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Tovarășul
Ion Gheorghe Maurer 

s-a înapoiat în Capitală
ORGAN Al UNIUNII DE CULTURA FIZICA $1 SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Duminică, la Gdansk,

De ziua învățătorului
30 iunie. Ziua învățătorului, o zi închinată celor care 

duc în rîndurile copiilor și tineretului făclia culturii și 
științei. Cadrele didactice din patria noastră au la dispo
ziție azi, prin grija partidului și guvernului, toate mijloa
cele materiale și spirituale pentru a-și valorifica din plin 
talentul pedagogic, aspirațiile.

Marea armată a dascălilor urmează cu nețărmurită încre
dere politica partidului, adueîndu-și contribuția la răspîndirea 
culturii în rîndurile poporului. Pregătirea lor intelectuală 
le dă posibilitatea să participe în mod activ la munca de 
răspîndire a științei, la popularizarea concepției materialiste 
despre lume, la combaterea misticismului, a superstițiilor, 
a tot ceea ce este vechi, prăfuit, nociv.

Din marea familie a celor care îi cresc pe cetățenii de 
mîine ai patriei noastre socialiste fac parte și profesorii 

e educație fizică. Alături de celelalte cadre didactice, ei 
aduc un aport prețios la educarea în spirit comunist a tine
rei generații. Orele de educație fizică se bucură de o tot 
mai mare prețuire în fiecare școală. împletirea armonioasă 
a învățăturii și sportului a devenit astăzi o realitate, la 
care au contribuit cu merite egale școala, organizațiile de 
pionieri, U.T.C.-ul, familia.

Activitatea de fiecare zi ne oferă multe exemple de pro
fesori de educație fizică, propagatori neobosiți ai exercițiului 
fizic și sportului printre elevi. Mat mult chiar, ca antrenori, 
ei au reușit să poarte către treptele performanței pe nume
roși tineri și tinere. Astfel de profesori ca Gheorghe Roșu, 
Arnold Kummer, Ladislau Covaci — Brasov, Constantin 
Lache — Timișoara, Pompiliu Simion, Eveline Ghimpu și 
Gheorghe Benone Cîndea — București, Ion Schuster — Re
șița, Laurentiu Stilea — Rîmnicu Vîlcea, Emil Blaga — O- 
radea, Ion Ciortea și Francisc Marcoș — Tg. Mureș, Vera Pav- 
lcnco — Cluj, Dan Constantinescu — Iași. I. Cristian — 
Constanța etc. se bucură de cinste și prețuire în rîndurile 
cadrelor didactice, ale profesorilor și elevilor.

De ziua voastră, dragi învățători și profesori, vă dorim 
multă sănătate șl noi succese în îndeplinirea nobilei mi
siuni pe care o aveți, de luminători ai maselor, de îndru
mători și educatori ai generațiilor de mîine.

Meciul de rugbi Polonia — România

islăzi. pc str. Cîmpinei:

își vor disputa în- 
în cadrul

mici (ora

Sîr. Cîmpinei (cuprinsă 
Intre Piața 7 Noiembrie și 
rtr. Mănăstirea Cașin) va 
găzdui astăzi, începind de 
la ora 16,30, finala campio
natului republican de semi- 
lond. Cei mai buni cicliști 
din țară 
tîietatea 
de :

juniori
15 km — 14 ture ;

juniori mari (ora 
80 km — 26 ture ;

seniori (ora 17,50) 
km — 54 ture.

La fiecare probă se vor 
disputa sprinturi la două 
ture, punctate după siste
mul : locul I — 5 puncte, 
locul II — 3 p, locul III — 
2 p, locul IV 
ultimul sprint 
cerda punctaj 
curtnții care 
cel rhisi mare 
puncte vor fi declarați cam
pioni ai țării la p-obele 
respective. Așadar, astăzi

— 1 p. La 
nu se va a- 
dublu. Con- 

vor acumula 
număr de

16,30) —

17,00) —

probelor

Duminică, Ia Gdansk, re
prezentativa de rugbi a ță
rii noastre întîlnește „XV*- 
le Poloniei. Este a 71-a 
confruntare a naționalei 
noastre și a 5-a din pal
maresul rugbistic româno- 
polonez. Iată, de altfel, re
zultatele înregistrate în în- 
tîlnirile anterioare (toate an 
fost cîștigate de 
noștri): 2 mai 
București, 41—3 ;
1960, la Altenburg (R. D.
Germană), 6—0 ; 24 mai
1961, la Bratislava (Ceho
slovacia), 24—6 27 mai
1962, la Zirardow (Polonia), 
26—6.

Evident, palmaresul 
mai sus, precum și 
zultatele obținute în 
unor adversari comuni 
dică pentru rugbiștii 
mâni prima șansă. Dar. după 
cum ne arăta prof. Alexan
dru Teofilovici, antrenor fe
deral și coordonator al 
pregătirilor lotului, aceasta 
nu înseamnă că meciul tre
buie socotit dinainte cîș
tigat. „Lecțiile* sezonului 
1966 au menirea de a re
aminti că valoarea în sine 
nu înseamnă și victorie în 
orice caz... Ca atare, întîl- 
nirii de Ia Gdansk i s-a 
acordat atenția cuvenită.

Trebuie subliniată ca po
zitivă desfășurarea lără în
trerupere a jocurilor din 
categoria A, chiar și în du
minica premergătoare me
ciului. în ceea ce pri-

efec- 
de ri- 
carc 

Dinu,

C. GRIGORE
*nal dintre favoritii com- 

petifiei de azi

jucătorii
1959, Ia

22 mai

vește Iotul, s-a ținut cont 
de evoluția din ultima vre
me a selecționabililor, 
tuîndu-se modificările 
goare. Iată jucătorii 
vor face deplasarea :
Baciu, Onuțiu, Mihalașcu ; 
Veluda, Țuțuianu, Șerban ; 
Rășcanu, Demian, M. Rusu ; 
Florescu, Wussek, Drago- 
mirescu, Irimescu, Drago- 
mir, Nica, Țîbuleac; Dăi- 
ciulescu. Reprezentarea e-

după amiază vom cunoaște 
primii campioni de ciclism 
ai țării pe anul 1967. Fără 
Îndoială, întrecerea rezer
vată celor mai buni sprin
teri va oferi un spectacol 
interesant spectatorilor care 
vor veni să urmărească pe 
«tr. Cîmpinei întrecerile ru
tierilor.

Dumitru Cosma: 54,1’ la 400 

mg (nou record de juniori)

Cu prilejul unul concurs de 
atletism desfășurat la Bacău 
Dumitru Cosma a realizat un 
nou record republican de ju
niori în proba de 400 mg, cu 
performanța de 54,1. Ve
chiul record Ti aparținea Iui 
Mircea Ursac, cu timpul de 
54,3, și fusese stabilit cu 
aproape 11 ani în urmă (!), 
la 21 octombrie 1956. D. Cos
ma activează în cadrul Școlii 
sportive din Bacău și este 
antrenat de Simion Blaga.

Joi după-amiază l-a înapoiat în Capitală tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației Republicii Socialiste România Ia sesiu
nea extraordinară a Adunării Generale a ONU consacrată 
examinării situației din Orientul Apropiat.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai guver
nului.

Au fost de față Richard II. Davis, ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii la București, și Philippe Richer, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Franței.

Un grup de pionieri a oferit tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer buchete de flori.

Jucătoarele noastre
învingătoare
(Agerpres). — 
sindicale de 
ale cluburilor 

au evoluat la 
compania echi- 

La femi- 
au

MOSCOVA, 29 
Selecționatele 

tenis de masă 
din România t 
Moscova în 
pelor Burevestnik. 
nin, jucătoarele românce 
obținut victoria cu scorul de 

Din rîndul oaspetelor o

(Agerpres)

de tenis de masă

impresie deosebită a lăsat 
Eleonora Mihalca. in turneul 
masculin, primul loc a fost 
ocupat de echipa Burevestnik 
învingătoare cu 5—1 în jocul 
cu echipa română. Oaspeții 
vor mai susține intîlniri la 
Lugansk (1 și 2 iulie) și Lvov 
(4—5 iulie).

Mijlocașul la grămadă Florescu (în plină acțiune) și-a eoni ir mat valoarea șj va juca 
mîine, la Gdansk. (Fază din meciul Romania — Italia)

Foto: A. Neagu

în lot este urmă-
Roșie 8
7, Rul-
Steaua 1.

echipa

chipelor 
toarea : 
sportivi, 
mentul Birlad 2 și

Ieri dimineață,

Grivița 
Dinamo

noastră de rugbi, î.isoțită 
de antrenorii V. Moraru și 
D. Manoileanu, a părăsit 
Capitala pe calea aerului, 
îndreptîndu-se spre Gdansk.

Loturile de handbal

Mîine încep „internaționalele" de lupte 
greco-romane

100 de luptători 
internațional de 

București se vor 
August" pentru

Mîine dimineață, peste 
participant la concursul 
lupte greco-romane de la 
alinia la patinoarul „23 
solemnitatea de deschidere a competiției.

La această ediție a „internaționalelor" 
participă concurent din 13 țări. Printre 
ei se găsesc luptători cu renume, ceea ce 
constituie o garanție că întrecerile se vor 
ridica la un înalt nivel tehnic.

După cum ne-a comunicat forul nostru 
de specialitate, luptătorii bulgari vor fi 
reprezentat de A. Pavlov (cat. 57 kg), 
I. Nedelcev (cat. 63 kg) șl B. Dobrosiev 
(cat. 78 kg). Sportivii sovietici vor de
plasa următorul lot > Pogorelov, Saitev,

Sirviladze, Povarov, Gafarov, Ivlev, Kar- 
gelj.

Primii oaspeți au și sosit joi în Capitală. 
Este vorba de sportivii elvețieni (Marti- 
netti și Zing) și finlandezi (Virolainen 
și Savolainen).

