțumit de comporta
rea fotbaliștilor mei, care au făcut 
dovada că s-au maturizat intr-adevăr.

CARTEA DE VIZITA A ANTRE
NORILOR...

VALENTIN STĂNESCU, născut la 
28 noiembrie 1922. A debutat la Olim
pia București, unde a jucat între 
1933—1942 ; a mai jucat la Sportul 
Studențesc București (1942—1946), 
Carmen București (1946—1947) și Ra
pid București (1947—1953). Cariera de 
antrenor și-a început-o la echipa 
M.C.F. (1953—1958). A antrenat apoi 
Unirea Focșani (1958—1959), Metalul 
Tîrgoviște (1959—1963) și, din 1963, 
Rapid București. De 5 ori interna
țional A.

VICTOR STÂNCULESCU, născut la 
2 iulie 1934, absolvent I.C.F. între 
1957—1962 profesor la Șc. sp. nr. 2 
București și antrenor la echipa de 
fotbal a școlii. Din 1962 — la Rapid.

...ȘI A JUCĂTORILOR

RADUCANU Necula : născut la 
10.V.1946, de 9 ori internațional în e- 
chipa de tineret ; LUPESCU Nicolae: 
17.XII.1940, 1 A, 1 B, 14 T, 4 J ; MO- 
TROC Ion : 14.11.1937, 2 A, 9 T, 8 J ; 
COE Dan : 8.IX.1941, 27 A, 3 T, 1 J ; 
GREAVU Iile : 19.VII.1937, 22 A, 4 T, 
2 J ; DINU Constantin : 14.V.1943,
1 A, 13 T, 4 J ; JAMAISCHI Cons
tantin : 10.11.1945, 1 B, 13 T, 6 J î 
NĂSTURESCU Constantin ; 2.X.1940,
2 A, 9 T, 8 J ; DUMiTRIU Emil : 
5.XI.1942, 5 A, 12 T. 7 J ; IONESCU 
ion : 5.IV.1938, 16 A, 2 T ; CODREA
NU Teofil : 1.II.1941, 2 A, 12 T, 4 J ; 
ANDREI Marin : 22.X.1940. 4 A, 1 B, 
6 T, 4 J ; ȘTEFAN Vasile î 23.X.1948,
1 B, i T, 7 J ; COSTEA Savu : 17. VI.
1947 ; MITROI Paul : 7.VII.1947 ;
GEORGESCU Nicolae : 1.1.1936, 18 A,
2 B, 4 T, 9 J ; KRAUS Viorel : 5.III. 
1940, 2 T ; NEAGU Alexandru : 19. 
XII.1948, 6 J.

S-a reușit ca individualitățile valo
roase pe care le avem să se subor
doneze și să se încadreze total în 
concepția de joc a echipei. Acest 
retur a evidențiat două elemente ti
nere, portarul Necula Răducanu și 
atacantul Alexandru Neagu. Cu o 
pregătire și mai serioasă și cu a- 
cordul lor total (mă refer la viața 
extrasportivă), ei vor deveni, cred, 
jucători de baz/ă nu numai ai Rapi

dului, ci și ai loturilor reprezenta
tive.

Nu vreau să fac altă remarcă pri
vind comportarea individuală a ju
cătorilor. Aproape fiecare a avut 
perioade mai bune sau mai slabe în 
acest campionat. Meritul cîștigării 
titlului este al tuturor, în egală mă' 
sură. Atunci cînd unii, cum v-am 
spus, n-au avut forma cea mai buna.

FORMAȚIA STANDARD

Răducanu (24) — Lupescu (26), Mo- 
troc (25), C. Dan (26), Greavu (25) — 
Dinu (23). Jamaischi (21) — Năstu
rescu (25), Dumitriu II (26), Ion 
lonescu (22), Codreanu (23).

Au mai jucat : Andrei (4), Ștefan 
(3), Costea (1). Mitroi (3), N. Geor
gescu (6), Kraus (12), Neagu (8).

în paranteze — numărul de me
ciuri în care jucătorii au îmbrăcat, 
în acest campionat, tricoul Rapi
dului.

ceilalți au luptat cu puteri înzecite 
căutînd să suplinească și sarcinile 
de joc ale celor ce nu-și puteau a- 
duce tot aportul.

Vreau să mulțumesc din toată ini
ma colaboratorilor mei, antrenorului 
emerit Emerich Vogi și prof. Victor 
Stânculescu, pentru abnegația și dra
gostea cu care m-au ajutat, alcătu
ind împreună un colectiv sudat, care 
a reușit ca, în sfîrșit. să descre
țească frunțile suporterilor noștri.

Sînt profund impresionat de dra
gostea cu care cei mai înflăcărați su
porteri ai noștri ne-au susținut pe 
parcursul acestui campionat, totul cul- 
miriind cu acele manifestări de neui
tat de pe stadionul din Ploiești și 
de la București, pe Calea Griviței, la 
stadionul Giulești, la Gara de Nord.

Cîștigînd campionatul

DATORIILE Șl OBLIGAȚIILE
noastre sînt mult mai mari ca pînă 
acum. Avem de apărat un titlu. în 
plus, avem dorința fermă ca în 
„Cupa campionilor europeni" să re
ușim mai mult decît au făcut pînă 
acum celelalte echipe românești. 
Aceasta ne obligă pe noi, tehnicienii, 
pe jucători, ca și pe ceilalți factori 
care ne înconjoară, să facera totul 
pentru realizarea acestui țel, să con
tribuim la mult așteptata redresare 
a fotbalului nostru.

închei, rugîndu-vă să mai avem 
o discuție după consumarea etape
lor ce mai sînt de disputat în „Cupa 
României", cupă pe care — sincer 
vă spun — dorim, atlt eu cit si 
Jucătorii și suporterii, să stea anul 
acesta în vitrina clubului Rapid".

MIRCEA TUDORAN

ACTORI - SUPORTERI
„Micro-festivitate“, marți după- 

amiază, pe stadionul Progresul.
Actori ai Teatrului Național (sub 

al cărui patronaj cultural se află 
echipa Progresul București) au ve
nit să se întîlnească cu jucătorii e- 
chipei lor preferate. Artistul po
porului Grigore Vasiliu-Birlic, regi
zorul Armand Stambuliu, actorii 
Coca Andronescu și Florin Piersic 
au oferit, din partea colectivului

Ultimul act
in categoriile 

B și C
Stagiunea fotbalistica 1966— 

1967 este pe sfîrșite. Au mai 
rămas în scenă, dar numai pen
tru ultimele... replici, echipele 
din categoriile B și C ; în general, 
reptliei firești, decurgind din ro
lul spus pînă acum, așa încît, 
cu mici excepții, spectatorii pot 
anticipa de pe acum deznodă
minte!

Așa de pildă. IN CATEGORIA 
B, seria I, pasionantul duel Di
namo Bacău—-Siderurgistul este 
practic încheiat Cedînd „acasă“ 
în fața Flacârei Moreni. fotba
liștii gălățeni au pierdut orice 
speranță la locul l, întrucît este 
foarte greu de presupus că ei 
mai pot să întreacă (în depla
sare) pe băcăuani la 5 puncte 
diferență. Mai ales că băieții lui 
Teașcă, eliberați de emoții, vor 
să sărbătorească printr-o victorie 
în fața publicului local promova
rea lor în prima categoric a țării.
1. Dinamo Bacău

25 14 6 5 43-18 34
2. Siderurgistul Calați

25 13 6 6 38-22 32
în scria a 11-a, atît liderul, 

A.S.A. Tg. Mureș, cît și urmă
ritoare» lui. Minerul Baia Mare, 
evoluează în deplasare: la Timi
șoara și, respectiv, Cîmpia Turzii. 
Firește, mureșenii sînt mai a- 
proape de cucerirea locului I, de
oarece ei au un punct avans și — 
pentru orice eventualitate — și 
un golaveraj net superior. De 
partea cealaltă, ca să revină in 
categoria A, echipa lui Sasu tre
buie să mizeze atît pe forțele pro
prii (o victorie în dauna Indus
triei sîrmei C. Turzii) cît și pe... 
înfrîngerea actualului lider Ia 
Timișoara
1. A.S.A. Tg. Mureș

25 15 6 4 40-13 36
2. Minerul Baia Mare

25 16 3 6 37-21 35
Și mai simplu se prezintă lu

crurile în cele patru scrii ale ca
tegoriei C, unde Victoria Roman 
(seria Est), Portul Constanta (Șe
ii a Sud), Metalul Hunedoara (Se
ria Vest) și Olimpia Oradea 
(Seria Nord) sînt deja virtuale 
promovate în categoria secundă. 
Așa încît meciurile lor (intere
sant ! — toate în deplasare) cil 
Unirea Focșani, Progresul Cora
bia, Victoria Tg. Jiu și, respectiv, 
Arieșul Turda, constituie o sim
plă formalitate.

