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• Reuniunea de ieri a avut un bun nivel spectacular •

Sîmbătă, de la ora 19, ultimele 11 partide ale competiției

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

DOAR 84 cm

PINĂ LA

60 DE METRI!

Ne-a vizitat țara
La invitația Consiliu

lui General al UCFS, 
zilele acestea ne-a vizi
tat țara prof, doctor 
Gunther Erbach, vice
președinte al Comitetu
lui de stat pentru cul
tură fizică și sport de 
pe lingă Consiliul de 
Miniștri din R.D. Ger
mană.

în timpul vizitei, oas
petele a avut un schimb 
de experiență în pro
bleme privind cerceta
rea științifică cu spe
cialiști din țara noastră.

Este asigurat caracterul științific 
al procesului de instruire 

în fotbalul nostru de performanță?
Analizînd modul în care au 

fost obținute recent, pe țlan 
mondial, marile performanțe 
fotbalistice, reiese că la baza 
succeselor stă caracterul pro
fund științific al procesului 
de pregătire, în care sînt an
gajate toate echipele de per
formanță. în țările cu fotbal 
avansat sau în plin proces de 
afirmare (Anglia, R.F. a Ger
maniei, U.R.S.S., R.D. Ger
mană, Portugalia. Italia ș.a.)

* . 
fiecare factor sau aspect al 
sferei complexe a pregătirii 
pentru performanță capătă o 
rezolvare la nivelul eficienței 
maxime. In aceste condiții, pe

Christine Caron 

din nou in formă
PARIS 22 (Agerpres). — îno- 

tătoarea franceză Christine 
Caron, campioană a Europei 
în proba de 100 m spate, a 
declarat că speră ca în luna 
iulie cînd va întîlni la Paris 
pe recordmana mondială Ka
ren Muir (Republica Sud Afri
cană) să-și îmbunătățească 
performanțele în probele de 
100 șî 200 m spate. După o tre
cătoare eclipsă de formă, 
Christine Caron și-a regăsit 
ritmul său obișnuit, obținînd 
recent la 100 m spate timpu
rile de 1:09,0 și respectiv 1:08,8. 
De asemenea, pe distanța de 
200 m fluture ea a realizat 
2:43,9.

losif NagJii a mai făcut un 
pas. de aproape un metru, 
în drumul spre granița celor 
60 m, a consacrării internațio
nale. In cadrul concursului de 
la Berlin, el a înregistrat un 
nou record republican cu 59,16 
metri.

(Citiți amănunte în pagina 
a 4-a).

CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE LUPTE

F.R.L. ne-a comunicat că în 
programul campionatului pc echipe 
— categoria A la lupte a surve
nit o modificare. Astfel, întâlnirile 
programate în etapa a IlI-a (du
minică, 25 iunie) : grupa I la 
Brașov (Steagul roșu Brașov— 
Dinamo București) ; grupa a lV-a 
la Craiova (Electroputere Craiova 
—Steaua București) — la „greco- 
romane** — și grupa I la Bucu
rești (Steaua—Dinamo) la „li
bere** — au fost aminate pentru 
data de 1 octombrie.

baza datelor moderne ale fi
ziologiei, biochimiei și psiho
logiei. au fost elucidate o se
rie de probleme importante 
privind latura metodică, me
dicală, psihică, pedagogică a 
instruirii propriu-zise. Sînt cu
noscute și aplicate, în antre
namentele majorității echipelor 
de performanță, metode mo
derne de pregătire, mijloace 
asociate de grăbire a procese
lor de refacere psiho-fizică șau 
de psihizare-acumulare etc.

Datorită faptului că fotbalul 
de mare valoare are un carac
ter din ce în ce mai social, 
cu implicații multiple, a fost 
creat un cadru educativ-orga- 
nizatoric ferm, care să nu per
mită jucătorilor încălcări ale 
disciplinei în antrenament, a- 
bateri de la un regim strict 
de viață sportivă, măsuri me
nite să oprească orice pier
deri ale potențialului dobîndit 
prin instruire și astfel să 
poată fi valorificată cît mai 
rațional munca de pregătire. 
Creșterea răspunderii perso
nale a jucătorilor față de pre
gătire a atins, la echipele pu
ternice din lume, nivelul e-

Cei mai mici gimnaști și-au desemnat primii campioni
BATA MARE, 22 (prin telefon) — tn sala spor

turilor din localitate s-au desfășurat miercuri 
și joi finalele campionatelor republicane de 
gimnastică rezervate copiilor și juniorilor mici. 
Au participat 34 de echipe. Primele clasate la 
băieți (echipe copii) : 1. Sc. sp. nr. 2 Bucu
rești 182,7 p., 2. t C.F.R. Timișoara 180,7 p., 3. Șc. 
sp. Reșița 180,1 p.; individual compus : V. Ciur-

dar (C.F.R. Timișoara) 37,55 p. juniori mici 
(echipe): 1. C.F.R. Timișoara 272,8 p., 2. Șc. 
sp. nr. 2 Buc. 269 p., 3. Șc. sp. Sibiu 261,7 p.;
individual compus : L. Mcrovan (C.F.R. Timi
șoara) 55,4 p.

Sîmbătă si duminică își dispută întâietatea 
cele 34 echipe de fete.

T. TOHATAN-coresp. principal

Campionatele republicane de box

AU FOST DESEMNAȚI CEI 22 DE FINALIST!
Reuniunea de ieri seară, a-treia din cadrul finalelor 

campionatelor republicane, ne-a făcut cunoscuți și pe cei
lalți 9 boxeri, care s-au calificat pentru ultimul act al 
competiției. Gala a furnizat întreceri dîrze, cîteva dintre 
ele de un ridicat nivel tehnic.

„SEMI-MUSCA" : întîlniri 
echilibrate

Primul meci a opus pe 
experimentatul D-tru Da- 
videscu (Dinamo) tînărului 
Marin Lumezeanu (Steaua). 
Inițiativa a fost la început 
de partea pugilistului di- 
namovist care a urmărit 
mereu să se apropie de 
adversar în timp ce acesta, 
dimpotrivă, cu repetate 
stingi la figură l-a împiedi
cat s-o facă. Meciul a fost 
destul de rapid, cu unele 
faze spectaculoase, dar și 
cu destule obstrucții de 
ambele părți. Echilibrul de 
forțe din ring care ar fi 
putut pune, eventual, „pro
bleme' la acordarea deci
ziei, a fost influențat de un 
avertisment, pentru lovituri 
cu capul, primit de Lume
zeanu. în atari condiții vic
toria i-a fost acordată lui 
Davidescu.

fortului solicitat în aporturile 
individuale și aceasta este de
osebit de important.

Evident, jaralel cu aplica
rea științifică a noii orientări 
tehnico-metodice și educative 
au fost modernizate și latu
rile administrativă și materi
ală, creîndu-se un ansamblu 
complet de verigi, fiecare cu 
rol bine definit în obținerea 
succesului major.

Desconsiderarea sau tratarea 
superficială a celui mai mic 
amănunt cuprins în sfera pre
gătirii de performanță pune 
sub semnul întrebării caracte
rul științific al activității, in
fluențează performanțele.

în fața acestui tablou al 
realității din fotbalul avansat 
trebuie să recunoaștem că în 
activitatea noastră de perfor
manță există o importantă ră- 
mînere în urmă sub multe as
pecte de interes hotărîtor pen
tru realizarea unui prim pas 
în afirmarea pe tărîm inter
național.

prof. D. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

A doua semifinală sa 
desfășurat între Aurel Mi 
hai (Voința Brăila) și Va- 
sile Drăgan (Steaua). Brăi- 
leanul, o adevărată mași- 
nă de pumni, a punctat cu 
excelente serii la corp, de- 
ținînd, cu mici excepții, ini
țiativa, pe tot parcursul me
ciului. Boxerul de la Steaua 
a comis greșeala de a se 
angaja în lupta de uzură 
a adversarului, în loc să 
facă pasul înapoi și să con
treze atunci cînd Aurel se 
„arunca” descoperit în atac. 
E drept, în ■ ultima repriză 
bucureșteanul l-a „plimbat" 
pe Mihai, făcîndu-1 să lo
vească deseori în gol. Prea 
tîrziu însă, deoarece în pri
mele două reprize, pugilis-

DINU: Cel mai greu meci Maeștrii și elevii Iți mai atrag atenția de 50
(Învingător fără adversar) de ori și pe urmă...

Deci, se poate și la Ploiești1....
• MARIAN SLAVIC A AJUNS IN TREI LUNI LA 57,6 SEC. PE „SUTA"... • ...SAU DE 
LA 1:57,0 LA 1:21,9 ÎN NUMAI 8 LUNI ! • VA FI SUFICIENTA PASIUNEA SOȚILOR 

MITROFAN ?

