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Campionatele republicane de box

Partide viu disputate 
în prima reuniune a finalelor

.® Peste 10 000 de spectatori pe stadionul Republicii • Astă-steară, de la 
ora 19, gala a ll-a cu 10 meciuri atractive

„Săptămînă boxului" a început aseară, la lumina reflectoarelor de pe stadionul 
Republicii, în mijlocul unui interes deosebit. 51 de boxeri din Capitală ți din provincie 
(printre care 8 campioni de anul trecut) sînt angajați în lupta pentru cucerirea celor 
11 titluri de campioni ai țării, luptă care se va încheia sîmbătă seara.

„COCOȘ" : Conform 
teptărilor, Gîju

oj-

Dinamovistul Pavel 
delcea a boxat cu un 
demn de laudă, atacînd in
sistent de-a lungul celor 
trei reprize. Gîju ne-a pă- 
/iit puțin obosit. Datorită 
experienței sale mai mari, 
Gîju a reușit să cucereas
că victoria la puncte. Cam
pionul Europei a plasat, din 
defensivă, drepte excelen
te la corp și la față, tri- 
mițîndu-și deseori adversa
rul în corzi. In repriza a 
treia Nedelcea a jucat ul
tima carte, atacînd cu o te
nacitate de nebănuit. Ell-a 
găsit pe Gîju cu cîteva 
croșee la față, dar spre fi
nalul meciului boxerul de 
Ta Steaua a punctat... fără 
drept de apel și a obținui 
decizia în unanimitate

Ne- 
curaj

țării, luptă care se va încheia sîmbătă seara.
mai clar, arbitrii au acor
dat decizia de învingător 
lui... Dumitrescu 1 Ambii 
boxeri au abordat meciul cu 
prudență, lovind rar, însă 
îneepînd din repriza se
cundă, Antoniu a atacat 
hotărît, reușind să lucreze 
excelent de aproape. Du-

manifestat pe bună dreptate 
nemulțumirea față de evo
luția acestor boxeri. Timp 
de nouă minute, ambii pu- 
giliști s-au întrecut în ac
țiuni confuze, calitatea spec
tacolului fiind modestă.

Pentru un plus de com
bativitate arătată în repriza 

a 
la

învingător„PANA" : Stanef 
la puncte
Meciul dintre 

nef (Dinamo) și 
mion (Steaua) a 
o serie de atacuri dezlăn
țuite ale pugilistului mili
tar, pe care Stanef nici mă
car nu s-a străduit să le 
eschiveze. El s-a retras în 
corzi, s-a blocat ermetic și 
a primit ploaia de pumni 
a adversarului. După ce 
s-a potolit ofensiva lui Si 
mion, Stanef a preluat Ini
țiativa și a punctat cu o 
serie de directe de stînga 
care și-au atins mereu țin
ta. Repriza secundă a fost 
destul de echilibrată, dar 
în ultima Stanef a lovit mai 
des, mai precis, și a pă
rut mai proaspăt, obținînd 
decizia.

C-tin Sta- 
Aurel Si- 
început cu

Astâ-searâ, in ring:
muscă: I. Nicolau (Ni

cotină lași) - St, Con
stantin (Metalul Buc.}, 
C. Pop (Dinamo Buc.) — 
C. Gruiescu (Steaua)

cocoș : C. Momoiu 
(Tractorul Brașov) - St. 
Molnar (UM Timișoara)

pană : C. Crudu (Di
namo Buc.) - M. Du- 
benco (ASA Oradea)

semiușoară : Gh. Bă- 
doi (Dinamo Buc.) - C. 
Rotaru (Petrolul Ploiești)

ușoară : T. Voicu
(Steaua) - I. Dinu (Fa
rul Constanța)

mijlocie ușoară : H. 
Stumpf (Steaua) - I. Pițu 
(Farul Constanța)

mijlocie : I. Olteanu 
(Dinamo Buc.) - M. Ma- 
riuțan (Progresul Buc.)

semigrea : Gh. Preda 
(Farul Constanța) - V. 
Trandafir (Steaua)

prea: Tr. Cîrcioran 
(Ctudanovița) - I. Alexe 
(Dinamo Buc.)

a treia, bucureșteanui 
fost declarat învingător 
puncte.

„MIJLOCIE": Un meci 
confortant

re-
r 
i

Prea puțin

urcat în ring 
(Steaua) și 

(Chimia or.
Me-

Imediat au 
Gh. Chivăr 
Gh. Cojocaru

Gheorghiu-Dej).Gh.
ciul a entuziasmat prin dîr- 
zenia luptei, 
spectacolului 
tribuția atît 
(Chivăr), cît 
oaspe. în prima
Cojocaru a recepționat 
contră la plex și a 
numărat, dar, în continuare 
am asistat la o luptă echi
librată în care s-au schim
bat lovituri foarte puterni
ce și clare

La reușita 
și-a adus con- 

învingătorul 
și pugilistul 

repriză 
o 

fost

„SEMIGREA": 
vingător de

Momea in
justele

M. Constant!-

I
I
I

Biblioteca GtenVafă l
Raională |

i

“ H inedoara-Deva t
Azi, la Atena

începe Balcaniada de skeet
Cu începere de azi, capitala Greciei «a găzdui Între

cerile Balcaniadei de skeet și talere Țara noastră va fi 
reprezentată de sportivii Sencovici, Albescu, Danciu și 
Diaconu — la skeet și Dumitrescu, Enache, Florescu, Po- 
povici — la talere.

La proba de skeet și-au anunțat participarea trăgători 
din România, Bulgaria și Grecia, iar la talere: România, 
Bulgaria, Iugoslavia, Grecia și Turcia.

Miercuri și joi se va disputa concursul de skeet — 
200 de talere, iar simbătă și duminică vor fi prezenți 
pe standuri taleriștii.

i

N. Gîju (dreapta) Inceicitid să plaseze o 
directă, in meciul cu tînărul Nedelcea.

In întrecere, cei mai- mici gimnaști
Orașul Baia Mare va găzdui în această săptămînă 

finalele campionatelor republicane pentru copil șl ju
niori mici : în zilele de 21—22 pentru băieți. Iar în 
zilele de 24—25 pentru fete. Vor participa cei mai 
buni tineri gimnaști din aproape toate regiunile țârii, 
întrecerea se va desfășura atît la individual cit Si pe 
echipe.

(Să atacăm frontal

Învingător la puncte: Stanei... 
Foto i V. Bageac

ALPINIĂDA REPUBLICANĂ
S-A ANINAI

Etapa de vară a Alpiniadei repu
blicane, care trebuia să aibă loc în 
zilele de 24 și 25 iunie, S-a ami- 
nat pentru 1—2 iulie. Competiția.- 
se va organiza, așa cum s-a pre
văzut inițial, în munții Bucegi.

■toate problemele
I
I fotbalului nostru!

„SEMIUSOARA":
„box"!
Dispută dintre 

(Dinamo Craiova) 
goescu (Steaua) nu s-a ridicat 
1a nivelul așteptărilor. Ne- 
goescu a atacat decis dar ne
clar. încercările de a plasa 
serii s-au lovit de blocajul 
ferm al craioveanulul care, 
din defensivă, l-a „deschis" 
deseori pe elevul lui Chiriac. 
In ultima repriză Goanță a 
rezolvat în favoarea sa seriile 
de aproape, plasînd cu adresă 
cîteva lovituri rapide șl ad- 
judeeîndu-și pe merit decizia 
la puncte.
„UȘOARA" : O decizie dis

cutabilă
Partida dintre dinamoviș- 

tii V. Antoniu și M. Dumi
trescu. așteptată cu interes 
de spectatori, a avut un 
deznodămînt puțin scontat. 
După nouă minute de luptă, 
in care Antoniu a domi
nat și a lovit mai mult și

M. Goanță 
șl C. Ne-

mitrescu a preferat defen
siva, fără ca să contreze, 
așa cum ne așteptam. Cele 
cîteva „sclipiri* ale sale 
nu au fost — după părerea 
noastră — atît de convin
gătoare îneît să i se acorde 
victoria.
„SEMIMIJLOCIE": Două me
ciuri cu aspect diferit

Partida dintre C. Ghiță 
(Dmamo) și V. Dobre (Steaua} 
a fost de un slab nivel teh
nic; o luptă fără menajamen
te, în care s-au schimbat 
multe lovituri și atît. Ba nu, 
arbitrul din ring a intervenit 
deseori pentru a-i avertiza 
pe cei doi boxeri pentru dese 
iregularități (in repriza se
cundă Dobre a primit chiar 
un avertisment... punctat!). 
Mai clar în acțiuni, Ghiță a 
fost declarat învingător.

In al doilea meci din ca
drul acestei categorii, A. Ma- 
jai (CSM Cluj) și Gh. Vlad 
(Dinamo) au oferit o dispută 
frumoasă. Clujeanul a fost 
mai agresiv, a punctat cu re
petate lovituri de stînga la 
figură și a întrunit, pe 
rit, sufragiile arbitrilor.
„MIJLOCIE UȘOARA": 

partidă de uzură...
La sfîrșitul meciului 

tre I. Covaci (Dinamo Buc.) 
și E. Constantinescu (Din. 
Craiova) spectatorii și-au

I. Monea și 
nescu (ambii de la Dinamo 
Buc.) au schimbat lovituri 
dure. Mai clar în acțiuni, I 
Monea și-a adjudecat vic- | 
toria la puncte.

I
I

me-

O

din-

România—Bulgaria (juniori)

Vineri 23 iunie va avea loc la Constanta întîlnirea interna
țională de lupte greco-romane dintre reprezentativele de ju
niori ale României și Bulgariei. în vederea acestui meci spor
tivii români s-au pregătit cu seriozitate sub conducerea an
trenorilor I. Corneanu, I. Cernea și Gh. Șuteu. Iată lotul 
echipei noastre : Gh. Berceanu, M. Dumitru. M. Tolea. Gh. 
Bodiș, M. Ulmeanu, D. Marin, M. Vlad, I. Raț, N. Mandea, 
l. Roman și V. Dolipschi.