La periferie. în toate seriile 
(atît la B cît și la G) este cu
noscută una din cele două echipe 
care retrogradează : Otelul Galați 
(cat. B seria 1), Unirea Dej (cat. 
B seria a Il-a), Locomotiva Iași 
(cat. C, seria Est), C.F.R. Ro
șiori (cat. C, seria Sud), Auto- 
rapid Craiova (cat. G- seria 
Vest) și Voința Reghin (cat. G, 
seria Nord).

Celelalte echipe, tot cîte una 
din fiecare serie, care Ie vor în
soți le vom cunoaște abia dumi
nică.

ȘT IRI9ȘTIRl
DINAMO VICTORIA — C.F.R. 
PAȘCANI, AZI PE STADIO

NUL DINAMO
Meciul Dinamo Victoria 

București—C.F.R. Pașcani se 
dispută astăzi, pe stadionul Di
namo, de la ora 17,30.
DESCHIDERE LA MECIUL LO
TUL REPREZENTATIV — S. C.

KARLSRUHE
Mîine pe stadionul „23 Au

gust", în deschidere la partida 
Lotul reprezentativ — S. C. 
Karlsruhe, (R. F. a Germaniei) 
sînt programate următoarele 
jocuri : Ora 15 : Rapid—Progre
sul (echipele de copii) ; ora 16 : 
Șc. sp. Nr. 2—Rapid (juniori).

teatral, cupe celor mai merituoși 
jucători : Viorel Mateianu, Nicolae 
Oaidă, Petre Mindru și Victor Maf- 
teuță.

Jucătorul Petre Mîndru a mulțu
mit oaspeților pentru gestul lor și 
s-a angajat, in numele echipei să 
ofere în viitor, atît celor prezenți 
cît și tuturor simpatizanților echi
pei, satisfacții rr.ult mai mari decît 
cele de pînă acum.



opicu■TZ
Oglinda concursurilor de selecție arată:

G/MNAST/CĂ

O LIPSĂ ACUTĂ
Popicarii români au avut — după 

cum se știe — o frumoasă compor
tare la ultimele campionate mon
diale, obținînd 3 din cele 6 titluri 
puse în joc. Pentru a menține și a 
mări prestigiul cuceriț în. arena in
ternațională, F.R.P. se gîndește de 
pe acum la viitoarele „mondiale** 
(1968 — Austria). In acest scop, în 
urma unor trialuri șl concursuri ofi
ciale, au fost alcătuite loturile re
publicane de perspectivă. Iată com
ponența acestora : feminin — Ținea 
Balaban. Elena Lupescu, Elena 
Trandafir, Cornelia Mpldoveanu, 
Crista Szocs, Ana Marcu, Florica 
Neguțoiu, Margareta Szemanl, Eleo
nora Nicolaescu, Victoria MarKal, 
nona Gyiarfaș, Edith Nagy, Ilze 
Schmidt, Viorica Orghldan, Marla 
Stanca Ildico Zsizsik, El-isabeta 
Deak, Livia Reștemeanu ; masculin 
— P Purje, D. Dumitru, C. Rădu- 
lescu. V. Măntoiu, I. Micoroiu, C. 
vînătoru, A. Șucatu. A. Chirllă, Gh. 
Silvestru, D. Kridor șl Gh. Rește
meanu.

După cum se POgte vedea, numă
rul jucătqrilpr vizați pentru viitoa
rea ediție a campionatelor mondiale 
este mult mai mic decît cel al fete
lor, deși evoluția reprezentativei 
masculine în întîlnirile susținute in 
acest an a fost total necorespunza- 
toare. ceea ce a pus problema îm
prospătării echipei naționale, in a- 
cest. sens s-au organizat o serie de 
concursuri de verificare a elemen
telor tinere care, însă, n-au dat roa
dele așteptate de. selecționeri. A- 
ceștia și-au pus apoi speranțe In 
fazele superioare ale campionatului„Duminici cultural-sportive"

— Ne scriu corespondenții —
hii mullen sate, au devenit frec

vente și, se bucură de, apreciere 
„dumijiicile. cultural-sportive* . 
formă deosebit de- eficientă de- a- 
tragere a tinerilor pe terenul de 
sport. Corespondenții noștri, ne-au 
relatat în, scrisorile lor multe as
pecte de la. acesțe. manifestări.

★

Pentru sezonul de vară. Consi
liul raional UCFS. Piatra. Neanjî 
și-a propus să organizez^ în co
laborare cu Comitetul raional pen
tru cultură șț artă, mai multe 
„duminici culțural-sportive44. 0- 
biectivul urmărit este, pe. lingă 
petrecerea în mod util și plăcut 
a timpului liber de către țăranii 
cooperatori,^ antrenarea unui nu
măr cît njai mare de tineri la 
practicarea sportului. ‘ Acțiunile 
de pînă acum au avut un mare 
ecou în rîndul oamenilor muncii 
de pe ogoare. In comuna Girov, 
cu prilejul unei recente „duminici 
culțural-sportive44 s-au îptrecut 
pește 200"de tineri dp aici și dm 
comunele vecine. Sporturile prefe
rate : fotbalul, handbalul, voleiul 
și atletismul. Asemenea, acțiuni 
au avut loc- și. în comunele Roz.- 

•nov-, Tarcău, Negrești și Bipaz.. La 
următoarele „duminici cultural- 
sportive* vor participa echipe și 
sportivi fruntași din asociațiile și 
cluburile orășenești, care vor sus
ține demonstrații în fața sătenilor.

EMIL BUCUREȘTEANU

★

Atleți, fotbalișțb, handbaliști și 
voleibaliști din patru comune ale 
raionului Horezu și-au dat — de 
curind — îptîlnire în comuna 
Răușe^hL pentru a- participa, la o 
frumoasă „duminică cult ural-spor
tivă44. Această acțiune a- sttxnij 
un viu interes printre țăranii co
operatori din localitate, care au 
venit î» număr mare (peste 1-000) 
să-și susțină făvorițit întrecerile 
au evidențiat pe sportivii, din 
Pietrari și Păușeș.ti.

D. AUREL

★

în colalioare cu căminele cultu
rale comunale, asociațiile sportive 
din Călugăreni, Vedea, Băneasa, 
Dimitrie Cantemir, Stănești și 
Gogoșari (raionul Giurgiu) au or
ganizat „duminici cultural-spor
tive*4 în programul cărora au fi
gurat întreceri de atletism, fotbal, 
oină, volei, ttîntă, handbal. Au 
participat peste T500 de tineri. 
Nu au- lîpsit jocurile distractive. 
Participanții la aceste manifes
tări’ an urmării, seara, atrif'gă* 
toare programe- artistice' prezenta
te de formațiile de amatori din 
loea-litĂțile- respective..

TIU BARBALATA

DE JUCĂTORI!
republican pe echipe, încheiat de 
curînd. Vreți să știți cu ce s-a sol
dat pentru specialiștii federației 
mult așteptata finală a campionatu
lui menționat 7 Doar cu doi noi 
sportivi (D. Kridor și Gh, Rește
meanu). și în schimb cu foarte 
multe decepții produse chiar de 
comportarea unor membri ai lotului 
republican. Cum se poate ca din 
cei peste 60 de jucători, care s-au 
întrecut Ia București în ultimul act 
al campionatului pe echipe, numai 
P. Purje, I, Micoroiu (ce ne vom 
face cînd acești veterani ai echipei 
reprezentative se vor retrage ?) și 
C. Rădulescu sa treacă de 900 p.d.» 
rezultat frecvent în marile compe
tiții ? Explicația slabelor rezultate 
trebuie căutată, în primul rînd, în 
procesul greșit de creștere a cadre
lor, cele 10 echipe finaliste înscriin- 
du-și pe foile cte arbitraj aceiași 
jucători pe care-i prezintă de ani 
de zile. Această situație se datorea
ză, mai mult sau mai puțin, unor 
fenomene de rămînere în urmă, ne
putinței tehnicienilor de a descifra 
tendințele de progres sau nevoile noi, 
determinate de poziția ocupată de 
țara noastră la ultimele campionate 
mondiale. Iată cauzele principale 
care stau la baza lipsei de jucători 
tineri și valoroși :

1. Tn jocul de popice longevitatea 
sportivă este mult mai mare decît 
la alte ramuri. Totuși, elementele fe
minine se retrag mai devreme din 
activitatea competițională, spre deo
sebire de jucătorii vîrstnici care ce
dează foarte greu locul în echipă.