La cea de-a 5-a ediție a „internaționa
lelor* reprezentanții noștri au cîștigat 4 
titluri de campioni prin Stoiciu (cat. 52 kg), 
Cristea (cat. 57 kg), Cernea (căit. 63 kg) 
și Martinescu (cat. 97 kg). Celelalte titluri 
au revenit Iui Galactopoulos (Grecia) — 
cat. 70 kg, Horvat (Iugoslavia) — cat. 
78 kg și Matkievici (Polonia! — cat. 
87 kg.

Reuniunile vor începe sîmbă’.ă la orele 
11 și 17, iar duminică la ora 9.

Baschet comparat...
...In nici un caz cu alte sporturi. Fiecare are specificul 

ți condițiile sale. De exemplu, poți alerga oriunde, poți 
șuta cu nuna sau cu piciorul, la o poartă desenată pe zid 
sau marcată cu două ghiozdane, dar nu poți trage decît la 
tui panou, care, deocamdată, costă cîteva mii de lei. Ca 
răspîndire mondială (peste 100 de milioane de legitimați!), 
s-ar putea face, eventual, o apropiere a baschetului cu ft- 
balul, deși acest lucru ni se pare hazardat.

Față tn față cu sine însuși deci, în timp, tn spațiu, ori 
pe diferite categorii.

OPINII

au plecat
în Iugoslavia

Reprezentativele de hand
bal ale tării noastre au 
plecat în Iugoslavia pen
tru a participa la tra
diționalele turnee „Cupa 

Tasmajdan** (la Belgrad, 
băieții) și „Cupa Zagreb4* 
(fetele). Au făcut deplasa
rea : Dincă, Negovan, Ia- 
cob, Popescu, Marinescu, 
Costache II, Samungi, Pa- 
raschiv. Gruia, Goran. 
Lieu, Nica, Guneș, Kicsit 
și antrenorul Niculae Ne- 
def la băieți, Irina Nagy, 
Lucreția Anca, Maria Bu- 
zaș, Rodica Vidu, Lidia 
Scorțescu, Rozalia 
Edeltraut Frantz, 
Metzenrath, Ana 
Felicia Bîtlan,
Băicoianu, Ana memeiz, 

Magda Micloș și antreno
rul Francisc Spier la fete, 
întrecerile, atit la Belgrad 
cît și la Zagreb, încep 
astăzi.

Soos, 
Cristina 

Stark, 
Petruța 

Nemetz,

Încheierea campionatelor 
și a principalelor în- 
tîlniri internaționale ale 

sezonului comj etițional au 
dat loc unei avalanșe de a- 
precieri analitice, nu în cea 
mai mare parte pozitive. Pro
porția aprecierilor negative 
atribuite competițiilor femi
nine, comparată cu poziția

jucătoarelor pe plan european 
(locul 4), cu constanța lor în 
acest sens (de 6 ani) și cu 
anele motive obiective ce au dus 
la o oarecare scădere a com
portării lor pe plan intern — 
deocamdată — mi se parc 
flpagerată. Drumul parcurs 
aproațe 10 ani, pornind de 
la un nucleu de junioare ce

a supraviețuit aproape întreg 
(Anca Racovîță, Ana Haralam- 
bie, Hannelore Spiridon, Ele
na Iovanovici, Octavia Simon), 
la care s-a adăugat repede un 
altul (Cornelia Gheorghe, San
da Dumitrescu, Dorina Suli- 
man) și aportul deosebit al 
Vioricăi Niculescu, a fost as
cendent la lotul nostru repre
zenta tiv. Unitatea colectivului, 
a concepției de pregătire și a 
conducerii tehnice, ca și 
munca plină de abnegație, atît 
din partea jucătoarelor, cit și a 
antrenorilor, le-au dat satisfac

ții multe pînă de curînd. Chiar 
dacă pretenția justificată a 
unui salt cît de mic nu a pu
tut fi satisfăcută acum, la 
ultimele „europene", cu tot 
ce s-a acumulat s-ar fi putut 
încă ajunge mult înainte dacă 
cele mai reprezentative șase 
jucătoare nu ar fi trebuit să 
renunțe la activitatea com- 
petițională. Pentru că vîrsta 
consacrării în baschet, oricît 
ne-am strădui noi, se dove
dește a fi destul de înaintată 
față de longevitatea sportivă 
în general. Gradul foarte ri
dicat de tehnicitate, regula
mentul cel mai bogat pe cel 
mai mic teren dintre jocurile 
eu adversar direct, cer mulți 
ani de perfecționare, care; 
• dată căpătată. înlocuiește 
strălucit chiar anumite scăderi 
ale potențialului fizic. Rezul
tatele jucătoarelor și jucători
lor în jurul și peste vîrsta de 
30 de ani sînt frecvente 
în baschet și se fac simțite

în toate campionatele cu ca- 
recter mondial sau continental 
(ca și la noi, după cum con
statăm) și la fete și la băieți. 
Cu condiția păstrării, însă, a 
prospețimii psihice. Iar dacă 
aceasta se va putea păstra 
la cîteva dintie apreciatele 
noastre jucătoare, ele vor putea 
ajuta în continuare la ridica
rea valorii baschetului nostru 
de performanță, bineînțeles a- 
lături de cele tinere, care au 
în mod normal încă mult de 
învățat.

In opoziție cu continui
tatea din activitatea fe
telor, tendințele de veș

nică reîmprospătare la băieți, 
au dus la obișnuința unei a- 
titudini nefirești: „sperăm" în 
continuare și permanent. De 
•ceea este necesară pentru bas
chetul masculin o analiză mai 
amănunțită.

prof. STELA RUSU

(Continuare în pag. a 2-a)



Qopice Petre Mărmureanu a obținut DEZAFECTOMANIA
^Cupa de vară" 

dupA start...
Pe arena din Parcul sportiv Voința 

a avut loc, In cadrul primei etape 
a „Cupei de vară", organizată de 
clubul Constructorul din Capltală( 
întîlnirea dintre Constructorul șl 
Voința. Cu un plus de precizie în 
lansarea bilei, gazdele au obținut 
victoria cu 4 862 la 4 818 p.d. Cele 
mai bune rezultate individuale au 
.fost realizate de C. Marinescu 
(Voința) 872 p.d. și C. Constantinescu 
{Constructorul) 849 p.d.

Celelalte rezultate ale primei etape: 
«Gloria — Frigul 4 848—4 573 p.d. ; 
1M.M.C.M. — Laromet 4 723—i 612 p.d. 
.Azi sînt programate întrecerile eta- 
•jjei a doua.

• Arena C.P.B. găzduiește „cali- 
iflcările” în campionatul masculin 
((categoria a doua) al orașului Bucu- 
’rești. Iată clasamentul după tertni- 
:narea turului : 1. I.E.D.B. 2 333 p.<L, 
:2. 7 Noiembrie 2 217, 3. Timpuri noi 
.2198, 4. C.F.R.B.T.A. 2187, 3.
I.P.C.M.C. 2 179, 6. Electrolar 2 166. 
Se joacă la proba de 100 bile mixte.

rezultate meritorii in Anglia
Zilele trecute, am fost vizitați Ia 

redacție de cel de al treilea tenis- 
man al țării. Petre Mărmureanu. 
Reîntors recent din Anglia, unde a 
participat la o serie de turnee pre- 
cedînd întrecerile de la Wimbledon, 
sportivul român a făcut pentru pri
ma oară cunoștință cu tenisul pe 
gazon, culegînd prețioase învăță
minte în această direcție. „Surprins 
la început tie viteza schimburilor 
de mingi — ne mărturisea Mărmu- 
reanu — am început să mă acomodez 
treptat cu acest fel de a juca, reu
șind, pînă la urmă să-mi pun în 
valoare forța loviturii de serviciu 
și, ceea ce a fost mai greu pentru 
mine, să învăț deplasarea rapidă pe 
un teren deosebit de alunecos. Con
sider că în afară de viteza sporită 
a jocului, fapt îndeobște cunoscut, 
terenurile cu gazon îți oferă Și o 
vizibilitate optimă".

Iată acum și rezultatele înregis
trate de jucătorul român, în Anglia, 
unele dntre ele fiind meritorii. La 
Manchester, în dublu cu jucătorul 
american Lenaud ; 9—7, 6—3 cu
Dubbs — Warwick; 6—2. 6—2 cu 
Battrick — Lloyd. La Nottingham. în 
proba de simplu, Mărmureanu l-a 
eliminat pe Logan (Ang.) 6—2, 6—2 
șl Wolcott (N. Zeelandă) 3—6, 6—3, 

Cîșiigăioarele întrecerilor zonale la „calificare"
Orașele Birlad, Brașov, Cluj și 

Timișoara au găzduit recent tur
neele din etapa interregională a în

trecerii de calificare în categoria B. 
Tată mai jos echipele cîștigătoare și 
.clasamentele celor șapte competiții 
konale care au avut loc.

Birlad. — Masculin — 1. I. D. D. 
'BRĂILA 6 puncte (9:3 setaveraj), 
32. Rulmentul Bîrlad 5 (7:5), 3.
ÎProgres-ul Tg. Neamț 4 (7:3), 4. 
Ocrotirea Șiret 3 (2:9).

Brasov. — Feminin — 1. ȘCOALA 
SPORTIVĂ CONSTANȚA, 2. Școala 
sportivă Brașov, 3. Școala sportivă 
Ploiești. 4. Unirea S.P.R. Bucu
rești ; masculin — 1. CREAȚIA 
BRAȘOV, 2. Cetatea Giurgiu, 3. Hi
drotehnica Constanța, 4. Știința Km. 
Vilcea.

culin — 1. VOINȚA BUCUREȘTI 6 
(9:0), 2. G.F.H. Timișoara 5 (6:3), 
3. Știința Alba Iulia 4 (3:6), 4. 
Minerul Motru 3 (0:9).

Toate aceste clasamente urmeazl 
a fi omologate de către Comisia cen
trală de competiții a F.R.V., care 
are de judecat și decis asupra unor 
contestații legate de desfășurarea 
„zonelor* masculine de la Brașov și 
Timișoara.