în continuare, reprezentativa bulgară va mai susține c în- 
tîlnire amicală, duminică 25 iunie, la Mangalia, cu selecțio
nata de iuniori a regiunii Dobrogea.

„GREA": Doar o repriză șl 
jumătate...

...1-a trebuit dinamovls- 
tuluî V. Mariutan pentru a 
încheia „socotelile* cu ne
experimentatul Al. Prohor 
(A.S.A. Bacău). Zdruncinai 
serios în repriza 
după ce fusese 
băcăuanul a fost 
luptă de arbitrul

a doua, 
numărat, 
oprit din 
de ring.

ROMEO VILARA 
li. CĂLĂRAȘANtJ

A

I
I
I 
I
I
I

Am avut o „primăvară a a- 
mărăciunii noastre", în care 
cea mai gTea dintre Infrin
ged suferită de echipa Româ
niei a provocat legitima reac
ție a tuturor iubitorilor fot
balului, căreia, însă, i s-a a- 
lăturat, cu o impresionantă 
promptitudine, prima serie de 
sancțiuni aplicate de forurile 
de conducere.

Nu este, de aceea, potrivit 
să mai aducem incriminări, să 
mai dezlănțuim imprecații. La 
analiza atît de adinei din zia
rul „Scînteia" ’) ce-at mai fi 
de adăugat?

Aici, deci, nu mai e lo
cul să măsurăm dimensiunile

’) „Scînteia" din 28 mai și 
11 iunie 1967.

înfrîngerii provocate de echipa 
Elveției, ci numai de a con
verti acest dezastru in punct 
de plecare pentru modificări 
de structură în vederea îmbu
nătățirii valorice a fotbalului 
nostru.

Avem certitudinea, astăzi, că 
semnalele de alarmă date de 
unanimitatea opiniei sportive, 
a specialiștilor și a publiciști
lor lucizi nu vor mai răsuna 
în deșert — cum s-a întîm- 
plat în trecut — și că măsu
rile ce se vor lua nu vor mai 
ii asimilate cu paleativele, 
uitate chiar a doua zi, ale 
conducerii de pînă mai ieri a 
federației de fotbal.

llotărîrile elaborate acum vor 
trebui să traseze soarta fotba
lului românesc nu pentru o 
scurtă perioadă, ci pentru mai 
mult timp de aici înainte. O

*ZECE SAPTAMINI PINA LA C. M. DE „GRECO-ROMANE"99

• PATINOARUL ARTIFICIAL „23 AUGUST" - LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPIO
NATELOR MONDIALE • AU FOST INVITATE 77 DE TARI AFILIATE LA F.I.L.A.
• „INTERNAȚIONALELE" DE LA BUCUREȘTI (1-2 IULIE) - ULTIMA VERIFICARE

IMPORTANTA ÎNAINTEA „MONDIALELOR"

gure succesul acestei competiții. Astfel, au 
fost trimise invitații celor 77 de țări afilia
te la F.I.L.A. și celor 16 membri ai foru
lui internațional. Printre oaspeți se vor 
număra concurenți valoroși din Bulgaria, 
Belgia, Cehoslovacia, Elveția, Finlanda, 
Grecia, Iugoslavia, Iran, Japonia, Polonia,
R. D. Germană, R.F. a Germaniei, Suedia,
S. U.A., Turcia, U.R.S.S. etc.

în prezent, luptătorii noștri se pregătesc 
cu multă asiduitate pentru participarea la 
concursul internațional de lupte greco-ro
mane de la București — aflat la cea de a 
Vl-a ediție. întrecerile vor avea loc pe 
patinoarul artificial „23 August* în zilele 
de 1—2 iulie. Și-au anunțat participarea 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, Finlan
da, Grecia, R.D. Germană, R.F. a Germa
niei, Suedia, Turcia, Ungaria și U.R.S.S. 
Această competiție va fi cea mai impor
tantă verificare a componenților lotului re
publican înaintea C.M. din septembrie.

După cum se știe, între 1 și 3 septem
brie, țara noastră va găzdui campionatele 
mondiale de lupte greco-romane, pînă la 
începerea cărora au mai rămas 10 săptă- 

v~ — ---- prezen-
cu organi- 
internațio-

mini. în rîndurile ce urmează 
tăm noi amănunte 
zarea acestei mari 
nale.

întrecerile se vpr disputa în 
patinoarul artificial „23 August' . 
fi instalate trei garnituri de saltele. întîl- 
nirile vor avea loc dimineața și după-amia- 
za. Vor fi asigurate arbitraje electrice, iar 
punctajul va fi public (pentru a putea fi 
urmărit atît de luptători cît și de specta
tori). De notat că meciurile se vor desfă
șura după ultimele modificări ale 
lamentului F.I.L.A. care 
cu mult succes cu 
europene de la Minsk.

în vederea campionatelor mondiale. F.R L. 
a luat o serie de măsuri menite să asi-

îi) legătură 
competiții

Capitală, la 
“, unde vor

regu- 
au fost aplicate 

ocazia campionatelor

asemenea convingere constituie 
penlru noi toți și un indiscu
tabil suport moral atît pentru 
elucidarea tuturor carențelor ce 
s-au perpetuat pînă acum In 
formele organizatorice ale fot
balului nostru, cît și pentru 
fixarea liniilor directoare, eu 
adevărat revoluționare, în ve
derea asigurării progresului 
continuu al acestui popular și 
iubit sport.

Cu tot curajul, dar, mai *- 
Ies, cu un adine simț de răs
pundere trebuie să atacăm 
frontal toate problemele legate 
de racilele ce au frînat pin# 
acum mersul înainte al jocu
lui cu balonul rotund. Măsurile 
ce vor fi preconizate să aibă 
la bază o mare clarviziune, 
spre a le putea proiecta nu 
numai In perspectiva timpu
lui, dar și pe fundalul miș
cării fotbalistice continentale 
și extracontinentale, cu ale că
ror realizări să ținem, neapă
rat, pasul, spre a fi la uni
son cu tot ce s-a ivit nou pe 
plan tehnic și tactic.

Avem, ca țară socialistă, 
imensul avantaj de a putea 
fixa un cadru organizatorio 
bine fundamentat, științific ți 
— în același timp — de mare 
amploare, pe care să-l însufle
țim cu principiile elice, speci
fice societății ce o construim și 
care nu pot fi despărțite de ac
țiunea de totală înnoire a Jue- 
ții noastre sportive.

Un colectiv omogen de teh
nicieni, pricepuți și bine In
tenționați, complet indepen
denți față de organismele spor- 
tive, va putea fi adunat la
olaltă pentru cîtva timp sprt 
a analiza 
cele mai 
stimulării 
tice.

Am pus, în nenumărate rin- 
duri, în discuția publică, pre-

și propune măsurile 
indicate tn vederea 
activității fotbalis-

ing. VIRGIL ECONOMU

(Continuare in pag. a 3-a)



DUPĂ CEA DE A Xll-A EDIȚIE A „CUPEI VOINȚA"
Analizînd situația actuală a ciclismului românesc, 

arătam că regresul său — despre care ne-am dat și mai 
bine seama cu prilejul celei de a XX-a ediții a „Cursei 
Păcii" — a fost generat în principal de lipsa de sprijin 
a forurilor în drept, de nepăsarea cu care a fost privita 
îngustarea permanentă a bazei de masă a acestui sport, 
de faptul că resursele materiale ce i-au fost puse la 
dispoziție au fost din an în an mai mici.^ Lucrurile sînt
— în continuare — valabile, iar faptul ca biroul F.R.C. 
le-a confirmat, iar activiștii și sportivii s-au ^arătat per
fect de acord cu concluziile noastre ne face să propunem 
încă o dată Biroului Consiliului General al UCFS să 
analizeze, împreună cu întregul activ al sportului nostru 
cu pedale, și cit mai grabnic, situația precară a ciclis
mului românesc, luînd măsurile ce se impun pentru re
dresarea lui, pentru crearea premiselor unui trainic pro
gres.

în mod intenționat nu ne-am ocupat atunci de atitu
dinea pe care o au sportivii, socotind că — pe de o 
parte — ea este produsul situației în care a fost lăsat 
ciclismul atîta amar de vreme, iar — pe de altă parte
— că despre cicliști și lipsurile lor ^ne-am, ocupat destul
de mult de-a lungul anilor. Iată însă că desfășurarea 
celei de a XII-a ediții a cursei internaționale „Cupa 
Voința" ne obligă să revenim Ia acest subiect. în analiza 
modului cum înțeleg cicliștii să-și facă datoria vom porni 
de Ia eforturile organizatorilor. Subliniind 0 dată
seriozitatea cu care Oficiul de cultură fizică și sport al 
UCECOM își aduce contribuția la dezvoltarea ciclismului, 
vom arăta că în acest an organizatorii „Cupei Voința" 
s-au îngrijit ca întrecerea să fie deosebit de atractiva. 
A fost ales un traseu bun — cu numeroase puncte de 
urcuș, cu etape scurte, presărate cu sprinturi intermediare 
care să anime întrecerea — au fost asigurate condiții 
materiale la nivelul marilor întreceri internaționale. 
UCECOM-ul a invitat la start sportivi din 5 țari (au 
răspuns 4) și nu este vina lui că oaspeții au fost, din

păcate, oameni lipsiți de forță, mai mult spectatori la 
acțiunile alergătorilor noștri. Poate că aceasta este și 
urmarea felului în care este privit sportul nostru cu pe
dale în arena internațională. Organizatorii s-au bucurat 
și de sprijinul unor instituții care au acordat alergăto
rilor premii substanțiale. A.S. Loto-Pronosport, de pildă, 
a oferit primului clasat în această cursă o motocicletă 1 
Premiile au avnt, fără îndoială, menirea 3a-i stimuleze 
pe sportivi, pentru o comportare la nivelul exigen-

DAR
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CICLIȘTII?
țelor internaționale, pentru realizarea unor medii orare 
superioare.