2. Atingerea unor rezultate valo
roase necesită o muncă migăloasă 
și un timp îndelungat de pregătire 
pentru a se ajunge la automatizareav 
mișcărilor, care cere perseverență. 
Neîndrumați cum se cuvine, mulți 
tineri se. plictisesc și, în consecință-, 
abandonează arena. Comozi, am 
putea spune chiar indolenți, antre
norii și instructorii noștri preferă să 
lucreze cu jucătorii cu state vechi 
de activitate, In loc să crească po
picari de perspectivă, cu răbdare și 
înțelegere față de manifestările ine
rente vîrstei și. tentațiilor tinerilor 
spre sporturi mai dinamice și cu 
rezultate imediate.

3. Nu se acordă nici un fel de a- 
tenție atragerii elevilor pe arenele 
de popice.

4. In sfîrșit, sistemul compețițio- 
nal al F.R.P. nu stimulează afirr 
marea jucătorilor tineri, peexistînd 
concursuri oficiale specifica vîrstei 
acestora. Iată de' ce forul- de specia
li tale, care are o perspectivă de. 
ahsamfelu, trebuie s< intervină de
cis. și eficient- în actuala lipsă de 
jucători, organizînd cît mai multe 
concursuri rezervate juniorilor și 
tinerilor popicari.

Despre pregătirile efectuate în lo
turile* republicane; folosirea elemen
telor talentate și alcătuirea- echipe
lor naționale, vom- vorbi* în-tr-un ar
ticol următor.

TR. IOANIȚEȘCU

DOAR TREI ATLEȚI ROMÂNI LA CIUDAD DE MEXICO?
(Urinare din pag. 1)

Nici, la femei, situația’ nu este* 
eu mu.lț mai. buna. In proba femi
nină de săritura în lupgime, clasa
mentul este următorul:

6,62 Irepa^ Kirsz.ensteip (Polonia)
6,53 Ingrid Becker (R. F. a Germa

niei).
6,47 VIORICA VISCOPOLEANU (RO

MANIA)
6,40 Pamela Kilborne (Australia)
6,36 Burghild Wieczorek (R. D. Ger

mană)
6,35 Corrie Bakker (Olanda)
La sujiță tete, pe primele- locuri 

sînt clasate :
60,55* Barbara Friedrich (S.U.A.) 
57,71 Ranae Bair (S..U.A.)
56,70 MIHAELA PENEȘ (ROMÂNIA) 
56,56-ijeiga Borner (Rj). Germană)-
56,38 Danuta Tarkowska. (Polonia).. 
56,08 Lidia Jasinskaia (U.R.S.S.) 
55,54 Elvira Ozolina (U.R.S.S.) 
5Ș,50, Valentina Poppva, (U.R.S.S.) 
55,14 Birute Kaledene (U.R.S.S.) 
505 Anna. Șocspn (Australia)- 
54,50 Helga Schulze (R.D. Germană)
La această probă Marilena Ciurea 

ocupă locul-12, cu 58.86- m.
★

Dacă mîinc s-ar ține Olimpiada 
de la Mexico, atletismul nostru n-ar 
putea conta decît pe acești TREI 
atleți! Ceea ce este cu totul’ insu
ficient, mai ales dacă avem în ve
dere că la Tokio România- a cucerit 
2 medalii de aur și una de bronz, 
avînd alți trei reprezentanți clasați* 
între -primii șa-se h Este- oare exage
rat să pretindem că la Ciudad de Me
xico a deții noștri să încerce să 
reediteze succesul din 1964 ? Noi 
credem că nu, cu atît mai mult cu 
cît- condițiile de activitate pe care 
le au la dispoziție sînt mai bune 
decît cele* din> anii* trecuți !

Dar ce, fac. eeilalți atleți români,, 
candidați, pentru erjjipa olimpică, a 
țării noastre..?

Ipșif Nagbi a marcat. în 1967 
un progres spectaculos <le 1,28 nj. 
față de sezonul precedent și l-am., 
văzut aruneînd,. la încălzire* p.este. 
60 de metri Ia disc.-Dar oricît ne*ar 
bucura recentul, său record de 58,28 
m, trebuie să fim realiști, adică să 
avem în vedere că în acest an 16

Ediția din acest an, a X-a, a 
Campionatelor internaționale de 
gimnastică ale României, desfășu
rată la Cluj, a fost o competiție 
modestă din toate punctele de 
vedere. Evoluția satisfăcătoare și 
rezultatele bune ale gimnastelor 
noastre au constituit singura rază 
de lumină în bezna anonimatului 
în care a avut loc concursul.

După cum am arătat și în cronica 
întrecerii, cei mai mulți partici
pant! au fost tineri, gimnaști 
sau gimnaste din a doua sau a 
treia garnitură a țărilor respec
tive, excepție făcînd cei doi re
prezentanți ai R. D. Germane și 
sportivii noștri. In consecință, 
nivelul tehnic al competiției a 
fost scăzut, iar interesul pentru 
obținerea unui loc mai bun în 
clasament, redus. Ne întrebăm, 
în agest caz, cui i-a folosit acest 
concurs ?

Sportivilor noștri ? Nu, pentru 
că ei, mai ales fetele, n-au avut 
adversari valoroși, în compania 
cărora să-și verifice cunoștin
țele, gradul de pregătire, cu care 
că-și măsoare forțele, de la care 
să învețe ceva. Un antrenament 
arbitrat în cadrul loturilor le-ar

Recent pe stadionul. .1 Mai" din Ploiești a avut loc un reușit festival sportiv școlar la care și-au dat 
concursul elevii școlilor din Joca/itate Foto : Ionel: David

atleți ah- obțjput rezultate de pește, 
59,50 m, dintre care 13 au aruncat 
peste 60 m !

Ileana < Silai a obținut, la- Cluj, 
2:06,4 pe 800 m (recordul nu va 
fi însă omologat deoarece nu au 
fost îndeplinite toate cerințele re 
gulanjențului), dar chiar și cu a- 
cesL rezultat ea nu se. clasează între 
primele- zece alergătoare din lume; 
Un alt atlet care a progresat vizi
bil este juniorul. Șețban loan,, carp 
și-a coreetat de maj multe ori re
cordul țării. Cu cei 2; 10 m de lă 
„internaționale44 el se afla abia pe 
locul 9 în Europa, iar în lume... Gip 
51,3 s (la 0,2 s de- recordul țării), 
Valeria jhreă este al patrulea în 
Europa, însă pe plan mondial 9’’ aler
gători au alergat deja 50,8 și mai 
bine I

Și cu aceasta am-încheiat bilanțul

Atletul ț j Antrenorul Planificat. Realjxat

M. Peneș , T. Tatu 59,oa. 56,70
M. durea L. Pândele 55,00 53,88
Z. Vamoș Gh. Rugină 8:42,0 8 $3,0
A. Barabaș Gh. Rugină 13:56,0 14:17,0
Gh; Costache C; Spiridon 66,00 63,66
V; Jureă Al- Stoenespu 47,4 48,8

47,0 48, Q
Gir. Zarjifireseu j V. Dumitrescp 21,2

Am- ales doar- cîțiva dintre cei? 
mai valoroși atleți, de la care avem 
și cele mai multe, pretenții. Rezul
tatele lor, după părerea noastră* nu- 
răspund decît în prea mică măsură 
speranțelor care s-au pus în ei. 
Campioana olimpică Mihaela Peneș> 
care lucrează di» tpamnfc. cu up alt. 
antrenor, a început noul sezon de 
concursuri cu 56,?0 m (30.IV), ceea 
ce lăsa să se întrevadă o ascen
siune în competițiile următoare șb o- 
îndeplinire, a- pjemisiunij, (recordul 
mondial !) amînată de peste doi ani. 
Evoluția ulterioară a M iha el ei Pc- 
neș n^a fost însă’ pe măsura aștep- 
tăriUr: 49,60 m (HC) Bacău 6.V.; 
56/12. m (1)A București 14,V ;. 5.2,2d. 
m (1). Brașov 21.V; 53,28 m (2)
Potsdam 28.V; 53,78 m (1) Bucu-

Cui ii folosește?
fi folosit aproximativ tot atîta.

Gimnaștilor oaspeți î Nu prea 
credem. Unele federații străine 
nici nu au răspuns invitației 
noastre, altele au trimis, după 
cum am văzut, gimnaști fără 
mațe valoar.e. Așadar, pe plan 
internațional competiția nu a 
trezit interes. De fapt, această, 
situație s-a repetat în ultimii ani, 
„internaționalele' noastre nefiind 
la prima... corigentă în privința 
slabei participări.