7—5, fiind învins de Schroder 
fRSA) 5—7, 4—6. La dublu bărbați, 
B. Paul (Franța) — Mărmureanu au 
învins pe Oxley — Abbott 6—2, 8—6 
șl Wilson — Miller 6—3. 13—11. piar- 
zînd apoi Ia Cox — Pickard 5—1. 
4—6. Tot Ia Nottingham, P. Măr mu-

reanu împreună cu italianca A. 
Go-bbo au jucat în semifinalele pro
bei de dublu mixt : 6—4, 10—8 la 
Peralta — Studer ; 11—9, 6—3 la
Primrose — Belmar ; 1—6, 2—6 la 
Pickard — Harris. (RD. V.)

De fapt, pe acest 
spațiu trebuia să apară 
un articol foarte in
teresant despre felul 
„Cum putem face sport 
în timpuT antrenamen
telor ?“ N-a apărut din 
vina lui Panait care, 
în momentul cînd 
eram mai concentrat 
asupra subiectului, vir 
ne și mă întreabă:

— Sorii 7 i
— Nu, pictez !

— Așa vorbești tu cu 
un fost coleg de 
școală ?

— Panait, ce vrei de 
la mine ?

— Ia spune-mi : n-ar 
putea să apară altceva 
în locul ?...

— Nu.
— De ce 7
— Pentru că spațiul 

a fost afectat acestui 
articol !

— Și ce, nu se poate 
dezafecta 7

Dezafecta... Nu sună 
rău cuvîntul ăsta !

— Și zici, să-i deza
fectăm ?

— Sigur !
— De ce, Panait 7
— In primul rînd, 

fiindcă a fost afectat !
— Mda, ar fi o ches

tie !... Și pe urmă ?
— Pe urmă, ca să fii 

și tu în pas cu ce e 
nou.

— Deci, după tine, eu 
nu sînt..,

— Păi, ai dezafectat 
ceva pînă acum ?

— Nu.
— Vezi 7
— Și alții dezafec

tează 7
— Pe capete !
— Dă-mi un exemplu, 

Panait I
— Cunoști popicăria 

cu două piste a aso
ciației sportive C.F.R. 
din Baia Mare 7

— Cunosc.
— Dezafectată ! A- 

cum, atelier D.S.A.P.C.! 
Cunoști terenurile de 
volei și handbal aLe 
C.S.O. Baia Mare ?

— Cunosc.
— Dezafectate ! Com

plex comercial ! Cu

noști terenul de fot
bal al asociației spor
tive Minerui Săsar din 
Baia Mare 7

— Cunosc.
— Dezafectat ! Cu

noști popicarii le cu 
două piste ale asocia
țiilor sportive Minerul 
Băița și D.R.E.F. din 
Baia Mare 7

— Cunosc.
— Dezafectate ! Cu

noști...
— Stal, Panait : tu 

ai ceva cu gospodarii 
din Baia Mare 7

— Nu am nimic, re
portere, dar aici „de- 
zafectomania* e ' în 
floare ! Mă rog, să 
dezafecteze, dar să nu 
afecteze activitatea a 
61 de asociații spor
tive din acest oraș ! 
Păi, unde să facă sport 
zecile de mii de pasio
nați ai sportului din 
Baia Mare ?

— Iar Bata Mare, 
Panait 7

— Poftim : Satu Ma
re ! Cunoști terenul de 
fotbal de pe strada 
Cerbului ?

— Cunosc.
— Dezafectat ! A- 

cum, depozit forestier ! 
Cunoști terenurile de 
volei și baschet cu tri
bune și instalații pen
tru nocturnă din stra
da Eliberării ?

— Cunosc.
— Dezafectate ! Cu

noști cele patru tere
nuri de tenis din stra
da Crișan 7

— Cunosc.
— Dezafectate ! Cu

noști...
— Alt oraș, Panait !
— Cunoști frumosul 

complex sportiv al a- 
sociației Spartac din 
Sighetui M arma țiței ?

— Cunosc.
— Dezafectat : res
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taurant cu grădină de 
vară ! Cunoști terenu
rile de volei și popi- 
căriile asociațiilor spor
tive Forestiera, Loco
motiva și Voința din 
Sighetul Marmației 7

— Cunosc.
— Dezafectate ! A- 

cum : depozit nr. 1. 
depozit nr. 2 și depozit 
nr. 3. Cunoști...

— Dar tu cunoști, 
dragă Panait, că există 
o Hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri — 2190 
din 16 octombrie 1952 
— care interzice schim
barea destinației ba
zelor sportive, în mod 
temporar sau definitiv?

— Cunosc! Și o cunosc 
și cei de la Direcția de 
Sistematizare, Arhitec
tură Și Proiectare din 
orașui Baia Mare !

— De unde știi 7
— Păi, atelierul 

D.S.A.P.C.-ului nu 
funcționează în sala 
de gimnastică a Școlii 
generale nr. 2 din Baia 
Mare ?

— Panait, gata : de
zafectez și eu ! Știi, 
chestia asta cu bazele 
sportive mă afectează 
personal !

— Ca să vezi ironie : 
pe tine te afectează 
personal, iar Pe noi, 
ăștia din Maramureș, 
ne... dezafectează în 
colectiv !

V. TOFAN 
GH. BALAȘA

P.S. Acum, lăsînd la 
o parte gluma, să ci
tim articolul 11 din 
Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 2190 : 
„Funcționarii care nu 
vor reda destinației 
lor sportive, vor îm
piedica să fie redate 
destinației lor sportive, 
sau vor schimba des
tinația sportivă a ba
zelor sportive, care au 
sau au avut această 
destinație, se vor pe
depsi conform preve
derilor art. 234 din 
Codul penal“.
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BASCHET COMPARAT...
Cluj. — Feminin — I. ȘCOALA 

SPORTIVA ORADEA 5 (7:4), 2. 
Olimpia Satu Mare 5 (7:6), 3. Viito
rul Bistrița 4 (5:6), 4. Școala spor
tivă Tg. Mureș 4 (4:7) ; masculin —
1. COOPERATORUL ȘIMLEUL SIL- 
VANIE1 6 (9:3), 2. Victoria l.O.T. 
Cluj 5 (7:6), 3. Medicina Tg. Mu
reș 4 (6:8). 4. Progresul Șomcuta 
Mare 3 (4:9).

Timișoara. — Feminin — 1. FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 4 (6:1), 
-2. Școala sportivă Timișoara 3 (4:3), 
4L Kievul Hunedoara 2 (0:6) ; mas-

Din jurul 
ringului

Speranțele sportului. nostru cu 
mănuși sînt angajate — în luna 
Iulie — într-o serie de competiții 

.-internaționale care, deși amicale, 
prezintă totuși o importanță ma

joră. într-adevăr, tinerii pugiliști 
au nevoie de meciuri internațio
nale, ținînd seama de faptul câ, 

-mai devreme sau mai tîrziu, vor 
prelua „ștafeta" din partea cole
gilor mai virstnici.

La 7, 8 și 9 iulie Se va disputa 
'tradiționalul turneu internațional 
(de la Balaton (Ungaria). De obicei, 
.boxerii noștri care au evoluat, an 
>de an, la acest turneu, au lăsat 
w .excelentă impresie. Anul trecut, 
«le pildă, C. Pop (muscă), N. Puiu 
■'(cocoș), N. Moldovan (pană) și L 
□Mihalic (ușoară) au cucerit lo- 
■cui I. De data aceasta — îrnpreu- 
:nă cu antrenorul L Stoianovicî — 
■Se vor deplasa în Ungaria 6 pu- 
rgiliști : M. Lumezeanu, A. Si- 

țmion, V. Silberman, AL Popa, Gh. 
«Călin și I. Sănătescu.

La 15 și 17 iulie, o nouă con
fruntare intre tinerii pugiliști ro- 
snâni și maghiari. Este vorba de 
(dubla întîlnire între selecționatele 
de juniori. Meciurile constituie re
vanșa partidelor disputate anul 
trecut Ia Budapesta (8—3 pentru 
Ungaria) și Gyongyos (8—4 pen
tru România).

In sfîrșit, la 25 și la 28 iulie 
reprezentativa de tineret a țării 
noastre se va deplasa în Italia, 
unde va întîlni, la Florența și la 
Roma, selecționata similară a „az- 
xurrilor“„

(Urmare din pag. 1)

Nu e sănătos să te simți senator 
de drept nici ca jucător, nici ca 
antrenor, dar nu e sănătos nici să 
te simți veșnic amenințat de alt
ceva decît de valoarea altora. Se știe 
foarte bine și se spune mereu că 
echipa noastră reprezentativă’ mas
culină a fost și este lipsită de în
credere, de „moral". Dar cine să 
i-1 insufle? Jucătorul consacrat care 
vede că e preferat un altul numai 
pentru că e mai tînăr sau mai 
înalt? Tînărul care simte că i se 
dă mai mult decît merită și i se 
cere mai mult decît poate ? Sau an
trenorul care nu simte în spate de
ci t neîncredere?

Baschetul masculin nu a avut încă 
o linie de perspectivă fermă, ur
mărită cu constanță și în mod obiec
tiv. Aceiași 8—10 ani au expri
mat orice în afară de unitate — a 
colectivului, a concepției de joc (me
reu schimbată ,,dufă“), a conduce
rii tehnice. Căutările fără sfîrșit 
din acest deceniu au avut ca efect 
piuă acum meciuri Ia „noroc" îu 
cadrul Jocurilor Balcanice și o linie 
descendentă la campionatele europe
ne: de la locul 5 (1957) la 13 (1965). 
Iar pentru Helsinki în toamnă... 
„sperăm" o revenire.

Aceste fluctuații în componența 
și în pregătirea lotului au perma
nentizat o lipsă de coeziune și de 
omogenitate. în plus, „linia uni- 
tară", neștiințifică prin definiție, dar 
trasata insistent în baschetul mascu
lin, nu a reușit nici ea să se apro
pie de o formulă adecvată posibi
lităților reale și specificului exis
tent. Exemplu:

1. Obligativitatea de acum cîțiva 
ani, direct pentru echipele din cate
goria A și B (și nu pentru cele 
de juniori sau din categorii infe
rioare), de a avea imediat jucători 
în jurul a 2 m care să joace efectiv 
un anumit timp a dus la invadarea 
baschetului nu cu jucători înalți, 
de valoare; ci eu jucători... strict 
înalți, handicapați fără vină de o 
pregătire începută și făcută în sen» 
invers, adică de la nivel republican 
spre înapoi.