Cum au răspuns sportivii la toate aceste eforturi ? La 
capitolul pozitiv (destul de sărac, după cum veți vedea) 
am putea trece : media orară realizată în etapa a Vil-a 
— 44,575 km (dar etapa a măsurat numai 80 km), fru
musețea disputei din etapa a Vl-a, CIuj-Huedin-CIuj, 
cînd cicliștii au etalat adevăratele lor calități și posibi
lități și — iată-ne Ia sfîrșit ! — comportarea, îa general, 
bună a alergătorilor Gabriel Moiceanu, Ion Ardeleanu 
și Emil Rusu. în rest, întrecerea a' fost anostă, cu foarte 
puține faze interesante, nu a recompensat nici măcar în

DE LA 1 LA 1 200!
Răduț Chibac este un puști de 6 

ani care, în toamnă, la începutul 
lunii octombrie, 8-a prezentat 

fcu bunica la bazin, la „nea Saclie* 
^antrenorul Alexandru Satmari) cu 
această rugăminte:

— Nene Sache, am venit la matale 
ță mă înveți și pe mine să înot. Pro
mit să fiu ascultătort curajos și să 
iui mai fac mofturi la mincare...

Antrenorul, „nea Sache“, om prin 
mîinile căruia, în cei peste 40 de ani 
de activitate, au trecut mii și mii 
de „elevi** ca Răduț Chibac, a privit 
la mogîldeața din fața sa, i-a trecut 
mîna prin păru-i mătăsos și i-a răs
puns cu vorba sa molcomă și sfă
toasă care face deliciul prichindeilor:

— Bine, „domnule*, dacă mă rogi 
Ultît de frumos,.. Și mai ales fiindcă 
promiți să fii ascultător, să nu mai 
faci mofturi la mincare...

Asta se întîmpla, cum am spus, Ia 
începutul lui octombrie. Răduț Chibac 
a fost primul înscris Ia cursurile dc 
inițiere organizate de Școala sportivă 
nr. 2 Ia bazinul acoperit din str. Tra
ian. După numai o lună de zile, el 
avea să devină posesorul brevetului 
de înotător nr. 1. Cîtă vîlvă în fa
milia Chibac cu acest brevet, 
^probleme**, cîte proiecte !

— Tovarășe antrenor — l-a
anltat tatăl lui Răduț pe antrenor, 
vă rog să-mi spuneți sincer: băiatul 
meu are ceva perspective pentru a 
merge mai departe, pentru a continua 
înotul?

Antrenorul a privit din nou la mo
gîldeața din fața sa (de care acum 
se atașase sufletește» așa cum se în-

Cîte

con-

Qopice
IE SPORTIVI ROMÂNI PESTE 

HOTARE
® Luni seara au părăsit Ca

pitala selecționatele de popice ale 
asociațiilor sportive Voința, cu 
destinația R.D. Germană, unde 
vor susține trei întâlniri. Au fă- 
«ut deplasarea Victoria Dumitres
cu, Margareta Szemany, Maria 
Armeanu, Ludovic Martina, Io
sif Rabatin, Iosif Sereș ș.a. Echi
pele sînt însoțite de antrenorul 
Alexandru Andrei.

După toate probabilitățile, 
isportivii eooperatori vor mai sus
ține, la întoarcere, o dublă 
întâlnire cu popicari aparținînd 
asociațiilor sportive similare din 
Ungaria.
LA BUCUREȘTI : „CUPA DE 

VARA"
• Pentru a elimina pauza 

mare care există între două edi
ții ale campionatelor republicane, 
«lubul sportiv Constructorul din 
Capitală organizează o intere
santă competiție, dotată cu tro
feul „Cupa de vară". Și-au anun
țat participarea echipele Laro- 
met, M.M.C.M., Voința, Construc
torul, Gloria și Frigul. întrece
rile, care se vor desfășura sistem 
tur-retur, vor începe la 22 iunie 
și vor dura pînă la 21 august. 
Ar fi bine ca inițiativa clubului 
sportiv Constructorul să fie ur
mata și de alte cluburi din țară 
și, îndeosebi, de comisiile oră
șenești de specialitate.

•••
tîmplă cu toți copiii care urmează 
la „clasa" sa), iarăși a trecut mina 
cu blîndețe prin părul mătăsos al lui 
Răduț și, cu aceeași vorbă molcomă 
și sfătoasă care face și deliciul pă
rinților, a răspuns :

— Dacă Răduț va fi ca și ptnă a- 
cum ascultător și nu va face mofturi 
la mincare...

La fel s-a întîmplat și cn Anca 
Burlacu, o fetiță de aceeași vîrstă cu 
Răduț, cea care va primi cît de cu- 
rînd brevetul dc înotător cu nr. 1 200! 
Dacă Răduț a fost elevul care a

Însemnări
inaugurat ciclul de inițiere de 
la bazinul acoperit al Școlii sportive 
nr. 2, în schimb Anca îl va închide...

Așadar, 1 200 de inițiați în „tai
nele" unuia dintre cele mai complexe 
și mai utile dintre sporturi. Este o 
treabă vrednică de toată lauda, Ia 
inițierea căreia antrenorul Alexandru 
Satmari a avut și el o parte impor
tantă de contribuție.

—- Eram la Olteni, fși amintește 
antrenorul, intr-o tabără a Ministeru
lui Învălămîntului, in vara anulai 
1965. De acolo am aflat că în ve
cinătatea Școlii generale nr. 51 se 
află un bazin acoperit, nevalorificat. 
La înapoiere, primul drum l-am fă
cut la această școală, cercetind cum 
stau lucrurile. Și, în toamna ace
luiași an, am început activitatea.

Cursul „clasic" de inițiere se des
fășoară pe timp de o lună și el 
este urmat de copii chiar mai mici 
decît Răduț și Anca: 25 la sută 
dintre absolvenți abia au împlinit 
4 ani! 0 lună de zile înseamnă 8 
lecții (cîte două pe săptămînă). Pri-

mele — de contact cu apa, de aco
modare. Cele mai dificile. Apoi se 
trece ia inițierea proprîu-zisă. Sînt 
însă și copii ca Radu Huțan (fiul 
antrenorului emerit de caiac-canoe), 
Irina Spandonide, Silviu Login sau 
Dragoș Nanul care n-au... respectat 
acest program al cursului, ci după 
2—3 lecții de acomodare și inițiere 
(la un loc !) au și avansat la... spe
cializare într-un bazin mai mare, la 
„Floreasca*. Talentele se detectează 
de Ia viratele cele mai fragede. Iar 
antrenorul Al. Satmari și colegii Iui 
fac aceasta cu pricepere și exigență. 
De pildă, din cei 1 200 de inițiați nu 
vor fi reținuți pentru activitatea de 
vară decît 80. Cifra se va reduce, 
ulterior, in toamnă, la jumătate, după 
o serie de „examene* pe care micii 
înotători le vor susține în vacanța 
mare. în acest fel, în secția de nu- 
tație a Școlii sportive nr. 2 vor fi 
promovați cei mai buni dintre cei 
buni. Este principiul după care s-a 
călăuzit întotdeauna antrenorul.

Centrul de inițiere al Școlii spor
tive nr. 2 și-a creat o frumoasă 
tradiție, o apreciată „carte de 

vizită". Că este așa o demonstrează 
nu numai cei 1 200 de noi brevetați, 
ci și cele peste 3 000 de cereri de 
înscriere care, din păcate, n-au putut 
fi rezolvate.

— Iarna, deocamdată, nu putem 
primi mai mulți copii, ne spune cu 
destulă amărăciune antrenorul. însă 
acum, în perioada activității în aer 
liber, lucrurile se schimbă. Am trecut, 
la bazinele școlii de la Obor, trei la 
număr. Și acolo, bineînțeles, vom pu
tea asigura condiții pentru o parti
cipare mai largă, la nivelul cifrei de 
7—300 de copii într-o singură lună.

Deci, nu uitați!
Obor vă așteaptă. Este o invitație 
deschisă 
să-și inițieze 
care dezvoltă 
îl călește și-i

Bazinele de la

părinților dornici 
în acest sport

tuturor 
copiii 
atît de armonios corpul, 
dă vigoare !