Spectatorilor ? Hotărît nu. Cei 
care au venit la sală, și așa în- 
tr-un număr destul de mic (pro
babil, lipsa unor nume sonore de 
pe lista participanților nu prea 
le-a inspirat încredere), au plecat 
plictisiți, dezamăgiți. Se puteau 
număra pe degete exercițiile fru
moase, spectaculoase, care să 
placă ochiului.

Și atunci ? Ne întrebăm : de ce 
s-au cheltuit 40 000 de lei pen
tru organizarea acestor campio
nate ? La un moment dat se ho- 
tărîse amînarea competiției pînă 
la toamnă, tocmai pentru că din 
înscrierile primite se putuse pre
vedea o participare slabă: Totuși; 

federația de specialitate a reve

reaUzărilor cu ecou internațional, din 
196’7, ale atleților noștri!

CUM SE REALIZEAZĂ 
OBIECTIVELE STABILITE?

Am consultat la federația de spe
cialitate planurile anuale de pregă
tire ale atiețiibr noștri fruntași și 
în special’’ am ținut* să cunoaștem ce 
rezultate au fost prevăzute pentru a- 
ceastă etapă a activității. Desigur, 
nimeni nu poate prevede cu exac
titate o anumită performanță* ta 
un anumit concurs, dar este vor
ba totuși de niște cifre care 
au fost* stabilite ca obiective 
pînă la jumătatea lunii iunie, 
„internaționalele44 mareînd primul’ 
vîrf competițional al anului pre- 
olimpie. Cum au fost realizate aceste 
obiective, se poate urmări în tabelul 
alăturat : 

rești 11.VI. (Anul trecut, 1^. 12 iu
nie, ea obținuse 58,36 m!).

Fiind vorba de <r sportivă tînără, 
campioană olimpică la 17 ani, o 
atletă de la caje tpți iubitorii spor
tului așteaptă rezultate, pe măsura 
posibilităților reale, probate prin a- 
cel 6Q,54 m de la Tokio,. se impune 
credem ca urgentă o analiză amă
nunțită, în biroul federal2 a planului 
său de pregătire pînă la JO, a o- 
Electivelor stabilite, a' stilului său-der 
muncă.

împliniri; dar și promi
siuni... NEÎMPLINITE!

• Acest început de„ sezon, a pri
lejuit afirmarea unora djntre tinerii 
atleți care au realizat cîteva per

nit asupra acestei hotărîri, pe 
baza unor promisiuni verbale, de 
ultim moment, ale cîtorva țări .* 
care au anunțat că, poate, își vor ( 
trimite reprezentanții. I-am aștep
tat în zadar și concursul s-a des
fășurat așa cum s-a văzut. Și. > 
colac peste pupăză, ediția de la 
€luj a „internaționalelor”, avea 
și caracter... jubiliar I

După părerea noastră, în aceste 
condiții, trebuia să se renunțe 
la organizarea „internaționalelor*. 
In viitor, federația de speciali
tate trebuie să gîndească mult 
mai serios pînă să pună pe pi
cioare o asemenea competiție. 
Trebuie să fie revăzută forma de 
desfășurare a concursului (poate 
nu este cea mai corespunzătoare 
și mai atrăgătoare), să fie aleasă 
mai judicios data programării 
lui (nu cumva înainte de o 
mare competiție mondială sporti
vii sînt mai interesați să-și 
măsoare forțele?), să fie in
vitate țările care să asigure o 
participare valoroasă (ce-ar fi să 
se trimită invitații nominale?).

Ca să nu se mai risipească în 
vînt bani- și energie umană.

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

formanțe promițătoare : Elisabeta Ba
ciu (800 m 2:08,1), Doina
Bădescu (400 m-.^- 57,5), T. Puiu 
(400< in — 48,0), Dâmaschiu
(8G0. IB- _ l;5i,8), N-. Perțea (1'10 
mg*--- 14,5), K. Mibăiescu (AOQ-mg 
— 5.2,4), D. Piștalu (prăjină- — 
4,66), Cr; Ivan- (prăjină — 4<60)i 
Ecttțerina' Vitalios (400' ni- — 57^4)- 
etc, de la care așteptăm, în conti
nuare, progrese și mai mark 

S Există și 
de atleți, care

o altă categorie 
au beneficiat de 

condiții excelente de pregătirer dar 
ale căror rezultate nu justifică in
vestițiile făcute : M. Zisu (400 mg)u 
I. bțoldovan (J00. m), 7. Orghidaii, 
(100 m). G. Bloos și M. Petra 
(triplu)’, G. Luchian (greutate), IV. 
Socul, (suliță), Șțefania Lesenciuc 
(disc), și încă-mulți, mulți alții!

Ce-părere au antrenorii Gh. Stănel, 
V. Dumitrescu, Bi Elias, I. Sliter; L<. 
Bepga ș.a. de rezultatele foarte slabe 
ale a^esiox elpvi. ai. lorX Șînt.em de- 
asemenea,, nerăbdători- s.ă. ejunoaștem 
și: părerea colegiului central de an
trenori privind evoluția nesatisfăcă- 
toare, a celor, mai mulți dintre alteții,. 
noștri- fruntași !>

•. Credem, că- biroul E.B.A. trebuie 
să ia în discuție situația actuală 
atletismului nostru și să ia măsuri 
împotriva acelora care nu înțeleg să., 
răspundă, printr-o. muncă de calitate, 
îndatoririlor* ce le revin.

Problema activității necorespunzăt 
toare a unora dintre atleții noștri 
comportă îneă multe, discuții. în a- 
ceastă chestiune n-anj pus încă 
pupet. Vom mai reveni !



cantonier„Bătrinul"
cîte ori o cursă 

trece prin Bra- 
i funcție, bineînțe- 
programul de ser- 
„bătrînul“ canto-

De <

ciclistă 
șov, în
Ies, de 
viciu,
nier Gheorghe Suciu aș
teaptă cu înfrigurare so
sirea cicliștilor și ține 
pumnii strînși. Pentru

pe cel mai mare dintre 
băieți, pe Gheorghe. și 
n-a trebuit să-1 aștepte 
prea mult, Gheorghe Su- 
ciu venind în primul 
pluton.

„Bătrînul” cantonier 
are multă contigență cu 
sportul. Acolo, la Rîșnov,

cine ? Pentru Gheorghe, 
pentru Ștefan și pentru 
Andrei, băieții săi, care 
au îndrăgit sportul cu 
pedale.

Prima etapă a „Cupei 
Voința” a avut ca punct 
terminus orașul de la 
poalele Tîmpei.. Iar ta
tăl a venit să-1 aștepte

primele 
pe bici- 
mult Ș> 
afirmat.

le-a dat copiilor 
noțiuni de mers 
cletă. N-a trecut 
puștii s-au
Gheorghe și Ștefan au 
devenit „internaționali", 
iar Andrei le calcă pe 
urme.

Foto : AUREL NEAGU

Imagine surprinsă la Ploiești, după terminarea meciului care avea să 
rezolve chinuitoarea întrebare a Rapidului: „A fi sau a nu fi... campi- 

de bucurie a suporterilor echipei din Giulești...oană ?“ Și iată explozia

Noaptea visurilor noastre!

POȘTA
MAGAZIN

PETRU UJLAKI, COMU
NA BELIU. — Așadar, 
după celebrele versuri ale 
lui Eminescu — o parafra
ză pentru echipa dv. fa
vorită :
La titlul care-a răsărit 
E-o cale-atît de lungă... 
Rapidului i-au trebuit 
•50 de ani s-ajungă !
Și nici atunci fără emoții!

I. IONESCU, COMUNA 
PODENII VECHI. — „Sînt 
mîndru că sînt rapidist*, 
așa vă intitulați scrisoa
rea în care ne spuneți că 
ați fost singurul om din 
comună care ați tinut cu 
Rapidul. Dacă n-aș cu
noaște formația Rapidului, 
din felul în care îmi 
scrieți aș ajunge la con
cluzia că dv. sînteți cel 
mai bun jucător al echi
pei feroviare și nu Dan 
Coe sau Emil Dumitriu t 
Am glumit, firește. Pe ju
cători nu te poți bizui 
totdeauna. Pe suporteri — 
da !

timpul din urmă. S-o ex
plicăm din nou, deși spe
răm că în viitorul cam
pionat comisia de disci
plină a F.R.F. n-o va mai 
folosi : se pronunță o 
pedeapsă, ea este „sus
pendată” (nu se execută), 
dar la comiterea unei noi

Duminică, spre seară, în 
inima Giuleștiului. “ 
gătorii campaniei 
sînt așteptați cu 
de cei care au dus, 
zile, povara 
teptăvilor.