Va deveni și Ploieștiul un 
punct pe harta natației româ
nești ? De fapt, această în
trebare ne-a apărut încă din 
timpul iernii, cînd pentru pri
ma oară într-un concurs repu
blican, unul din antrenorii 
clubului Steaua, prof. Gh. Di- 
meca, ne prezenta un tînăr de 
20 de ani, Marian Slavic, care 
învățase să înoate în orașul 
,,aurului negru**. Venit în 
București cu numai trei luni 
în urmă, Slavic a fost supus, 
pentru prima oară, unor an
trenamente metodice și iată-1 
parcurgînd „suta** în 57,6 sec ! 

tul brăilean punctase foar
te mult cu serii care, în 
final l-au ajutat în obți
nerea victoriei.

„COCOȘ" : o victorie dară 
a lui Gîju

Nouă minute de frumos 
spectacol, de box clar, în 
care arbitrul din ring n-a 
spus nici un „breack" I Ni- 
colae Gîju (Steaua) a eta
lat întreaga-i gamă de cu
noștințe și a obținut o vic
torie indiscutabilă. Nu tre
buie să se creadă insă că 
această partidă a reprezen
tat lin simplu .galop de 
sănătate" pentru campionul 
nostru european. Dimpotri
vă, adversarul său, Iulian 
Lungu (Progresul Buc.)

ROMEO VILARA 
R. CĂLĂRĂȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Deunăzi, o altă știre din 
Ploiești ne-a reținut atenția : 
tînărul Gabriel loniță (14 
ani), care în luna noiembrie 
a anului trecut înota 100 m 
bras în 1:57,0 a stabilit re
cent un nou record regional 
al probei cu timpul de 1:21,9 
— cea mai bună performanță 
a anului realizată de un îno
tător din această grupă de 
vîrstă ! Am corelat în mod 
firesc aceste cîteva date pentru 
a convinge (dacă mai este 
cazul) că în această regiune, 
unde există mari posibilități, 
se pot obține performanțe și 
la natație. Nimic mai firesc, 
de altfel...

Deci, se poate! Cu condi
ția însă ca să existe cîțiva 
oameni entuziaști, INTERE
SAȚI în acest lucru, avînd a- 
lături și 2—3 tehnicieni cu 
ochiul format pentru a de
pista și selecționa pe cei apți 
de a parcurge lungul drum 
al performanței. Adică, exact 
ceea ce a lipsit ani în șir ti
neretului ploieștean* făcînd ca

Anul XXIII
Nr. 5313

♦

Vineri
23 iunie

1967
♦

4 pagini 25 bani

Gîju cu antrenorul său, 
înaintea ultimei reprize—

mai multe bazine să nu-și 
găsească folosința firească.

Și totuși, se poate! Ne-au 
convins de acest lucru în pri
mul rînd soții Anca și Mihai 
Mitrofan, care liiînd... „taurul 
de coarne** s-au apucat de o 
treabă de loc ușoară. La ve
nirea lor, singura secție din 
oraș, cea a clubului Petrolul, 
mai avea 9 înotători. Nici u- 
nul mai mult, iar Ia ora ac
tuală din aceștia au 
păstrați 4. Vă dați 
ma că nu era o 
prea strălucită.

începutul a fost

mai fost 
bine sea- 
moștenire

făcut CW; 
mai multe concursuri de se-r 
lecție printre elevii diferitdof 
școli din oraș. De data a- 
ceasta, organele de conducere 
ale clubului și chiar cele ale 
consiliului regional UCFS au 
fost mai receptive la această 
acțiune, acordîndu-i tot spri
jinul cuvenit. I)ar nu s-a 
putut realiza prea mult. Nive-

AD. VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)



Covorul fermecat

Secția de box A. S. „Metalutgis- 
tuT Cugir a împlinit de curind 
șase anî de activitate, in ima
ginea noastră „bo.tr inii* de mo n- 
strea7ă începătorilor din frumu- 
wțea scrimei cu mănuși... In fie
care primăvară numărul începă
torilor crește, inmulțindu-se rin- 
duri te celor ce practică acest 

sport la Cugir

Foto: P. Romoșan

ÎN REGIUNEA CRIȘANA: 

„Cupa S. M. T.“, 
a a treia ediție!

Cea de-a treia ediție a „Cu
pei S.M.T.“, desfășurată intr-un 
cadru festiv în localitatea Chiși- 
neu Criș (regiunea Crișana), a reu
nit peste 280 de iubitori ai spor
tului din 11 unități. Tinerii spor
tivi s-au întrecut - la 7 ramuri 
de sport. Deosebit de atractive -și 
viu disputate au fost confruntă
rile din cadrul jocurilor de fotbal 
și volei, precum și cele de atle
tism, trîntă și tir. Gazdele au 
reușit să domine majoritatea pro
belor, principalii lor adversari 
fiind reprezentanții S.M.T.-urilor 
din comunele Valea lui Mihai și 
Nușfalău.

Cu acest prilej s-au evidențiat 
o serie de tineri, îndeosebi în pro
bele atletice. Astfel, Traian Murg 
a alergat 100 metri în 12,2 sec., 
Traian Popa a parcurs 800 m în 
2:11,9, pontatorul Martin Molnar 
a reușit să treacă ștacheta ridicată 
la 1,80 m (toți din Chișineu Criș), 
iar ing. Alexandru Dubuleanu 
(S.M.T. Iucu) a aruncat greutatea 
la 9,50 m.

Manifestările sportive din ca
drul actualei ediții a „Cupei 
S.M.T. “ au demonstrat încă o 
dată utilitatea acestei competiții, 
în cadrul căreia s-au întrecut nu
meroși mecanizatori din regiunea 
Crișana.

Qolo

Dinamo București 
» preluat conducerea

Prima partidă din cadrul celei 
de a VI-a etape a campionatului 
republican de polo s-a desfășurat 
la Cluj între formația locala Poli
tehnica și Dinamo București. Net 
superiori, campionii au cîștigat la 
un scor categoric, 13—2 (3—0, 3—1,
4—9, 3—1), rotunjindu-și simțitor 
golaverajul. A fost cea de a 6-a 
victorie consecutivă a dinamoviș- 
tilor, care a permis formației lor 
(cu un meci mai mult jucat) să 
preia conducerea în clasament. 
, în celelalte partide ale etapei se 
Intilnesc la București : Z.C.F. cu 
Steaua și Rapid cu Mureșul Tg. 
Mureș, la Arad: Vagonul cu Vo
ința Cluj, iar la Oradea, Crișul cu 
Industria linii Timișoara.

CLASAMENTUL

fii. Dinamo Buc. 6 6 0 0 54—9 12
2. Steaua Buc. 5 5 0 0 56—5 10
3. Rapid Buc. 5 3 1 1 22—19 7
4. I.C.F. 5 2 2 1 30—22 6
5. Crișul Oradea

5 2 1 2 31—20 5
6. Voința Cluj 5 2 1 2 20—27 5
7 Polit. Cluj 6 114 14—37 3
8. Vagonul Arad 5 10 4 10—35 2
9, Ind. linii Timiș.

5 0 1 4 8—37 1
!•. Mureșul Tg. Mureș

S 0 1 4 10—44 1

Din viafa organizației noastre

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE —
MAI STIMULATIV!

S-a întîmplat ca în după-amia- 
za cînd am vizitat asociația spor
tivă Oltul din Sf. Gheorghe să 
asistăm la un pasionant meci de 
fotbal între schimburile I și III 
ale sectorului de țesătoric, contînd 
pentru campionatul asociației 
sportive. De asemenea, se aflau în 
plină desfășurare campionatele de 
handbal și popice, iar turneul de 
șah s-a încheiat recent cu victo
ria ajutorului de maistru B. Ke- 
leman (sectorul țesătorie). Am a- 
flat atunci că, la asociația Oltul, 
această competiție are o frumoasă 
tradiție, primul campionat de fot
bal fiind organizat încă din anul 
1955.

Cu prilejul concursurilor men
ționate s-au remarcat mulți tineri 
talentați. . De altfel, echipele de 
handbal și popice, care activează 
în campionatele regionale, sînt al
cătuite din fete și băieți depistați 
în cadrul campionatului asociației, 
în ultimul timp s-au evidențiat 
Elena Ciocîrlan, Silvestru Dră- 
ghici (la handbal) și popicarul 
Bartok Gero.

Urmează să se dea startul în 
întrecerile de atletism și orien
tare turistică, la care și-au anun
țat participarea un mare număr 
de concurenți. Cine sînt princi
palii factori în acțiunea de pre
gătire a tinerilor sportivi și în 
organizarea întrecerilor ce vor în
cepe în curînd ? Instructorii vo
luntari, acești oameni entuziaști, 
pe care se bazează întreaga acti
vitate sportivă din uzină. „A fi 
instructor voluntar, ne spunea 
tov. Stefan Colțea, președintele a- 
sociației sportive Oltul, înseamnă 
a fi pasionat de sport. Dar, nu 
îmi imaginez un instructor volun
tar fără cunoștințele tehnice ne
cesare pregătirii celor care își 
dispută întîietatea într-un concurs 
sau altul". Interlocutorul ne-a ru
gat apoi să notăm pe instructorii 
Gh. Șerban, Iosif Vereș, ing. Bella 
Egeto, David Kartiș și Gh. Tom- 
pa, care au contribuit la realiza
rea unor rezultate bune în cam
pionatul asociației sportive.