TIBERIU STAMA
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parte eforturile făcute de organizatori. Ținînd seama de 
faptul că este a doua mare cursă de lung kilometraj din 
calendarul nostru competițional (după „Turul României"), 
iată că a fost irosită o excelentă posibilitate de afirmare 
a cicliștilor români. VINA APARȚINE ÎN EXCLUSIVI
TATE SPORTIVILOR. Și pentru a nu omite nimic, vom 
reproduce argumentele pe care ni le-au adus ei pentru 
a-și motiva lipsa de inițiativă : activitatea competițională 
redusă din acest sezon și timpul nefavorabil. Argumen
tele sînt fără îndoială valabile, dar ele nu pot scuza, 
totuși, apatia totală din timpul cursei, lipsa oricărei ini
țiative, faptul că nici una dintre echipe n-a încercat în 
mod serios să atace pozițiile fruntașe ale celor două for
mații dinamoviste. Nu putem uita faptul că în acest an 
au beneficiat de condițiile oferite de pregătirea în ca
drul lotului republican nu mai puțin de 25 de alergători, 
majoritatea dintre ei participanți la această cursă. Cum 
vor justifica în fața federației de specialitate, în fața 
cluburilor de care aparțin și — în ultimă instanță — 
chiar în fața conștiinței lor de sportivi fruntași această 
comportare deosebit de slabă ? în acțiunea de redre

sare a ciclismului nostru sportivii au un rol foarte im
portant. în această întrecere, rutierii ne-au arătat, însă, 
că sînt foarte puțin interesați ca sportul pe care îl prac
tică să ajungă la nivelul altor discipline care s-au afir
mat puternic în activitatea internațională. Ne permitem 
să-i întrebăm și pe această cale pe cicliști : cred ei că 
fără a pune umărul, fără a lupta cu convingere, se va 
putea crea în sportul cu pedale climatul necesar unui re
viriment ? Pot oare ei, la ora actuală, să se înfățișeze în 
fața comisiei de selecție pentru Olimpiadă cu pretenția 
de a include și ciclismul printre sporturile în care să fim 
reprezentați la Ciudad de Mexico ? Răspunsurile la aceste 
întrebări nu sînt greu de intuit. Important este ca măcar, 
acum, în ceasul al 12-lea. antrenorii (care își au și ei 
partea lor de vină), împreună cu cicliștii, să analizeze 
în profunzime cauzele care generează această intolerabilă 
stare de lucruri și să găsească soluțiile pentru înlătu
rarea lor.

HRISTACHE NAUM

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Terenuri de sport recuperate
„CINE RĂSPUNDE 

DE PROASTA ÎNGRIJIRE 
A BAZELOR SPORTIVE 

DIN CÎMPULUNG MUSCEL ?"

Intr-un articol care înfățișa sta
rea precara a terenurilor de sport 
și a instalațiilor sportive din Cîm
pulung Muscel se punea întreba
rea de mai sus. în ultimul timp 
am primit cîteva răspunsuri care 
ne fac cunoscute o serie de măsuri 
menite să înlăture deficiențele sem
nalate. Cel mai consistent răspuns 
l-am primit din partea Sfatului 
popular al orașului Cîmpulung 
Muscel. Spicuim din el cîteva pasa
je semnificative :

„Terenul din centrul localității, 
proprietate a Sfatului popular o- 
rășenesc, dat in folosință Consiliu
lui orășenesc al UCFS, a fost 
atribuit — pe baza un.ei decizii a 
Sfatului popular al regiunii Argeș 
— direcției regionale P.T.T.R., pen- 

construirea 
atribuit in 
situat in

August”...
„Stadionul „23 August”, 

afla in folosința asociației 
Muscelul (n. r. In materialul pu
blicat se arăta că această asociație 
n-a dat dovada 
gospodăresc) a 
trarea directă a 
tiv al Sfatului
in vederea reamenajării lui“.

In legătură cu terenul din veci
nătatea stadionului — lăsat de a- 
semenea în părăsire — am fost in
formați că el a fost atribuit Con
siliului orășenesc UCFS, pentru 
amenajare, mai ales că acesta (îm-

preună 
UCFS) 
transforme într-o utilă bază spor
tivă. De asemenea, s-a mai atri
buit Liceului nr. 2 terenul din 
partea de nord a parcului „Olga 
Baneic”, discutîndu-se în prealabil 
cu conducerea 
rificarea sa cit 
sportiv.

In fine, și

cu Consiliul regional al 
s-a arătat dispus să-1 re

acestui liceu vafo- 
mai bună pe plan

școlar 
cîteva lucruri 
unor porți de 
gardului, lu- 
mică tribună

tru 
S-a 
ren
„23

noului său local, 
schimb un alt te- 
complexul sportiv

care se 
sportive

de suficient spirit 
trecut in adminis- 
Comitetului execu- 
popular orășenesc,

la Grupul 
U.M.M. s-au realizat 
bune (confecționarea 
handbal, repararea 
crări de drenaj, o
din pămint etc.), cărora le vor 
urma altele, pentru a se da un as
pect adecvat respectivei baze spor
tive. Răspunsul primit din partea 
conducerii Grupului școlar U.M.M. 
confirmă și el îmbunătățirile sem
nalate de Sfatul popular al orașu
lui Cîmpulung Muscel și, în gene
ral, schimbarea de optică în ce 
privește gospodărirea terenurilor 
și a instalațiilor sportive din acest 
oraș.

,CE NU FOLOSEȘTE ?u

Inserată la rubrica noastră «Alb 
și negru”, nota cu acest titlu cri
tica faptul că terenul de sport din 
comuna Solovăstru (raionul Re
ghin) a fost transformat în. . . a- 
răturâ. La sesizarea noastră, Con
siliul raional al UCFS (care de 
altfel informase din timp condu
cerea U.R.C.A.P. despre iminenta 
schimbare de destinație a terenului 
sportiv din comună) s-a adresat 
organelor locale, de la care a pri
mit tot sprijinul. In prezent, spor
tivii din Solovăstru dispun de un 
nou teren cu o suprafață de două 
hectare. El este în curs de ame
najare. In plus, sfatul populai 
și-a luat obligația — după cum ni s< 
comunică — de a nu mai permit* 
schimbarea destinației terenurilo 
de sport de către unele conducer 
ale cooperativelor agricole de pro 
ducție.

Anca Andrei gata de start...

Anca Andrei la 1,2 sec. de Cristina Balaban!

fruntașe în 
Eleva prof.
a încheiat 

performanța

Cronometrele confirmă de la 
o săptămînă la alta : ANCA 
ANDREI, una din marile spe
ranțe ale natației reșițene se 
află în permanent progres, 
ajungînd ca la ora actuală să 
fie aproape gata pentru asaltul 
decisiv al poziției 
probele de spate. 
IOAN SCHUSTER 
sezonul trecut cu
de 1:11,6 (in bazin de 50 m), iar 
în acest an ea a corectat nu 
mai puțin de 4 ori recordul țării 
în bazin de 25 ir.': 1:11,4 la 29 
martie, 1:11,2 la 30 martie, 1:11,0 
la 10 iunie și 1:10,4 la 17 iunie.

Ultima performanță a Ancăi 
Andrei se află la numai 1,2 sec. 
de cel mai bun rezultat (1:09,2) 
realizat — tot în bazinul de la 
Reșița — de multipla campioa
nă și recordmană a țării, Cristi
na Balaban. Foarte interesant 
este și faptul că așa cum ne-a

declarat telefonic corespondentul 
nostru A. Rudeanu, rezultatul 
de sîmbătă al reșițencei putea fi 
sub 70 de secunde dacă Anca nu 
ar fi luat un start cu totul defec
tuos. în orice caz, creșterea 
performanțelor sale este merito
rie și ea ne lasă să întrevedem 
într-un viitor apropiat un splen
did duel Balaban - Andrei și în 
bazin de dimensiuni olimpice. 
Să nu uitărr.' că sportiva din Re
șița va împlini 16 ani abia la 
18 august și că ea se află încă 
departe de a fi atins limita ma
ximă a posibilităților.

• Cea de a doua fază orășe
nească a campionatelor republi
cane este programată de joi și 
pînă duminică la ștrandul Tine
retului. în cea de a doua zi de 
concurs, Crislina Balaban va lua 
primul start oficial (in bazin de 
50 m) la proba de 100 m spate.

Înaintea ultimelor jocui
din turul campionatu'u

categoriei A
După Jocurile restanță de duminii

și înaintea ultimelor meciuri din tur
campionatului categ<oriei A la rug
clasamentul arată astfel
1. Grivîța Roșie 10 9 1 0 128: 31
2. Dinamo 9 8 0 1 122: 34
X Steaua 10 6 1 3 115: 57
4. Politehnica Iași 11 4 3 4 48: 36
5. Farul Constanța 10 5 0 5 67: 49
6. Agronomia Cluj 10 4 0 6 36: 57
7. Rulmentul Birlad 10 4 0 6 66: 89
8. Știința Petroșeni 10 3 2 5 37: 54
9. Progresul 10 3 2 5 51: 73

10. Rapid 11 2 2 7 40:124
11. Precizia Săcele 9 2 3 4 36: 63
12. Gloria 10 2 2 6 39:118



Sâ atacam frontal 
toate problemele 
fotbalului nostru!

(Urmare din pag. 1) 

blemele ce ni s-au. părut de bază 
pentru asigurarea unei optime dez
voltări a fotbalului nostru. Ele ar 
putea fi sintetizate în cîteva puncte 
ce constituie însăși axa marii re
forme ce trebuie realizată;

1. Reorganizarea totală a federației 
de fotbal, care și astăzi funcționează 
pe baza statutului ce i s-a dat în 
perioada antebelică (1938), nemai- 
corespunzînd proporțiilor luate în ul
timul timp de fotbalul românesc. Este 
credem, necesar, să se acorde noii 
federații autonomia tehnică și finan
ciară

De asemenea, să se reînființeze 
Consiliul federal cu delegații tuturor 
regiunilor, păstrîndu-se Biroul fe
deral pentru luarea de măsuri ope
rative. Colegiile de antrenori și ar
bitri, ca și Comisia de disciplină să 
devină organisme viabile, cu mare au
toritate în asigurarea bunei desfă
șurări a procesului de instruire, de 
uniformizare a deciziilor, de impri
mare a unui profund spirit de spor
tivitate pe terenuri.

2. întărirea cluburilor sportive ca 
primi pioni ai dezvoltării fotbalistice 
— după modelul marilor complexuri 
de fotbal din alte țări — spre a fi 
expresia fidelă a unei adevărate miș
cări sportive de performanță.

3. Elaborarea unui nou statut al 
jucătorului, spre a-i stabili acestuia 
atît drepturile, cît și îndatoririle, și 
a-I stimula, sub toate formele, în 
vederea atingerii unui înalt nivel de 
măiestrie în sport și, în același timp, 
de comportare etică.