Trebuia să 
tul, în seara ... 
fățișarea sa. . . , .
Pe cînd la Ploiești fluie
rul final consfințea vic
toria definitivă a Rapi
dului, maslvui de fier era 
luat cu asalt: pe cel' mai 
înalt „catarg1* al său era 
înălțat steagul Rapidului. 
Apoi, fiecare braț de fi&r 
a fost împurpurat cu o 
eșarfă. Pe jos s-au presă
rat flori să amintească 
contemporanilor primirile 
făcute eroilor antici. în
vingătorii aveau să fie a~ 
clamați, purtați pe brațe, 
asigurați că sînt. . . cei 
mai mari jucători ai tutu
ror timpurilor, ai tuturor 
locurilor.

Invin- 
'66—’67 
emoție 
ani de 

grea a ...aș-

vedeți Gran- 
aceea, cu în- 

triumfală.

Suna de miezul nopții. 
Piațeta Qfărti de Nord era 
o mare, de 
noaptea asta, 
murite duc aici.
vor trece eroii 
toastului. întreg 
raptdist — tobe, 
trompete — așteaptă sem
nalul. Copiii stau gata să 
desfacă pancartele. Cițlva 
bătrinl au adus torțe. At
mosferă de așteptare în
cordată.

oameni. în 
toate dru- 

Pe aici 
spre sala 
arsenalul 
trîmbițe,

Unu, după miezul nopții. 
Vreo 500 de oameni ma
sați în fața „Cartierului 
general** (Hotel Nord) scan
dează numele jucătorilor 
preferați, chemîndu-i ta 
rampă.

— Dane, trebuie să ta 
vorbești l

„ȘAH!“
Morga... o comană de basm așezată 

pe malul Bistrei, în apropierea Ca' 
ransebeșului.

Un nume la fel de frumos poartă și 
asociația sportivă de aici: „Dumbrăvița^, 
Numeroși tineri și tinere se întrec la 
volei, fotbal haltere, atletism, lupte si 
— după cum vedeți — la șah. In tai-

nele acestui sport sînt initiate și fe
tele. Instructorul este un flăcău inimos, 
pe nume Olaru Antoniu, care in timpul 
liber predă primele noțiuni de 
șah, pregătind pentru Spartachiada de 
vară noi șahiste.

Folo-tent: 1. Miliăicâ

Mai emoționat decît 
fața lui Eusebio. Din 
cepe primul său toast, 
tensitatea momentului 
inspiră : „Dacă ați ști 
sînt de fericit că ; 
strădaniile mele și ale co
legilor v-am putut face 
fericiți pe dumneavoas
tră”.

Cuvintele (ca în prover
bul cu pasărea} l-au... 
pierdut. L-a răpit mulți
mea și nu l-a redat de
cît tîrziu și pe un „schimb 
greu” : Emil Dumil^id...
Strangulat de emoție, ido
lul Giuleștiului n-a reușit 
să spună decît : „Iată deci 
că sîntem...**, fiindcă o 
galerie masivă îi fură ul
timul cuvînt, scandîndu-l 
cu frenezie : „Cam-pi-oni, 
cam-pi-oni“. De 47 de ani, 
un mare cartier al Bucu- 
reștiului, zeci de mii de 
oameni copleșiți de pova
ra atîtor deziluzii, aștep
tau această clipă ! Și acum 
o gustă din plin !

în 
în- 
In- 

îl 
cit 

prin

Intrarea c. ‘norului 
Victor Stănculescu e făcu
tă pe fundalul „Vrem și 
cupa”. Și, deși e noaptea 
de aur, fruntea pedago
gului prinde o cută. Medi
tează la acel : „Vox 
populi..." Și îi caută, cu 
gîndul, pe Valentin Stă-
nescw...

străbate 
reci și 
colegilor 

deși sînt 
condeiu-

Șt iată momentul toas
tului. Emoția 
pînă șf inimile 
„obiective** ale 
mei. îi înțeleg . 
vechi în meseria
lui n-au avut ocazia să 
treacă vreodată — în ma
terie de Rapid — din tă- 
rîmul anticipărilor în cel 
al certitudinii. Dar iată 
că acum formulează un 
titlu de cronică, mai pro
zaic decît oricare altul.

dar emoționant pentru că 
e scris pentru prima ' 
„Rapid, campioana 
mâniei”.

...In capul mesei, 
ranul Ștefan Filote își 
pregătește discursul. Va 
vorbi, desigur, despre „Im
portanța rezultatului". Dar, 
privind ochii copiilor pe 
care i-a crescut lingă sine, 
izbucnește deodată cu efu
ziune : „Vă mulțumesc că 
m-ați adus să trăiesc clipa 
pe care mi-am dorit-o 
toată viața”.

dalii:
RO-

vete-

Către 
port&ri 
gătesc 
ne 
urma, 
puns cîtorva 
cum trebuie făcută primi
rea campionilor pe stadio
nul Giulești, pe ce dis
tanță vor fi așternute co
voare, cum va fi construit 
carul alegoric pe care vor 
fi purtați eroii ?...

...Pe cînd o victorie, la 
fel sărbătorită, care să 
nu fie însă numai a Giu
leștiului ?

ziuă. Vajnicii su
na au somn. Vre
un plan de acțlu- 

pentru zilele ce vor 
Caută febril ras- 

întrebări :

NUȘA MUSCELEANU
P.S. în ultimul moment 

ne-a parvenit un nou 
exemplu de.., țrapidism : 
autorul și interpretul prin
cipal al spectacolului „Ca 
in filme**, Ciupi Rădules- 
cu, și-a adăugat la numele 
său numele echipei adula
te, astfet că pe viitoarele 
afișe va fi trecut Ciupi 
Rădulescu-Rapid.

— De cînd mi-arn înce
put cariera artistică, am 
așteptat clipa aceasta, în 
speranța că atunci va în
cepe adevărata 
sacrare. Numele 
mă va ajuta la 
a spus, zîmbind, 
dulescu.

mea con- 
de Rapid 

aceasta — 
Ciupi Ră-

IO VARADI, BUCU
REȘTI. — în filmul 
neva acolo sus mă 
bește“ nu este vorba

,C1- 
iu- 
de

Rocky Marciano, fostul 
campion mondial de box 
la toate categoriile, retras 
neînvins din ring, ci de 
un alt boxer, Rocky Graz- 
ziano, campion mondial la 
„mijlocie*.

V. DRAGOI, CLUJ. — 
Dintr-o greșeală de tipar 
(rectificată apoi), la me
ciul Dinamo București — 
U.T.A., Nunweilier ni a 
apărut notat cu 3. De-aici, 
o epigramă :
De-acum încolo, dacă vrei 
Să nu-ți mai puie nota trei 
Propun să

Schimbarea

hotărăști la 
rece 

în Nunweilier 
...X I 

patru rînduriAveți alte 
pentru Volnea, renumit 
prin... ratările șale :

Trăgînd puternic pînă-n 
cer, 

De Ia un metru-doi de 
poartă,

Și titlului de golgeter 
l-ai hărăzit aceeași soartă!

VLAD PRCBOIANU, CON
STANȚA. — Credeam 
că se cunoaște în ce con
stă „legea Beranger*, des
pre care s-a tot vorbit în

infracțiuni într-un anumit 
termen se cumulează cele 
două pedepse (cea veche 
și cea... nouă). în justiție, 
numai la o primă infrac
țiune și numai în anumite 
cazuri acest principiu are 
temeiurile sale. La fotbal, 
unde ' 
atîtea 
de a 
misiei 
ca un 
tisment în plus. Căci 
ceasta este, în 
stanță, „legea

jucătorii primesc 
avertismente înainte 
ajunge în fața co
de disciplină, apare 
non-sens un aver-

ultimă In- 
Beranger".
KARCHA,ING. FRANZ 

CONSTANȚA. — Ca loc în 
clasament, Farul s-a pre
zentat cel mai bine în 
ediția 1962—1963: locul 3, 
după Dinamo București și 
Steaua. Punctajul este 
însă mai bun cel de anul 
acesta : 29 față de 28.