— Cum vedeți dv. — l-am în
trebat pe președintele asociației — 
dezvoltarea acestui gen de cam
pionat în cadrul activității cotn- 
petiționale de masă ?

— După experiența acumulată 
consider că ar trebui — pentru a

DECI, SE POATE Șl LA PLOIEȘTI I
(Urmare din pag. 1)

lui atins de-a lungul anilor în mod 
cu totul întîmplător de către unii 
copii era destul de scăzut și aceasta 
nu frezenta nici un fel de garanție 
pentru viitoare performanțe. Și, iată-i 
pe cei doi so[i pornind chiar de la 
abecedar cu grupe de 11—12 ani (să 
le spunem mai avansate), de 9—10 
ani (începători) și... cu frații Mi- 
haela și Dan Moisan care împreună 
totalizează abia 9 ani!

Au trecut cîteva luni de atunci, 
timp în care Mihai Mitrofan a tri
mis fostului său coleg la București 
pe Marian Slavic (descoperit cu to
tul întîmplător în jurul bazinului Ra
finăriei Ploiești),, dar a avut tot
odată grijă să pregătească metodic 
un tînăr cil deosebite aptitudini (cine 
știe, poale va fi |*rimul caniș ion —- 
la copii, firește — al Ploieștiului) 

se crea un interes major ia rindul 
iubitorilor de sport — ca întrece
rile campionatului asociației să 
depășească și in localitatea noas
tră cadrul actual, ajungîndu-se, 
de exemplu, la intilniri pe gru
pe de asociații sau chiar pe oraș 
între echipele campioane ale di
feritelor asociații sportive. Proce- 
dîndu-se astfel, ar exista un mai 
mare stimulent în organizarea pri
melor faze pe schimburi sau sec
ții de producție, s-ar acorda o 
atenție sporită procesului de pre
gătire a sportivilor. După cite știu, 
in alte orașe s-au organizat — cu 
bune rezultate — astfel de com
petiții, dotate cu „Cupa campio
nilor asociațiilor sportive", așa 
cum prevăd indicațiile Consiliului 
General al UCFS. Deci, e nevoie 
de puțină inițiativă locală și de 
mai multă preocupare din partea 
organelor UCFS din orașul nostru.

Campionatul asociației a „prins“ 
în uzina textilă Oltul din Sf. 
Gheorghe, bucurîndu-se de apre
ciere din partea conourenților, în- 
trucît răspunde cerințelor și gus
turilor numeroșilor iubitori ai 
sportului. Credem că pe viitor el 
va cuprinde în întreceri tot mai 
mulți tineri și vîrstnici.

TR. IOANIȚESCU

[BEEGdZl
Echipele Școlii sportive

A V-a ediție a „Cupei Carpați", 
competiție organizată de Școala spor
tivă din Brașov pentru elevii născuți 
în anul 1953 și mai mici, s-a bucurat 
și anul acesta de un frumos succes. 
Talia, pregătirea tehnică, tactică și 
fizică a componenților celor 8 echipe 
masculine și 10 echipe feminine au 
demonstrat că profesorii școlilor 
sportive au preocupări din ce în ce 
mai profunde pentru o selecție judi
cioasă și o pregătire temeinică.

La băieți, „Cupa Carpați“ a revenit 
primei formații a Școlii sportive nr. 1 
din București (prof. Stelian Gheor
ghiu) care a învins în finală echipa 
Școlii sportive din Constanța (prof. 
Maria Popo viei) cu scorul de 49—30 
(28—9). Au înscris : Herstig 10, Căpu- 
șan 8, Ardeleanu 22, Airinei 4, Warlin 
5 pentru învingători, respectiv Cernat 
13, Vidican 5, Martican 6, Preda 4 și 
Talea 2. Lotul cîștigătoarei : Mircea 

de a merge pe drumul lui Costa și 
Șoptereanu.

La ora actuală, cele trei grupe 
(care însumează pe tinerii înotători 
din secțiile clubului Petrolul și aso
ciației Prahova) sînt deja obișnuite 
cu antrenamentul cotidian, iar numă
rul orelor de pregătire s-ar putea 
chiar dubla dacă bazinul le-ar sta 
la dispoziție în exclusivitate. Oricum 
însă începutul a fost făcut și — ne 
asigură soții Mitrofan — că printre 
finaliștii campionatelor republicane 
de copii vom putea urmări în a- 
ceastă vară pentru prima oară și re- 
pezentanți ai Ploieștului...

Va fi însă suficient efortul lău
dabil al celor doi antrenori, ca 
și cel al activiștilor care îndrumă 
activitatea din secțiile Petrolul și 
Prahova pentru ca orașul „aurului 
negru* să devină cu adevărat un

Foileton
Acum cîteva zile am 

primit un telefon de la 
O.C.L. București.

— Vă rugăm să pof
tiți piuă la depozitul 
nostru. A sosit ceva 
care vă interesează.

Am luat repede o 
mașină și iată-mă în 
depozitul O.C.L. Aici, 
sute de covoare sosita 
de la Cisnădie, care 
mai de care mai fru
moase.

— Printre sutele de 
covoare e și unul... fer
mecat — m-a informat 
responsabilul. Nu știu 
cum a nimerit pe fac
tura noastră, că noi nu 
am cerut așa ceia. Vrea 
neapărat să vorbească 
cu cineva de la dv. 
Pretinde că zboară ca 
cel din basme... Ziceam 
că poate v-ar folosi, la 
deplasări. Faceți eco
nomie de timp și da 
bani..

Argumentele m-au 
convins. Am cumpărat 
covorul și am plecat- cu 
el acasă. Aici, mare 
mi-a fost mirarea, au- 
zindu-l vorbind

— Stăpîne, să știi ca 
te-am păcălit. Eu nu 
știu să fac decît un 
singur traseu și... nu
mai o singură dată: 
București—Cisnădie și 
retur. Atît. După aia, 
devin covor obișnuit...

— Nu-i nimic am 
zis eu, privindu-l. Ta 
iert, pentru că ești sin
cer și ai... model fru 
mos. Dar cum se ex
plică aptitudinile tale... 
neobișnuite ?

— M-au făcut special 
muncitorii de la „Tex
tila* din Cisnădie. Zi
ceau să le duc pe ci
neva acolo, să vadă 
pista noastră de atle

tism pentru care asocia
ția a primit în 1966 
suma de 15 000 lei, iar 
în anul acesta 8 000. 
La noi funcționează 
cică, și un centru de 
atletism. Pe ce s-or fi 
antrenînd sportivii noș
tri, dacă nici pistă 
n-au ? Cit despre pistă... 
e într-un hal de ptins/ 
Dacă mint, uite, să 
mă... căleați în picioare 
ca pe orice covor. Hai
deți la Cisnădie !

Zicîtid acestea, s-a 
așternut la pămînt și 
m-a poftit să mă așez. 
In cîteva clipe, am fost 
depus pe stadionul din 
Cisnădie, cu gazonul 
mincat de ploi și de 
crampoanele fotbaliști

lor. Pista de atletism 
se afla încă în faza 
inițială: săpătură, bo
lovani mai mult zvir- 
liți decît așezați, iar 
zgură — ia de unde 
nu-i!

— De ce merg lucru
rile atît de greu ? am 
întrebat pe tov. Ru
dolf Fidler, care cumu
lează funcțiile de ad
ministrator, cizmar, în
grijitor, supraveghetor 
etc.

— Apoi... dacă riu-l 
interes. Nirne’ de la u- 
sociație nu se grăbește, 
nime' nu dă din coate. 
Iacă : o fost pe stradă, 
la doi pași de stadion, 
un compresor. Puteam 
să-l luăm să ne lucre 
și nouă. Dar nu s-o o- 
cupat nime’. Acu, trăbă 
să găsim altul în regi
une, care ne costă de 
trei ori, cu transport 
cu tot.

M-arn reașezat pe co
vorul fermecat și am 
cerut să fiu dus la se
diul Consiliului raional 
UCFS Sibiu.

de elevi nr. 1 din București
Herstig, Septimiu Căpușan, Emilian 
Ardeleanu, Dumitru Ruso, Bogdan 
Airinei, Andrei Beraru, Teodor War
lin, Codruț Pop, Dragoș Duța, Simion 
Maricescu. Celelalte rezultate ale 
jocurilor decisive : Pitești — Brașov 
53—37 (15—14), Tg. Mureș — Satu Mare 
32—13 (18—6). Clasament final : 1.
BUCUREȘTI (echipa I a Școlii spor
tive nr. 1), 2. Constanța, 3. Pitești, 4. 
Brașov, 5. București (echipa a Ii-a a 
Școlii sportive nr. 1), 6. Ploiești, 7. 
Tg. Mureș, 8. Satu Mare.