4. Promovarea unor noi cadre do 
antrenori, bine pregătiți în instituții 
special create (școli de antrenori cu 
durată de doi ani sub egida fede
rației) după modelul studiat nu de 
mult de unii specialiști în Iugoslavia, 
Ungaria, Cehoslovacia etc.

5. Adîncirea acțiunii de creștere a 
„schimbului de mîine*, începînd cu o 
serioasă organizare și îndrumare a 
centrelor de copii (al căror număr 
Să fie majorat) și trecînd la buna 
pregătire a echipelor de juniori mici 
și mari, prin antrenori specializați și 
de înaltă calificare. Să se realizeze 
și „concursul pentru cel mai bun 
pitic și junior**.

6. Organizarea la scară republicană 
a campionatelor școlare (competiții 
inter-clase, inter-școli, orășenești, re
gionale și pe țară).

7. Reînființarea campionatelor pen
tru echipele de rezervă, spre a ne 
oferi un criteriu sigur de afirmare 
a „probabililor*4 de astăzi și a „po
sibililor41 de mîine, fiecare club ur- 
mînd să posede un lot mult mărit 
(30—40 jucători).

8. Pentru stimularea tinerelor ta
lente să se rezerve terenuri în cvar
talele de blocuri, cu organizarea cam
pionatelor inter-străzi, inter-raionale 
etc.

9. Formarea unor noi serii de ar
bitri, selecționați dintre cei cu apli
cații pedagogice, spre a fi și buni 
îndrumători ai tinerei generații de 
jucători.

10. Fixarea unei politici unitare a 
echipelor naționale, incluzînd proble
mele de selecționare, de pregătire, de 
promovare de Ia un Iot la altul (ju
niori, tineret, olimpic, seniori A și 
B), creîndu-se pentru aceasta funcția 
de selecționer unic.

11. Posibilitatea unui vast și serios 
schimb de experiență pe timp de cel 
puțin un an pentru specialiștii și 
antrenorii noștri, pentru adîncirea as

PRONOSPORT •
Vă prezentăm programul con

cursului PRONOSPORT nr. 25 de 
duminică. El este format din me
ciul România — Italia din cadrul 
campionatului european și 12 în
tâlniri din prima etapă a Cupei de 
vară : I: România — Italia ; II : 
Metalul Rădăuți — Foresta Fălti
ceni ; III: Petrolul Moinești — 
Ceahlăul Piatra Neamț ; IV : Tex
tila Buhuși — Victoria Roman ; V : 
Metalul Buzău — Poiana Cimpina ; 
VI: Metalul Tîrgoviște — Flacăra 
Moreni ; VH : Gloria C.F.R. Galați 
— Progresul Brăila ; VIII : Ancora 
Galați — Oțelul Galați; IX : Stuful 
Tulcea — Electrica Constanța ; X : 
LM.U. Medgidia — Portul Constan
ța ; XI: Flacăra roșie București — 
Metalurgistul București ; XII : Ra
pid C.F. București — Dinamo Vic
toria București ; XIII : Victoria 
Tg. Jiu — Electroputere Craiova.

• A început vinzarea biletelor 
pentru concursul excepțional Pro- 
noexpres din 25 iunie 1967, la care 

pectelor metodice și organizatorice 
ale fotbalului din țările cu veche tra
diție, ca și pentru aducerea la noi 
a unor antrenori străini, care să ne 
împărtășească, organizat și pe pe
rioade mai lungi, din cunoștințele 
lor.

12. Stabilirea unui program de me
ciuri amicale pentru cluburi cu echi
pe puternice din alte țări, pentru fa
miliarizarea jucătorilor noștri cu mo
dalitățile tehnice și tactice ivite pes
te hotare.

13. înființarea unui centru de do
cumentare phemat să contribuie la 
selectarea noului din fotbalul euro
pean și sud-american.

14. Intensificarea acțiunii de tipă
rire a lucrărilor de fotbal de către 
Editura U€FS.

15. O mai severă recrutare a con
ducătorilor de secții de fotbal la re
giuni, raioane și cluburi.

16. Fixarea unei metode științifice 
de antrenament, prin înzestrarea clu
burilor cu laboratoare, a terenurilor 
de joc cu aparate ajutătoare (pa
nouri, coridoare de șutat), numirea 
de medici, profesori de educație fi
zică și psiliotehnicieni pe lingă fie
care club etc.

17. înzestrarea cluburilor cu apara
turi de filmat și proiectat — pen
tru înregistrarea procesului de pregă
tire și a meciurilor, spre a se ajunge 
la îndepărtarea deficiențelor tehnice 
și tactice ale jucătorilor.

18. înființarea unei școli de masori.
19. Un nou regulament de transfe

rări, care să stimuleze cluburile pen
tru creșterea de cadre proprii.

★
Aceste sugestii, cărora li se mai 

f.ot adăuga numeroase altele, au ne
voie, însă, de un climat nou, bazat 
pe seriozitatea cadrelor, pe o meto
dică de pregătire bine fundamentată 
și pe sinceritatea celor puși să ela
boreze și să transpună în viață noile 
hotărîri pentru reorganizarea fotba
lului nostru.

Pregătirea tuturor tehnicienilor s-ar 
dcsăvîrși prin participarea la „mese 
rotunde* simpozioane, conferințe, 
filme, discuții țablice asupra princi
piilor de joc și de arbitraj—toate 
axate pe noua etică cetățenească.

Prin înlăturarea empirismului și a 
improvizației din procesul de instrui
re și înlocuirea lor cu o pregătire 
perseverentă, metodico-științifică, vom 
ridica într-un ritm alert calitatea 
jocului echipelor noastre, stimulînd 
acțiunea de auto-depășire la jucătorii 
de toate categoriile, spre a ajunge, 
cu un ceas mai devreme, la gradul 
de măiestrie impus de fotbalul mo
dern.

Măsurile de mai sus, și altele ce 
vor mai fi preconizate, vor crea, în 
mod ineluctabil, marea „cotitură**, a 
cărei necesitate s-a impus astăzi mai 
mult ca oricînd, pentru a reface to
tal și definitiv prestigiul fotbalului 
nostru.

Dar pentru traducerea în viață a 
acestora este nevoie ca elementul om 
— conducători și jucători — să fie 
recrutat numai dintre cei ce iubesc 
fotbalul cu adevărat, i se dăruiesc 
total și înțeleg să facă sacrificii pen
tru ridicarea lui, fără să fie împinși 
de mobilări de căpătuială, de recla
mă personală, de aranjamente du
bioase de culise.

PRONOEXPRES
se atribuie în număr NELIMITAT 
autoturisme : „Renault 16“, „Skoda 
1000 „Fiat 850“ și „Trabant
601“ pentru variantele câștigătoare 
cu 6 din 9 și 10 autoturisme prin 
tragere la sorți (2 „Renault 16”, 4 
„Fiat 850“ și 4 „Trabant 601“ pentru 
variantele câștigătoare cu 5 din 9 
și 4 din 9). De asemenea, Se mai 
atribuie 35 de excursii prin tragere 
la sorți, premii în bani de valoare 
variabilă și premii în bani de va
loare fixă.

Se efectuează 10 extrageri de cite 
9 numere din 49 fiecare în 4 faze, 
în total se extrag 90 de numere.

Cu 30 lei puteți participa la toa
te cele 10 extrageri.

Sîmbătă 24 iunie 1967, ultima zi 
pentru vinzarea biletelor.

• Ciștigătorii excursiilor de la 
tragerea autoturismelor LOTO din 
6 iunie a.c. (continuare) : 21. Bezini 
Vasile din Bicaz-Piatra Neamț ; 22. 
Mesaroș Ana din Petroșeni ; 23. 
Iliuță loan din Putna-Rădăuți ; 24.

Entuziasm! „Băieții" lui Constantin Teașcâ sirtt purtați în triumf. După 4 ani, Bacăul are din tot 
echipă in categoria A ! Foto : prof. V. Bogdăneț-Bac.iî

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI CATEGORIEI B

Doar un mănunchi de echipe bune».
• Preocuparea de căpetenie: răminerea în competiție • Nu ar fi 

mai indicată o serie unică ? • 0 „rocadă“ și urmările ei
Nu avem intenția ca, în articolul 

de față, să analizăm pe o parte și pe 
alta lucrurile bune și cele mai puțin 
bune (aeestea din urmă sînt prepon
derente, din păcate!) pe care Ie-a 
scos în evidență această a 27-a edi
ție a întrecerii echipelor din catego
ria B. Totuși, acum, la încheierea 
celui de-al doilea campionat al țării 
(facem abstracție de restanța Poiana 
Cîmpina — Oltul Rm. Vîlcea), e ne
cesară o privire înapoi pentru, a des
prinde cîteva idei.

Mai întîi : a reprezentat ediția de 
anul acesta o creștere valorică față 
de cele trecute ? în mod cert au e- 
xistat echipe bune în fiecare serie: 
Dinamo Bacău (care a și reușit pro
movarea în prima categorie), 
Siderurgistul Galați (trebuie o mînă 
de fier în conducerea echipei), Chi
mia Suceava (o surpriză plăcută, dar 
prea multi jucători de „import4*), 
Dinamo Victoria București (ca în 
fiecare an, nehotărîtă în final), Po
litehnica București (în luptă cu... 
arbitrii, dar și cu nervii!), Flacăra 
Moreni (șase puncte cucerite la pri
mele două formații din clasament) 
— în seria 1 ; A.S.A. Tg. Mureș 
(de asemenea, promovată în cate
goria A),Minerul Baia Mare (mult 
prea- emotivă această echipă a lui 
Sasu), Vagonul Arad (mențiune spe
cială), C.F.R. Timișoara (acumulări 
cantitative), C.S.M. Reșița (redivi- 
vus 1), — în seria a Il-a. Dar celelalte 
17 formații ? Diferențele minime de 
punctaj dintre ele vorbesc despre va
loarea lor scăzută, preocuparea de că
petenie fiind răminerea în competi
ție.

Deci, cum spuneam, doar un mă
nunchi de echipe bune. Nu ar fi oare 
mai bine ca acestea, cele cu adevă 
rat valoroase, să fie adunate într-o 
singură serie a categoriei B ? în 
felul acesta și federația și-ar 
putea concentra mai mult aten
ția în direcția creșterii fotbalului în 
această categorie. Credem că reor-

• PRONOSPORT
Krissaniss Ioan Bela din Sînnieo- 
laul Mare ; 25. Gaman loan din 
comuna Piatra-Zimnicea, regiunea 
București ; 26. Aftanasiu Titus din 
Constanța; 27. Negoiță Constantin 
din Galați, comuna Pisu ; 28. Petri- 
șor Niculaie din Brașov; 29. Vasi- 
lescu Leonida din Baia Mare; 30. 
Delihei Mihail din Vatra Dornei- 
Suceava; 31. Toadere Mircea din 
Cluj ; 32. Ignat Ilie din Tîrnăveni ; 
33. Duka Emeric din Brașov; 34. 
Stanca I. loan din Luduș-Mureș 
A.M. ; 35. Bordei D. loan din co
muna Sendreni-Galațd ; 36. Pop
Gheorghe din Baia Mare ; 37. Filler 
Ionel din Rușca Montana-Caranse- 
beș; 38. Todescu Nicolae din Sat 
Martiuc — comuna Sugag Sebeș; 
39. Farcaș Antonie din Deva; 40. 
Iacob Andas din Timișoara.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport, 

ganizînd astfel categoria B, valoarea 
fotbalului practicat in categoria se
cundă ar crește substanțial.

In fiecare dintre cele două serii 
a existat cite un duci care a fasio- 
nat. Învingătoare au ieșit echipele 
din Bacău și Tg. Mureș. Felieitîndu-i 
pe învingători și pe antrenorii lor, 
Constantin Teașcă și Tiberiu Bone, 
nu putem trece, totuși, cu vederea 
un fapt: atît Dinamo Bacău, cit și 
A.S.A. Tg. Mureș, Chimia Suceava, 
Siderurgistul, A. S. Cugir, Ceahlăul 
etc. au foarte mulși jucători care au 
crescut Ia alte echipe. Normal ar fi 
ca, o dată cu formațiile promovate, 
să pătrundă în categoria respectivă 
elemente noi, necunoscute, tinere și 
talentate, CRESCUTE IN ORAȘUL 
RESPECTIV. în felul acesta atașa
mentul fotbaliștilor pentru echipă ar 
fi și mai mare. Ar apărea dorința de 
a reprezenta cît mai bine orașul în 
care s-au născut, pentru a fi stimați 
de concetățenii în mijlocul cărora 
au crescut. Cum se întîraplă însă azi? 
Jucători de fotbal crescuți la Bacău 
sau Tg. Mureș, ca să mă limitez Ia 
aceste orașe, j'oacă la București, 0- 
radea sau Constanta (exemplele sînt 
ipotetice), iar fotbaliști evidențiați 
în aceste din urmă orașe îmbracă tri 
courile echipelor din Bacău, Tg. Mu
reș sau de aiurea. De ani de zile se 
practică această „rocadă4 pe care cre
dem că noul regulament de transfe
rări, în studiu cam de multi ani la

Astăzi, pe. stadionul „23 August» (ora 17,30J

Ultima verificare a Lotului reprezentativ 
înaintea meciului cu Italia

Loturile reprezentative — A și 
de tineret — susțin astăzi Pe sta
dionul „23 August" noi întîlniri cu 
caracter de verificare. Pentru defi
nitivarea 11-lui care va fi opus 
duminică selecționatei Italiei, Iotul 
A primește, de la ora 17,30, replica 
formației Politehnica București, 
care activează în categoria B. După 
toate probabilitățile, pe baza con
cluziilor trase la sfîrșitul meciului 
cu S.C. Karlsruhe, echipa care va 
începe jocul cu Politehnica va fi 
următoarea : Răducanu — Lupeseu, 
Nunweiller III, C. Dan, Mocanu — 
Ghergheli, Năftănăilă — Lueescu, 
Dumitriu II, Ion Ionescu. Nun- 
weillcr VI. Rezerve : Suciu, Frați lă.

Intîlnirea va fi condusă de arbi
trul V. Pădureanu.

In deschidere, de la ora 15,45, 
lotul de tineret, care se pregătește 
în vederea competiției de la Rjeka, 
întîlnește formația Steaua. Antre
norul Cornel Drăgușin a convocat 
următorul lot: portari : Gornea, 
Rămureanu ; fundași - Bodrojan, 
Adrian Constantinescu, Vlad (Meta
lul Hunedoara), Costea, Velea ; mij
locași : Strimbeanu, Guțuli (C.S.M. 
Reșița) ; înaintași Oprișan, Dumi
trii* III, Regep, Dembrovsehi, C. 
Radu.

F. R. Fotbal, ar trebui să o inter
zică.

l’cntru că și alte echipe pot păți 
ca Siderurgistul: pentru a număra 
gălătenii de baștină, nici nu ai ne
voie de cinci degete... De aceea, cum 
să te mire rînduri ca acestea : „Evo- 
luîrid fără pic de răspundere, sfidind 
pur si simplu sarcina de a reprezenta 
cu demnitdte fotbalul gălăfean, Side
rurgistul a părăsit terenul învinsă 
după o comportare rușinoasă", citite 
mai deunăzi în ziarul gălățean „Viata 
nouă" și scrise după înfrîngcica su
ferită pe teren propriu de la Flacăra 
Moreni ?

Dar în legătură cu fotbalul din re
giunea Galați mai sînt și alte obser
vații de făcut: nu numai că Siderur
gistul n-a promovat, dar a rămas 
singura echipă din regiune în cate
goria B, celelalte două, Progresul 
Brăila și Oțelul Galați, luînd dru
mul „C“-uIui ! Dar tabloul nu este 
complet : Ancora Galați (locul 4) și 
Gloria C.F.R. Galați (locul 12) n-au 
mers strălucit în categoria C; în 
schimb, terenuri suspendate cu duiu
mul, scandaluri. Concluzia este una 
singură : în conducerea treburilor fot
balului din această regiune este no- 
cesară o cotitură radicală.

Încheiem aci rândurile dedicate ca
tegoriei B. Nu avem pretenția să fi 
făcut o analiză, ci doar am schițat 
cîteva idei care ar putea sta la baza 
unei noi discuții.

MIRCEA TUDORAN

Pentru meciul cu Steaua, antre
norul C. Drăgușin s-a oprit Ia ur
mătorul „11“ : Gornea — Bodrojan, 
Costea, Vlad, Adrian Constantines- 
cu ■— Strimbeanu, Guțuli — Opri
șan, Dumitriu III, Derr.brovschi, C. 
Radu. In repriza a doua vor mai fi 
încercați și alți jucători.

Orașele Bacău și Hunedoara— 
gazde ale semifinalelor 

„Cupei României**
Comisia de competiții din cadrul 

F.R. Fotbal s-a întrunit aseară la 
sediul F.R.F. jentru a hotărî locu
rile de desfășurare a semifinalelor 
„Cupei României44.

Astfel, meciul Rapid București — 
Foresta Fălticeni se va disputa la 
Bacău, iar partida Steaua — C.F.R, 
Timișoara la Hunedoara*

Reamintim că amîndouă semifina
lele se vor juca miercuri 28 iunie, 
în caz de egalitate și după prelungiri 
se califică echipa de categorie in
ferioară.

Finala se va disputa duminică 2 
iulie la București



ANCHETA INTERNAȚIONALA 
A ZIARULUI NOSTRU

Continuăm să publicăm alte răspunsuri la întrebările redacției
noos+re :

1 ÎN Al GÂTUIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE OPTATI 
pfmtph SCHELFT DE ECHIPĂ DE CLUB" SAU PREFERAȚI 
JUCĂTORI CU VALOARE RECUNOSCUTĂ DE LA MÂI 
MU’TE r’l’BURI?

2 CARE SÎNT CALITĂȚILE CĂRORA LE ACORDAȚI 
CEA MAI MARE ATENTIE CÎND SELECȚIONAȚI UN TÎNAR 
JUCATOP IN ECHIPA DV. ?

? CUM SE ARMONIZEAZĂ REGULARITATEA CAM- 
PIONATUIUI CU PROGRAMUL INTERNATIONAL AL 
FW'ct REPREZENTATIVE? CÎTE ZILE FOLOSIȚI PENTRU 
PREGĂTIREA UNU! MECI INTERTĂRI ?

4 SÎNTETI PENTRU SELECȚIONER UNIC SAU PENTRU 
COMISIE DE SELECȚIE?

FERUCCtO VALCARE6GI (antreDoru/ echipei Italiei)

I 
I
I
I
I
I

Dinamo București
Dynamo (R.D.G.) 88-70

la baschet
fprin telefon, de la co-

de la Marianske Lazne

1. In principiu, sini adeptul 
formării echipei reprezentative 
a țării pe scheletul unei for
mații de club, al acelei for
mații care la un moment dat 
deține o formă sportivă cores
punzătoare. Indiferent că e 
vorba de lnternazionale; Bolog-, 
na sau Juventus. Aceasta asigu
ra selecționeiului avantajul unui 
sistem de joc deja conceput și 
aoheat. Nu trebuie să se re
nunțe automat la acest princi
piu în cazul în care nu toți 
jucătorii „echipei-schelet* de
țin o formă excelentă. Se re
curge, în acest caz, la alți 
jucători valoroși de la alte 
cluburi. Mă gîndesc că e Ilus
trare a concepției mele ® 
constituie și echipa pe care 
Intenționez să e aliniez dumi
nica viitoare la București. 
„Merg* cu un „schelet* Ju
ventus completat cu cei mai 
)n formă jucători de la cele
lalte echipe italiene.

2. Să-l pasioneze sportul 
preferat, să accepte de bună
voie că trebuie să-i dedice 
multe ore de muncă, să dis
pună de un minimum de cu- 
nosiinte tehnice, să știe să-șt 
înțeleagă colegii, sâ deducă cu 
ușurință Intențiile acestora. 
Ultimul aspect la care tn-am 
relent constituie o premisă 
a omogenității echipei și 
ceasta nu e de neglijat.

6. Printr-e planificare

a-

ÎD

ZLATI8

perspectivă a calendarului com- 
petițional, se poate, după pă
rerea mea, armoniza în 
satisfăcător desfășurarea 
gulată a campionatului 
meciurile Internaționale ale e- 
chipei reprezentative. în orice 
caz, este cu totul Inaccepta
bil ca un program de cam
pionat o dată alcătuit și co
municat echipelor de club să 
fie dereglat de un meci nepre
văzut al „naționalei*. Englezii 
ne oferă un „clasic* exemplu 
în această direcție. Dacă un 
antrenor are posibilitatea să 
urmărească zi de zl echipele, 
firește că timpul de pregătire 
a unui meci intertări 
scurtează considerabil... 
sigur, întotdeauna, timpul 
fectat pregătirii unui meci de
pinde și de dificultatea întîl- 
nirii îd perspectivă.

4. încercînd să răspund la 
această întrebare, mă gîndesc 
la situația mea. Am fost co
laboratorul lui Fabbri cînd a- 
cesta se afla la conducerea 
„naționalei* italiene. Am ră
mas apoi singur, în perioada 
de tranziție dintre Fabbri șî 
Herrera. Acum sînt din 
singur. în toate cazurile, 
singur antrenor a avut 
ponsabilitatea, fiind secondat 
Cred că aceasta e cea mai 
bună soluție i selecționer unie 
ajutat de un colaborator.

CEAIKOVSKI

mod 
ie- 
cu

se
De-

a-

nou 
un 

res-

Cunoscutul international iugoslav, component in multe [În
duri al .ll'-lui Iugoslaviei, renumit prin activitatea sa la 
mijlocul terenului, activează de citiva ani ca antrenor In R.F. a 
Germaniei. Zilele ttecute.fechipa Bayern Milnchen, antrenată de 
Ceaikovski, a cîștigat .Cupa cupelor".

1. După părerea mea, de 
■multe ori o echipă de club 
este mai puternică și poate 
obune rezultate mai valoroase 
decit o selecționată reprezen
ta vă. .Acest fapt mă face sd 
cred (pînă In prezent eu nu 
am antrenat eehipe reprezen
tativei ca In iormaiea 
„nananale" este de 
„s-lr-letul unei echipe 
club'. La (Bampionatu) 
dial de anul trecui am 
posibilitatea sd asist la 
focuri in care echipele 
luite pe scheletul unor 
lotaose io mat ii de club 
nenu serios in dificultate gar
nituri mai bune din punct de 
vedere valoric, dar lipsite de 
omogenitate.

? Ca antrenor, cer jucători
lor tineri: viteză, forță, pregă
tire fizică pentru a tezista rit
mului de joc timp de cel pu
țin 90 de minute. Nu știa 
dacă se încadrează In Între
barea dv, dar aș dori șă su
bliniez că la Bayern Milnchen 
im Indieni atenția in princi
pat spre pepiniera proprie, de 
aici promovind pe 
Jentatf in echipa „l 
— Ceaikovski l-a 
prim te alții, și pe 
Beckenbauer).

3. Intr-un meci 
este pus întotdeauna 
prestigiu) tării 
partida trebuie privită ca 
multă seriozitate. Pregătirea 
ei nu trebuie Insă sâ dăuneze 
desfășurării regulate a eom- 
petiției interne, care asigură, 
In ultimă instanță, forma 
sportivă optimă a selecționa- 
briilor. Desigur, este nevoie 
și de o pregătire comună, a 
cărei durată este determinată 
de importanța lntilnirii inter
naționale.

anei 
preierat 

de 
mon- 
avut 

multe 
alcă- 

va- 
pu-

tinerii ta- 
mare' fn.r. 

depistat, 
Franz

interțări 
ia joa 

respective și 
privită
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SOFIA 20 .. 
respondentul nostru). In sala Univer
siada din capitala Bulgariei au 
început întrecerile celei de a 8-a e- 
diții a Dinamoviadei la baschet, la 
care participă 7 formații. în primul 
meci, Dinamo București a întîlnit 
sei. Dynamo (R.D.G.) de care a 
dispus, la capătul unei partide în 
care a fost net superioară și 
aplaudată 
loase din 
(40—31). 
au fost 
A/bn 12, 
ciu 2. Dragomirescu 17. Joi seara 
echipa bucureșteană va întîlni sci. 
Dinamo (U.R.S.S.).

TOMA HRISTOV

des 
pentru acțiunile spectacu- 

atac, cu scorul de 88—70 
Punctele echipei române' 

realizate de: Spiridon 14, 
Novac 19, Cernea 24, Fi

de
Dinamo București în Iran

In primul meci ai turneului pe 
care îl întreprinde în Iran, Dinamo 
București a jucat la Teheran, cit 
formația locală Pars, cu care a 
terminat la egalitate, 1-1. Pentru 
dinamoviști a înscris Oct. Po
pescu. (Agerpres).

in finala turneului de rtigbi de la Marianske Lazne (R. S. Ceho
slovacă) echipa bucureșteană Rapid a dispus de 
Heningsdorf (R. D. Germană) cu 6-5, < ’
(Agerpres).

! formația Stahl 
clasîndu-se pe primul loc

V. Costa învingător la Bratislava
BRATISLAVA 20 (prin telex de la 

redacția ziarului Ceskoslovenski 
Sport). In bazinul olimpic din loca
litate au început întrecerile unui mare 
concurs internațional de înot dotat 
cu „Marele premiu al orașului Brati
slava". Proba de 100 
programul primei zile 
bată de nedespărțitul cuplu român 
Costa—Șoptereanu.

Ca și la Berlin," timișoreanul Costa 
s-a dovedit mai rapid pe distanța 
de 100 m, realizînd pentru a treia 
oară consecutiv victoria în acest tra
dițional concurs. Cronometrele au a- 
rătat pentru Costa timpul de 1:10.3 
(la numai 0,3 sec de recordul care 
îi aparține), iar pentru Șoptereanu 
1:12,2. " . ... 
dezului

Cei 
(58.3)

m bras din 
a fost domi-

Locul trei a revenit finlan- 
Laaksonen cu 1:12,9.

doi sprinteri, VI.
fi H. Schier (58,4) au fost 

eliminați din serii la 100 
ca de altfel și Agneta 
(1:08,0) care a luat startul

100 
(Fini.) 
56,5; 100 m spate (b): 1. 
(Ceh.) 1:04,2; 200 m bras (f): 
Frommater (K.F.G.) 2:50.2, 2. Rad- 
nage (Anglia) 2:51,2; 100 m liber 
(f): 1. Kozicova (Ceh.) 1:02,5 — 
nou record, 2. Jackson (Anglia) 
1:03,0, 3. Kocendova (Ceh.) 1:03,4; 
400 m mixt (b):. 1. Jirusek (Geh.) 
5:05,0 — nou record; 200 m spate 
(f): 1. Balla (Ung.) 2:35,7, 2. Pi- 
lici (lug.) 2:36,3, 3. Hafner (Aus
tria) 2:38,0 — nou record; 200 m 
mixt (f): 1. Radclife (Anglia)
2:34,9, 2. Vitke (R.D.G.) 2:40,J; 
400 m liber (b); 1. Terasvuori 
(Fini.) 4:29,6. 2. Lohnicki (Ceh.) 
4:34,1.

M orarii

m liber.
Ștemer

v___ într-o
probă unde nu este specialistă. Alte 
rezultate:

Știri • Rezultate • Știri
LONDRA. Ion Tiriac a debutat vic

torios în turneul internațional de 
tenis „Queen’s-Club“, învingîndu-1 
pe tenlsmanul francez Montrenaud 
cu 6—1, 6—4. Ilie Năstase a fost în
vins de cunoscutul jucător sud-afri- 
can 
Alte

Cliff Drysdale 
rezultate

Cox—Maioli 
rotkov 6—
lan—Cornejo o—x, o—o, aut
thews 6—0, 6—4, Roche—Lall 
6—1, Emerson—Maud 9—7,

MOSCOVA. La Belgorod s-a dispu
tat al doilea joc dintre reprezentati
va de volei a R.S.F.S. Ruse și selec
ționata secunda a României. De data 
aceasta au cîștigat gazdele cu scorul 
de 3—1 (9. 8, —10, 9).

BUDAPESTA. In întîlnirea inter
națională de natație Budapesta — 
Moscova, victoria a revenit sportivi
lor sovietici cu 114—98. Iată cîtiva 
dintre cîștigătorij din ziua a doua : 
feminin : 200 m mixt — Turoczi (B) 
2:37,7 ; ștafeta 4 x 100 m — Budapesta 
4:19.2 ; 'masculin : 200 m bras —
Kravcenko (M) 2:37,4 ; 200 m mixt — 
Lazar (B) 2:18.2 (nou record ungar) :

GUAYAQUIL. Tn finala zonei ame-

m liber (b): 1. lluttunncn
55,8, Dickson (Australia) 

Fcrak 
I.

CU 6—3, 7—5.
din primul tur: 

6—0, 6—4 ; Lall—Ko-
2—6, 6—3 ; McMil-

6—1, 6—3; Koch—Mat- 
“ ' J 6—0,

9—11, 6—3.

ricane a „Cupei Davis", echipa de 
tenis a Ecuadorului a eliminat S.U.A. 
una din favoritele competiției. în 
a treia zi. Francisco Guzman l-a în
vins cu 0—6, 6—4. 6—2, 0—6, 6—3 pe 
americanul Arthur. Ashe, scorul de
venind 3—1 în favoarea eeuadorlenl- 
lor, care se califică 
interzone. în ultima 
(S.U.A.) — Olivera 
7—5 într.

VARȘOVIA, fn al 
ținut în Polonia, echipa italiană de 
fotbal Fiorentina a întrecut selecțio
nata Sileziei cu 1—0 (0—0), la Chorzow.

MOSCOVA. Intr-Un concurs inter
național de ciclism, la Tuia, sovieti
cul O. Phakadze a realizat 11,4_ pe 
200 m. La urmărire (4 000 m) a cîști
gat olandezul Bongers în 5:03. iar pe 
echipe — U.R.S.S. în 4:37,3. Cursa de 
1 000 m cu start de pe loc a revenit 
lui Celovalnikov (U.R.S.S.) în 1:10.

MILANO. Felice Gimonch a cîștigat 
detașat cursa cicllstă contra crono
metru de la Castrocaro Terme, cu un 
avans de 4:06 asupra danezului Ole 
Ritter, sosit în Italia pentru tentati
va de a doborî recordul mondial al 
orei deținut de francezul R. Riviere.

astfel în finala 
partidă : Richey 
(EC.) 5—7, 6—4,
doilea joc sus-

Cele patru recorduri mondiale 
obținute recent la Sofia de Leo
nid Jabotinski anunță că nu este 
departe ziua cînd limita celor 690 
de kilograme va fi atinsă. Cine 
va realiza aceasta performanță 
extraordinară ? Leonid Jabo
tinski, autorul ultimului record 
(590 kg), sau ex-recordmanul Iuri 
Vlasov (580 kg) ? Despre Iuri Vla
sov se spunea că șl-ar fi luat 
rămas bun de lă haltere. In rea
litate, însă, el n-a ieșit încă din 
întrecerea giganților. Nu de mult, 
Vlasov (în vîrstă de 31 de ani) 
șl-a reluat activitatea cu un „îm
pins" de 199 kg (record mondial), 
fapt care, se pare, l-a ambițio
nat pe „rivalul** său, Leonid. Ca

Aniversarea maestrului
împlinit 70 de 
Paavo a intrat
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Rugbiștii francezi

iau din nou drumul

spre Capetown

foar- 
fran- 
între 
unor

august la Ca-

cere 
Iată

de bogat 
jucători, 
faptul că fe- 
specialitate a 
deplasării nu 
jucători. Sur

In calendarul echipei reprezen
tative de rugbi a Franței figurează, 
între 1 iulie și 15 august, un tur
neu în Africa de sud. Turneu 
te bogat în meciuri. „XV”-le 
cez urmînd să iasă de 12 ori 
buturi, de patru ori în cadrul
test-ir.*eciuri susținute în compania 
reprezentativei Republicii Sud-A- 
fricane, faimoasa formație „Spring
boks”. Iată datele acestor întîlniri 
interțări: 15 iulie la Durban, 22 
iulie la Bloemfontein, 29 iulie la 
Johannesburg și 12 
petown.

Un program atît 
un lot numeros de 
de ce nu surprinde 
derația franceză de 
reținut în vederea 
mai puțin de 30 de
prind însă unele absențe notabile, 
care privează acest lot de valori 
consacrate ale rugbiului nostru. 
Lipsesc Herrero, Gruarin, Berejnoi, 
Gachassin, Vivien Camberabero, 
toți anunțați indisponibili pentru 
motive de ordin personal, precum 
și centrul trei-sferturi de la Per
pignan, tinărul Maso, Îndepăr
tat in mod nejust de către selec
ționeri.

In aceste condiții, mulți își pun

întrebarea dacă test-meciurile c« 
sud-africanii se pot întitula ca a- 
tare. Nu ne rămîne decît să spe
răm că cei 30 de jucători care vor 
pleca spre Capetown vor reuși să 
reprezinte rugbiul francez la clasa 
sa reală. Să cităm pe principalii 
membri ai caravanei. Lider este 
căpitanul lui Mont-de-Marsan și 
al naționalei, Christian Darrouy, 
secondat de linia a doua 
Fort, de Ia Agen. Trebuie reținuți 
apoi doi sportivi noi de la Mon
tauban, echipa care a cîștigat ul
timul campionat al Franței : 
lierul Cardebat și 
trei-sferturi Londios. Băglf, echi
pa învinsă in finala campionatului, 
are și ea doi reprezentanți, pe 
fundașul Crampagne și centrul 
trei-sferturi Trillo.

Să amintim că „XV“-Je francez 
a mai efectuat două turnee în A- 
frica de sud. Cel din 1958, condus 
de admirabilul Lucien Mias, a fost 
mai cu seamă glorios pentru fran
cezi, care au reușit atunci să cîș- 
tige 5 din cele 10 meciuri susținute, 
față de 2 jocuri egale. S-au jucat 
două partide intertări, prima fiind 
cîștigată de Franța, iar a- doua 
terminîndu-se la egalitate. Un al 
doilea turneu a 
Mai scurt, el a 
încheiate tot cu 
bi) francezilor : 
care una în 
(8-6).

Rămine de văzut dacă „expedi
ția 1967“ spre sudul continentului 
african va aduce din nou lauri 
reprezentanților rugbiului francez.

pi-
jucătorul de

avut loc în 1964. 
cuprins 6 meciuri, 
un bilanț favora- 
5 victorii, dintre 

singurul test-meci

ROBERT BARRAN
Paris. 20 iunie

Paavo Nurmi a 
ani I Numele lui 
de acum în legendă și cred că 
nu există astăzi vreunul dintre 
compatriot)) mei, de la Baltica 
pînă la Cercul polar, care să nu 
cunoască biografia acestui mare 
atlet al Finlandei. „Isprăvile* sale 
sportive de acum cîteva decenii 
sînt comentate și astăzi cu ace
eași căldură și fiecare copil do
rește să pășească pe urmele ma
relui maestiu al curselor de fond.

Pa'avo Nurmi a fost predece
sorul lui Zatopek, Kut, Bolotni
kov, Clarke, Jazy, Keino etc. 
„Omul cu cronometru!*, cum a 
fost supranumit de contemporanii 
săi (N.R. Nurmi alerga în cursă 
cu un cronometru în mină după 
care își grada eforturile), a cîș- 
tiqat titlurile olimpice în 1920: 
10 000 m — 31:45.8 și cros ; 1924: 
1 500 m — 3:53,6 și 5 000 m — 
14:31,2; 1928: 10 000 m — 30:18,8 
si a deținut numeroase recorduri 
mondiale pe diferite distante, de 
la 1 500 m la 10 000 m.

La 13 funie, cu ocazia aniver
sării a 70 de ani, Paavo Nurmi 
a fosf sărbătorit într-un cadru fes
tiv. Cu acest prilej el a pTimit 
felicitările lui Urho Kekkonen, 
președintele Finlandei, fost în ti
nerețea sa campion national la 
săritura în înălțime.

Un omagiu adus acestui maes
tru necontestat al alergărilor de 
fond.

LAURI PERHALA

urmare, la același procedeu. Ja
botinski a ridicat zilele trecute o 
bară de 201.5 kg ! Lupta dintre 
acești doi coloși, socotiți — pe 
bună dreptate — cei mai puternici 
oameni din lume, a început în 
urmă cu trei ani, cînd Jabotinski 
a Intrat în posesia recordului 
mondial (560 kg). Pentru scurt 
timp însă. Vlasov, supărat parcă, 
a totalizat curînd 580 kg ! Apoi 
la J.O. de la Tokio, în întrecere 
directă, Jabotinski îl învinge la 
limită, pentru prima oară, pe 
Vlasov : 572.5 kg, față de 570 kg. 
De atunci, o revanșă directă n-a 
avut loc, dar ea este așteptată cu 
nerăbdare.

Nu sînt lipsite de interes unele 
amănunte legate de „colosul ucrai
nean**. Leonid Jabotinski. în vîr- 
stă de 29 de ani, șl-a început acti
vitatea la haltere cînd avea 15 ani. 
în copilărie era firav și nimeni 
nu-i prevedea o greutate de 160 
kg și o înălțime de 1,90 m. „Tatăl 
meu a avut o greutate de So kg, 
iar mama doar 56 — spunea re
cent Leonid. Nici fiul men Rus
lan, în vîrstă de 6 ani, nu are 
perspective pentru haltere. . . Dar 
poți să știi 7 La o asemenea vîrs
tă nici eu nu visam sâ devin hal
terofil".

Firește, performanțele lui Ja
botinski sînt în măsură să ne ut 
mească. Cel mal valoros ni se 
pare, totuși, recordul la „arun- 
cat** : 218.5 kg !

lată, de altfel, evoluția recordu
rilor mondiale de la „limita** celor 
500 .kg : Paul Anderson 5t,0 kg 
(1956). 517.5 kg (1957), 533 kg (1958), 
Iuri Vlasov 537,5 kg (1960), 557.5 kg 
(1962). Leonid Jabotinski 560 kg 
(1964). Iun viasov 580 kg (1964), 
Leonid Jabotinski 590 kg (1967).

Și acum, următorul salt : 600 kg. 
Cine va reuși ? Vlasov sau Jabo
tinski 7

(>. o.l
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