GRIGORIU, 
1) Notați, că 
Daniel 
apariției

Ene 
pe

DUMITRU 
SACELE. — 
vă-ncurcați : 
(în ordinea
terenurile de fotbal : Ene 
IV) este 
ghe Ene 
(Ene 
frate 
m), 
talul

frate cu Gheor- 
(Ene II). Ion
la rîndu-i,

Lucian Ene

Ene 
este 

(Ene
Me

I),
cu

care a jucat la 
și la Politehnica. Să

sperăm, în primul rînd, 
că nu i-am încurcat noi!. 
— 2) Locurile ocupate de 
Universitatea Craiova în 
campionat : la prima par
ticipare ; locul 11, iar în 
anul următor (ediția 1965 
—1966) 
saltui 
3 !

CAMPIOANELE DE
F.
F.
F. 
C. 
C.
S.R.A. București 
Prahova Ploiești 
nedisputat 
Venus București 
Venus București 
------------ Timișoara

Timișoara 
Timișoara 
Timișoara 
Timișoara 
Timișoara 

Colțea Brașov 
Venus București 
J uventus București 
U.D.R. Reșița 
Venus București 
Ripensia Timișoara

FOTBAL ALE TARII
26)
27)
28)
29)

locul 8. Anul acesta 
cel mare ; la loculC. Olimpia București

C. Olimpia București
C. United Ploiești
A. Colentina București
A. Colentina București

1) 1909/10
2) 1910/11
3) 1911/12
4) 1912/13 
‘ 1913/14

1914/15
1915/16
1916/19
1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34 Venus București
1934/35 Ripensia Timișoara
1935/36 Ripensia Timișoara
1936/37 Venus București

5)
6)
1)
8)
9) 

10) 
11) 
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20) 
21) 
22)
23)
24)
25)

Chinezul 
Chinezul 
Chinezul 
Chinezul 
Chinezul 
Chinezul 
C. S.

1937/38 Ripensia Timișoara
1938/39 Venus București 
1939/40 Venus București
1940/41 Unirea Tricolor București 
1941/46 nedisputat
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1949/50
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957/58 Petrolul Ploiești 
1958/59 Petrolul Ploiești 
1959/60 - - - -
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 Rapid București

I.T.A. Arad
I.T.A. Arad
I.C.O. Oradea 
Flamura roșie Arad
C.C.A. București
C.C.A. București
C.C.A. București 
Flamura roșie Arad 
Dinamo București
C.C.A. București

C.C.A. București 
Steaua București 
Dinamo București 
Dinamo București

Dinamo București 
Dinamo București 
Petroluj Ploiești

A IEȘIT CAMPION RAPIDUL!
Ziarele : „După aproape 50 de ani de activitate echipa Rapid a 

reușit să devină campioană Ia fotbal”.

tmi spunea cîndva bunicul, cu un glas plin de tristele:
— Am avut și eu, nepoate, o dorintă-n tinerețe, 
Una doar și totuși asta n-a putut să se-mplinească...
— Oi fi vrind mata ca lumea să nu mai... imbătrinească I
— Da de unde I Imposibil I Alta-a fost dorința mea, 
Și doar am trăit în anii cînd aveai, zău, ce vedea: 
Apăruseră — avionul, Stan și Bran, motocicleta, 
Aparatele de radio, bunicuța ta, Georgeta,
Se-nvăfa de-acum in școală ce-i atomul, ce e vidul, 
Doar un lucru n-apăruse: campion în „A“ — Rapidul /... 
Azi, bunicul (ca și tata) e mai vesel, dă din ochi, 
Bate intr-un lemn și zice „Să nu fie de deochi l“...
— Bunicuțule, ce-i asta 1 Te mai ții de... superstiții ?
— Da de unde I Bat așa, doar... Fac și eu niște-exerciții!
— Totuși ai ceva pe suflet. Haide, spune-mi și... te fuc 1
— Cînd mai iese iar Rapidul ?... C-alți 50 de ani... n-apuc 1

NELU MARIAN — Iași

ION POȘTAȘU
Ilustrații : N. CLAUDIU

Clasamentul...
proverbelor
1. Rapid : Mai bine mal 

tîrziu, decît niciodată... 
campion.

2. Dinamo Buc. : Nu se 
îngrașă punctajul în ultL- 
mele etape.

3. Universitatea Cv. 
Bate și ți se va deschide... 
drumul mai sus.

4. Farul : încetul cu în
cetul se face... echipa 
bună.

5. Steaua : Cu un sin
gur... Constantin nu se 
cîștigă campionatul.

6. Universitatea Cluj * 
Nu știi de unda sare... 
Clujul.

7. Steagul roșu : Pînă nn 
te lovești de pragul... de 
jos, nu urci.

8. Jiul: Cine s-a fript 
în... B, răsuflă ușurat 
în A.

9. Petrolul : Cine merge 
încet, departe ajunge... de 
lider.

10. Progresul : întinde- 
te cît ți-e... valoarea.

11. U.T.A. : D-aia n-are... 
U.T.A. multe puncte.

12. Dinamo Pitești : 
măvara se numără... 
f r înger ile.

13. C.S.M.S. : Unde
dus... Timișoara, merge și 
iașul.

14. Politehnica Tim. : 
Cine se aseamănă... în A 
se adună în B.

V. D. POPA

Prl- 
în-

s-a



I---------------------------------------“1
I ANCHETA INTERNAȚIONALA | 
ira^A ZIARULUI NOSTRU |

Trimisul nostru special la Berlin, C. RĂDUT, ne transmite:

IN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CANOTAJ DE LA GRUNAU,
C. CIOCOI A OCUPAT LOCUL I LA SIMPLU

I Insuccesul ÎnregistratInsuccesul înregistrat la Ziirîch de echipa reprezentativă a țării 
noastre a declanșat vii discuții în marea masă, a celor ce îndrăgesc 
f°°O'dovadă — între altele — o constituie marele număr de scrisori 
ce ne sosesc în aceste zile la redacție, scrisori de nemulțumire, de 
reproș la adresa fotbaliștilor noștri. Consemnăm însă cu satisfacție 
faptul că covârșitoarea majoritate a scrisorilor conține interesante pro
puneri si sugestii, păreri despre ceea ce ar trebui să se facă în viitor 
pentru ca această ramură sportivă să înregistreze succesele atît de 
mult dorite de iubitorii de fotbal din țara noastră.

In dorința de a oferi cititorilor, ca și specialiștilor noștri, posibili
tatea să cunoască modul de abordare a problemelor fotbalului tn alte 

Ițări, experiența obținută de valoroși tehnicieni de peste hotare, redac
ția noastră s-a adresat mai multor antrenori din Europa (ai unor echipe 
reprezentative sau de club), rugindu-1 să răspundă la cîteva Întrebări. 
Nădăjduim că în acest schimb de păreri si opinii se vor afla șl unele 
idei, utile pentru activitatea fotbalistică de la noi.

Iată cele patru întrebări puse de redacția noastră :
T. ÎN ALCĂTUIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE OPTAȚI 

PENTRU „SCHELET DE ECHIPA DE CLUB" SAU PREFERAȚI 
JUCĂTORI CU VALOARE RECUNOSCUTA DE LA MAI MULTE 
CLUBURI ?

2. CARE SÎNT CALITĂȚILE CARORA LE ACORDAȚI CEA 
MAI MARE ATENȚIE CÎND SELECȚIONAȚI UN TÎNAR JUCĂ
TOR ÎN ECHIPA DV ?

3 CUM SE ARMONIZEAZĂ REGULARITATEA CAMP1ONA- 
ECHIPEI

PREGĂTI-

I
I

i
I 
I
I
I
I 
I
I
I

TULUÎ CU PROGRAMUL INTERNAȚIONAL AL 
REPREZENTATIVE? CÎTE ZILE FOLOSIȚI PENTRU 
REA UNUI MECI INTER-ȚAR! ?

4. S1NTEȚI PENTRU SELECȚIONER UNIC SAU 
COMISIE DE SELECȚIE?
Răspunsurile la anchetă au fost obținute prin intermediul cores

pondenților sau al unor colaboratori ai ziarului nostru din țările res
pective.

HELMUTH SCHON

PENTRU

(R. F. A GERMANIEI;

I
7. — După părerea mea o 

echipă reprezentativă poate obține 
performanțe mai valoroase dacă 
este alcătuită pe scheletul unei e- 
c.hipe de club sau dacă majori- 

'in din ace
lași oraș. De ce ? Foarte simplu.Itatea jucătorilor provi
/<i «î OT&?. re ? Fo(

I Jucat orii din același club își cu
nosc calitățile, defectele, îndepli
nesc în formațiile lor sarcini pe
care le-ar putea avea, eventual, 

Isi în echipa reprezentativă. Vă 
voi da un exemplu. în 1954, cînd 
echipa R.F.G. a cucerit titlul de 

I campioană a* lumii, 5 jucători au 
aparținut clubului Kaiserslautern. 
Desigur, aplicarea în practică a 

I acestui principiu nu se face chiar
atît de ușor. Nimeni nu contestă, 
de asemenea, faptul că o selec- 

Iționatâ poate da randament și în 
cazul în care este alcătuită din 
jucători de valoare aparținînd 

Innor duhuri diferite. Dar, pentru 
a alcătui o echipă în adevăratul 
sens al cuvîntului (omogenitate, 
sistem de joc pus la punct pînă 

? mai mici amănunte etc). 
trebuie să cunoști bine jucătorii 
pe care i-ai, selecționat, să lucrezi 

"t si cu răbdare cu ei, să nu 
le ceri ca peste noapte ei să-ti 

| dea mai mult, decît sînt capabili» 
2. — Vai enumera cîteva din 

calitățile pe care le cer de la ju
cători. indiferent dacă este vorba 
de echina națională sau de o for
mație de club : să aibă o rezis
tență fizică pentru 120 de minute 
de joc ,* să fie oameni cu o edu
cație sănătoasă, care înțeleg me-
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I sistem

în cele

Ipe cc 
mult
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nirea lor în sport (să știe să re
nunțe — în interesul lor și al e- 
chipei — la distracții care ar fi 
dăunătoare sănătății și — implicit 
— randamentului în spor.t); să 
aibă aptitudini pentru sarcinile 
tehnice și tactice pe care le re
comandă antrenorul. în ce pri
vește echipa luată ca un întreg, 
recomand un spirit de prietenie' 
și disciplină între toți jucătorii 
(fără deosebire de calitățile lor). 
Nu accept în echipă „vedete" și 
jucători de rînd. Antrenorul este 
dator să insufle jucătorilor dra
gostea pentru sportul practicat, 
să convingă pe toți componentii 
echipei că poartă o mare răs
pundere cînd îmbracă tricoul re
prezentativei țării. Dorința de a 
obține victoria trebuie să fie o 
deviză a tuturor.

3. — Cred că o pregătire te
meinică, din toate punctele de 
vedere, se poate face numai In 
cantonament. Tn vederea unui meci 
internațional important (turnee, 
C. M» etc), cred că durata unei 
pregătiri comune nu trebuie să 
fie mai mare de 2—3 săptămini.

4. — Răspunderea în pregăti
rea echipei naționale trebuie să 
o aibă un singur antrenor. Ni
meni nu va trebui să-l influ
ențeze în munca sa. în acti
vitatea operativă selecționerul 
unic trebuie să se bizuie pe aju
torul, foarte necesar, al unui 
secondant, care primește sarcini 
de la antrenorul principal.

BILL SHANKLEY (ANGLIA)
1. — Fără îndoială, scheletul 

de echipă are prioritate în fața 
jucătorilor ...................... ~
cred că cea 
aceea ca pe 
gureze și 
mare clasă
Mă gîndesc, de pildă, că porta
rul și doi fundași pot fi de la 
același club ca și cuplul de înain
tași centrali. în general, nu e 
bine să se facă breșe într-un tot 
sudat. între un jucător foarte va- 

1 ros și altul mai modest, dar 
care înțelege perfect intențiile co
legilor săi de compartiment, îl 

; ultimul.
_ -----------------mai valo

roasă a unui jucător este abnc-

„individuali*'. Dar, 
mai bună soluție este 
lîngă „schelet" să fi- 

individualități de 
de la alte formații.

I &
prefer întotdeauna pe 

2. — Calitatea cea
uirux JUVdlVl VO LV tXKJllV” 

gația și dăruirea lui pentru joc. 
Fără îndoială, în cazul unui tînăr I talentat „sufletul" suplinește mul
te deficiențe. Dâr, jucătorul care 
dorește să se afirme trebuie să 
aibă o pregătire fizică excepțio- 

■ nală.

3. — Regularitatea? matema
tică a campionatului este o pre
misă certă pentru formarea unor 
jucători valoroși necesari echipei 
reprezentative. Experiența multor 
țări dovedește în mod grăitor a- 
ceasta. După părerea mea, timpul 
de pregătire în comun pentru un 
meci internațional nu trebuie să 
depășească o săptămînă. La jucă
torii foarte buni nu-i nevoie de 
prea mult timp pentru acomo
dare. Cea mai bună verificare a 
echipei reprezentative se face în 
jocuri cu echipe de valoare 
dicată.

4. — Prefer selecționerul 
căci — în timp — el poate
liza mai mult decît o comisie de 
selecție. Au dovedit-o cu 
sință Ramsey, Herberger, 
Gloria și atîția alți mari 
nori.

ri-

unic
rea-

I te deficiențe. Dâr, jucătorul 
I dorește să se afirme trebu
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Pe pista de la Grunau s-au des
fășurat vineri după-amiază întrecerile 
tradiționalului concurs internațional 
de canotaj academic masculin, „pa
trulaterul", la care au luat startul 
ca de obicei schifiști din R. D. Ger
mană, România, Cehoslovacia și Po
lonia, mulți dintre ei deținători ai

Nou record mondial 
la aruncarea suliței—junioare

Intr-un concurs de atletism des
fășurat la Long Branch (S.U.A.) 
tînăra atletă americană Barbara 
Friedrich, în vîrstă de 18 ani, a 
obținut 80,55 m la aruncarea su
liței, rezultat ce constituie un nou 
record mondial de junioare al pro
bei. De remarcat, de asemenea, că 
aceasta este a treia performanță 
mondială a tuturor timpurilor 
după cele realizate de sovieticele 
Gorceakova și Ozclina.

Vechiul record mondial de juni
oare aparținea atletei noastre Mi- 
haela Peneș și era de 60,54 m.

titlurilor snpreme. Cele șapte curse 
clasice au fost dominate de canotorii 
țării gazdă care an obținut șase vic
torii. In această puternică companie, 
schifiștii români au avut o compor
tare frumoasă, cîștigînd a țrobă prin 
Cornel Ciocoi, la simplu și oeupînd 
de trei ori locul secund. In clasamen
tul general pe țări : 1. R.D.G. 32 p, 
2. România 20 p, 3. Cehoslovacia 
16 p, 4. Polonia 9 p. Rezultatele teh
nice, în ordinea desfășurării probe
lor : 2+1: 1. R.D.G. 7:23,6 (IV), 2. 
Cehoslovacia 7:31,7, 3. România (IX) 
7:35,3, 4. Polonia 7:36,7; 4+1: 1. 
R.D.G. (I) 6:33,9, 2. România (Cichi, 
Stratan, Husarenco, Tarasov-)-Bun- 
ceanu) 6:38,5, 3. Cehoslovacia (IV) 
6:45,6, 4. Polonia (IX) 6:46,5; 2 f.c.: 
1. R.D.G. (I) 6:58,4, 2. România

(Chirlacopschi, Zaiț — IX) 7:02,7, 
3. Polonia (IV) 7:03,4, 4. Ceho
slovacia 7:13,8: schif simplu: 1. Ro
mânia (G. Ciocoi) 7:18,9, 2. Ceho
slovacia (X) 7:20.7, 3. R.D.G. (IV) 
7:21,0, 4. Polonia (VIII) 8:00,9; 
4 f. c.: 1. R.D.G. (I) 6:20,6, 2. Ge- 
hoslovacia 6:31,51, 3. România
(VIII) 6:31,54 (departajat -la foto
grafie") ; 2 vtsle: 1. R.D.G. (III) 
6:38,0, 2. Cehoslovacia (IV) 6:41,5, 
3, România (V) 6:42,1 ; 8+1 s 1.
R.D.G. (III) 5:55,8, 2. România 
6:09,4, 3. Polonia 6:10,2, 4. Ceho
slovacia (VIII) 6:10,9. (In paranteze 
— locul ocupat la „mondiale"). Sîm- 
bătă și duminică au loc întrecerile 
masculine și femipine ale „Regatei 
Grunau-, la care participă sportivi 
din 10 țări.

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA

Meciul „squadrei azzurra" de la 25 iunie — 
in centrul atenției presei

Turneul, de șah de la Moscova 
a fost ciștigat de L. Stein
MOSCOVA - Tn ultima rundă 

a turneului internațional de șah, 
cea mai rapidă partidă a fost 
cea dintre liderul clasamentului L. 
Stein și D, Bronsteirr, încheiată cu 
remiză. Prin aceasta, Stein și-a 
asigurat victoria în turneu, totali- 
zînd 11 puncte (din 17 posibile).

Și celelalte partide ale acestei 
ultime runde s-au terminat remiză. 
Tn clasament Gheorghiu a totali
zat 8 puncte.

Wadoux se afirma 
pe 1500 m

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
In cadrul concursului internațional 
atletic desfășurat în orașul Aarhus, 
cu mare interes a fost așteptată 
proba de 1 500 m plat.

A ciștigat francezul Jean Wadoux, 
cronometrat în 3:40,9. El a între
cut în. ordine pe polonezul Baran 
— 3:41,6 și pe cehoslovacul Odlo- 
zil — 3:41,9. Wadoux a parcurs ul
timii 400 m ai probei în 59,0.

G. Zsivotski — 67,30 m
BUDAPESTA. Atleții maghiari 

își continuă pregătirile în vederea 
apropiatelor întâlniri internaționale. 
Cu prilejul unui concurs de verifi
care desfășurat la Budapesta, re
cordmanul mondial Gyula Zsivot
ski a aruncat ciocanul la 67,30 m.

Cum e și firesc, presa sportivă 
ca și rubricile de specialitate 
ale marilor cotidiene abordează 
în aceste zile, pe spații din ce 
în ce mai mari, meciul de la 
București al „squadrei azzurra", 
apreciat ca un adevărat test pen
tru fotbaliștii italieni. Unii co
mentatori își exprimă teama că 
perioada actuală, de multiple 
frămîntări ale cercurilor fotbalis
tice italiene (amplificate în ulti
mul timp de demisia președinte
lui federației, dl Pasquale) nu 
este chiar atît de favorabilă pen
tru pregătirea unei confruntări 
considerate de un tot mai mare 
număr de specialiști ca un exa
men foarte dificil.

Se subliniază, in special, că 
luna iunie — cu excepția anului 
trecut, cînd fotbaliștii italieni au 
repurtat cîteva succese remarca
bile — coincide cu evoluții des
tul de șterse ale echipei noastre 
reprezentative. Revine destul de 
des ideea că „neșansa lunii iu
nie" ar putea fi confirmată și la 
București, avînd în vedere, mai 
ales, marea dorință de reabilitare 
a echipei române după severa în- 
frîngere de la Zurich. Acest, 
să-i spunem, pesimism, are și cî
teva temeiuri foarte concrete.

i Primul este acela că Sandrino 
Mazzola a fost internat în aceste 
zile într-o clinică și supus unei 
operații de amigdale, ceea ce 
a făcut ca multe din speranțele 
lui Valcareggi (privind linia de 
atac pe care o preconiza pentru 
meciul de la București) să se nă-

ruie. De altfel, faptul amintit ă 
avut ca urmare renunțarea de
finitivă la atacantul lnterist șl 
cooptarea pe „lista de 22" a lui 
Brugnera de la Fiorentina. A- 
mintesc, în al doilea rînd, că în 
actualul turneu pe care îl în
treprinde în Polonia, Fiorentina 
a primit o aprobare de principiu 
de a-i folosi pe jucătorii din lot, 
adică : Albertosi, Brizzi, De Sisti 
și Bertini, care totuși vor face 
deplasarea la București. Bulga- 
relli și Pascutti de la Bologna au 
plecat împreună cu echipa lor de 
club în turneul pe care aceasta 
îl întreprinde în Mexic.

Mai puțin receptiv la frămîn- 
tările exterioare legate de par
tida de la București și foarte con
centrat asupra a ceea ce va tre
bui să facă pentru ca peninsularii 
să cîștige Ia 25 iunie, Ferruccio 
Valcareggi așteaptă liniștit să 
treacă cele 10 zile de repaus pe 
care le-a acordat jucătorilor se
lecționați. E un fel de a spune 
repaus, deoarece pe lîngă cele 
amintite anterior să mai mențio
nez faptul că vineri seara Juven
tus și-a sărbătorit victoria în 
campionat printr-un meci amical 
cu Dinamo Kiev. Oricum, luni 
dimineață lotul se va reuni Ia 
centrul de antrenament, ultimul 
meci de verificare fiind 'progra
mat miercuri seară la Covercia- 
no, lîngă Florența, după care va 
fi alcătuită și echipa definitivă.

Să amintesc și o noutate de 
ultimă oră pe. care mi-a comuni
cat-o dl. Valcareggi : fotbaliștii 
italieni vor pleca spre București 
cu un avion special în seara zilei 
de 22 iunie, la ora 22, urmînd ca 
sosirea în Capitala României să 
aibă loc în miez de noapte. îna
poierea spre Roma este progra
mată în noaptea de 25/26 iunie, 
tot cu un avion special,

CESARE TRENTINI

intilnire de ciclism
Cehoslovacia — R. D. G.

O zecime de secundă mai desparte 
recordul european pe 4X100 m de 
cel mondial, deținut de S.U.A.. după 
excepționala performanță obținută

de echipa de ștafetă a Franței tn 
cadrul Memorialului atletic „Paul 
Mericamp- — 39,1 I lată-i pe realiza
torii noului record al Europei (de 
la stingă la drepata): Bambuck,
Fiquemak, Delecour șl Berger.

PRAGA 16 (Agerpres). — Pe 
velodromul din Pardubice s-a dis
putat întîlnirea internațională de 
ciclism dintre echipele Cehoslova
ciei și R. D. Germane. Pistarzii 

kcehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 12—6. Proba de urmărire 
individuală a revenit cehoslovacu
lui Daler în 5:16. Pe echipe, victo
ria în această probă a fost câști
gată de selecționata Cehoslovaciei 
în 4:48. Echipa R. D. Germane a 
fost cronometrată cu 4:55. La tan
dem a terminat învingătoare pere
chea cehoslovacă Jelinek-Kucirek.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE* ȘTIRI * REZULTATE
BASCHET : Reprezentati

va masculină a U.R.S.S., 
campioană mondială, a e- 
voluat la Sao Paulo, învin- 
gînd cu 98—91 (47—44) se
lecționata orașului.

BOX : Vicente Saldivar, 
campion mondial profesio
nist la cat. pană, și-a a- 
părat titlul, învingîndu-1 la 
puncte pe șalangerul său, 
Howard Winstone (Tara 
Galilor), campion al ’Eu
ropei.

CICLISM: După două
etape, în Turul ciclist al 
Mării Marmara conduce 
Koțev (R.p.B.) cu 7 h 

45:53,0, urmat de sivarov 
(R.P.B.) și olandezul Zoet- 
emelk. Pe echipe conduce 
Bulgaria urmată de olan
da.

PENTATLON MODERN ; 
Concurs internațional de 
juniori la Budapesta. La 
Individual a ciștigat Nagy 
(R.P.U.), iar pe echipe se

lecționata Ungariei cu 
3 215 p.

FOTBAL: • în turneu In 
Peru, A.C. Napoli a în
vins la Lima cu 3—1 (2—0) 
echipa Alianza Lima.
• Un nou meci în 

s,Cupa Americil de Sud“ : 
La Buenos Aires, Unlversl- 
tario (Peru) — Racing Club 
Buenos Aires 2—1 (1—1).
• La Ciudad de Mexico: 

Espanol Barcelona — A.C. 
Bologna 3—0 (3—0).

• La Rotterdam: Feije- 
noord — Daring Bruxelles 
5—1 (3—0),
• în campionatul U.R.S.S. 

conduce Dinamo Kiev cu 
18 p, urmată de Dinamo 
Moscova cu 17 p șl Dina
mo Tbilisi cu 16 p.
• La Varșovia : Selecțio

nata R.P. Polone — Flo
rentina 1—1 (1—1), meci în
trerupt în min. 63 din cau
za ploii.

ÎN TURNEELE DE TENIS...
în sferturile de finală ale turne

ului de la Bristol s-au înregistrat 
rezultatele : Drysdale—Wilson 6—4, 
6—4 ; MacManus—Sangster 6—4, 
6—4 ; Bowrey—Moore 8—6f 12—10 ; 
Okker—Carmichael 6—2, 6—4. La 
simplu feminin : Durr—Casals 7—5, 
2—6, 7—5 ; Walkden—Van Zyl 7—5, 
2—6, 7—5.

La Lamorlaye (Franța) se dispută 
un alt turneu de tenis pe gazon, la

care ia parte și jucătorul român Ilic 
Năstase. în proba de simplu, el a 
fost eliimnat de N. Pietrangeli cu 
6—2, 6—4. 6—2. Rezultate din sfer
turile de finală : Santana—Barnes 
6—2, 6—1, 9—7 ; Pietrangeli—Ulricb 
9—7, 6—3, 6—1. La dublu, în sfer 
turi. Passarell (S.U.A.)—Ulrich (Da
nemarca) au eliminat pe Năstast 
(România) — Kodes (Cehosl.) ci 
6—4, 6—2.
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