2. Am avut în concepția unitară, 
acum cîțiva ani, pentru toate echi
pele („in ajutorul naționalei*) un 
sistem de joc cu doi pivoți. Dar 
noi nu aveam în țară nici unul de 
o înălțime corespunzătoare unei »- 
devărate lupte pe plan internațional, 
ea realizator de bază pwntru echipă I

3. Acum, în mod critic, se optează 
pentru o soluție opusă, care să com
penseze lipsa jucătorilor înalți: un 
joc bazat pe agresivitate și comba

tivitate maximă, calități proprii ju
cătorilor cu înălțime mică și medie, 
cu temperament dinamic și cu caii: 
tăți sau cu pregătire fizică deosebită, 
pe care, de asemenea, nu-i avem 
încă. In echipa națională, ale cărei 
„interese" impun echipelor de club 
această concepție, există între primii 
10 jucători unul singur care ar co
respunde unui asemenea joc: Bîrsan 
(Dimancea și Ruhring, care ar avea 
eventual predispoziții asemănătoare, 
au fost foarte puțin folosiți). La 
ultimele confruntări internaționale 
(Balcaniadele de la Sofia — 1966 și 
Skoplje — 1967), în care apărarea 
agresivă a fost ridicată la rangul 
de tactică de bază, am creat cu acest 
sistem ,,probleme dificile*4 adversa
rilor. Dar, ne-am creat și nouă des
tule ! In analiza făcută s-a arătat că 
restul jucătorilor, deși și-au dat os
teneală, încă își „pierd44 adversarii, 
încă uită să mențină ritmul necesar, 
încă nu reușesc să mai ajungă apoi 
în atac utili și eficace și, adăugăm, 
încă nu au reușit să cîștige prin 
acest sistem („deși ar fi meritat44...) 
Și nici nu vor reuși vreodată .să 
exceleze intr-un sistem opus particu
larităților lor acești jucători cu o 
constituție longilină clasică (între 
1,85 și 1,95 m). de loc atletică, cu 
un temperament echilibrat, calm, cum 
sînt toii: Cernea, Novac, Albii, Savu, 
Iecheli, chiar Cristian Popescu ; 
apoi Tarău, Dikay, loneci și chiar 
Czmor. Acest sistem poate fi potri
vit echipelor asiatice, ori jucătorilor 
din S.U.A. sau U.R.S.S„ Ia care 
înălțimea este dublată de cele mai 
multe ori de calități fizice.

Și atunci, din nou, de unde în
credere în posibilitățile proprii ?

Ca metodă de inițiere, ca mij
loc de perfecționare, ca ele
ment indispensabil în bagajul 

tactic al unei echipe naționale fără 
prea multe posibilități de recuperare 
la panou, ca cerință exclusivă în 
anumite meciuri sau în anumite si
tuații, apărarea agresivă este utilă. 
Dar, nu este potrivită ca sistem de 
bază și obligatoriu pentru toți și 
pentru întreaga evoluție a lotului re
prezentativ.

Jucătorii noștri au astăzi și au 
avut întotdeauna o îndemînare re
marcabilă, fantezie, personalitate, 
care le-au permis execuții tehnice 
variate, subtile și spectaculoase, a- 
plaudate de critica internațională și 
evaluate la scară europeană pentru 
mul ți dintre ei: Folbert, Fodor, Ră- 
ducanu, Nedef, Novacek și, acum, 
Albu, Savu — cons acra ți oficial 
Nosievici, Popescu — neoficial. Sînt, 
de asemenea, cîțiva jucători tineri 
care au posibilitatea de a se afirma 
curînd în același fel, dacă vor insis

ta puțin, cu seriozitate asupra pre
gătirii și comportării care să le 
poată aduce aceleași aprecieri.

Comportările „istorice44 de la Bal
caniada de la Sofia, mai în urmă 
din meciurile cu U.R.S.S., cu selec
ționata studențească a S.U.A., cu 
Polonia și altele, s-au datorat ace
lorași caracteristici. Compararea re
zultatelor cu posibilitățile reale, fap
tul că de ani de zile rămînem per
manent surprinși și dezamăgiți de 
eșecurile echipei (despre care tot 
spunem că nu le merită), nu au o 
justificare dacă ținem seama de va
loarea individuală a jucătorilor. Toa
te acestea nu pot duce decît la con
cluzia că cea mai elementară cerință 
a tacticii — adaptarea la posibili
tățile proprii — este neîndeplinită.

Comparativ, cel puțin la noi în 
baschet, consecințele înfrînge- 
rilor sînt mai mari pentru un 

antrenor de club decît pentru un 
antrenor de lot și atunci pri
mul este obligat să fie mai 
aproape de posibilitățile reale pen
tru a cî ști ga. El nu îsi poate per
mite să creeze, teoretic, din anumite 
„deziderate* principii pe care sâ 
le experimenteze, izvor de multe neîn
țelegeri între cele două categorii de 
antrenori. Iată de ce discuția, neprin
cipială dar perpetuă, între nivelul 
pregătirii la loturi — întotdeauna 
superior... — și cel al pregătirii la 
cluburi — întotdeauna nesaț is fă
cător pentru antrenorii de lot — 
ar trebui îndreptată spre cauzele 
care determină diferența de exigență 
uneori. Motivele nu sînt lipsa de 
pasiune, de pricepere și de muncă 
a antrenorilor care dau mai mulți 
jucători loturilor (G. Dinescu, Gh. 
Roșu la fete, G. Herold, D. Nicu- 
lescu, V. Popescu la băieți). De vină 
sînt condițiile și sistemul de desfă
șurare a campionatului republican, 
stilul de muncă al federației și lipsa 
de pasiune a unor antrenori, care duc 
împreună la întreceri de un nivel scă
zut.

Campionatul republican aduce an
nual diferențieri neesențiale: Steaua 
sau Dinamo la băieți, Politehnica 
sau Rapid la fete. Alte „probleme** 
nu mai sînt de ani de zile și dacă 
nu avem totuși condiții pentru bas
chet de „laborator** trebuie cel 
puțin să-l facem de „masa** pentru 
ca o selecție și o pregătire modernă 
să ducă la obținerea unor rezultate 
mai bune decît pînă acum.

Pornind apoi de la o sumară com
parație individuală, nu este greu 
să constatăm că intre jucători ca 

Ruhring și Novac, de exemplu, sau 
Albu și Tarău, ori Bîrsan și Dikay, 
chiar Nosievici și Popescu, ori alte 
combinații în perechi sau triplete, 
nu există aproape nici o asemănare 
în afară de preocuparea pentru bas
chet. Unul este foarte înalt, altul 
scund (în raport cu baschetul, evi
dent), unul consacrat, altul mai... 
începător, unul plin de viteză, altul 
fără, unul masiv, altul subțire; unii 
au un rol mai greu, alții mai ușor, 
posturile sînt diferite, totul diftr&s 
In schimb, au totuși o asemănare: 
toți sînt supuși aceluiași antrena
ment, fac același „circuit44, au ace
lași regim de pregătire, fac același 
efort! De aceea nu e bine să in
trăm în comparație cu atletismul sau 
alte sporturi în care a trecut multă 
vreme de cînd toți săritorii în intîl- 
țime, de exemplu, se antrenau la 
fel (dacă s-au antrenat astfel vreoda
tă...), toți alergătorii ș.a.m.d.!

In paralela dintre fete și băieți, 
unde aspectele mai dureroase 
au cerut un Ioc mai larg, mai 

rămîne de făcut o comparație față 
de felul în care cele două loturi au 
reușit să se integreze în ritmul și 
în evoluția baschetului mondial. Și 
aici, de asemenea, trebuie spus, în 
favoarea echipei feminine, că prin 
jocul combinativ, menținut de un 
suport fizic aestul de consistent, ea a 
reușit în mare măsură să se înca
dreze în caracteristicile baschetului 
feminin modern. în același timp, 
prin contrast, tendințele din basche
tul masculin, spre valorificarea per
sonalităților (ce se realizează prin 
măiestrie tehnică și prin simplifi
carea, cu rafinament însă, a com
binațiilor tactice) nu au găsit încă 
ecou în pregătirea echipei noastre, 
deși aprecierile .generale (ea și fap
tele) au confirmat că avem persona
lități capabile să ne impulsioneze 
rezultatele. Dar acestea nu cores
pund „sarcinilor apărării agresivei 
și atunci folosirea și chiar selecțio
narea lor a ajuns o „întîmplare” 
fericită. De asemenea, avem și po
sibilități să evoluăm spre un ast
fel de joc, ere subtilitate tehnică 
și tactică, mai mult decît spre un 
joc bazat pe calități fizice și tem
peramentale de natura celor încer
cate (înălțime, agresivitate). Acest 
lucru nu înseamnă cîtuși de puțin 
că nu avem nevoie și de o îmbu
nătățire a pregătirii fizice de bazăi 
a cărei lipsă o resimțim.

Dintre nenumăratele aprecieri 
comparative ce s-ar mai putea 
face, înainte de a încheia, nu 

se poate trece peste una fără de 
care toate încercările sînt inutile: 
nivelul junioarelor și juniorilor noș
tri, numărul lor, importanța pe care 
o dăm activității lor interne și in
ternaționale sînt mult mai scăzute 
decît în principalele țări care ne 
întrec la seniori.

Ne-am bucura dacă am putea face 
în viitor o comparație pozitivă față 
de acest trecut.



Carențe tactice 
de neînțeles 

pentru o echipă 
campioană

La sfîrșitul semifinalei de la Ba- 
, cău. publicul, căruia întotdeauna îi 
plac surprizele, îi purta pe brațe 
pe învingători. Cu cită ambiție 
luptaseră aceștia ! In acest timp, 
campionii, pierduți pe undeva prin 
mulțimea de pe teren, cu capetele 
plecate, căutau... drumul cel mai 
scurt spre cabine. Pentru jucători a 
lost o situație penibilă. Mă gîndesc 
la Dumitriu. Năsturescu, Ionescu, 
Codreanu, Dinu și Jamaisclii. Apă- 

, rătorilor nu aveam ce să le impu
tăm, fiindcă Motroc, Lupescu, Dan 
șl Greavu au făcut totul — în 
limitele sportivității — ca echipa 
lor să cîștige. Mijlocașii și înain
tașii aveau însă toate motivele să 
lase privirile în jos, să roșească. 
Lăsînd la o parte rezultatul, consi
derăm necesar să ne oprim asupra 
manierei de joc a acestei formații 
care deține titlul de campioană a 
țării.

Fără îndoială că actualul sezon i-a 
solicitat din plin pe rapidișci. Fina
lul campionatului (deșx a fost un 
campionat de valoare mediocră), cu 
atîtea semne de întrebare asupra 
învingătorului, a diminuat capaci
tatea fizică a echipei. Dar în meciul 

, cu Foresla nu aceasta a fost slăbi
ciunea Rapidului, fiindcă echipa, mai 
des în final, a dominat. Pentru toți 
?ei prezenți, surprinzătoare au fost 

, carențele de ordin tactic. De necre
zut : o formație din prima categorie 

' (campioana țării, nu alta) n-a știut 
să se impună în fața unei modeste 

; echipe de categoria C. Ce s-a întîm- 
: plat ? Foresta s-a înghesuit în pro- 
' priul careu mai mult de 50 de mi
nute, s-a apărat cu 6—7 jucători și 

t a pus accentul pe contraatac. Uneori 
, a tras de timp, iar unii jucători au 
aruncat mingea în tușă și au placat 

' ca la rugbi. In aceste condiții bucu- 
’ reștenii continuau să dea și ei o
• mînă de ajutor la înghesuiala din
• careul Forestei. Toată lumea, și 
. înaintașii și mijlocașii, căuta să
străpungă defensiva adversă prin 
acțiuni individuale, prin centru. Im
posibil. Pătrunderile pe extreme 
erau rarități. Dumitriu nu știa de 
Ionescu, iar Ionescu de Dumitriu, 
astfel că cele două vîrfuri L-au pier
dut în aglomerația din careu. Oare 

( nu mai știau rapidiștii să paseze, 
să-și „desfacă* adversarul, mai ales 

f cînd acesta — cu puține excepții, 
Giimeo, HoLaș și Oltan — este defi
citar la capitolul tehnică. Noi cre- 

, dem că da, deși Năsturescu. cam 
ironic — asta-i culmea — ne spu
nea ieri dimineață că aceasta este...

' valoarea echipei. Dacă ar fi s-o luăm 
LÎn serios, situația e tragică. Ade- 
j vărul e că nimeni n-a încercat 
(putem afirma că nici n-a vrut) să 

' Iacă un lucru bun. să iasă din ano
nimat și din impas.

' Rapidul a fost eliminat din Cupă 
v .Cînd nimeni nu se aștepta.

Sperăm însă că din acest joc unii 
componenți ai săi au tras concluzia 
că mai au mult de muncit și de 
învățat, că vor trebui să dovedească 
mai multă modestie. Ce facem ? 
Vine «Cupa campionilor europeni*.

CONSTANTIN ALEXE

P.S. Era să uităm. Cîteva dintre 
ultimele rezultate obținute de Fo
resta Fălticeni în categoria C : Me

ntalul Rădăuți — Foresta 4—0 ; Me- 
. talul Buzău — Foresta 5—1; Textiia 
Buhuși — Foresta 8—1 ! Fără comen
tarii.

Mîine, la Constanța

Farul —Boikla Praga
Mîine, la Constanța are loc un 

atractiv meci internațional de fot
bal. Formația din localitate, Fa
rul va intîlni cunoscuta echipa 
Dukla Praga.

Echipa cehoslovacă se bucură 
de Un frumos renume în fotbalul 
internațional. In ultimii ani ea a 
cîștigat de mai multe ori campio
natul țării dind repr. zentativei 
numeroși jucători. în actuala edi
ție a „C.C.E.” Dukla Praga a avut 

, o comportare remarcabilă califi- 
, cîndu-se în semifinale. In prezent, 
i in echipa cehoslovacă figurează 
numeroși internaționali în frunte 
cu Masopust șl portarul Viktor.

Cazul Stânculescu și implicațiile sale
Cu puțină vreme în urmă, din 

două direcții diferite, au ajuns la 
redacție două scrisori avînd aceeași 
temă și același expeditor: fotba
listul Constantin Stânculescu, de la 
Oțelul Galați, suspendat pe timp 
de doi ani de către comisia de dis
ciplină a F.R. Fotbal.

Tema scrisorilor? Tocmai com
plexul de împrejurări care au dus 
la „încetarea" activității sale spor
tive pe perioada amintită, justețea 
sau injustețea sancțiunii primite. 
Scriindu-ne, Constantin Stăncules- 
cu (student în anul IV al I acui
tății de tehnologie a produselor 
alimentare), ne cerea să facem 
„recurs în supraveghere", solici- 
tînd, totodată, „rejudecarea" cazu
lui său. Așa cum erau prezentate 
lucrurile de către „inculpat", ca
zul său ne-a reamintit un altul, 
petrecut cu cîțiva ani în urmă, 
care a dus la ieșirea din activi
tatea sportivă a fostului fundaș 
central al Politehnicii Timișoara — 
Turcan. El a „plătit" atunci pen
tru Lereter, vinovatul real, în ca
zul respectiv. Adevărul l-am aflat, 
din păcate, prea tîrziu, cînd lu
crurile erau de acum consumate, 
intrate în domeniul trecutului, al 
amintirilor...

Cazul Stânculescu — diferit oare
cum în amănunte de cel al lui 
Turcan — este însă suficient de 
proaspăt spre a fi pus în discuție 
și pentru a i se acorda — poate — 
cerutul recurs.

Considerăm necesară această dis
cuție nu numai din punctul de 
vedere al culpabilității lui Stăn- 
culescu, al justeții sau injusteții 
sancțiunii (îndeosebi sub raportul 
dimensiunii ei) cît mai ales acela 
al implicațiilor de ordin etic pe 
care le ridică.

Dar, pentru început, iată cîteva 
fragmente din cele două scrisori 
(prima adresată de C. Stânculescu 
unui redactor al nostru, a doua — 
avînd același expeditor — trimisă 
fotbalistului Kiss de la Dinamo 
Bacău):

„Prin această scrisoare vrean să 
vă relatez realitatea în privința 
celor petrecute Ia meciul din 23 a- 
prilie a.c. între Oțelul Galați și 
Dinamo Bacău.

La mijlocul reprizei secunde, 
Vătafu a fost lovit de jucătorul 
gălățean, coechipierul meu Ion 
Ionică. Nu am văzut această fază 
deoarece balonul nu se afla la a- 
cești doi jucători, care erau adver
sari direcți. De altfel, nici arbi
trul de centru Aurel Bentu nu a 
putut vedea incidentul, fiind atent 
la faza de joc. Arbitrul de tușă 
l-a observat, însă, anunțîndu-I și 
pe arbitrul de centru, ambii apoi 
chemîndu-I la ordine pe Ion Ioni
că. în acest moment, jucătorul Vă
tafu era în brațele Iui Kiss. Eu, 
necunoscînd gravitatea loviturii, 
m-am dus la el și, apucîndu-1 de 
bărbie, i-am spus să nu se mai pre
facă, să nu mai tragă de timp.

în etapa următoare aveam meci 
la Moreni. Aici am aflat că au fost 
chemați Ia comisia de disciplină 
următorii jucători, notați de ar
bitru! A. Bentu și observatorul fe
deral pe foaia de arbitraj: Ion Io
nică, Suhan, Iacoh, Ulea, Flo- 
reseu.

Antrenorul I. Unguroiu m-a a- 
vertizat că dacă nu înscriu două 
goluri în acest meci va propune 
suspendarea mea pe timp de doi 
ani, scăpîndn-i în felul acesta pe 
ceilalți vinovați, de care avea ne
voie în echipă. Mie mi-a spus că 
oricum sînt accidentat și nu mai 
dau randament. M-a șocat mai 
mult faptul că această hotărîre 
s-a luat în lipsa mea. După cum 
reiese și din articolul apărut în re
vista „Fotbal" adevăratul vinovat 
este Ion Ionică și nu eu.

Vă rog pe dv, și prin dv pe toți 
cei în măsură să judece acest caz, 
să se facă o anchetă mai judi
cioasă".

STÂNCULESCU CONSTANTIN

★
Dragă Kiss,
Deoarece mă aflu într-o situație 

foarte dificilă consider că cel mai 
mare ajutor pe care îl pot primi 
va fi de la tine. Tu poți înțelege 
foarte bine situația în care mă 
aflu deoarece ca fotbalist îți dai bine 
seama ce ar însemna să nu mai pot 
practica timp de 2 ani sportul îndră
git. Am ajuns aici datorită lui nea 
Jean, care a vrut să-i scape pe alții 
și să mă sancționeze pe mine deoa
rece mă accidentasem la Moreni și 
nu mai puteam juca cîteva meciuri. 
Vreau ca prin intermediul tău să-i 
cer scuze lui Vătafu. La atmosfera 
care s-a creat a contribuit și nea 
Jean care ne-a spus să nu părăsim 
terenul dacă nu cîștigăm prin orice 
mijloace. Dragă Kiss, tu știi că nu 
eu l-am lovit pe Vătafu, ci Ion Io

-ANCHETA NOASTRĂ —

nică. Ce aș dori eu de la tine? Să 
trimiți o scrisoare la F.R.F. — că
tre comisia de disciplină — din 
care să reiasă că nu eu sînt vino
vatul, ci Ion Ionică.

Te rog mult, dacă vrei să mă 
ajuți, trimite această scrisoare cît 
mai repede la comisia de discipli
nă. Tu poți să remarci că eu ți-om 
fost adversar direct și nu m-ai vă
zut Iovindu-1 pe Vătafu — cu atît 
mai mult cu cît tu l-ai ținut în 
brațe.

Dragă Kiss, indiferent de rezul
tat. trimite un răspuns la Galați pe 
adresa mea.

STÂNCULESCU C.

★
Fără îndoială că asemenea lu

cruri ne-au îndemnat să luăm bi
lete de tren pentru cele două orașe 
— Galați și Bacău — unde se 
aflau „eroii" în cauză, precum și 
martorii faptului petrecut.

Ș>i iată-ne la Galați, discutînd, 
cercetînd, pentru a afla adevărata 
față a lucrurilor.

C. STÂNCULESCU: „Nu am 
nimic de spus în plus peste cele ce 
v-am scris. Este drept, l-am lovit 
și eu pe Vătafu (i-am dat o pal
mă) cînd se afla în brațele lui Kiss. 
Am crezut că se preface, vrînd să 
tragă de timp.

Cînd mi-am dat seama că este 
leșinat, am regretat profund gestul 
comis".

PAUL VALCAN (jucător la 
Oțelul Galați) care se afla, în ziua 
meciului, pe tușă — fiind acciden
tat: „Da, este adevărat. Ion Ionică 
l-a lovit pe Vătafu. Stânculescu 
era departe de fază. El a venit in 
clipa în care Vătafu se afla deja 
în brațele colegului său Kiss. Bi
neînțeles, nu poate fi trecută cu 
vederea nici „palma" lui Stăncules- 
cu. Conducerea secției a preferat 
sancționarea Iui Stânculescu de
oarece Ion Ionică este un jucător 
mai bun".

ION UNGUROIU. (antrenor la 
Oțelul Galați): „Incidentul dintre 
Vătafu, I. Ionică și Stânculescu 
a avut loc într-un moment al me
ciului în care mingea se afla în 
fața porții noastre. Bineînțeles, eu 
urmăream jocul. Cineva mi-a a- 
tras atenția asupra celor ce se pe
treceau în terenul oaspeților. Cînd 
am întors capul, l-am văzut pe 
Stânculescu lovindu-1 pe Vătafu. 
Și, în discuția pe care am avut-o 
cu jucătorii, marțea următoare — 
părerea mea a fost reconfirmată. 
Pentru aceasta am intervenit în 

timpul ședinței comisiei de disci
plină.

Sancțiunea dată de comisia de 
disciplină este prea aspră, C. Stăn- 
culescu fiind un fotbalist tînăr". 
(Sancțiunea dată de comisia de dis
ciplină a F.R.F. este aceeași pe care 
secția de fotbal a duhului Oțelul 
i-a dat-o lui Stânculescu)".

R. ARVINTE — președintele 
clubului „Oțelul": „N-am văzut jo
cul, avînd unele sarcini de înde
plinit la aceeași oră. Am încredere 
în antrenorul I. Unguroiu. Consi
der însă că a greșit, spunînd în 
ședința comisiei de disc plină că 
biroul secției din clubul nostru ar 
fi hotărît suspendarea lui C. Stăn- 
culescu pe dei ani. Acest lucru tiu 
corespunde adevărului. Biroul sec
ției — într.o ședință care a avut 
loc la 3 mai a c. — l-a suspendat 
pe Stânculescu pe 6 etape".

Dr. GR. BÎRSAN — arbitru de 
fotbal: „N-am văzut „faza" res
pectivă, dar din relatările unor 
oameni corecți, care au fost mar
torii ei, am aflat că principalul vi
novat este Ion Ionică".

UN ACTIVIST SPORTIV GĂ- 
LĂȚEAN (care ne-a rugat să ra
mură anonim): „Fără nici un du
biu, principalul vinovat este Ion 
Ionică. Secția de fotbal a clubului 
Oțelul a „cerut" suspendarea lui 
C. Stânculescu din două motive:

a) La ora respectivă I. Ionică 
era mai în formă decît Stânculescu;

b) în Galați s-a vînturat, multă 
vreme, ideea transferării lui Stăn- 
culescu la SiderurgistnI. Cred că, 
pentru a împiedica efectuarea a- 
cestui transfer, secția de fotbal de 
la Oțelul a cerut această suspen
dare.

în felul acesta „au fost împuș- 
cați doi iepuri dintr-un foc": I. 
Ionică a fost „salvat", iar C. Stăn- 
culescu nu va mai fi transferat la 
Sidenrrgistul".

KISS (jucător Ia Dinamo Bacău): 
„Ion Ionică l-a lovit pe Vătafu pe 
ia spate. Vătafu a căzut jos leși
nat. Eu m-am dus pentru a ve-

D. Nemțeanu (Galați) 
conduce în „Cupa regiunilor"

La Cluj s-a desfășurat cea de-a 
III-a etapă a tradiționalei compe
tiții cicliste de fond pentru ju
niori, .Cupa regiunilor". La aceas
tă întrecere participă 7 selecțio
nate : București, Galați, Mureș- 
A.M., Ploiești, Cluj, Brașov și Do- 
brogea.

în cadrul etapei a III-a au lost 
programate două curse cu start 
în bloc (40 și 60 km), ambele 
deslășurate pe șoseaua Cluj — 
Zalău. Prima cursă a lost cîști- 
gată de ANDREI SUCIU (Brașov) 
cu timpul de 1 h 01:36, iar cea 
de-a Ii-a de VALER1U STĂNILÂ 
(Ploiești) — cronometrat în 1 h 
29:59, medie orară 40 km. La star
tul curselor au lost prezenți a- 
proape 50 de alergători pregătiți 
de antrenorii Vasile Chiș, Martie 
Ștefănescu, Ion Dorgo, Sima Zo- 
sim, Constantin Cîrjan, Nicolae 
Ion Țapu ș.a. Iată clasamentele 
generale după 3 etape:

Individual: 1. DUMITRU NEM- 
ȚEANU (Galați) 6 h 49:17; 2. Cris
tian Tudoran (Galați) Ia 3 sec ;
3. Gh. Ciumeti (București) la 23 
sec? 4. Andrei Suciu (Brașov) la 
^2 sec; 5. Valeriu Stănilă (Plo

dea despre ce este vorba. Deoarece 
nimeni nu intra în teren (atmo
sfera era foarte încărcată), l-am 
luat în brațe pentru a-1 scoate la 
margine și a primi îngrijirile me
dicii lui. în acest moment a apărut 
și Stânculescu care i-a dat o pal
mă, strigînd că se preface. Am 
rămas surprins citind în ziar că
I. Ionică n-a fost pedepsit".

★
Din păcate, nu l-am întîlnit și 

pe Ion Ionică în timpul deplasării 
noastre la Galați. L-am auzit însă 
la comisia de disciplina unde n-a 
scos un cuvințel despre faptele lui, 
asistînd impasibil Ia suspendarea 
colegului său pe timp de doi ani. 
Elocvent, nu?

Dec), așa stau lucrurile. Printr-un 
fel de „hocus-pocus, preparatus", 
Ion Ionică a fost scos basma cu
rată, iar C. Stânculescu „țap ispă
șitor" pentru toate păcatele cole
gilor săi. Desigur, C. Stânculescu 
nu este un înger nevinovat, me- 
ritînd și el o sancțiune aspră din 
partea comisiei de disciplină, dar 
de aici și pînă Ia poziția secției de 
fotbal a clubului Oțelul, a condu
cerii acestui club este o distanță 
imensă. Ce autoritate morală mai 
pot avea acești oameni în fața 
fotbaliștilor după ce au recurs la 
o asemenea manevră ?

In ceea ce-I privește pe antre
norul Ion Unguroiu, el a acceptat, 
după părerea noastră, această 
„combinație" dată fiind situația 
precară în care se afla echipa sa 
și din dorința de a nu se „pune 
rău" cu conducerea secției și a 
clubului a abdicat de la una dintre 
îndatoririle etice, de prim ordin, 
ale antrenorului: CORECTITUDI
NEA ÎN RAPORTURILE CU JU
CĂTORII.

Ceea ce s-a petrecut la Oțelul 
Galați este un fapt de o gravitate 
deosebită și considerăm că F.R.F., 
prin forurile sale, trebuie să „re- 
judece" cazul, să-l limpezească, 
sancționînd exemplar pe cei care 
s-au făcut vinovați de o asemenea 
comportare. Considerăm, de ase
menea, că este necesară și rediscu
tarea cazului Stânculescu, „redoza- 
rea" pedepsei sale fiind cerută de 
spiritul dreptății.

V. PÂUNESCU

iești) la 37 sec; 6. A. Ghiorfl 
(Mureș-A.M.) Ia 50 sec; 7. Ion 
Cosma II (Cluj) la 55 sec; 8. Ion 
Miculan (Ploiești) la 59 sec; 9. Ion 
Ignat (Ploiești) la 59 sec; 10.
Mihai Bacociu (Cluj) la 1:43.

Echipe: 1. BUCUREȘTI 20 h 
14:16; 2. Ploiești la 11 sec ; 3. 
Mureș-A.M. la 2:11 ; 4. Galati la 
4:16; 5. Cluj la 4:26; 6. Brașov: 
la 9:16; 7. Dobrogea Ia 52:44.

„CUPA DEZROBIREA"
Asociația sportivă .Dezrobirea’* 

Brașov ne anunță că, în ziua de 
16 iulie va avea loc cea de a IV-a 
ediție a „Cupei Dezrobirea” la 
ciclism. In programul competiției 
este prevăzută o probă pentru jur 
niori (40 km, Brașov — Stupini —• 
Bod — Feldioara — Brașov), una 
pentru seniori (80 km, Brașov — 
Bran — Fundata — Brașov) și 
alta — care este de fapt „clou“-ul 
competiției — pentru „veterani" g 
25 km pe ruta Brașov — Ghimr 
bav — Cristian — Brașov. Ultima 
probă va reuni la start fostele 
vedete ale ciclismului nostru s 
Marin Niculescu, Martie Ștefă
nescu, Traian Chicomban, NicolaS 
Ion Țapu, Nicolae Voicu ș.a.

Pentru concursul PRONOSPORT 
mt- 26 de duminică 2 iulie 1967, 
Eoto-Pronosport acordă în cadrul 
premiului excepțional uri autotu
rism „MO3KVICI 408“ cu 4 faruri

și suma de 23.000 lei în numerar 
în afara premiilor obișnuite în bani.

Reamintim participanților că în 
cursul lunii iunie, autoturismele ofe
rite la PRONOSPORT au revenit 
următorilor: Tăutn Mircea din Cluj 
(concursul din 4 iunie 1967), Abru- 
dan Vasile din Satu Mare (con
cursul din 11 iunie 1967), Corpo- 
deanu Vasile din Cluj (concursul 
din 18 iunie 1967); toți au ob
ținut cîte un autoturism „Renault 
16“ și 3.500 lei în numerar.

Dep uneți-vă din vreme buletinele 
la concursul PRONOSPORT de du
minică 2 iulie a.c.

• Este bine de știut că și în con
cediul de odihnă se pot obține premii 
de valoare. Cum ? Participînd în 
continuare la sistemul preferat. In 
anii treeuți numeroși participant care 
se aflau în concediu în stațiunile 
de odihnă la munte sau la mare 
au cîșigat la agențiile LOTO-PRO- 
NOSPORT.

Și în anul acesta au început să a- 
pară cîștigurile. Astfel, Pitulice 
Cheorghe din Cliitila a cîștigat un 
autoturism „Renault 10 Major* la 
Techirghiol, iar Pavel Cojocaru din 
Galați și Costică Stereș din regiu
nea Bacău au cîștigat cîte 20.000 

lei jucînd Ia loz în plic la Govora 
și — respectiv — Palanca.

Deci concediul dumneavoastră poa
te deveni și mai plăcut jucînd în 
continuare Ia sistemele de joc pre
ferate.

Tragerea LOTO de astăzi va 
avea loc la București în sala Clubu
lui Gri vița Roșie din Calea Griviței 
nr. 353 cu începere de la ora 18,00.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

il li WMI.

Prof. Niculae Dutescu
7

S-a stins din viață profesorul 
Niculae Duțescu, îndrumător a zeci 
de generații de elevi, pasionat 
sportiv, unul dintre pionierii voleiu
lui și baschetului școlar din țara 
noastră. Toți cei care l-au cunos
cut îi vor păstra o amintire lu
minoasă.

UN GRUP DE COLEGI



Snortivi români în întîlniri internaționale
LA WIMBLEDON:

Ion Tiriac printre primii

16 competitori la titlu!
Ieri în cadrul probei de simplu 

■a turneului internațional de tenis 
ie la Wimbledon (Anglia), s-au ju
cat întîlnirile din 16-imile de fi
nală. Cu acest prilej, campio
nul român Ion Țiriac a obținut a 
treia victorie consecutivă, dispu- 
nînd de redutabilul jucător fran
cez Daniel Contet. Manifestîndu-și 
superioritatea încă de la începu
tul partidei, Țiriac a cîștigat în 
iei seturi : 6-4, 6-1, 6-2. Viitorul 
adversar al sportivului român, în 
op'imile de finală, va fi cunoscu
tul tenisman australian R. Ruffels. 
Acesta a furnizat una din surpri
zele zilei, dispunînd cu 6-3, 6-2, 
6-4 de americanul Richey, care 
la rîndul său eliminase, în ziua 
precedentă, pe unul din favoriții 
competiției, Tony Roche (Austra
lia). De notat că învinsul lui Ti
riac. francezul Contet, eliminase 
succesiv pe italianul Merlo și pe 
«astrahanul Cotrill (învingător 
asupra iugoslavului Franulovici).

Iată și alte rezultate : Passa- 
«11 — Tutvin 6-1, 6-3, 6-1, Koch- 
Stubbs 6-1, 6-3, 6-3, Emerson — 
Maud 6-3, 9-7, 6-4 (Emerson eli
minase și pe Curtis cu 7-5, 6-3, 
5-1), Bungert—Segal 6-2, 3-6, 6-2, 
5-3; Drysdale — Mukerjea 6-3, 
5-4, 6-3, Wilson — Bowrey 4-6, 
f-5, 4-6, 6-3, 6-2, Graebner — 
Mandarino 6-3, 6-3, 11-9; Lihaciov 
— Craily 10-8, 6-4, 6-2; Taylor — 
Saila 6-2, 6-1, 6-3; Newcombe — 
Smith 6-4, 6-4 3-6, 6-4; Cooper— 
lessen 11-9. 6-3, 11-13, 8-6!

în primul tur al probei de du
blu, cuplul român Țiriac — Năs- 
iase a întrerupt la scor egal me
ciul cu australienii Bowrey-Da- 
ridson : 8-6, 6-8.

12 locuri I

la „llegata Bydgozsci"
La sfîrșitul săpftămînii trecute 

bau desfășurat la Bvdgozscz, în 
lolonia, întrecerile regatei inter- 
laționale de caiac-canoe cu ace- 
bși nume. Au participat sportivi 
li sportive din șase țări; Româ- 

. lia. Ungaria, R. D. Germană, Iu- 
loslavia. Bulgaria și Polonia. Atît 
n probele de fond „ît și în cele 
Ie viteză caiaciștii și canoiștii 
«oștri au manifestat o ner.ă su
perioritate, obtinînd nu mai pu- 
«n de 12 locuri I și alte poziții 
fruntașe în cele 16 probe ale 
jompetiției. Astfel, în clasamen
tul general pe țări România a 
»cupat locul I, ,1a o diferență 
substanțială de celelalte reprezen- 
tetive.

Iată, de altfel, rezultatele prin
cipale ale „Regatei Bvdgozscz" : 
MASCULIN K 1 — 500 m: 1. Ște
fan Pocora (România) 1:57,4, 
2 Szuszkiewicz (Polonia) 1:58,3, 
8 Meyer (R.D.G.) 2:08,3; K2 — 
500 m : 1 România (Milicin, Iere- 
tnia) 1:45,4, 2. Polonia (Tomislat, 
Emiec) 1:46,3; K4 — 500 m:
1. România (Artimov, Calenic, D. 
Ivanov, N. Terente) 1:30,8, 2. Po
lonia (Zielinski, Piszcz. Marchlik,

Zimny) 1:30,9, 6. Ungaria (Ma- 
darasi, Gilicze, Koltai, Nagy) 
1:31,0 (de observat diferentele 
minime la care au sosit echipajele 
în această cursă deosebit de 
disputată și de spectaculoasă); 
K 1 — 1000 m: 1. $t. Pocora
3:55,5. 2. Szuszkiewicz 3:56,5,
3. Nagy (Ungaria) 3:56,7; K 2 — 
1000 m : 1. Polonia (Piszcz, March
lik) 3:36,3... 4. România (I. Te
rente, Vorobiev) 3:37,8; K4 — 
1000 m : 1. România (Artimov, N. 
Terente, D. Ivanov, Calenic) 
3:22,5, 2. Ungaria 3:23,1, 3. R.D.G. 
3:19,6; CI — 1000 m: 1. Ma
rian Ionescu (România) 4:25,3,
2. Fodor (Ungaria) 4:30,2, 3. Bas- 
zidlo (Polonia) 4:44,0 ; C 2 —
1000 m: 1. România (Maxim, Si- 
mionov) 4:00,2, 2. Ungaria (Ber- 
teni, Magor) 4:00,6 (de asemenea, 
o probă viu disputată în care 
echipajul român, cu un finiș mai 
bun, a cîștigat cu 4710 *sec) ; K 1 
— 10 000 m: 1. Șt. Pocora 46,54,
2. Szuszkiewicz 46,56, 3. Rekow- 
ski (R.D.G.) 47:09; K2 — 10 000 
m: 1. România (Vorobiev, I. Te
rente) 43:28, 2. R.D.G. (Zeigler, 
Neustadt) 43:29, 3. Polonia 43:29.8; 
K4 — 10 000 m : 1. România (Ar
timov, N. Terente, D. Ivanov, ■ 
Calenic) 38:25, 2. Polonia 38:30;
CI — 10 000 m: 1. Marian Io- ■ 
nescu 53:24, 2. Baszidlo 55:02; I
C2 — 10 000 m: 1. România 
(Maxim, Simionov) 49:12, 2. Po- ■ 
lonia 50:18; FEMININ K1 — I 
500 m: 1. Szidlowska (Polonia) 
2:16,9 ... 5. Ema Drăaan (Româ- | 
nia) 2:19,1 ; K 2 — 500 m : 1. Po- | 
lonia (Doering, Antonowicz) 
1:55,9...  3. România (Ana Arvai. I
Ema Drăgan) 1:57.9; K4 — 500 I 
m: 1. Polonia 1:49,8 ... 3. Sel. ■ 
România—Bulgaria 1:52,5.

înotătorii noștri 
s-au comportat 
slab la Roma

ROMA 29 (prin telefon). — în 
cea de-a doua zi a concursului irf- 
ternațional de înot dotat cu 
„Trofeul celor 7 coline", înotă
torii români au avut o compor
tare modestă, obținînd rezultate 
sub posibilități. Rezultate teh
nice :

100 m bras : 1. Henninger
(R.D.G.) 1:10,6, 2. Klukowski (Po
lonia) 1:11,4, 3. Roberts (Anglia) 
1:11,6, 4. Lenkey (Ungaria) 1:11,6, 
5. Șoptereanu 1:12,0; 200 m spa
te: 1. Mai‘hes (R.D.G.) 2:12,5,
2. Balderman (R.D.G.) 2:16,1,
3. Chino (Italia) 2:17,7,... Giurasa 
2:25,0 ; 200 m mixt: 1. Lazar (Un
garia) 2:21,1, 2. Vincent (Franța) 
2:21,5, 3. Schiller (R.F.G.) 2:22,6,... 
Schier 2:31,1 ; 200 m liber: 1. Po
ser (R.D.G.) 2:01,2, 2. Rousseau 
(Franța) 2:01,5, 3. Moreau (Franța) 
2:05,1, 4. Chicoy (Spania) 2:06,0 ... 
Moraru 2:10,7; 1500 m liber: 1. 
Luyce (Franța) 17:16,9, 2. Langer 
(Polonia) 17:37,5, 3. Corei (Spa
nia) 17:54,4, 4. Wiegand (R.D.G.) 
18:02,8; 200 m delfin: 1. Poser 
(R.D.G.) 2:14,1, 2. Besen (R.D.G.) 
2:14,2, 8. Fosati (Italia) 2:17,2,
4. Lang Lenton (Spania) 2:17,4.

I 
I 
I
I
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Noi competiții 
la caiac—canoe
Sîmbătă și duminică, caiaciștii și 

canoiștii noștri fruntași vor lua startul 
în noi competiții internaționale de am
ploare, deosebit de importante pentru 
pregătirea în vederea participării la 
campionatele europene din acest an 
(august, Duisburg — R.F. a Germa
niei).

REGATA TAMPERE. La întrecerile 
din Finlanda vor lua parte următorii 
sportivi : Nicoară, 11. Ivanov, fgorov, 
Calabiciov, Covaliov, Viorica Dumitru, 
Valentina Serghei, Gh. Sidorov, Po
cora, R. Ruj an, Igor Lipalit.

REGATA GR0NAU. Un alt impor
tant examen jentru sportivii noștri 
îl constituie competiția programată 
pe cunoscuta bază de sporturi nautice 
de lingă Berlin. La întrecerile de la 
Griinau ne vor reprezenta: Vernescu, 
Sciotnic, M. Turcaș, Artimov, D. Iva
nov, N. Terente, Calenic, Conțolenco, 
Coșniță, Poenaru, Suhov, P. Serghei, 
Macarenco, Manea, Demetra Anglie- 
lescu, Cornelia Sideri, Gliizela Sipoș, 
Axenia Moreanu.

Gimnastica-o pirghie importantă
pentru sănătate

— Interviu cu dl FLFRIED LEVERINGHAIJS, 
director pentru probleme tehnice al Federației 

de specialitate din R.F.G. —

Zilele trecute ne-a vizi
tat tara dl. eLFRIFD I.FE
VERING HAUS. director
pentru probleme tehnice 
al Federației de gimnas
tică din R.F.G. Am folo
sit prezența sa în Capi
tală, solicitîndu-1 să ne 
răspundă la ci te va. între
bări privind direcțiile în 
care se dezvoltă gimnasti
ca în R. F. a Germaniei.

— CUNOAȘTEM CA IN 
TARA DV. GIMNASTICA; 
mijloc de întărire a 
SANATATII, SE BUCURA 
DE UN MARE INTERES, 
ATtT DIN PARTEA CO
PIILOR. CIT Șl A CELOR 
V1RSTNICI. CE AMĂNUN
TE NE PUTEȚI FURNIZA 
IN ACEASTA DIRECȚIE 1

— într-adevăr. se poate 
spune câ gimnastica de 
masă cunoaște în țara 
mea o tot mai mare dez
voltare. Se pornește de la 
premisa că această ramură 
sportivă contribuie într-o 
măsură considerabilă la 
întărirea sănătății, la for
marea unor oameni vigu- 
roși, robuști, cu putere de 
muncă. Avem pește 8 000 
de societăți. organizate 
pe bază de contribuții 
voluntare, în care instruc
tori calificați se ocupă în 
mod sistematic de preda
rea unui complex de exer

ciții de gimnastică. Din- 
tr-o societate (formă orga
nizatorică asemănătoare u- 
nei asociații sportive de 
la noi, dar profilată, după 
cum Se vede, pe o sin-~ 
gură ramură sportivă — 
N.R.) fac parte atît copii 
cît și oameni în vîrstă, 
chiar de 50—60 ani. în 
felul acesta reușim să n- 
tragem într-o activitate 
sportivă utilă, organizată, 
atît copiii cît și părinții, 
creînd raporturi foarte să
nătoase între mamă și 
fiică, de pildă, sau între 
tată și fiu. Se înțelege că 
acei tineri care dovedesc 
reale aptitudini cît și do
rința necesară sînt îndru
mați spre cluburi de per
formanță, unde au posibi
lități să-și îmbogățească 
pregătirea, să-și desăvîr- 
șească măiestria. Pentru a 
mă menține, însă, în li
mita întrebării dv., trebuie 
să subliniez că gimnastica 
de masă este considerată 
Ia noi — într-o măsură 
din ce în ce mai mare — 
cea mai importantă pîr- 
ghie de formare a unor 
oameni cu o sănătate ire
proșabilă.

— CUM APREClATI NI
VELUL ATINS DE GIM
NASTICA SPORTIVA DE 
PERFORMANȚA DIN
ȚARA DV ?

— Există la noi o largă 
și multiplă preocupare 
pentru ca cel mai buni 
gimnaști să se ridîfee la 
nivelui atins de ,,așii“ 
europeni. Dacă la băieți 
rezultatele muncii noastre 
s-au și văzut întrucîtva 
(mă gîndesc la băieții care 
au făcut parte din echipa 
unită a Germaniei, clasa
tă pe locui III la J.O. de 
la Tokio), la fete, în 
schimb, stăm mai slab. 
După părerea mea, și aici 
avem posibilități de a rea
liza mult mai mult. Am 
văzut aceasta anul trecut, 
înaintea campionatelor
mondiale, cînd, după nu
mai o lună de muncă 
condusă și supravegheată 
de antrenorul român Ca^ 
ius Jianu, echipa noastră 
s-a clasat pe locul X, îna
intea unor garnituri cu o 
mult mal bogată experien
ță competițională și cu 
sportive cu ,,cărți de vi
zită “ evident mai favora
bile. Am atras în munca 
vastă ce o desfășurăm pe 
mul ți dintre foștii noștri 
gimnaști fruntași, care au 
răspuns cu entuziasm che
mării, și sperăm că vom 
avea prilejul să ne bucu
răm curînd de roadele e- 
forturilor ce le depunem 
azi. Nădăjduim, în pri-, 
mul rînd, rezultate bune 
la Jocurile Olimpice din 
1972, de la Munchen, căci

A murit Primo Camera
Ieri, telegramele de presă au adus 

vestea că fostul campion mondial de 
box profesionist la toate categoriile, 
italianul Primo Camera. a încetat 
din viață. El se întorsese în patria 
sa, după o ședere de 30 de ani în 
Statele Unite, fără să mai amintească 
prin nimic cîe omul de fier de altă
dată. A venit îmbătrînit, bolnav în 
ultimul grad, o umbră doar. Iar 
ieri a murit.

Primo Camera a fost al doilea 
boxer european (după Max Schmel- 
ling) care a reușit să cucerească 
titlul de campion mondial la toate 
categoriile, multă vreme un mono
pol al pugiliștilor din S.U.A. în
zestrat însă cu o forță puțin obiș
nuită, gigantul italian (peste 2 metri) 
reușește la 29 iunie 1933 să-i învingă 
prin K.O. pe Jack Sharkey, ureînd 
astfel pe tronul greilor.

Soarta a făcut ca ziua de 29 iunie 
să constituie un început de drum 
și un sfîrșit...

Vera Nicol ici, campioană a con
tinentului nostru la 800 m, 

prezumtivă componentă a 
echipei Europei

Premieră atletică:

AMERICA - EUROPA
Pentru prima oară în istoria 

atletismului va avea loc în acest 
an meciul America — Europa.

Iată ce scrie despre acest con
curs cunoscutul cronicar de atle
tism GASTON MEYER (Franța), 
într-o corespondență publicată 
în „SPORT ZA RUBEJOM" 
(U.R.S.S.). Spicuim: „Cu 15 luni 
înaini'e de deschiderea Jocurilor 
de la Ciudad de Mexico, această 
confruntare a forțelor va stabili 
destul de precis ierarhia sportivă, 
pentru Europa, cel puțin. Proba
bil că America de Nord va în
vinge la o mare diferență. Cu 
toate acestea, astăzi nu mai este 
actuală situația cînd atleții de 
peste Ocean păreau invincibili. 
Turneele americanilor prin Euro
pa nu mai au acum caracterul 
unui „grozav număr de atracție', 
cum se întîmpla cîndva. în do
meniul metodicii, «•ehnicii și an
trenamentului, Europa înlătură cu 
succes rămînerea în urmă de altă 
dată. Oricum, atleții americani 
rămîn cu faima de „campioni ex
cepționali". Doi, cei mai buni 
atleți ai anului, unul negru și 
celălalt alb, sînt studenți ai uni
versităților americane. Este vorba 
de sprinterul Tommie Smith și 
demifondistul Jim Ryun".

pînă atunci nu putem pre
tinde prea mult de la ti
nerii care — la 12—13 ani
— abia acum se afirmă, 
în gimnastică, știți. bine, 
rezultatele nu trebuie for
țate. se impune multă 
grijă, răbdare.

— SlNTEȚI, NI SE PARE, 
PENTRU PRIMA OARA 
ÎN ROMANIA ; CU CE 
IMPRESII VA ÎNAPOIAȚI 
ACASA?
— Sînt foarte bucuros de a 

fi avut posibilitatea să vi
zitez frumoasa dv. țară. La 
Cluj am urmărit cu plă
cere campionatele interna
ționale de gimnastică, im- 
presionîndu-mă buna or
ganizare ta concursului. în 
București am avut utile 
schimburi de păreri cu 
reprezentanți ai organiza^ 
ți ei sportive din România, 
cu care prilej am stabilit 
premisele unei colaborări 
viitoare mai rodnice, spre 
folosul gimnasticii din am
bele țări. Cu un singur 
regret părăsesc Capitala 
țării dv ; acela de a 
nu-mi fi putut îngădui 
aici o ședere de mai mul
te zile, spre a-i cunoaște 
toate frumusețile, atît de 
variate și multiple.

Interviu consemnat de
C. MACOVEI

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
OSLO : Aseară, la Oslo, în cam

pionatul european de fotbal, