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în zilele de 26 și 27 iunie a.c. a avut loc ședința ple
nară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

1. Plenara a dezbătut și aprobat Directivele cu privire 
la elaborarea planului cincinal '’971-1975 și a direcțiilor

principale ale dezvoltării economiei naționale în peri
oada 1976-1980.

Plenara a hotărîi ca lucrările cu privire la planul pe 
1971-1975, precum și la stabilirea direcțiilor principale ale 
dezvoltării economiei naționale in perioada 1976-1980 să 
înceapă în acest an și să se încheie, în linii generale, 
pînă la sfîrșitul anului 1968 Pentru îndrumarea și coordo
narea întregii activități de elaborare și fundamentare a 
acestor lucrări s-a hotărît înființarea unei comisii centrale 
de partid și de stat.

2. Plenara a dezbătut și aprobat Hctărîrea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la majorarea salariilor mici, stabilind 
ca, începînd cu data de 1 august 1967, salariul tarifar 
minim să se ridice de la 570 lei la 700 lei.

3. Plenara a aprobat măsurile pentru raționalizarea și 
gospodărirea economicoasă a parcului de autoturisme de 
la ministere, instituții centrale și locale, întreprinderi, or
gane de partid, sindicale, cooperatiste și obștești.

4. Plenara C.C. al P.C.R. a analizat si apreciat pozitiv 
activitatea desfășurată a'e Ministerul Afacerilor Interne si 
de organele sale pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului 
și guvernului cu privire la asigurarea securității statului 
și a ordinii publice, apărarea proprietății socialiste, a 
drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor. Ținînd 
seama de condițiile perioadei desăvîrșirii construcției so
cialiste în care se află țara noastră, de dezvoltarea con
tinuă a democrației noastre, de necesitatea atragerii mai 
largi a oamenilor muncii la asigurarea respectării norme
lor de conviețuire socialistă, plenara a stabilit măsuri 
pentru perfecționarea continuă a activității Ministerului 
Afacerilor Interne și îmbunătățirea structurii sale organi
zatorice.

în cadrul discuțiilor au luat cuvîntul tovarășii Miu Do- 
brescu, Aurei Vijoli, Gheorghe Călin, Gheorghe Vasilichi, 
Ion Sfănescu, Ion loniță, Gheorghe Pană, Constantin 
Doscălescu, Tudor lonescu, Chivu Stoica, Grigore Răduică, 
Cornel Onescu, Adrian Dimitriu, Constantin Pîrvulescu, 
Augustin Alexa, Ion Coman, Virgil Trofin, Valter Roman, 
Ștefan Voicu, Alexandru Drăghici.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

zilele de 25 și 26 iu
nie a.c., la invitația Consi
liului General al UCFS, 
dl. Francois Missoffe, minis
trul Tinerelului și Sportului 
din Franța, a făcut o vizită 
în țara noastră.

în cursul acestei vizite, 
a fost semnat un Aranja
ment de colaborare între 
România si Franța în do
meniul culturii fizice, spor
tului si tineretului.

Profitînd de prezența în 
tara noastră a d-lui 
Francois Missoffe, redacto
rul nostru Radu Voia i-a 
adresat cîteva întrebări, la 
care distinsul oaspe a avut 
amabilitatea de a da răs
punsurile publicate în inter
viul ce urmează.

ÎNTREBARE : Ce 
ocupă sportul în viața 
tineretului francez ?

Campionatul republican

de probă completă
Prima din cele două etape ale 

campionatului republican de călă
rie la proba completă se desfă
șoară, începînd de astăzi, pe baza 
hipică a clubului Dinamo (pădu
rea Băneasa). Miercuri și joi sînt 
programate întrecerile de dresaj 
(de la ora 8), vineri va avea loc 
cursa de fond (de la ora 8, pe 
traseul Pădurea Băneasa — G.A.S. 
Roșia) iar sîmbătă (de la 
este programată cursa cu 
cole.

Participă concurenti de 
namo, Steaua, știința din 
rești, C.S.M. Sibiu, C.S.O. 
Progresul Craiova.

ora 9) 
obsta-
la Di- 
Bucu- 

Iași și

„Ring deschis“ 
ia stadionul Ciulești 
în ultimul timp numeroși tineri 

din. raioanele Grivița Roșie și 
„16 Februarie" si-au exprimat do
rința de a practica boxul. Pen
tru a le îndeplini dorința, clubul 
sportiv Rapid a luat hotărîrea de 
a organiza în fiecare joi, între 
orele 18—20, lecții de inițiere și 
meciuri în cadrul așa zisului 
„ring deschis". Ciclul lecțiilor în
cepe la 29 iunie, pe ringul insta
lat în „potcoava” stadionului Giu- 
lești.

Perechile care vor evolua în 
ring vor fi alcătuite de către 
antrenori competent!, iar meciu
rile vor a arbitrate și judecate 
de unii dintre cel mai buni ofi
ciali din Capitală.

Trei zile pînă la „Internaționalele44
de lupte greco-romane

Au mai rămas doar trei 
zile pînă la încejerea celei 
de-a Vl-a ediții a marelui 
concurs internațional de lupte 
greco-romane de Ia București. 
Iubitorii sportului, luptătorii 
și antrenorii așteaptă cu mult 
interes acest eveniment, cu 
atît mai mult cu cit, între
cerile programate la patinoa
rul „23 August" vor consti
tui ultimul examen public al 
sportivilor noștri Înaintea C.M. 
din septembrie. De altfel, toa
te țările participante la actua
la ediție a competiției își 
vor definitiva loturile pentru 
„mondiale", în funcție de per
formanțele obținute aici.

Pe lista participanților fi
gurează o serie de sportivi 
valoroși, campioni mondiali și 
europeni, medaliați ai campio
natelor lumii. Primii oaspeți 
care au sosit tn țara noastră 
sînt sportivii suedezi. Din 
ri nilul lor se disting: K. Fern- 
strom (cat. 52 kg), S. IV j steri 
(cal. 57 kg), L. Freij (cat. 
63 kg), S. Sanfridsson (cat. 
70 kg), J. KiirstrSm (cat. 78

kg), S. Persson (cat. 87 kg), 
P. Svensson (cat. 97 kg).

După cum ni s-a comunicat 
de la F.R.L., pînă la ora ac
tuală au fost înscriși în con
curs foarte multi luptători: 14 
(cat. 52 kg), 15 (cat. 57 kg), 
10 (cat. 63 kg), 12 (cat. 70 
kg), 11 (cat. 78 kg), 11 
(cat. 87 kg), 11 (cat. 97 kg).

Sportivii români s-au pre
gătit în continuare sub condu
cerea antrenorilor ION COR- 
NEANV și ION CERNEA. 
Alături de luptătorii oaspeți, 
în cele două zile de concurs 
vom avea prilejul să urmărim 
și evoluțiile reprezentanților 
noștri: C. Turturea, Gh. Stoi- 
ciu, Șt. Ștefan, Gh. Berceanu.

I-------- ---------- “
O ultimă verificare a echipamen
tului, și tînăra planoristă va 
decola de pe aerodromul din Iași. 
Se va urca în văzduh, unde sub 
îndrumarea instructorului de zbor 
va irivăța tainele pilotajului apa

ratelor Iară motor

I
I
I

M.V. Vlădescu, M. Dumitru. 
Tolea, Șt. Badea (cat. 52 kg), 
I. Baciu, I. Alionescu, M. 
Cristea, Gh. Bodiș, I. Mesarof, 
A. Maghiran, M. Vlmeanu 
(cat. 57 kg), S. Popescu, Gh. 
Gheorghe, N. Popa, C. Con
stantin, M. Baciu, E. llupcă, 
(cat. 63 kg), M. Bolocan, 
M. Vlad, 1. Enache, I. Gabor,
M. Dumitru (cat. 70 kg), 
F. Ciorcilă, O. Tacite, S. Ol
teanul, P. Stroe, D. Bacalu 
(cat. 78 kg), Gh. Popovici,
N. Negul, C. Penciu, V. Fn- 
dorpataki, S. Arsenie (cat. 87 
kg), N. Martinescu, C. Bcșoiu, 
N. Pavel, F, Chifti, N. Man
dea, V. Roman, C. Bordeianu 
(cat. 97 kg).

RASPUNS: Tn viața tine
retului francez sportul ocu
pă un loc din ce în ce mai 
important. Avem sentimen
tul că sportul devine pen
tru generația actuală o ade
vărată necesitate, ceea ce 
nu era cazul pentru gene
rația precedentă, cea a 
părinților noștri. Această 
necesitate este motivată 
prin acea căutare a unui 
echilibru fizic și nervos, 
reclamat imperios de exis
tența agitației specifice 
vieții moderne și, mai ales, 
aceleia din marile orașe.

Sportul, la noi, cunoaște 
o prezență activă în școli. 
Căutăm s-o intensificăm, 
fapt pentru care avem ne
voie, în primul rînd, de o 
colaborare strînsă între pro
fesori și părinți. Recent, 
am pus în practică acel 
sistem care permite unor

clase întregi de elevi să 
practice sportul în mod or
ganizat timp de o lună pe 
an — așa-numitele „clase 
de zăpadă" — ei plecînd 
împreună cu profesorii lor 
în stațiunile de sporturi de 
iarnă. în acest an școlar, 
în asemenea acțiuni am in
clus un număr de 100 000 
de școlari.

Pentru a ilustra populari; 
tatea crescîndă a sportului 
în rîndurile tineretului fran
cez, este util să consem
năm că, pe lîngă ramurile 
sportive cu tradiție la noi, 
cum este, de pildă, rugbiu! 
în sudul Franței, fotbalul 
în departamentele din cen
tru, sau ciclismul în nord, 
acum tinerii din mai toate

(Continuare în pag. a 2-a)

MINISTRUL TINERETULUI Șl SPORTULUI 
DIN FRANȚA A PĂRĂSIT ȚARA NOASTRĂ

Ieri dimineață a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, dl. Franțois Missoffe, ministrul Tineretului și 
Sportului din Franță care — la invitația Consiliului ge
neral al UCFS —a făcut ,o vizită în țara noastră.

(Agerpres)

Foto î I. David

Citeva observații pe marginea concursului de admitere in clasa a IX-a a liceelor

cu program de educație fizică
în primele două decade ale lunii iunie au avut Ioc concursurile 

de admitere în liceele cu program de educație fizică, momente im
portante în viața acestor unități de învățămint, a căror menire este 
de a descoperi și de a forma schimbul de mîine al sportului nostru 
de performantă. Ne propunem să consemnăm unele observații prile
juite de desfășurarea acestor concursuri, vizînd în principal selecția — 
cel mai important element.

MULTI CHEMAȚI - PUTINI
ALEȘI...

probele practice a fost de 68, la 
Timișoara de 56, iar la Brașov de 
51. Un procent destul de ridicat, 
reprezentînd circa o treime din 
numărul înscrișilor.

Deci, acolo unde au existat po
sibilități de a alege, selecția — 
firesc — a fost corespunzătoare.

Ne referim Ia liceele din Bucu
rești, din Brașov și din Timișoara, 
care au o adevărată tradiție. Este 
și motivul pentru care ele se 
bucură de mult prestigiu, oglindit, 
an de an și în numărul mare 
de candidați care se prezintă 
la examenul de admitere com
parativ cu celelalte licee de 
acest gen mai tinere (Galați, Iași, 
Rîmnicu Vîlcea ș.a.).

La București, de pildă, 
prezentai 169 de candidați.
Brașov 161, iar la Timișoara 160. 
în toate cazurile numărul locu-

s-au 
la

rilor a fost același — 72 — re
zultând o medie de 2,3 candidați 
pe un loc. O subliniere necesară: 
este cea mai mare proporție de 
candidați înregistrară de la în
ființarea acestor licee pînă în pre
zent.

Din păcate, candidați multi nu 
înseamnă sută la sută elemente de 
valoare.- Totuși, acolo unde numă
rul candidaților a fost mare, s-a 
putut realiza o selecție mai bună, 

• tiind admiși numai elevi care dis
pun de certe calități putînd fa
voriza apariția într-un viitor apro
piat a unor elemente de perspec
tivă. Așa se face că la București 
numărul candidaților respinși la

DACA AR FI EXISTAT MAI 
MULTA PREOCUPARE...

...pentru popularizarea acestor 
unități de învățămînt sîru'em si
guri că și în cazul celorlalte licee 
posibilitățile de a se .efectua o 
selecție la fel de severă intrau 
în discuție. Nu este admisibil, de 
pildă, ca într-un oraș cum este 
Clujul, să fie prezenți la exa-

S. TIBFRIC 
P. IOV AN

(Continuare în pag. a 3-a)



[©CRIMA De vorbă cu antrenorul federal Vasile Chelaru

TEMA: pregătirile și perspectivele sportivilor români 
pentru campionatele mondiale de scrimă 

de la Montreal
Discuția cu antrenorul federal 

Vasile Chelaru a îmbrățișat cîteva 
aspecte legate de gradul de pre
gătire a lotului și, bineînțeles, de 
perspectivele scrimerilor noștri la 
C. M. de la Montreal.

— Consider că s-a muncit mult, 
cu tragere de inimă și, sperăm, cu 
folos, ne-a spus antrenorul Che
laru.

— La cine vă referiți ?

— In primul rînd, la băieți. Ei 
vin după o suită de concursuri in
ternaționale in care au avut prile
jul să-și verifice foarte bine posi
bilitățile, să-și corijeze totodată li
nele lipsuri in pregătire. Cele de 
ordin tactic, mai ales. Fiindcă sub 
Taportul pregătirii 
ti specifice, ca și

fizice generale 
a celei tehnice,

TIBERIU STAMA

băieți. Apoi, în 
de sabie, floretă

Stoica + Manea) 
Șerban (Metalul) 
Dinamo (Petcu, 

3:14,5; S 2 v: 
Igna) 3:02;

discuției noastre,

NIMĂNUI

12
12
9
7
6
5
4
3
1
1

64— 7
54— 9
35—19
41—24
32—30
25—33
16—40
14—37
12—47
10—57

declara : 
!“ Consi- 
sindicate-

COPIII"

Ghiulai

bine. Nu-mi 
că, la Mont”

rred că lucrurile stau 
rămîne decit să sper 
rșal, floretiștii români nu vor mai 
avea „căderi” psihice. De unde va 
rezulta desigur un substanțial spor.

— Care este ordinea valorii 
floretișLilor noștri ?

— Puteți nota: Drîmbă, Falb, 
Mureșanu, Țiu, Ardeleanu. Aceas
ta, insă, la modul teoretic. Fiindcă 
intre primii trei s-ar putea face 

la un moment dat — un... schimb 
de locuri.

„Sportul—un mijloc excelent 
de apropiere a tineretului"

(Urmare din pag. 1)

părțile țării doresc să practice 
«porturi _ncM, cum sînt velele sau 

să venim 
asemenea

schiul. Și noi trebuie 
în întîmpinarea unei 
(dorințe...

se reali-ÎNTREBARE: Cum __ 
zeazâ în Franța selecția va- 
*<Jr’Aor .sportive, în scopul ridi
cării nivelului performanțelor ?

jRASPUNS : Ca și dv„ noi ple
căm de la ideea că acolo unde 
jțnulți oameni fac sport, poți ale
ge mai mulți campioni. Deci, pu
nem accentul primordial pe spor- 
țul de masă. Selecția se face, în 
mod firesc, în cadrul cluburilor 
Șl apoi prin intermediul federa
țiilor sportive. Cei mai buni spor- 
țjjâ, ajunși la vîrsta studiilor uni
versitare, sînt reuniți la Institu
tul Național pentru Sport de la 
.Vincennes, unde au posibilitatea 
Sa se antreneze în condițiile spe
cifice dezvoltării actuale a spor
tului de performanță. In cadrul 
unui asemenea program de pre
gătire, tînărul nu neglijează car
tea, fiindcă nu vrem să creștem 
numai campion-i, ci mai ales oa
meni complefi. Sîntem convinși că 
cei mai buni sportivi sînt tocmai 
aceia care au o meserie în 
.Viață.

ÎNTREBARE • Care este,
părerea dv., rolul spor-

la echipe.

spune că 
core spun -

— Perspectiva pentru Mont
real ?

— Minimum un floretist în pri
mii 6, adică în turneul final și 
un loc in primele i, la echipe. La 
modul optimist — în funcție și de 
tragerea la sorți — s-ar putea rea
liza mai mult, și anume, cite o 
medalie la individuale și

— Despre fete__
— Și in cazul lor pot 

stadiul de pregătire este 
zător. Poate, cu o excepție : Olga 
Szabo, care a început ceva mai tîr- 
ziu antrenamentele. Ea va trebui 
să facă un serios efort pentru a 
ajunge la același nivel de rezis
tență specifică cu celelalte sporti
ve ale lotului. De altfel, cred că 
vom merge pe principiul de a o fo
losi pe Olga Szabo numai în între
cerea pe echipe, unde prezența ei

Dtîmbă
văzuți de Neagu Radulescu 

a avut totdeauna rolul de cataliza
tor. Aceasta, in special acum cind 
echipa noastră este foarte tinări. 
Media de virstă : 22 de ani.

— Ordinea valorilor ?
— Ileana Drimbă, Ana Ene, Ma

rina Stanca, Ecaterina Iencic și 
Olga Szabo. Ileana Drimbă este in
discutabil cea mai în formă dintre 
floretiste. Pentru Ana Ene, obser
vația că a început să „meargă" bine 
în competițiile internaționale. Ma
rina Stanca s-a impus și ea în 
actualul sezon — a și cîștigat un tur
neu greu, cel de la Havana. Oare
cum neconcludentă a fost doar 
comportarea Ecaterinei Iencic, cu

I
!
I
I
I
I

tutui în apropierea tineretului 
lumii ?

RĂSPUNS : Ne aflăm aci în 
fața unui fapt nou și care se 
leagă nemijlocit de problema 
păcii. Tinerii de azi au dorința 
arzătoare de a trăi într-o lume 
fără război. în acest sens, consi
derăm sportul ca un mijloc exce
lent de apropiere a tineretului 
din diferite țări ale lumii. Ideea 
aceasta ne-a călăuzit și în cursul 
discuțiilor purtate cu conducătorii 
sportului din România. Ne ex
primăm încă o dată convingerea 
că nu există teren mai propice 
pentru apropierea tinerilor de pre
tutindeni, decît terenul de sport, 
acolo unde vorbim un limbaj co
mun, acela al păcii.

ÎNTREBARE : Cum apreciat! 
stadiul actual de dezvoltare a 
relațiilor sportive româno-fran- 
ceze ?

RĂSPUNS : Relațiile sportive ro- 
mâno-franceze sînt pe un drum 
bun. La aceasta contribuie, de
sigur, atît faptul că avem aceeași 
origine latină, cît și acela că 
sîntem animați de aceleași idea
luri de pace și bună înțelegere 
între state. Conlucrăm activ, deci, 
la găsirea unei baze comune în 
perpetuarea acestei acțiuni de 
apropiere continuă a tinerilor din 
țările noastre. Am toate motive
le să cred că această acțiune va 
fj încununată de succes. 

I
I
I
I
I
I
I
I

se regăsească și
3 pe care a ter- 
la „mondialele11

unele scăderi valorice. Sper însă 
ca la Montreal să 
să confirme locul 
minat anul trecut 
de la Moscova.

— Ce pronostic puteți face în 
ceea ce privește comportarea 
floretistelor ?

— Ca și la băieți, cred că una 
din fetele noastre poate să ajungă 
in turneul final. In principal — 
Ileana Drîmbă. La echipe, noi avem 
posibilități să ne clasăm in primele 
3, deci perspectiva unei medalii. 
Și in cazul floretei feminine, foar
te important va fi modul in care 
ne vor favoriza sorții. In orice caz, 
principalele noastre adversare vor 
fi sportivele Uniunii Sovietice și 
Ungariei.

— Care este prima probă a 
„mondialelor” ?

— Pe 6 iulie vor începe întrece
rile de floretă 
continuare, cele 
fete Și spadă.

In încheierea 
antrenorul Chelaru ne-a amintit că, 
în drum spre Montreal, delegația 
scrimerilor români va face un scurt 
popas la Havana pentru cîteva con
cursuri de verificare în compania 
floretiștilor și floretistelor din 
Cuba. Oricum, în ziua de 2 iulie 
sportivii țării noastre se vor afla 
in orașul-gazdă a C.M. pentru o 
prealabilă și necesară acomodare.

I
I
I
I
I

Lăudabile sînt în 
direcție eforturile 

Metal ul-Hune- 
ale asociațiilor 
din Cugir, Că- 

Gura-Barza. Am

Drumețind prin regiunea 
Hunedoara am întilnit a- 
proape peste tot realizări 
frumoase în domeniul ame
najării și îngrijirii bazelor 
sportive. r 
această 
clubului 
doara, 
sportive 
lan si 
întilnit însă și baze spor
tive de care nu se ocupă 
nimeni, lăsate în paragină, 
cu bunăștiință, — adevă- 
rați „copii“ ai nimănui.

0 DEVA. Cine nu cunoa
ște trista istorie a stadio
nului din acest oraș ? Ră
mas fără stăpîn, stadionul 
așteaptă măsuri urgente 
spre a fi salvat de la 
pieire. Despre această stare 
de lucruri au scris multe 
ziare. S-au propus soluții. 
S~au încercat demersuri la 
sfatul popular al orașului, 
dar acesta nu vrea sa de
vină tatăl adoptiv al unui 
copil născut cu... defecte 
congenitale. Din anul 1959 
și pînă în 1964 s-au purtat 
discuții între " ‘ ’ 
Iar — care a 
reu recepția 
justificate, în 
întreprinderea 
toare (T.R.C.L.H.), nevoită 
în cele din urmă să facă 
un act de autorecepție. 
Din cauză că nu se consi
deră stăpîn — deși de drept 
este — sfatul popular nu 
învestește nici un ban pen
tru întreținerea stadionu
lui. Tribuna, cu defecțiuni 
inițiale (tasare neegală, fi
suri în construcție) este 
mîncată de apa provenită

I

sfatul popu- 
refuzat me- 
pe motive 
parte — și 

ccnstruc-

Qopice

I Nimeni nu c „senator de drept1!

I

In urma unor repetate trialuri și 
a cîtorva concursuri oficiale, antre
norii federației au lărgit loturile 
republicane pe care le-am publicat 
în coloanele ziarului nostru. Atunci 
ne-am exprimat părerea că au fost 
menținuți și o serie de jucătoare și 
jucători experimentați, dar care se 
pare că s-au blazat. Considerîndu-se 
„senatori de drept“, unii membri ai 
loturilor republicane și-au neglijat 
antrenamentele și, în consecință, la 
ultimele evoluții s-au chinuit să gă
sească „culoarul" preferat, obțimnd 
rezultate mediocre.

Pentru ca acești jucători și jucă
toare să aibă contra-candidați la un 
loc în lot și chiar în reprezentativa 
țării, colectivul de antrenori a ales 
noi sportivi susceptibili de selecție, 
măsură care are darul să aducă un 
suflu nou în munca de pregătire pen
tru campionatele mondiale de anul 
viitor, 
tivilor 
cane: 
Cluj), _ .
iești), Margareta Rotter (llidromcca-

din Austria. Iată lista spor- 
vizați pentru loturile republi- 

fete: Maria Kuthi (Voința 
Floriea Negoiță (Petrolul Plo-

0POBTURI
NAUTICE

104 echipaje la start!
Desfășurată pe lacul Herăstrău, 

„Cupa Metalul" a fost o reușită : 
probe disputate, participare nu
meroasă (383 de concurenți — 
104 echipaje!), organizare bună. 
Concursul a fost dominat de spor
tivii clubului Metalul, care au 
cîștigat, de altfel, cupa pusă în 
joc.

Cuvinte de laudă avem și pen
tru canotorii de la Olimpia, Șc. 
sp. nr. 1, Steaua, Universitatea, 
Dinamo, C.S.Ș., Voința, Rapid și 
Politehnica, care și-au disputat 
cu ardoare întîie>‘.atea în cadrul 
acestui concurs dotat cu „Cupa 
Metalul", contribuind astfel la 
buna reușită a întrecerilor.

Iată primii clasați : JUNIOARE 
II: 4+1 r: Voința (Aurelia Cîr- 
stea, Mirela Bănică, Eugenia Ca
dres, Dumitra Grigore + Zoe Nae) ; 
S 1: Todirașcu (Rapid) 2:10,2; 
S 2 v: Metalul (Marcela Mutu- 
lea, Marina Purice) 2:04,5; 4+1 
v : Metalul (Chețan, Chețan, La
zăr, Macriș + Neagu) 2:03,5; JU
NIORI II: 4 + 1 r: Șc. sp. (Mi- 
rică, Alexandru, Stoenescu, Ungu- 
reanu+Stanciu) 2:53; S 1: Ion 
Feodorenco (Metalul) 3,26 ; S 2 : 
Metalul (Predoaică, Hurmuzache) 
3,12; 4 + 1 v: Șc. sp. (Coman,
Nemeș, Șerbănescu, Niculiu + S*.an- 
ciu) 2:54; S 2+1 (tineret): Me
talul (Coroiu, Gretzi+Manea) 
3:21,5; S 2 v (tineret): Metalul 
(Cioplea, Voicu) 3:04,5; JUNIORI 
I: 4+1 r: Metalul (llrim, Balo- 
șiu, Cuteanu, 
2:55; S 1 : Ion 
3:15; S 2 + 1: 
Roșea + Florian) 
I.S.E. (Budeș,

din ploi. Consiliul General 
al UCFS a alocat suma de 
250 000 lei pentru reparații. 
Dar ea este neîndestulă
toare. De aceea, contribu
ția imediată a Sfatului 
popular al orașului Deva 
ar fi salutară, deoarece cu 
cît trece vremea, degrada
rea tribunei se accentu
ează șj cheltuielile pentru 
reparații cresc. S-a propus 
să se demoleze infrastruc
tura construcției, făcîn- 
du-se dedesubt o pistă a- 
coperită sau să fie demo
lată complet dar cheltuie
lile de reparații ar fi foarte 
mari și ineficace. Dar și 
pentru demolare trebuie 
bani. Cineva a sugerat — 
amărît desigur de această 
stiuație — să se invite o e- 
chipă de filmare de la 
studioul ..București11 pen
tru a filma interioarele tri
bunei (vestiarele, dușurile, 
magaziile etc.) care au un 
aspect lugubru, ca decor al 
unui film de groază. S-ar 
scoate astfel banii pentru 
demolare — dacă se ajunge 
la această soluție.
• ALBA IULIA. Pista de 

atletism de la stadionul 
orașului a fost reamenajată 
anul trecut, cheltuindu-se 
16 000 lei. Din păcate, ea 
a ajuns un copil părăsit. 
Pe pistă au început să 
crească buruieni. în legă
tură cu acest fapt, unii se 
întreabă : „Oare pista s-a 
reamenajat cu atîtea chel
tuieli pentru a crește bu
ruieni sau pentru a crește 
talente, care să reprezinte 
orșul Alba îulia în compe
tiții sportive ?**

@ ORAȘTIE. Aici există 
o sală de sport, fostă ga
raj, magazii etc. O sală 
acceptabilă, pe care o fo
losește liceul din localitate. 
Acum un an și ceva, în 
timpul unei furtuni, aco
perișul s-a degradat astfel 
că acum ploua pe parchet, 
întrebarea firească : de ce 
nu se repară acoperișul ?

Trebuie să precizăm de 
la bun început că nu e 
vorba de rea voință din 
partea direcțiunii liceului, 
dar... Există într-adevăr 
un „dar“. Sala este pro
prietatea a nouă cetățeni 
care nu vor s-o re
pare. Pe de altă parte 
liceul n-o repară deoarece 
construcția este proprietate 
privată. Aici lucrurile s-au 
împotmolit. Credem însă 
că se pot găsi soluții. Po
trivit legii, se pot face re
parații în contul proprieta
rului, reținîndu-se din 
chirie. E drept, costul re
parației s-ar amortiza greu, 
dar... e mai bine să lăsăm 
sala să se degradeze ?
• LUPENI. Sala de sport 

de aici se poate numi — 
după cum spunea tov. Ma
rian Pop de la Consiliul 
regional UCFS Hunedoara 
— tot atît de bine sală de 
dans, deoarece nu are uti
lajul unei săli de sport și 
e folosită și pentru baluri. 
Pentru repararea ei, utila
rea și construirea de ves
tiare, consiliul regional 
UCFS a dorit mereu să în
vestească unele fonduri. 
Dar, pentru asta, trebuia 
să se găsească un proprie
tar. Sfatul popular al ora-

nica Brașov), Daniela Brăiloiu 
(C.S.M. Reșița), Stela Sfetcu, Ioana 
Tuțuianu (Laromet București), Ana 
Milaș (Stăruința Tg. Mureș), Elena 
Vonica (Cetatea Giurgiu), Constanța 
Marincea (Voința București), Valeria 
Dumitrescu (Voința Ploiești); băieți*. 
M. Șuta, Gli. Pena (Cetatea Giurgiu), 
T, Nițulescu (Petrolul Ploiești), G. 
Constantinescu (Constructorul Bucu
rești), N. Gruia, I. Anton (Flacăra 
Cîmpina) și L. Martina (Voința Tg. 
Mureș).

Jucătoarele și jucătorii menționați 
se pregxtesc după un program indi
cat de F.R.P., urmînd ca la 8 și 9 
iulie să participe, alături de membrii 
celor două loturi republicane, la un 
concurs de verificare care se va 
desfășura la București. Sjeiăm că 
disputa dintre candidații la echipa 
națională și contracandidați va da 
naștere la un lot puternic, din care 
vor fi alcătuite reprezentativele țării 
noastre pentru viitoarele întîlniri in
ternaționale.

IR. IOANIȚESCU

NIOARE I: 4+1 r: C.S.Ș. (No
vac, Popescu, Vasile, Haeffech + 
Andronescu) 3:46; 4+1 v: Com
binata Araci—Timișoara (Bardaș, 
Pick, Lazăr, Solomon + Sieburg) 
3:17,2; JUNIORI I: 8+1: Meta
lul 2:41,2; S 1: Ileana Mânu 
(Olimpia) 3:45; S 2 v: Metalul 
(Dumitrescu, Suciu) 3:27; 8+1
(tineret) : Me-talul 2:46.

V. T.

Cursa Steaua—Dinamo,
în plină desfășurare

In campionatul de polo s-au des
fășurat, pină în prezent, 6 etape, 
dar problemele sînt de pe acum lă
murite atît in fruntea clasamentu
lui unde, ca de obicei, Dinamo și 
Steaua își vor disputa titlul de 
campioană, cît și în ceea ce pri
vește retrogradarea, pentru care își 
anunță serioase „candidaturi” (ni
velul lor este destul de modest) 
Mureșul Tg. Mureș și Ind. linii Ti
mișoara.

CLASAMENT
1. Steaua Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Rapid Buc.
4. Crișul Oradea
5. I.C.F.
6. Voința Cluj
7. Vagonul Arac? 
B. Politehnica Cluj
9. Ind. linii Timiș.

10. Mureșul Tg. Mureș

}ului Lupeni 
,Nu-mi aparține 
liul orășenesc al 
lor, care folosește restul 
încăperilor din corpul de 
clădire respectiv, nu era 
nici el proprietar. Asocia
ția sportivă Minerul ar fi 
luat-o cu amîndouă miinile 
dar sfatul popular re
fuza să i-o dea cu acte 
în regulă de proprietate. 
Situația s-a rezolvat la 20 
iunie’ a.c., (după luni și 
luni de tergiversări), dato
rită efortului susținut al 
președintelui Consiliului 
regional UCFS Hunedoara 
(tov. M. Biriș). iată un
,copil al nimănui...*4 în

fiat, in sfîrșit ! Dar, de ce 
a trebuit atîta așteptare ?

★
...Baze sportive pentru 

care s-au cheltuit bani 
grei sau care au fost pre
luate și folosite de către 
sportivi, din motive care 
nu prea stau în picioare. 
Au devenit niște „copii4* 
ai nimănui, de care nu se 
mai ocupă nimeni, sau 
pentru care nu se face nici 
un efort spre a fi ajutați. 
Pentru că, cu puțină bună
voință, unii dintre acești 
„copii” ai nimănui ar 
putea fi „înfiați44, găsin- 
du-se astfel posibilitatea 
de a fi ajutați legal. La 
drept vorbind, nu sînt ca
zuri de nerezolvat, dacă 
există puțină dăruire, dra
goste pentru mișcarea 
sportivă hunedoreanâ.

SEVER NORAN

De la I. E. B. S
® ȘTRANDUL TINERETULUI este 

pus la dispoziția publicului IN FIE
CARE DUMINICA, iar bazinul a- 
COPERIT FLOREASCA, ZILNIC în
tre orele 9—22. Bazine cu apă în
călzită, materiale de plajă și cfe 
distracție, plajă, bufete bine asor
tate.

© La ȘTRANDUL TINERETULUI 
și la BAZINUL ACOPERIT FLO
REASCA funcționează CURSURI DE 
ÎNOT PENTRU COPII între 5 și 
14 ani.

© In incinta ștrandului Tineretu
lui funcționează un CENTRU DE 
TENIS pentru adulți și CURSURI 
DE TENIS pentru copil șl tineret 
între 7—17 ani.

@ Informații : pentru ștrandul Ti
neretului, telefon 17.39.25, pentru 
Floreasca. telefon 33.65.01,

I Pefcnî Safanan |

A încetat din viață, după o grea 
suferință, tovarășul Petru Seiman, 
vrednic activist al mișcării spor
tive, vicepreședinte al Consiliului 
regional UCFS Banat. Cei care 
l-au cunoscut îi vor păstra o fru
moasă amintiie.

Consiliul regional UCFS Banat



Scopul poate fi atins 
numai printr-o selecție riguroasă!

(Urmare din pag. 1)

men doar 97 de candidați pentru 72 de locuri. Cifra redusă dovedește 
că Secțiunea de învățămînt și organele UCFS nu s-au preocupat su
ficient de atragerea și îndrumarea către acest liceu de specialitate a 
elementelor apte să îmbrățișeze sportul de performanță. Este o... 
scăpare care va avea repercusiuni negative asupra activității de per
formanță din orașul și regiunea Cluj- Dacă lipsurile de acest gen se 
vor perpetua, tradiția sportivă a clujenilor va ajunge greu să-și reca
pete strălucirea de altă dată.

La Craiova, deșt sportului de performanță i s-au creat condiții tot 
mai bune de afirmare, situația a fost și mai alarmantă : 54 de candi
dați pentru 40 locuri !?! Oare ce fel de selecție s-a putut face pentru 
secțiile școlii care ființează în cadrul liceului craiovean de specia
litate ? N-a existat, cumva. în aceste condiții, tendința de a se în
chide ochii în fața rezultatelor de valoare îndoielnică (pentru a se 
completa numărul de locuri indispensabil existenței claselor)? Se mai 
poate afirma că toți și-au făcut datoria, că s-au respectat instrucțiunile 
organelor superioare ?

NIVEL VALORIC ÎN CONTINUA CREȘTERE

O constatare îmbucurătoare de ordin aproape general : anul acesta 
elevii selecționați după probele practice au marcat un salt calitativ 
evident în raport cu nivelul candidaților din anul trecut, îndeosebi la 
elevii care au absolvit clasele a VlII-a la școlile generale de pe lingă 
liceele cu program de educație fizică. Fapt remarcabil, coeficientul 
de îndeplinire a normelor la probele practice esite de peste 90 la 
sută ia cei admiși. Rezultă că spiritul de exigență s-a manifestat mult 
mai puternic la aceste licee și că dorința de a spori calitatea începe 
să se materializeze.

tn ceea ce privește candidații veniți de la alte școli, este de re
marcat modul în care au fost pregătiți elevii în școlile generale din 
București, Brașov, Sibiu și Timișoara.

Iată cîteva nume de candidați de care sîntem siguri că vom mai 
avea prilejul să ne ocupăm in coloanele ziarului nostru. Atletism : 
Gh. Ghițea, I. Vasilescu, Cezarina Santini, Hilde Weipert (București), 
A. Dinu, FI. Filip, S. și M. Roșianu, Adelina Albuț, Ileana Chicomban, 
(Brașov); gimnastică : S. Gârleșteanu și Mihaela Mitroi (București), 
Ad. Iorgescu, Angela Balcanu și Magda Man (Brașov); basebet : I. 
Șerb, Steliana Ion și Neduța Bernard (București); handbal ; L. Blănării,
H. Bogdan, Adriana Nistor și Marina Brinză (Brașov). Aceștia (și încă 
muiți alții I), preluați de proiesori cu o foarte bună calificare și cu 
dragoste pentru meseria aleasă, cum sînt Elisabeta Stănescu, Barbara 
Dumitrescu, Ștefania Dinescu, Eugen Danciu și Valentin Dăscălescu 
(București), Elena Diaconescu D. Popescu-Colibași, A. Knmmer, Gh. 
Coman și L. Covaci (Brașov). Silvia Tcaciuc, C. Lache, I. Wittmann,
I. Deheleanu și S. Becker (Timișoara), Zina Belu și N. Benqeanu (Cluj), 
soții Elisabeta și I. Rînderiu (Craiova), Doina Feordeanu și I. Puică 
(Iași), L. Stilea (Rm. Vîlcea), Gh. Ftillop (Tg. Mureș), Ern. Blaga și 
L. Nagy (Oradea), soții Victoria și G. Bădescu (Cîmpulung Muscel), 
etc., pot realiza pași însemnați pe drumul performanțelor valoroase, 
întrucit le este asigura?, cadru! necesar de pregătire.

Firește, au existat dertule excepții, lată cîteva... La concursul de 
admitere din București s-a prezentat și eleva Marilena Andriescu, de 
la școala generală nr. 97, unde a absolvit cu media 9.33 la educație 
fizică. La examenul practic insă „performanțele" obținute de această 
elevă — 2,81 m la lungime, 10,4 sec. pe 60 m și 5,85 m la greutate —• 
contrazic flagrant nota din școala de unde provine. Eleva Doina Bîr- 
san, de la școala generală nr. 89, a avut de asemenea o medie mare 
la educație fizică ; 9,03. La examen însă, de abia a aruncat 5,40 m la 
greutate... Ion Munteanu. de la școala generală nr. 120, care a ter
minat clasa a VIII-a cu media 7,66 Ia educația fizică a obținut la 
lungime 3,62 m și la aruncarea greutății 6,05 m !?!?!

Credem că orientarea profesorilor care i-au pregătit (sau ar fi 
trebuit să-i pregătească...) și i-au îndrumat pe acești elevi spre acest 
liceu a fost itotal greșită și dovedește o condamnabilă lipsă de dis- 
cernămint.

CEEA CE N-AR TREBUI SA SE UITE...

Ne gîndim în primul rînd la viitorii candidați pentru admiterea 
în liceele cu program de educație fizică. Subliniem de la început 
faptul că admiterea într-un asemenea liceu presupune o pregătire 
prealabilă multilaterală cu o oarecare durată. Desigur, notele mari la 
materiile de cultură generală reprezintă un element extrem de im
portant. Dar pentru realizarea unei corecte corelații sport-invățătură e 
indispensabilă capacitatea de a trece cu ușurință normele absolut o- 
bligatorii. Acestea sînt în general la îndemtna celor care au practicat 
exercițiul fizic cu puțin pe,te limitele stricte ale lecțiilor de educație 
fizică și, evident, care manifestă aptitudini și înclinații pentru o ra
mură sportivă.

Cu alte cuvinte, liceul cu program de educație fizică nu trebuie 
considerat drept un refugiu pentru elevi cu cine știe ce slăbiciuni. 
Profesorilor de specialitate și diriginților le revine misiunea impor
tantă de a depista și canaliza just calitățile și aspirațiile elevilor, de a 
vedea dacă între aspirațiile și posibilitățile unui elev există armonia 
necesară. Nu sînt de tolerat slăbiciunile, nechibzuința, larghețea. Ase
menea atitudine poa'e avea grave urmări care să impieteze asupra 
viitorului elevilor sau la producerea de „rebuturi", de mediocrități 
sociale, prin obligarea elevilor greșit îndrumați de a schimba mereu 
școala, deci drumul în viață. Nu mai vorbim de pierderea timpului 
și energiei de ambele părți — școală și elev... Asemenea stări de 
lucruri se pot evita dacă îndrumarea de către toți factorii răspunză
tori, în primul rînd școala în care elevul a absolvit clasa a VIII-a, ar 
fi cu adevărat eficientă prin justă orientare.

Am ținut să subliniem aceste aspecte în dorința de a preveni o 
serie de „accidente" similare cu cele înregistrate și în acest an la 
concursul de admitere în liceele cu program de educație fizică.

0OTBAL
Iată-ne în dimineața zilei semi

finalelor celei de-a 29-a ediții a 
„Cupei României". Din cele 3398 
de echipe care au luat startul în 
prima fază, în luptă pentru invi
diatul trofeu au rămas patru for
mații : una din categoria C — 
bravo ei 1 — și anume FORESTA 
FĂLTICENI, una din categoria B 
-- C.F.R. TIMIȘOARA, două din 
categoria A: echipa campioană 
RAPID BUCUREȘTI, 
deținătoarea 
STEAUA BUCUREȘTI.

Programate la Bacău și Hune
doara, ceie două meciuri din se
mifinale au stîrnit în aceste orașe 
un interes deosebit. Din Hune
doara, ni se transmite că biletele 
— solicitate și din orașele limi
trofe — sini' pe sfîrșite ; din 
Bacău aflăm că vizita Rapidului, 
viitoare adversară a dinamoviști- 
lor din Bacău în categoria A, va 
face ca -tribunele frumosului sta
dion din localitate să fie pline 
pînă la refuz. Așadar, interes ma
jor care, sperăm, va fi onorat 
și de cele patru semifinaliste 
printr-un joc valoros, demn de 
etapa în cadrul căreia au ajuns.

De altfel, fiecare echipă a fă- 
pregătiri speciale. Să începem

precum
Cupei României

învingători și învinși, in îinala de anul trecut a „Cupei României**. 
De la stingă la dreapta: Țîrlea (UT A.), Constantin, Suciu, Jenei,

D. Nicolae (Steaua)
Foto : A. Neagtt

cut
cu FORESTA FĂLTICENI, forma
ție 
pei 
frumoasă serie de rezultate, 
ciul cu Rapid este cel de-al 
felea. Să recunoaștem, a ajunge 
în semifinalele „Cupei -României" 
constituie o performantă care va 
rămîne înscrisă în „cartea de 
aur" a asociației sportive din 
Fălticeni. Dar care a fost drumul 
Forestei pînă la meciul de azi ?

care în această ediție a 
României" a avut cea

„Cu- 
mai 
Me- 
șap-

AZI, LA BACAU SI HUNEDOARA, 
SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"

Prima etapă
a „Cupei de vară“

RAPID - FORESTA FĂLTICENI SI STEAUA-
C.F.R. TIMIȘOARA'

Ar mai 
folosii'.

Pentru 
în

C.F.R.
Progresul 

Deva

Pă
pu

și 
a

semi- 
Ti-

Mai intîi, 2—1 cu Victoria Ro
man, echipă care la sfirșitul cam
pionatului categoriei C, seria Est, 
a promovat în ca'egoria B ; 4—1 
cu Viitorul Botoșani; 1—0 cu
Dinamo Bacău, cîștigătoarea pri
mei serii a categoriei B ,• 1—0 cu 
Steagul roșu Brașov; 0—0 cu 
Politehnica Timișoara (Foresta 
s-a calificat ca fiind echipă de 
categorie inferioară) și 1—1 cu 
C.S.M.S. fași (calificată în același 
mod), in vederea jocului de la 
Bacău antrenorul Iosif Lengheriu 
a anunțat următoarea formație : 
Tacamas — Ioniță, Iufiasz, Giimo, 
Fodor — C. Nicolae, Halasz — 
Oltan, Luțac, Benik, Nae. Rezerve; 
Pavel, Zoltan.

Peh.'ru a ajunge în semifinale, 
RAPID BUCUREȘTI a disputat 
numai trei meciuri : 1—0 cu Pro
gresul Brăila (după prelungiri), 
6—0 cu Minerul Lupeni, 3—0 cu 
Minerul Baia Mare. Feroviarii 
și-au adunat întreg lotul imediat 
după meciul România —■ Italia 
și au făcut antrenamente foarte 
serioase, cunoscînd — probabil 
— proverbul cu... buturuga mică... 
Formația, după cum ne-au spus 
antrenorii V. Stănescu și V. Stăn- 
culescu, nu a fost alcătuită. Nu 
se și'.ie dacă la joc vor participa 
Lupescu (bolnav) și Neagu (acci
dentat). în schimb, se contează 
pe prezența lui Năsturescu. La 
un moment dat predispus pentru 
operație de apendicită, el a fost 
adus de medici pe linia de plu
tire.

Partida va fi condusă de Nico
lae Rainea — Bîrlad, ajutat la

Duminică a început ediția din 
acest an a „Cupei de vară". în
trecerea, organizată în ideea ca 
echipele să-șl verilice loturile 
în vederea întîlrțirilor oficiale din 
toamnă, s-a bucurat — în gene
ral— de succes.

în prima etapă s-au înregistrat 
rezultatele : Metalul Rădăuți — 
Foresta Fălticeni 4—0 (2—0), Mi- 
nobrad Vatra Dornei — Chimia 
Suceava 3—1 Petrolul Moinești 
— Ceahlăul P. Neamț 4—2 (2—1), 
Textila Buhuși — Victoria Ro
man 5—1 (3—1), Metalul Tîrgo- 
viște — Flacăra Moreni 4—0
(1—0), Gloria 
Progresul Brăila 
Galati — Oțelul 
Stuful Tulcea — 
stanța 4—0 (1—0), 
dia —■ Portul Constanța f 
(5—0), Rapid C.F. București 
Dinamo Victoria București 4-3 
(4—2), Victoria Tg. Jiu — Elec- 
troputere Craiova 1—1 (1—1),
Progresul Strehaia — Autorapid 
Craiova 3—0 (neprezentare).

Moreni 
C.F.R. Galați

3—2, Ancora 
Galați 3—0, 

Electrica Con- 
I.M.U Medgi- 
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tușă de Constantin Gheorghiță — 
Bacău și Iancu Frasin — Bacău.

La Hunedoara, în cealaltă semi
finală, STEAUA va căuta să-și 
netezească drumul spre cel de-al 
optulea succes în „Cupa Româ
niei". Numai că întîlnește în 
C.F.R. TIMIȘOARA un adversar 
bine pregătit. Fostul internațional 
Iosif Covaci ne-a comunicat tele
fonic ieri dimineață că timișo
renii sînt hotărîți să-și redeschidă 
și ei drumul spre finala cupei, 
amintindu-ne de partida I.T.A. — 
C F.R. Timișoara (3—2), finala e- 
ditiei din 1947/1948. în vederea 
jocului de azi. de la Hunedoara. 
C.F.R. a susținut sîmbătă un meci 
de antrenament cu echipa sa de 
juniori, iar luni — o lecție de 
tactică, sub conducerea antreno
rului Nicolae Godeanu, care a 
anunțat și formația probabilă > 
Tatar (Mureșan) — Zorescu, Ma

la, Kalinin, Mus- 
chici — Samson, 
Bungău (Barna) 
— Popescu, Sece- 
leanu, Fodor, 
nici.
tea fi
Lang. 
ajunge 
finale,

mișoara a trecut de 
Strehaia (4—1), Mureșul 
(4—4, s-a calificat ca echipă în 
deplasare), 2—0 cu Dinamo Pi
tești, 1—0 cu U.T.A., 1—1 cu
Progresul București (calificată ca 
fiind echipă de categorie infe
rioară).

STEAUA. De Ia terminarea cam
pionatului, formația bucureșteană 
nu și-a Încetat nici un moment 
antrenamentele ; ba, mai mult, s-a 
pregătit cu și mai multă atenție. 
De altfel, miercurea trecută 
Steaua a dat o replică bună, pe 
alocuri chiar foarte bună, echipei 
de tineret care ne reprezintă la 
turneul „Kvarnecska Rivijera — 
1967" din Iugoslavia. Rezultatele 
de pînă acum în cupă : 1—0 cu 
Gloria Birlad (după prelungiri), 
1—0 cu Medicina Cluj, 3—0 cu 
Farul.

Antrenorul Ilie Savu nu a al
cătuit încă echipa. Ea va fi for
mată din lotul obișnuit (mai pu
țin Creiniceanu, indisponibil), adi
că : Suciu, Haidu, Sătmăreanu, 
Jenei, D. Nicolae, Hălmăgeanu, 
Peiescu, D. Popescu, Negrea, Vigu, 
Pantea, Constantin, Voînea, Soo, 
S. Avram.

Partida 
Alexandru 
de Mircea 
Ion Țifrea

Meciurile vor începe la ora 17. 
în caz de egalitate și după pre
lungiri, pentru finala „Cupei Ro
mâniei" se va califica echipa de 
categorie inferioară.

Meci de baraj
La Brașov a avut loc primul joc 

din meciul preliminar de baraj pentru 
categoria v G dintre campioanele re
giunilor B ~ov și Oltenia. Cele doiil 
echipe, Politehnica Brașov și Minerul 
Motru, au terminat la egalitate; 
0—0. Al doilea joc va avea loc la 
2 iulie în localitatea Motru.

RAPID-IOKOMOTIV MOSCOVA
(meci retur) LA 13 AUGUST
Returul întâlnirii Rapid București — 

Lokomotiv Moscova, din cadrul semi
finalelor campionatului european fe
roviar, se va disputa la 13 august 
la București. Reamintim că în prima 
partidă, desfășurata recent la Mos
cova, fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul dc 2—1.

va
Toth — Oradea, ajutat 
Ostaficiuc — Deva și 
— Hunedoara.

fi condusă de T. U. G , campioană
a Capitalei

LOTO • PRONOSPORT • LOTO ® PRONOSPORT ® LOTO • PRONOSPORT
EXCURSII — AUTOTURISME 

BANI

LOTO-PRONOSPORT contribuie 
Ia ridicarea nivelului cultural-

■ educativ al participanților prin 
premiile acordate. Astfel, la ma-

j joritatea tragerilor și concursuri-
■ lor speciale se acordă excursii
■ peste hotare.
; Tragerea autoturismelor LOTO 
din 6 iunie 1967, a atribuit 40 

’ excursii în R.S.F. Iugoslavia, cu 
.vizitarea COASTEI DALMAȚIEI.

Recent, s-au întors grupurile 
de excursioniști care au făcut o 
interesantă călătorie în U.R.S.S., 
în programul excursiei figurînd 
vizitarea Moscovei șl Leningra
dului.

Excursiile au fost obținute ca 
premii la concursul special Prono
expres din 8 februarie 1967.

Lărgirea bazei de atribuire a 
autoturismelor la itoate sistemele 
LOTO-PRONOSPORT a dus pînă 
în prezent la distribuirea a peste 
300 autoturisme.

Cea mai recentă tragere LOTO 
premii în autoturisme a fost 

6 iunie a c. cînd s-au acordat 
autoturisme: 9 „FLAT 1800", 

.RENAULT 16", 6 .FIAT 850' 
2 „TRABANT 601".

La 4 iulie, vor fi cunoscuți și 
cîștigătorii autoturismelor de la 
concursul excepțional PRONO
EXPRES din 25 iunie 1967.

Prin're marii cîștigători de pre
mii în bani se situează in prezent

cu 
la
24
7 
Și

și participantul Fănică Ioan din 
comuna Bed, raionul Sf. Gheor- 
ghe, regiunea Brașov, care la 
concursul PRONOEXPRES din 26 
aprilie 1967, a obținut frumosul 
premiu de 150.000 lei.

Pârtiei pînd consecvent la siste
mele de joc LOTO-PRONOSPORT 
oricine poate cîștiga autoturisme, 
excursii și premii în bani.

O Tragerea Pronoexpres 
astăzi va avea loc la București, 
în sala clubului Finanțe-Bănci din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 18.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

După ce în priruul joc cîștigătoa- 
rele celor două serii ale campionatu
lui Capitalei, 
minaseră la 
de-al doilea 
după-amiază 
condiții improprii pentru o astfel 
finală, a consemnat rezultatul 
2—1 in favoarea echipei T.U.G.

Formația antrenată de D. Ignat 
a obținut victoria datorită urnii 
joc superior, mai bine 
tic. Golurile au fost 
Anton, dintr-o lovitură 
30 m, și Miliai, care 
greșeală a apărătorilor 
tru T.U.G. și de Asan, direct 
corner, pentru Voința.

Trebuie să spunem că aceste me
ciuri atît de importante nu trebuiau 
— față de marele număr de specta
tori care se știa că vor dori să-I 
vizioneze (Ia jocul din tur, disputat 
pe stadionul Constructorul, au asis
tat peste 8 000 de spectatori!) ■—
organizate pe terenuri atît de mici. 
Partidele puteau avea loc pe un 
stadion central, de pildă pe „Dina inc." 
sau „Republicii", a căror capacitate 
ar fi țermis vizionarea in bune con
diții a acestor meciuri.

T.U.G. și Voința, ter- 
egalitate (4—4), < el

meci, disputat simli'M 
pe terenul Voința m

de 
de

datorită 
orientat tac- 
realirate de 
liberă de la 
a speculat o 
adverși, pen- 

din

C. DUMITRU!



I.Tiriac s-a calificat pentru 
turul doi la Wimbledon

în primul tur al probei de sim
plu a turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon, campionul 
român Ion Țiriac a obținut 0 vic
torie în fata italianului Di 
Masso cu 6-2. 6-1, 6-4. în schimb, 
1 Năstase a pierdut în fața en
glezului Curtis cu 4-6, 4-6, 2-6. în 
alte partide încheiate t Bowrey— 
Beust 6-4. 6-4. 6-2; Fairlie — 
Metreveli 1-6, 6-8. 6-3, 8-6, 6-4; 
Osuna — Konishi 6-4, 11-9, 12-10; 
Riessen — Krishnan 4-6, 6-4, 6-3; 
8-6; Lihaciov — Akbarl 6-3, 6-3, 
6-0,- WaZanabe — Hombergen 
6-2, 7-5 6-0; Cox — Pietrangeli 
4-6, 2-6. 6-1, 6-2; Majoli — Ja- 
vorski 6-2, 6-1, 6-4; Richey — 
Barnes 6-4, 6-2, 6-2; testily — 
Arilla 6-3. 6-2, 6-1; Smith — Gis
bert 10-8, 6-4. 6-4; Gulyas — 
Ollander 4-6, 7-5. 6-3, 4-6, 6-2.

La feminin i King — Lofdahl 
8-6. 6-2; Bueno — Russel 6-3, 
6-1; Durr — Truman 6-3, 8-6, 6-3; 
Jones — Collins 6-2, 6-1.

Recorduri in meciul atletic
Franța —U.R.S.S.J

în întîlnirea internaționala de atle
tism dintre echipele masculine ale 
U.R.S.S. și Franței, disputată la Pa
ris s-ati înregistrat o serie de perfor
mante remarcabile, în ziua a doua. 
Astfel. în proba de aruncarea greută
ții, atletul sovietic Gusein a stabilit 
un nou record al țării sale cu 19,58 
m. Un rezultat bun a obținut și Zo- 
Jotariev (U.R.S.S) cîștigătorul probei 
de triplusalt cu 16,70 m Alte rezul
tate: 200 m — Bambuck (F) 21,3; 
400 m — Poirier (F) 50,8*. înălți
me — Gavrilov (U.R.S.S.) 2.16 m ; 
1 500 m — Wadoux (F) 3:41,6.

JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ
ROMÂNI EVOLUEAZĂ

ÎN U.R.S.S.

Ieri a părăsit Bucureștiul plecînd 
în U.R S.S. o selecționată sindicală 
de tenis de masă, botul cuprinde pc 
Eleonora Mihalca, Tudit Crejec, Lidia 
Sălăgeanu, Virgil Sîndeanu, Iordan 
Antonescu. Nicolae Danielis și Ovî- 
diu Stamatescu. Sportivii români vor 
susține o serie de partide la Mosco
va. Tbilisi și Lvov.

4 înotători români concurează astăzi
Astăzi începe la Roma marele 

concurs de înot dotat cu tradițio
nalul „Trofeu al celor 7 coline". La 
actuala ediție sînt, prezenți perfor
meri renumițl din 17 țări, printre 
care și 4 sportivi români : Angel 
Șoptereanu, Zeno Giurasa, Herman 
Schler și Vladimir Morarii. Dintre 
aceștia, Șoptereanu — care a și cîș- 
tigat anul trecut proba de 200 m 
bras cu timpul de 2:35,2 — șl Mo
raru participă pentru a treia oară 
la aceste întreceri.
• în zilele de 3 șl 4 iulie se va 

desfășura la Belgrad tradiționalul 
concurs memorial „Boris Skanata", 
la care au fost invitați sportivi din

Ritter și Anquetil atacă recordul orei
Ciclistul danez Ole Ritter a anunțat că In sep

tembrie va face o tentativă pentru doborîrea re
cordului mondial al orei deținut de francezul Roger 
Riviere (47,346 km). Tentativa va avea loc la Roma, 
în aceeași perioadă va încerca la Milano să co
recteze recordul și francezul 3. Anquetil. De re
marcat că la 2 iulie pe velodromul din Copenhaga. 
Ritter și Anquetil se vor întîlni Intr-o probă de 
urmărire.

BUDAPESTA. După două 
zile de întreceri. în con
cursul internațional de pen
tatlon modern care se des
fășoară la Budapesta con
duce F. Torok (Ungaria)

NU DEȚINEM MONOPOLUL EVOLUȚIEI!
- PE MARGINEA INSUCCESELOR SELECȚIONATEI MASCULINE 

SECUNDE DE VOLEI ÎN R.S.F.S.R. -

Selecționata masculină secundă 
de volei a țării noastre a revenit 
din U.R.S.S. unde. în compania re
prezentativei R.S.F.S.R., a susținut 
patru partide, încheiate în ordine 
cu : 3—2 (—7, 5. —9, 8. 14). meci ju
cat in sală, 1-3 (—9, —8, 19, —9), în 
aer liber, la Belgorod, 1—3 (1, —9, 
—9, —8), în aer liber, și 2—3 (12, 
—3, —5, 13, —3), în sală, la Tuia. 
Bilanțul e, desigur, nemulțumitor. 
Cu atît mai mult, cu cît selecționata 
a fost alcătuită pe scheletul cam
pioanei noastre, Steaua. Bilanț su
părător, pe de altă parte, pentru că 
echipa R.S.F.S.R., mai vîrstnică și 
cu o medie de înălțime mai mi’că 
(183 cm), a fost alcătuită în general 
din jucători necunoscuți pe plan 
internațional. Dar iată și alte amă
nunte, furnizate de T. TANASE 
(Steaua), antrenorul selecționatei :

„Gazdele — o echipă fără nume 
răsunătoare, dar foarte omogenă, 
ne-au surprins printr-un joc dia
metral opus celui caracteristic 
formațiilor sovietice. Adică nu prin
tr-un joc în forță, ci neașteptat de 
variat și de combinativ, incit bloca
jul nostru, recunoscut ca redutabil, 
nu i-a putut face față. Pe deasupra, 
am fost întrecuți net in ceea ce 
privește promptitudinea interven
țiilor acrobatice în linia de fund, 
capitol la care doar Bartha și, în 
parte, Crețu au corespuns. Am ju
cat cu formația de bază de la 
Steaua: Bartha, Rotaru, Rauch, 

10 țări. Federația noastră de spe
cialitate a anunțat participarea unui 
grup de 3 înotători din care fac 
parte Dan Demetriad, Marian Slavic 
și Nicolae Tat.
• Printre înotătorii noștri fruntași 

care dețin la ora actuală o formă 
foarte bună se află șî Vasile Costa. 
După concursul international de la 
Steyr presa de specialitate din Aus
tria a avut numai cuvinte de laudă 
față de talentatul sportiv timișorean, 
subliniind marile sale posibilități în 
special pentru proba de 100 m bras. 
Elevul antrenorului P. Lovas a rea
lizat însă la Steyr o performanță 
meritorie și la 200 m bras, care îl

Poroșnicu, Crețu, Christiani, folo- 
sindu-i ca rezerve pe Stamate, Bin- 
da (Steaua), Ferariu, Bărbuță (Trac
torul), Papugiu (Dinamo) și Coste 
(Politenica Timișoara). Doar pe 
Duțică (Dinamo) nu l-am între
buințat de loc”. (Foarte greșit : tre
buia încercat și el, că n-o fi fost 
luat la plimbare în U.R.S.S., ci ca 
să fie verificat!). „Arbitrajele — 
corecte, imparțiale..; Am jucat 
slab. Ne-am descurcat ceva mai 
bine in sală, dar și așa am pierdut 
clar în final ultimul meci. Nu sin- 
tem deprinși să jucăm afară, în con
diții îngreuiate, oricum însă, uneori 
sportivii noștri aduc prea mult 
aceasta drept scuză a comportării 
lor inferioare. In genere, cred că 
ne creștem „în puf jucătorii. Ar fi 
cazul să le pretindem să lupte cu 
dîrzenie și sacrificii, mai ales în 
partidele susținute peste hotare !“

Subscriem la aceste aprecieri, 
deocamdată numai adăugind că, în- 
vățînd din „surprizele" de la Bel
gorod și Tuia, pe viitor toți antre
norii noștri vor trebui să pregă
tească echipele reprezentative fără 
a mai neglija premisa sănătoasă că 
adversarii nu sînt obligați să joace 
veșnic precum îi știam noi. Nu de
ținem monopolul concepției moder
ne în volei, al evoluției și al ame
liorărilor, care, de bună seamă, le 
sînt și altora cu putință 1

— C. F. -

si mîine la Roma
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situează pe locul 10 în rîndul ce
lor mai buni specialiști mondiali 
ai probei din acest an :

2:29,4 G. Prokopenko (ITR.SS) 
2:31,4 E. Mihailov (URSS) 
2:31.7 V. Kravcenko (URSS) 
2:32,4 I. Morciukov (URSS) 
2:33,6 N. Pankin (URSS) 
2:33,8 M. Bikmurzin (URSS) 
2:33,9 J. Klukowski (Polonia) 
2:34.1 S. Rudokas (URSS) 
2:34,3 E. Henninger (RDG) 
2:34.7 V. COSTA (ROMÂNIA)
Al 2-lea brasist român, A. Șopte- 

reanu, se află pe locul 15 cu perfor
manța de 2:36,3.

Concursul de pentatlon modern 
de la Budapesta

cu 2 200 puncte, urmat de 
colegii săi Varga 2 160 p, 
Mona 2 050 p, Poor 1 900 
p și suedezul Jacobsson — 
1 855 p. Proba de sabie 
a fost cîștigată de Torok.

Din istoricul „milei"
Cursa de o milă repre

zintă „clou“-ul întreceri
lor la multe concursuri 
atletice desfășurate nu 
numai în țările anglo- 
saxone, ci și in alte părți 
ale lumii. întrucit cititori
lor noștri le este mai pu
țin cunoscută această 
probă, ne-am propus să 
vorbim puțin despre ea, 
determinați fiind, în pri
mul rînd, de recentul re
cord mondial stabilit de 
americanul Jim Ryun, cu 
timpul de 3:51,1.

O milă măsoară 1 609,35 
de metri, ea fiind proba 
cea mai importantă a 
semifondului in țările an- 
glo-saxone.

Primul record al lumii pe această 
distanță a aparținut, alergătorului 
american J. Jones care, în anul 
1913, a realizat 4:14,4. De atunci 
performanța a fost îmbunătățită de 
20 de ori, atingînd astăzi o valoare 
excepțională. Iată evoluția recor
dului :

4:12.6 N. Taber (S.U.A.) 1915
4:09,2 J. Ladoumegue (Franța) 1931
4:07,6 J. Lovelock (N. Zeelandă) 1933
4:06,8 G. Cunningham (S.U.A.) 1934
4:00.4 S. Wooderson (Anglia) 1937

Șahiștii români 

conduc in meciul 

cu echipa Poloniei
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 

Varșovia a început meciul amical de 
șah dintre reprezentativele României 
și Poloniei. Întîlnirea se dispută tur- 
retur, la 12 mese (9 băieți și 3 fete).

Duț ă partidele din tur, echipa Ro
mâniei conduce cu 5—2 (5). O com
portare bună au avut șahistele ro
mânce, care au realizat 2y2 p din 3 
posibile. Alexandra Nicolau a învins-o 
pe Radzikovska, Margareta Teodo- 
rescu a cîștigat la Szota, iar Elisa- 
beta Polihroniade a remizat cu Ilcl- 
vig.

La băieți, Ungureanu l-a învins 
pe Balczerowski. Partidele Gliițescu 
—Kostro, Ciocîltea — Doda și Pav
lov — Gronicewski s-au încheiat re
miză. Restul partidelor s-au între
rupt.

Ryun

4:06,2 G. Uăgg (Suedia) 1942
4:06.2 A. Andersson (Suedia) 1942
4:04,6 G. HSgg (Suedia) 1942
4:02,6 A. Andersson (Suedia) 1943
4:01,6 A. Andersson (Suedia) 1944
4:01,4 G. Hâgg (Suedia) 1945
3:59,4 R. Bannister (Anglia) 1954
3:58,0 J. Landy (Australia) 1954
3:57,2 D. Ibbolson (Anglia) 1957
3:54.5 H. Elliott (Australia) 1958
3:54,4 P. Snell (N. Zeelandă) 1962
3:54.1 P. Snell (N. Zeelandă) 1964
3:53,6 M. Jazy (Franța) 1965
3:51,3 J. Ryun (S.U.A.) 1966
3:51,1 J. Ryun (S.U.A.) 1967

Autorul ultimelor dcuă recorduri

NANDOR HIDEGKUTI 
(Ungaria)

Nandor Hideqknti este o perso
nalitate în fotbalul internațional. 
Pînă acum cîțiva ani el a fost 
titular al echipei de «aur* a Un
gariei. îrobrăcînd de 68 de ori 
Iricoul „naționalei*. Fostul îna
intaș central s-a dedicat apoi pro
fesiunii de antrenor, debutînd în 
această calitate la Fiorentina. A 
lucrat în continuare cu Mantova. 
iar în prezent este antrenorul for
mației budapestane M.T.K.

1. Nu sînt adeptul alcătuirii 
unei formalii cu jucători prove
nit! din mai multe cluburi. chlaT 
dacă valoarea lor este deosebită, 
într-o formație de club fiecare 
iucător are o misiune specială. 
Dacă el este selecționat, antreno
rul echipei naționale trebuie să 
aibă în vedere „misiunea* pe 
care a avut-o în formația sa de 
club Or, dacă jucătorii aceștia au 
fost selecționați în formația re
prezentativă, ei nu pot corespun
de integral cerințelor tactice Im
puse de antrenorul lotului. Ideal 
este „scheletul de echipă', deci 
alcătuirea „naționalei* din jucă
tori selecționați din cel mult 
două-trei formații de club. Atunci 
se poate forma o echipă omo
genă, echilibrată si combativă.

2. Cunoștințe tehnice si o pre
gătire fizică la un înalt nivel — 
iată primele condiții pe care le 
cer unui jucător tînăr. în fotba
lul modern pregătirea fizică are 
un rol holărîtor. docul atletic, re
zistenta, viteza, și . îndemînarea 
sînt indispensabile unui fotbalist 
din zilele noastre. Ma’uritatea 
tactică se capătă cu timpul.

3. Astăzi, pe plan international, 
într-o săptămînă o echipă de club 
și uneori o formația reprezenta

tivă susține și două întilniri (de 
regulă miercuri, sîmbătă sau du
minical. Prin urmare, meciurile de 
campionat nu stlnjenesc activita
tea internațională. Dar pentru un 
asemenea efort, echipele trebuie 
bine pregătite șl. așa curo am 
arătat mai sus, să aibă o excep

Ancheta internațională 
a ziarului nostru

Publicăm astăzi alte răspunsuri Ia întrebările puse de redac
ția noastră unor reputat] specialiști în domeniul fotbalului :

1. în alcătuirea echipei reprezentative optați pentru „schelet 
de echipă de club" sau preferați jucători cu valoare recunoscută 
de la mai multe cluburi ?

2. Care sînt calitățile cărora le acordați cea mai mare aten
ție cînd selecționați un tînăr jucător în echipa dv ?

3. Cum se armonizează regularitatea campionatului cu pro
gramul international al echipei reprezentative ? Cite zile folo
siți pentru pregătirea unui meci interțări ?

4. Sînteți pentru selecționer unic sau pentru comisie de se
lecție ?

țională pregătire fizică. Sînt pe 
deplin acord cu pregătirea în co
mun. Chiar dacă selecționata 
este alcătuită din jucători prove- 
niți din numai două cluburi, pre- 
gă*lrea în colectiv este necesară 
pentru asamblarea „11'-lui, " pen
tru omogenizarea formației. Pregă
tirea echipei naționale trebuie în
cepută cu trei săptămîni înaintea 
partidei programate. Două-trel an
trenamente comune De săptămînă, 
ședințe de tactică, cîteva acțiuni 
educative (vizionarea unor specta
cole, plimbări etc.) sînt strict ne
cesare. Apoi, cu treî-patru zile 

înainte de meci, lotul va Intra 
în pregătire comună continuă.

4. Numai un selecționer unic 
poate asigura în cele mai bune 
condiții conducerea echipei na
ționale. Nu sînt de acord cu e 
comisie de selecție. De ce ? Pen
tru că există pericolul ca mem

brii comisiei de selecție să fugă 
de răspundere sau să atribuie 
eventualele greșeli altora. Fără 
îndoială, că un selecționer unic 
trebuie să fie un antrenor cu re
putație, un bun pedagog, un om 
cu o mare autoritate, în care fe
derația și jucătorii să aibă de
plină încredere.

HELMUT JOHANNSEN 
(R. F. a Germaniei)

Helmut Johannsen este antre
norul echipei Eintracht Braun
schweig, campioana din acest an 

din R. F. a Germaniei. Formația 
vest-germană este alcătuită din 
nume mai puțin cunoscute, dar 
cuprinde un „11* omogen bine 
sudat. Tocmai de aceea, am con
siderat util răspunsul antrenoru
lui care a reușit această perfor
mantă cu individualități modeste.

1. Se poate alcătui o echipă 
bună și din jucători fără „nume 
sonore', cu condiția ca în an
samblul ei, formația să fie omo
genă și foarte bine pregătită. Eu 
sînt de părere că o echipă de 
club este de multe ori mai bună 
decît o reprezentativă care este 
alcătuită din jucători valoroși, 
din 11 cluburi diferise. De multe 
ori o echipă de club s-a dovedit 
superioară unei selecționate. în 
această direcție există numeroase 
exemple. Desigur, sînt de acord 
că și o selecționată alcătuită din 
jucători provenit! din mai multe 
cluburi poate fi voloroasă, dar pen
tru aceasta antrenorul trebuie să 
lucreze îndelungat cu toti jucă
torii.

2. Principiul călăuzitor în mun
ca mea constă în pregătirea ex
celentă a jucătorilor din punct de 
vedere tizic. Voi pune la încer
care jucătorii pentru un efort 
mai mare de 90 de minute, și 
cei care nu corespund înseamnă 
că nu-șl găsesc locul în for
mație. Al doilea element esen
țial pe care îl cer jucătorului 
constă în seriozitatea sa. Nu mă 
refer numai la viața sa particu
lară ci și îndeosebi la conștiin
ciozitatea și dăruirea totală cu 
care se antrenează. Nu pot ex
clude nici educația jucătorilor și 
cer de la ei un spirit de priete
nie, de disciplină, calități impor
tante care denotă dragostea pen
tru echipa lor. (La întrebările 8 
și 4 nu am primit răspuns). 

este un tînăr de 20 de ani, JIM 
RYUN, student al Universității din 
Kansas, considerat cel mai talentat 
alergător de semifond din ultimii 
ani. Evoluția rezultatelor sale ex
primă, din plin, marile-i calități : 
1963 (16 ani) — 4,07,8 (în prima 
cursă din cariera sa el realizase 
4:16,2), 1964 - 3:59,0, 1965 — 3:55,3, 
1966 — 3:51,3, 1967 — 3:51,1. Anul 
trecut, în alergarea record (17 iulie 
la Berkeley) Ryun a fost cronome
trat, în trecere, Ia 1 500 m cu tim
pul de 3:36,1 (la 0,5 s de recordul 
lui Elliott). Dată fiind marea valoa
re a acestui alergător, este de aștep
tat ca el să fie primul care va 
cobor! sub 3:50,0 pe o milă și, tot
odată, să doboare și recordul de 
3:35,6 pe 1500 m, al campionului 
olimpic de la Roma, Herbert Elliott.

TURNEUL DE FOTBAL 
DE EA RIJEKA

BELGRAD. — De două zile a în
ceput la Rijeka un turneu internațio
nal de fotbal dotat cu „Cupa spe
ranțelor". Din țara noastră participă 
o selecționată care evoluează sub 
nomele de Progresul București. Fot
baliștii români, care participă în gru
pa B, an susținut pînă acum două 
întilniri. In prima ei au învins echi
pa italiană Triestina cu 3—0 (1—0) 
(prin golurile marcate de Ad. Cons- 
tantinescu, Oprîșan și Dumitriu III), 
iar în a doua au terminat la egali
tate (0—0) cu Partizan Belgrad.
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