In disputa fetelor, a cîștigat prima 
echipă a Școlii sportive nr. 1 din 
București (prof. Gh. Benone-Cîndea), 
învingătoare în finală în fața Școlii 
sportive din Deva (prof. Stelian Po
pescu) cu scorul de 74—36 (38—14). Au 
înscris : Stănescu 25, Amaftoaie 10, 
Rădulescu 4, Cristescu 9, Constanti- 
nescu 18, Fortuna 6, Gherovici 2 pen
tru învingătoare, respectiv Georgescu 

punct pe harta natației românești ? 
I'ără îndoială că nu și iată de ce 
consiliul regional al UCFS va trebui 
de urgență să impulsioneze activitatea 
comisiei sale de specialitate, reamin- 
tindu-i toate atribuțiile care-i revin. 
Totodată vor trebui făcute eforturi 
pentru terminarea lucrărilor de aco
perire a bazinului de 50 de metri, 
astfel ca din toamnă să se poată ac
tiva sub cupola sa cu toate mo
toarele în plin. Și un ultim lucru 
cure poate fi esențial : centrelor de 
inițiere, conduse de oameni pasionați 
și pricepuți, să li se acorde toată 
atenția. Numai astfel baza de selec
ție va deveni o realitate, iar celor 
două secții existente în oraș li se 
vor putea adăuga noi tineri talen- 
tați, care să poată aduce Ploieștiului 
o glorie sportivă și în bazinul de 
înot.

— De ce merg lucru
rile atît de greu ? l-am 
întrebat pe Iov. Adam 
Cluchioacă, vicepreșe
dinte.

— Nu știu. De pro
blema asta se ocupă 
tov. președinte Gh. Bă- 
deanu. De ieri e in i fi. 
în concediu. Pînă vine...

Covorul s-a așternut 
și m-am așezat.

— Știi, stăpîne, ca
re-i poanta ? mi-a spus 
el în timp ce mă purta 
peste munții Făgăraș 
spre București. Preșe
dintele e chiar din Cis
nădie. Cum sar zice, 
trece în fiecare zi pe 
Ungă pistă. Dar no 
vede, St atunci, mă în
treb, cum o fi „tăzind* 
celelalte nereguli din 
raion, că sînt. har dom
nului ! Și la Ocna Si
biului — unde nici a- 
cum nu se știe unde-i 
terenul de fotbal — și 
la Veștem — unde 
C.A.P.-ul îi schimbă lo
cul în fiecare an — 
și la Orlat...

Zicînd acestea, m-a 
depus în București și a 
tăcut mîlc, devenind un 
covor ca și celelalte. ’ De 
atunci, aștept mereu un 
telefon de la O.C.L. 
Sînt sigur că, iu cazul 
cînd lucrările la pista 
se mai tărăgănează, pe 
muncitorii de la „Tex
tila*-Cisnădie nu-i va 
lăsa inima și vor fa
brica iar un covor fer
mecat. Rog insă să fie 
de două persoane și cu 
călătorii nelimitate. Nu 
de alta, dar o să iau 
cu mine și un contabil 
de meserie, să cerceteze 
și scriptele financiare 
— (pentru că, deh! 
23 000 lei sînt bani, nu 
glumă !) — și apoi aș 
vrea să dau o raită și 
pe la Oră știe, și pe la 
Drăgănești-Olt, unde 
pistele de atletism sînt 
la fel, în suferință.

SEVER NORAN

au cucerit „Cupa Carpați“
12, Olaru 14, Sora 4, Chirilă 4, Kaima
2. Lotul cîștigătoarei : Mariana StĂ- 
nescu, Tamara Amaftoaiei, Liliana 
Rădulescu, Otilia Cristescu, Aurora 
Constantinescu, Rodica Fortuna, Dana 
Manafu, Ludmila Gherovici, Dristina 
Doliș, Gabriela Becheru. celelalte re
zultate : Cluj — Satu Mare 46—39 
(22—15), Giurgiu — Brașov 36—34 
(20—15), București II (Șc. sp. nr. 1) — 
Craiova 46—46, Bacău — Suceava 
29—13. Clasament final : 1. BUCU
REȘTI (echipa I a Școlii sportive nr. 
1), 2. Deva, 3. Cluj, 4. Satu Mare, 5. 
Giurgiu, 6. Brașov, 7—8. București I£ 
(Șc. sp. nr. 1) șî Craiova, 9. Bacău, 
10. Suceava.

A apărut 
nr. 6 al revistei 

„SPORT Șl TEHNICĂ"

cu un sumar bogat și variat 
cuprmzînd articole de aviație, 
automobilism, motociclism, cos
monautică, turism, radioamato
rism etc. din care menționăm :
• Cu Aurei viaicu la Aspern
• Avioane fără pilot
<9 Raliul transbalcanic — 1967
• Pe cea mai înaltă șosea dm 

țară : Novaci—Sebeș
• Știm să mergem pe munte ?
O Motocicliștii români au concu

rat în Franța
• Jucării... serioase
• Noutăți și curiozități auto
• Repetiție pentru Lună
• Ancheta noastră : Campionatele 

de radioamatorism
• Receptor cu trei tranzistori 
precum și numeroase știri ; nou
tăți tehnice ; fotoreportaje, etc.
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LA Zl
TURNEELE ZONALE 
LA „CALIFICARE'...

...încep azi și se vor desfășura 
timp de trei zile, punînd față-n 
fată campioanele regionale și ale 
Capitalei, în orașele Cluj (echi
pele fruntașe ale regiunilor Mara
mureș, Mureș-A.M., Crișana, Cluj), 
Timișoara (Hunedoara, Oltenia, 
Banat, oraș București), Brașov 
(Dobrogea, București, Argeș, Plo
iești, Brașov) și Iași (Bacău, Ga
lati, Suceava, Iași). Iată echipele 
care se vor întrece pentru a ob- 
ține dreptul să participe la tur- 
neele finale ale competiției de ca- 
lificare în categoria B (între pa- 
ranteze — formațiile feminine) :

LA CLUJ — Victoria I.A.T. 
Cluj, Progresul Șomcuta Mare. 
Medicina Tg. Mureș. Cooperatorul 
Șimleul Silvaniei (Viitorul Bistri
ța, Olimpia Satu Mare, Școala 
sportivă Tg. Mureș, Școala sporti
vă Oradea) ;

LA TIMIȘOARA - C.F.R. Ti
mișoara, Știința Alba lulia, Voin
ța București, Minerul Motru (Școa
la sportivă Timișoara. Elevul Hu
nedoara, Flacăra roșie București);

LA BRAȘOV — Creația Bra
șov, Hidrotehnica Constanța, Ceta
tea Giurgiu. Știința Rm. Vîlcea 
(Școala sportivă Brașov, Școala 
sportivă Constanța, Unirea S.P.R. 
București, Școala sportivă Plo
iești) ;

LĂ IAȘI — Rulmentul Bîrlad, 
Progresul Tg. Neamț, I.D.D. Brăi
la, Bradul Vama Suceava (turneu 
feminin nu se organizează, nefi- 
ind calificate un număr regula
mentar de echipe).

ETAPA INTERREGIONALA
A CAMPIONATELOR 

DE JUNIORI

Este asigurat caracterul științific al procesului de instruire 
in fotbalul nostru de performanță?

(Urmare din pag. 1)

Pornind analiza de la fundamentarea metodică 
a procesului de instruire și țînă la amănunte de 
ordin minor, administra ti v-organizatoric, se con
turează puternic o serie de lipsuri acute cu efecte 
în profunzime.

1. Astfel, nu poate fi considerată ca științifică 
pregătirea în care unele legi cu caracter obiectiv, 
ca de exemplu principiile fiziologice ale antrena
mentului (pregătirea continuă, aplicarea eforturilor 
mari) sînt subordonate în mod nepermis unor 
factori subiectivi cum este, de pildă, actualul 
sistem competițional, total necorespunzător. Această 
eroare a generat o serie întreagă de greșeli în 
desfășurarea procesului de instruire. înregistrăm 
mari neajunsuri datorate (de exemplu) fluctua
țiilor anormale de comportament, jocului „dea 
forma sportivă44, obsesiei nejustificate a „perico
lului oboselii46 sau a folosirii izolate și discon
tinui a metodelor moderne de antrenament.

2. Nereali zarea cadrului educativorganizatoric 
ferm prin care pot fi impuse jucătorilor cerințele 
unui regim de viață sportivă și disciplină în acti
vitate, corespunzătoare, contribuie la irosirea unei 
mari cantități de muncă și strădanii depuse pen
tru obținerea acumulărilor cantitative și calitative 
în antrenamente. Și, acesta este elementul principal 
care duce la negarea caracterului Științific al pro
cesului de. pregătire, în ansamblul său.

3. O altă piedică în calea afirmării fotbalului 
nostru de performanță o constituie slaba preocu
pare pentru punerea în practică a noutăților și 
perfecționărilor aduse de medicina sportivă mo
dernă.

Cele două direcții în care această contribuție

se dovedește a îi esențială sînt : refacerea după 
efort cu ajutorul mijloacelor asociate și: recupe
rarea rapidă a jucătorilor accidentați. Deși se cu
noaște aportul imens pe care-1 aduc marilor rezul
tate mijloacele asociate de refacere (masajul, ali
mentația dirijată, fizio și liidroterapia, unele sub
stanțe medicamentoase etc) totuși nu țuțem vorbi, 
nici măcar în cazuri izolate, de folosirea în acti
vitatea echipelor noastre a unor asemenea com
plexe de măsuri capabile să asigure certitudinea 
redobândirii potențialului maxim psiho-fizic după 
consumul competițional și de antrenament. Eloc
vent în acest sens este faptul că în categoria A 
nu activează în mod permanent decît uri singur 
masor calificat ( !?). în general, se manifestă o 
rămînere serioasă în urmă și in problema con
tribuției active a medicilor sportivi la îmbunătă
țirea dinamicii diferiților indici funcționali 
ca și în soluționarea promptă a accidentelor (frec
vente. întinderi musculare și entorse).

4- Nu apreciem .încă ce înseamnă, în sfera pre
gătirii. superioare de performanță, sălile bine uti
late pentru antrenamente complementare, aparatele 
ajutătoare perfecționate, materialele și echipa
mentul modern (mingile de material • plastic sau 
piele cu grad mare de elasticitate, ghetele cu 
crampoane reglabile etc.). După cîteva încercări ti
mide, s-a renunțat aproape, cu desăvîrșire la folo
sirea filmului în perfecționarea tacticii de joc, în 
studierea adversarilor, urmările avînd darul să 
agraveze criza noastră de concepție.

5. în sfîrșit, nimeni nu poate avea curajul să 
susțină caracterul științific al muncii de perfor
manță în fotbalul nostru, atîta timp cit nivelul 
pregătirii generale și profesionale a antrenorilor 
care activează în acest domeniu nu ta fi realizat

pe . măsura cuceririlor practicii și teoriei avansate.
Profesiunea de antrenor este azi ridicată pe 

treapta cea mai de sus a pretențiilor activității 
științifice, cu cerințe complexe, impuse cu tărie 
de caracterul tot mai social al fotbalului de per
formanță.

Simplismul și superficialitatea formelor de cali
ficare a antrenorilor existente in practica noastră 
își pun puternic amprenta pe calitatea și eficiența 
instruirii de performanță.

★
fn concluzie, față de cele cîteva asjecle pre

zentate mai sus. IMPASUL PE CARE ÎL TRĂ
IEȘTE FOTBALUL NOSTRU (accentuat și de 
lipsa preocupărilor pentru formarea unei baze largi 
de mase în principala verigă a sistemului de 
educație fizică — învățămîntul, de debilitatea și 
negarea unității metodice a activității centrelor de 
copii și juniori etc.) ESTE GENERAT—DUPĂ 
PĂREREA MEA — DE CARACTERUL NEȘTL 
ÎNTIEIC AL PROCESULUI DE INSTRUIRE LA 
NIVELUL DE PERFORMANȚĂ.

Pentru a ieși din acest impas prelungit consi
der că nu este nevoie de soluții și idei gran
dioase. Totiil este ca în cel mai scurt timp să 
trecem la aplicarea consecventă și intensivă, res
pectând condițiile și specificul nostru național, a 

adevărurilor științifice privind metodica antrena
mentului modern, organizarea, munca educativă, 
baza tehnico-materiaiă, ultimele cuceriri ale mc- 
dicinei, psihologiei ele.

Fără acest efort susținut fotbalul nostru nu va 
putea pătrunde în arena marilor rezultate.

Au fost fixate datele de desfă
șurare a celor opt turnee din ca
drul etapei interregionale a cam
pionatelor republicane de juniori 
și de junioare, care vor avea loc 
în zilele de 21—23 iulie. Organi
zatoare — comisiile regionale Cri
șana, Ploiești, Bacău și Cluj, care 
urmează a decide orașele-gazdă. 
Totodată, F.R.V. a stabilit tablou
rile de participare la fiecare zonă 
în parte, și anume : în regiunea 
Crișana se vor întrece campioa
nele regionale Maramureș, Banat, 
Mureș-A.M., Crișana ; în regiunea 
Ploiești — cele ale regiunilor 
București, Oltenia, Brașov, Plo
iești ; în regiunea Bacău — frun
tașele masculine și feminine ale 
regiunilor Galați, Dobrogea, Ar
geș, Bacău ; iar în regiunea Cluj 
— campioanele regionale Suceava, 
Iași, Cluj și ale orașului Bucu
rești.

REPREZENTATIVA FEMININA 
IA PARTE LA O COMPETIȚIE 

ÎN R. D. GERMANĂ

fn R.D. Germană se organizea
ză săptămîna viitoare, de la 27 
la 29 iunie, un turneu interna
țional feminin de volei. La a- 
ceastă competiție, care va avea 
loc în orașul Magdeburg, ia parte 
și reprezentativa României, îm
preună cu echipele R.D. Germane 
și — probabil — cu cele ale Un
gariei și Bulgariei. Voleibalistele 
noastre urmează să plece în R.D. 
Germană luni 26 iunie.

Mîine, ultima zi la:
» CONCURSUL EXCEPTIONAL PRONOEXFRES CU AUTOTURISME 

IN NUMĂR NELIMITAT
• CONCURSUL PRONOSPORT DE DUMINICĂ CU DOI SOLIȘTI 100»/»

Pentru iubitorii concursurilor Pro- 
nospoi't și Pronoexpres, ziua de azi 
și cea de mîine sînt agitate deoarece 
trebuie să joace la două concursuri 
deosebit de importante :

— concursul excepțional Prono- 
expres cu autoturisme în număr ne- 
limita t și

— concursul Pronosport nr. 25 de 
duminică 25 iunie.

La concursul excepțional Prono
expres se atribuie în număr nelimi
tat autoturisme Renault 16, Skoda 
M.B. 1000, Fiat 850 și Trabant 601. In 
plus, prin tragere la sorți vor fi 
oferite 10 autoturisme pentru varian
tele cu 4 și 5 numere cîștigătoare 
și 35 de excursii în URSS, pentru 
variantele cu 4 numere cîștigătoare.

Se efectuează 10 extrageri de cîte 
9 numere din 49 fiecare, în total 
90 de numere.

La acest concurs puteți participa cu 
1 feluri de bilete : N de 30 lei, M de 
i8 lei. B de 9 lei și A de 3 lei.

Rețineți ! Majoritatea premiilor de 
la concursul excepțional anterior 
iu fost obținute pe bilete seria N de 
50 lei.

Explicația e clară : aceste bilete 
jartieipă la toate cele 10 extrageri.

Jucînd bilete serța N de cîte 
0 lei, maestrul emerit al sportului 
Lurel Drăgan a cîștigat un au to
urism Renault Dauphine. Vreți să 
bțineți un autoturism cu o sumă 
'ifimă ? Grăbiți-vă 1

Din „arhivele44
fotbalului italian

Meciul de duminică, cea de-a pa
tra confruntare româno-italianâ, 
oferă prilejul unei cunoștințe mai 
profunde cu fotbalul italian.

O FEDERAȚIE
FONDATA ÎN 1898

Federația italiană de fotbal este 
una dintre cele mai vechi din Eu
ropa. Fondată la 15 martie 1898, ea 
reprezintă în clipa de față un orga
nism cu o activitate intensă. Există 
5 805 cluburi (dintre care 1 771 se 
ocupă de copii, juniori și tineret) 
care au 12 406 echipe (dintre care 
7 944 de copii, juniori și tineret). în 
scriptele federației sînt 286 670 de 
jucători legitimați (3 713 profesio
niști, 10 477 serr.iprofesioniști, 
142 914 „ddetanți», 55 298 fac parte 
din sectorul tineret, iar 74 268 din 
sectorul „activitate recreativă»). Fi
resc, numărul mare de jucători și 
de echipe solicită și un număr mare 
de antrenori : 3 075. Dintre ei, 478 
sînt profesioniști, iar 420 aspiranți. 
Pentru a ajunge în rîndul antreno
rilor profesioniști, un tehnician

DOI SOLIȘTI 100V.

Concursul Pronosport nr. 25 de du
minică 25 iunie cuprinde meciul in
ternațional România — Italia și 12 
meciuri din Cupa de vară. Analizînd 
acest concurs, participanții la Prono
sport și-au putut da seama că se 
anunță foarte greu din. . . lipsă cte 
soliști. Iată însă că în urma unei 
măsuri luate de Federația română 
de fotbal, două meciuri nu se vor 
disputa. Este vorba de meciul V 
Metalul Buzău — Poiana Cîmpina și 
meciul XI Flacăra roșie București — 
Metalurgistul București.

In această situație, indiferent de 
semnul care va fi înscris pe buletin 
la acest meci, toate variantele vor 
primi rezultat exact la meciurile res
pective. Cei. care vor indica „duble" 
sau „triple" vor primi de două sau 
— respectiv — trei ori, numărul cte 
premii care revin buletinelor.

Iată deci că participanții la Prono
sportul de duminică au o bază de 
plecare cu două meciuri sigure. Ră- 
mîn de indicat numai. .. 11 pro
nosticuri exacte. Deci, un concurs 
atractiv deoarece o bună parte din 
cele 11 meciuri se anunță echilibrate.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport. 

trebuie să reușească să treacă o 
serie de trepte intermediare, exa
mene și probe fără de care nu 
poate fi angajat la una din echipele 
din ligile A, B, C sau D. Să amin
tim și de cei aproape 7 090 de arbi
tri în activitate.

în organizarea fotbalului italian 
există o delimitare strictă : de echi
pele profesioniste și toate proble
mele aferente acestei categorii de 
fotbaliști se ocupă „Liga națională 
profesionistă”. Coborînd pe scara 
valorilor există, de asemenea, „Liga 
națională semiprofesionistă», ca și 
„Liga națională a începătorilor».

„CARTEA DF. AUR» 
A FOTBALULUI ITALIAN

De la bun început trebuie arătat 
că fotbalul peninsular, unul dintre 
cele mai valoroase din lume, a rea
lizat de-a lungul anilor cîteva rezul
tate excepționale. Așa au fost, de 
pildă, cele două titluri de campioa
nă a lumii cucerite în 1934 și 1938 
de reprezentativa Italiei. Intre aces
te date, în 1936, Italia a cucerit și 
titlul olimpic. „Zeița de aur» și 
laurii olimpici au făcut casă bună 
mulți ani. Amîndouă au rămas la 
Roma pină în clipa organizării edi
țiilor post-belice ale celor două 
mari competiții.

Dar, cu toate că în ultimii ani 
Italia nu a mai reeditat aceste per
formanțe, în schimb, echipele ita
liene de club aproape că puseseră 
monopol pe marile competiții : A.C. 
Milan (în 1963) și Internazionale 
Milano (1964,1965,1966) au cucerit 
„Cupa campionilor europeni» ; In
ternazionale a mal adus la Milano, 
în 1964 și 1965, și „Cupa interconti
nentală», la care iau parte anual

NOTĂ

Le trebuie 
o „hotărire"...

Nu este zi în care zia
rul nostru să nu publice 
articole sau păreri ale iu
bitorilor de fotbal în pri
vința măsurilor ce trebuie

Rosato sare mai sus decît portarul Albertosi pentru a pune capăt unui 
atac al sovieticilor. (Fază din meciul U.R.S.S. — Italia, 1—0, disputat 

anul trecut în turneul final al campionatului mondial)

cîștigătoarele „Cupei campionilor 
europeni» și a „Cupei campionilor 
Americii de Sud” ; A.C. Fiorentina 
a cucerit în 1961 „Cupa cupelor”, 
iar A.S. Roma, în același an, a în
vins în „Cupa orașelor tîrguri». Să 
adăugăm și cele trei victorii ale 
Bolognei (1932, 1934, 1961) în „Cupa 
Europei Centrale» și a Florentinei 
(în 1966) in aceeași competiție, ca 
și locurile I ocupate în 1958 și 
1966 (ultima dată la egalitate cu 
U.R.S.S.) de echipa de juniori la 
turneul UEFA. Fără îndoială, un 
palmares impresionant.

MECIUL CU ROMANIA
al 269-lea

Prima partidă internațională dis
putată de culorile Italiei a avut loc 
la Milano, la 15 mai 1910. Primul 
adversar : echipa Franței. Rezul
tatul, o victorie comodă pentru 
„azzurri» : 6—2 (2—0). In schimb, 
al doilea meci, disputat după 11 zile 
la Budapesta, le aduce acestora o 
înfrîngere cam la același scor: 
1—6 (0—2) ! De la meciul cu Franța 
din 1910 și cel disputat anul acesta 
la 22 martie, la Nicosia, cu Cipru, 
Italia a jucat 268 de partide inter

luate pentru atragerea co
piilor pe stadioane. 
Miercuri după amiază, 
la stadionul „23 August» 
(unde s-au disputat me
ciurile de antrenament 
ale reprezentativelor), co
piilor LE-A FOST IN
TERZISA INTRAREA! 
Mai mult, oamenii de or
dine ai IEBS-ului, „înar
mați» cu nuiele, ii pu
neau pe fugă. Urît spec
tacol !

Inlr-o convorbire tele

fonică avută ieri diminea
ță cu tov. ILIESCU TRA
IAN, directorul IEBS-ului 
ne-a comunicat că nu a 
fost luată nici o hotărîre 
caro să interzică intrarea 
copiilor pe stadion. Ne 
permitem să întrebăm : 
A EXISTAT, CUMVA, O 
HOTĂRÎRE CARE SA 
PERMITĂ INTRAREA 
ACESTORA IN TRIBU
NE? Credem că nu. Alt
fel, n-am fi asistat la sce

naționale dintre care a cîștigat 145. 
a pierdut 65 și a terminat de 58 de 
ori la egalitate, marcind 581 de 
goluri și primind 371.

Scorul cei mai mare : 9—0 (2—0) 
cu S.U.A., la Londra, la Olimpiada 
din 1948. Rezultatele cele' mai cu
rioase : 11—3 (6—2) cu Egipt, la 
Amsterdam, la Olimpiada din 1928, 
ca și : 9—4 (4—3) cu Franța, la Mi
lano, în 1920. Cele mai severe în- 
fringeri : 1—7 (0—2) cu Ungaria la 
6 aprilie 1924, la Budapesta și. 
acum 10 ani, la 12 mai 1957, 1—S 
(0—3) cu Iugoslavia la Zagreb.

Dintre jucători, tricoul național 
a fost îmbrăcat de cele mai multe 
ori de Umberto Caligaris (Juven
tus) : 59 ; el este urmat de faimosul 
Giuseppe Meazza (Ambrosiana) : 
53 și de Virginio Rosetta (Juven
tus) : 52. In continuare : Baloncieri 
și Combi — 47, Giovanni Ferrari — 
44, De Vecchi — 43, Boniperli — 38, 
Monzeglio și Orsi — 35, Piola — 34, 
Conti — 31, Rava — 30 etc.

Cele mai multe goluri în echipa 
națională au fost marcate de 
Meazza — 33, Piola — 30, Baloncie
ri — 25, A. Mazzola, Colaussi, Li- 
bonatti, Schiavio — cîte 15, Gio
vanni Ferrari — 14 etc.

ne care merită dezapro
barea noastră, a tuturor. 
Dacă nici la meciurile de 
antrenament copiii nu 
sînt lăsați să-și vadă ido
lii jucînd, cînd o să-i in
vite IEBS-ul ? In orice 
caz, cei de la IEBS ne-au 
oferit miercuri o mostră 
de felul cum sint alungați 
copiii de la fotbal.

.. .Și noi, care ne stră
duim să-i atragem !



AU FOST DESEMNAȚI CEI 22 DE FINALIȘTI
(Urmare din pag. 1) 

s-a strădui! să-i dea o replică cit 
mai puternică și in unele privințe 
a și reușit.

„PANĂ" : upercuful de stînga a 
făcut „minuni"

Excelentă, partida dintre Con
stantin Stanei (Dinamo) și Aurel. 
Iliescu (Steaua). Confirfnînd forma 
bună din ultima vreme, dinamo- 
vistul a plasat cu mare precizie 
și viteză numeroase upercuturi 
de stingă la ficat care, în repri
zele a doua și a treia l-au trimis 
pe Iliescu la podea pentru cite 
8 secunde. Boxerul de la Steaua 
lipsit de mobilitate nu a putut e- 
vita contactul cu un adversar 
hotărît să cîștige înainte de li
mită. Rarele directe de stînga pe 
care „stelistul" le-a trimis în 
întîmpinarea adversarului nu au 
avut efectul scontat. La sfîrși- 
tul uitimei reprize arbitrul craio- 
vean Voiculescu a oprit, pe 
bună dreptate, o luptă care de
venise inegală, astfel că Stanef 
a cîștigat înainte de limită,

„UȘOARA" ; Dinu n-a avut totuși 
probleme

Intilnirea dintre Ion Dinu (Fa
rul Constanta) și Victor Silber- 
man (Steaua), a fost destul de a- 
nostă. Fostul campion al catego
riei, boxerul constăntean, a atacat 
fără „stop" tot timpul partidei, 
fără ca adversarul său să Încerce 
să-i dea o ripostă mai hotărită ; 
doar în ultima repriză acesta a 
avut, cîteva sclipiri si atit 1 tna- 
cordarea deciziei de Învingător, 
arbitrii n-au avut probleme, cum 
n-a avut nici Dinu 1

„MIJLOCIE UȘOARA" : reclamă 
„anti-box"

Astfel poate fi considerată par
tida dintre Ion Covaci (Dinamo) 
și Constantin Anton (I.C.F.). Me
ciul, presărat cu exasperant de 
multe obstrucții de o parte si de 
alia, a primit calificativul subme
diocru Covaci a dominat mai 
mult, dar atacurile sale au fost 
dezordonate, majoritatea lovitu
rilor fiind fără adresă și pasibile 
de sancțiune. Icefistul nu a schi
țat nici un gest convingător, ne-a 
părut blazat. în schimb, a tinut 
nepermis de mult, ceea ce l-a 
determinat pe arbitrul Stănescu 
să-1 avertizeze. Decizia i-a fost 
acordată lui Covaci.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BALCANIADA DE SKEET

ATENA. 22 (prin telefon). — 
întrecerile de skeet din cadrul 
Balcaniadei s-au încheiat joi cu 
victoria bulgarului Manolov — la 
individual și a reprezentativei 
Greciei — la echipe.

Rezultate tehnice : individual: 1. 
Manolov (Bulgaria) 194 t. — cam
pion balcanic, 2. Danciu (Româ
nia) 192 t.. 8. Sistovaris (Grecia) 
191 t (după baraj), 4. Tașev (Bulga
ria) 191 t (după baraj), ă.Sencovici 
(România) 190 t... 9. Albescu (Ro
mânia) 179 t... 12. Diaconu (Ro
mânia) 177 t. Echipe: 1. Grecia 
741 t. — campioană balcanică, 2. 
România 738 t., 3. Bulgaria 7291.

Sîmbătă și duminică va avea 
loc proba de talere aruncate din 
șanț

MINISTRUL FRANȚEI 
PENTRU PROBLEMELE 

TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
— LA SOFIA

SOFIA, 22 (Agerpres). — Fran
cois Missofe, ministru pentru 
problemele tineretului și spor
tului din Franța, a sosit într-o 
vizită oficială la Sofia, în tim
pul șederii sale în Bulgaria, mi
nistrul francez va purta discu
ții cu oficialitățile bulgare res
pective asupra colaborării celor 
două țări în domeniul sportului.

M. SANTANA
- PRIM CAP DE SERIE 

LA WIMBLEDON

LONDRA. — A fost trasă la sorți 
ordinea competitorilor pe tablourile 
celor cinci probe ale turneului in
ternațional de tenis de la Wimble
don. Ciștigătorul ediției trecute, 
spaniolul Manuel Santana, figu

„MIJLOCIE" : decizie discutabilă !

Ion Manole (Muscelul C-lung), 
a oferit o ripostă neașteptat de 
bună lui Gheorghe Chivăr (Steaua)

PROGRAMUL 
FINALELOR

Semi-muscă : D. Davi- 
descu (Dinamo Buc.) — A. 
Mihai (Voința Brăila) ; 
muscă : C. Gruiescu
(Steaua) — I, Nicolau (Ni
cotină Iași); cocoș: Șt. 
Molnar (U.M, Timișoara) — 
N. Gîju (Steaua); pană: C. 
Crudu (Dinamo Buc.) — 
C. Stanef (Dinamo Buc.); 
semi-ușoară : Gh. Bădoi 
(Dinamo Buc.) — M. Goan- 
ță (Dinamo Craiova) ; 
ușoară : I. Dinu (Farul 
Constanța) — M. Dumi
trescu (Dinămo Buc.); se- 
mi-mljlocie : C. Ghiță (Di
namo Buc.) — A. Majai 
(C.S.M. Cluj) ; mijlocie 
ușoară : I. Pițu (Farul 
Constanța) — r. Covaci 
(Dinamo Buc.); mijlocie : 
I, Olteanu (Dinamo Buc.) 
— Gh. Chivăr (Steaua) ; 
semi-grea : V. Trandafir 
(Steaua) — I. Monea (Di
namo Buc.); grea: I. Alexe 
(Dinamo Buc.) — V. Ma- 
riutan (Dinamo Buc.).

avtnd inifiativa cea mai mare 
parte a timpului. El a atacat cu 
lovituri de stinqa pe care pugilis- 
tul militai nu le-a putut evita. 
De altfel, in repriza secundă in 
urma unui schimb violent, Chi
văr a fost contrat la bărbie și 
a fost numărat. Revenirea lui din 
ultima parte a întilnirii nu ni s-a

Al 5-lea record al lui losil Naghi
La Berlin, a avut loc concursul 

internațional de atletism „Ziua olim
pică*. Cu acest prilej au fost obți
nute o serie de rezultate remarcabile. 
Lista o vom începe cu performanțele 
de la aruncarea discului, probă la 
care tînărul nostru atlet IOS1F 
NAGHI a obținut un nou record (al 
5-lea în acest sezon) întrecîndu-1 pe 
campionul european Thorith. Deci, 
disc: 1. Danek (Ceh.) 62,36 m,
Simeon (Italia) 60.36 m, Milele 
(RDG) 60,24, NAGHI (România) 
59,16 (v.r. 58,28 m), Torith (RDG) 
59,02.

Alte rezultate: 400 mg: Singer 
(RDG) 51.6, JURCÂ (România) 51,8. 
Hopfer (RDG) 52,2; 100 m: Giana- 
tasio (Ital.) 10,5; 200 m: Klann
(RDG) 21,2 ; 400 m: Zerbes (RDG)

rează cu nr. 1 pe tabloul probei de 
simplu masculin. Iată ordinea capi
lor de serie în această probă : 
1. Santana, 2. Emerson, 3. New
combe, 4. Roche, 5. Drysdale, 6. 
Fletcher, 7. Leshly, 8. Bowrey. Te- 
nismanii români Ion Tiriac și Die 
Năstase figurează în jumătatea de 
tablou condusă de Roy Emerson. 
In primul tur sînt programate par
tidele : Tiriac — Di Masso (Italia) 
și Năstase — Curtiss (Anglia). La 
dublu bărbați, Țiriac și Năstase vor 
intîlni puternica pereche australia
nă Bowrey — Davidson. Iată și pri
mele patru jucătoare la simplu fe
mei : Billy Jean King, Maria Bue
no, Ann Jones și Francoise Durr.

• Și Roy Emerson a ieșit din 

Aniil acesta competiția .Inter-Toto" (.Cupa Rappan") a fost cîștigată 
de formafia vest-germană Eintracht Frankfurt, care a dispus in primiil 
joc cu 3—2 de Inter Bratislava și a terminat la egalitate (1—1) cel 
de-al doilea meci. în fotografie, o fază din cel de-al doilea joc : por

tarul cehoslovac Javorek privește balonul care intră în plasă

părut chiar atit de convingătoare 
pentru a i se ii acordat decizia. 
Ca și în intilnirea precedentă, 
Chivăr a evoluat destul de șters. 
Oboseala de Ia „europene" pare 
să-și spună cuvintul.

„SEMI-GREA": o victorie scontată

Așa cum era de așteptat, Ion 
Monea (Dinamo) a tranșat în fa
voarea sa rivalitatea cu tînărul 
Anghel Iancu (Steaua), pe care l-a 
întrecut la puncte. în prima re
priză s-au schimbat puține lovituri, 
dar în următoarea, lupta s-a în
viorat, datorită atacurilor mai de
cise ale dinamovistului. Iancu a 
început să țină, să împingă și, 
firește, a fost avertizat de arbi
tru] polonez Cent. în ultimul rund 
Iancu a ieșit la atac, dar a fost 
„primit" de Monea cu cîteva con
tre extrem de puternice. în una
nimitate, arbitrii l-au socotit în
vingător pe boxerul dlnamovist.

„GREA": replica curajoasă a lui 
Sănătescu

Campionul greilor Vasile Ma- 
riuțan (Dinamo) a găsit in per
soana tinărului pugilist Ion Să
nătescu (Dinamo Craiova) un ad
versar hotărit să se „bată". Mult 
mai experimentat bucureșteanul 
a condus ostilitățile, dar replica 
curajoasă a lui Sănătescu se cu
vine a ii subliniată. Victoria lui 
Mariujan n-a comportat discuții.

47,6; 800 m: Matuscliewski (RDG) 
1:49,5; 5 000 m: Clarke (Austral.) 
13:37,0, Mecser (Ung.) 13:39,0, 
Haase (RDG) 13:50,4; prăjină: 
Nordwig (RDG) 4,90, Pehkoranta 
(Fini.) 4,90, Keidan (U.R.S.S.) 4,90 ; 
lungime: Klauss (RDG) 7,89;
FETE: 100 m: Cobian (Cuba) 11,7; 
400 m: Louer (Olanda) 55,6; 80 mg: 
Schall (REG) 10,7; Bednarek (Pol.) 
10.7-, greutate: Cijova (U.R.S.S.) 
17,86; disc: Westermann (RFG) 
57,98.

La sfîrșitul acestei săptămînî 
Tudor Puiu va lua parte la ^Memo
rialul Kusocinski" de la Varșovia, iar 
Elena Vintilă, Maria Pândele, E- 
dith Schall și Sanda Tănase la con
cursul internațional de pentatlon de 
la Novisad.

concurs, în turneul „Queen’s-Club" 
de la Londra. In optimi de finală : 
Okker — Emerson 6—4, 6—4 ; Tay
lor — Drysdale 6—3, 15—13 ; Roche 
— Hewitt 6—4, 6—2 ; Metreveli — 
Howe 11—9, 6—4 ; Newcombe — 
McManus 4—6, 6—1, 6—4 ; David
son — Cox 6—4, 6—1 ; Barnes — 
Fairlie 1—0 ab.; Cooper — Wilson
6—4, 6—4.

CASSIUS CLAY
VA BOXA, LA 2 AUGUST, 

IN SUEDIA

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Fred Sommers, impresarul lui 
Cassius Clay (campionul mondial 
la box, deposedat de titlu și con-

Cunoscutul internațional iugo
slav DRAGOSLAV SEKULA- 
RAT a fost duminică pentru 
prima oară prezent pe un stadion din 

București, cu echipa Karlsruhe.
Am folosit prilejul pentru a sta de 

vorbă cu fotbalistul iugoslav, solici- 
tîndu-1 să ne răspundă la cîteva în
trebări.

— Publicul românesc vă știe din 
auzite și dorea nespus de mult să 
vă și vadă «la lucru”.

— Să știți că sînt ghinionist cînd e 
vorba de București. Doream de mult 
să vin și aici dar... Totdeauna se 
ivea un $,dar“. Acum doi ani cînd 
echipa mea, Steaua roșie din Bel
grad, a susținut un meci de veri
ficare la București, cu selecționata 
dv., eu m-am accidentat într-o par
tidă de campionat și am... rămas 
acasă. Și acum, cu Karlsruhe, era 
gata, gata să nu vin. Fiind bolnav, 
în ultimele trei luni nu am jucat, iar 
meciul de la București a fost primul 
după numai două antrenamente. De 
aceea, cred că am rămas dator pu
blicului bucureștean, foarte preten
țios de altfel, după cum am obser
vat, în primul rînd cu echipa favo
rită.

—- Vă gîndiți, probabil, la fluie
răturile adresate selecționatei 
noastre...

— Exact, și aș dori să spun că acest 
lucru nu ajută fotbaliștilor. Dimpo
trivă. Trebuie, totuși, să arăt că în 
actuala echipă aveți cîțivă jucători 
valoroși. Mă gîndesc, în primul rînd, 
la extrema dreaptă (n. r. Lucescu), 

„FOTBALUL TREBUIE
SĂ REDEVINĂ... FOTBAL

Interviu cu Dragoslav Sekirlaraț

a
la jucătorul cu nr. 10 (n. r. Nlinweil- 
ler *7l) și la derutantul „8" (n.r. Dumi- 
triu li), mare talent da: neînțeles 
uneori de coechipierii săi. Mi-aș în
gădui să făc o observație : ceea ce 
lipsește în primul rînd echipei dv. 
este " viteza în execuție. Apoi, jucă
torii trebuie să manifeste mai mult 
curaj în acțiuni, o mai bună legă
tură între compartimente și o mai 
mare înțelegere între .ei. • Am văzut 
cîteva echipe românești, între care 
și selecționata care a jucat anul tre
cut cu R.F.G., cînd a fost învinsă 
cu 1—0. Nu a fost o echipă rea, dar 
cu componenții ei se putea „scoate” 
mal mult. în partida de duminică, mi 
s-a părut că jucătorii se mișcă prea 
încet, iar uneori consumă energie 
fără rost. Poate că antrenorii dv. nu 
pot Imprima echipei o concepție 
nouă. Poate... Cred că fotbaliștilor 
români le lipsește experiența jocuri
lor internaționale, a jocurilor tari, 
în ce privește apărarea, ea a jucat 
dezorganizat, lăsînd prea mult spa
țiu liber, pe unde se putea pătrunde 
cu ușurință. A rezolvat problemele 
mult prea încet, nehotărît. Nu știu 
cum ar fi rezistat unor adversari mai 
Iuți.

— Și duminică ne așteaptă un 
meci greu...

— Da, desigur, partida cu Italia e 
foarte dificilă. Mă repet, poate, dar 
aș vrea să subliniez că publicul va 
avea un rol important în obținerea 
unui rezultat bun de către fotba
liștii români. Desigur, e greu de 
uitat insuccesul de la Ziirich. Cu atît

damnat de autoritățile americane 
pentru refuzul de a fi încorporat 
în armata , S.U.A.), a declarat că 
boxerul negru va susține, un meci, 
la 2 august, în Suedia, cu argenti
nianul Oscar Bonavena. Se proiec
tează, de asemenea, un alt meci, cu 
vest-germanul Karl Mildenberger.

După cum se știe, Cassius Clay 
a fost condamnat de tribunalul din 
Houston la 5 ani închisoare și o 
amendă de 10 000 de dolari. Dar, 
avocații săi cred că procedura de 
apel va dura suficient timp pentru 
ca boxerul să-și poată continua ac
tivitatea sportivă. Pe .de altă parte. 
Consiliul mondial al boxului profe
sionist, organizație cu sediul la 
Ciudad de Mexico, respingînd ho- 
tărirea forului american „World 
Boxing Association", continuă să-1 
recunoască pe Clay campion mon
dial la categoria grea.

MANCHESTER UNITED
A EVOLUAT LA MELBOURNE

In cadrul turneului Pe care îl în
treprinde în Australia, echipa de 
fotbal engleză Manchester United a 
jucat la Melbourne cu selecționata 
statului Victoria. Intilnirea s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (0—0).

• In campionatul U.R.S.S.: Cer- 
nomoreț Odessa — Zarea Lugansk 
1—0 (1—0).

VOLEIBALIȘTII ROMANI — 
ÎNVINȘI, DIN NOU, IN U.R.S.S.

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — La 
Tuia s-a disputat cea de a treia tn- 
tîlnire dintre echipa de volei a 
R.S.F.S. Ruse și selecționata secun
dă a României. Victoria a revenit 
voleibaliștilor sovietici cu scorul 
de 3—1 (1—15, 15—9, 15—9, 15—8).

SEKULARAȚ

mai mult noua echipă trebuie aju
tată. Iar antrenorul este dator să 
intervină în schimbarea concepției de 
joc. Cine nu joacă astăzi în viteză, 
într-un tempo susținut de la început 
și pînă la sfîrșit este ,pierdut". Ați 
văzut ce a făcut Celtic cu Inter. L-a 
„desființat", pur și simplu. Acesta 
este adevăratul fotbal.

— De acord, dar internazionale 
a dominat cîțiva ani „scena lumii" 
cu un alt sistem...

— Da, Herrera a transformat fot
balul într-o „meserie serioasă". La 
Internazionale însă nu se „joacă fot
bal". Jucătorii de la Inter se află pe 
teren la locul lor de producție, ca în 
oricare altă meserie. Nu fac nimic în 
plus față de necesar. Marcă un gol 
și apoi... „Nu fugim aiurea, pasăm 
între noi, jucăm economic și dintr-un 
contraatac mai marcăm un gol. Sim
plu !*» Sigur că e simplu, dar pentru 
aceasta îți trebuie jucători mari care 
să fie subordonați total unei concep
ții. Este necesară o disciplină de fier, 
e nevoie de un Suarez, Corso, sau 
Mazzola pe posturi de „salahori”, sub
ordonați total concepției lui Herrera. 
Puțini jucători mari acceptă o ase
menea postură. în această concepție 
interesează în primul rînd rezultatul 
final, victoria, punctele.

— Ce facem cu publicul, care 
cere...

— Da, știu, publicul cere goluri, 
spectacol, faze palpitante, răsturnări 
de scor, driblinguri, joc în viteză etc. 
EI cere, pe lîngă rezultat, vedete, un
Pele, Gento, Sivori, Vukas, Giaici, șl, 
de ce nu, cere un Dumitriu n. De
pinde de continentul unde se joacă.

— Un Sekularaț, nu ?
— Poate, dar un Sekularaț de la 

campionatul mondial din Chile... Sînt 
convins că viitorul fotbalului , este 
spectacolul. Fotbalul trebuie să ră- 
mînă, totuși, fotbal.

I-am dorit sincer lui Dragoslav Se
kularaț succes în activitatea sa și 
ne-am exprimat dorința de a-1 re
vedea pe stadioanele noastre.

GH. GLIȘICI

La baschet, 
Dinamo București 
a învins Dinamo 

(U.R.S.S.) cu 71-62
SOFIA (prin telefon, de la cores 

pondentul nostru). Joi seară, Dinam< 
București a repurtat o victorie d' 
prestigiu, învîngînd, în cadrul „Dina 
moviadei", selecționata Dinam* 
(U.R.S.S.) cu scorul de 71—62 (30—34) 
Punctele echipei române au fost în 
scrise de Spiridon 10, Albu 16, No 
vac 20, Cernea 13, Dragomirescu 4 
Visner 5, Viciu 2, Giurgiu 1. Au ai 
bitrat : Stoicev (Bulgaria) și Delto 
(R.D. Germană).

Alte rezultate : Spartak (Bulgaria 
— Gwardia (Polonia) 95—57 (52—36
Gwardia — Ruda Hvezda (Cehoslova 
cia) 84—68 (40—29), Spartak — Dozs: 
(Ungaria) 110—81 (53—34), Dinam 
(U.R.S.S.) — Dynamo (R.D.G.) 101—4 
(40—28), Gwardia — Dozsa 99—■' 
(46—37), Spartak — Ruda Hvezti 
86—44 (27—20).

în urma acestor rezultate, pentr 
turneul final (în cadrul căruia s 
ține seama de rezultatele din seri 
deci și de victoria dinamoviștih 
bueureșteni asupra celor din U.R.S.S 
s-au calificat echipele Spartak 
Gwardia din seria A, Dinamo Buci 
rești și Dinamo (U.R.S.S.) din ser 
B. Vineri este zi de odihnă. Sîmbăt 
baschetbaliștii români joacă < 
Gwardia, iar duminică cu Sparta

TOMA HRISTOV
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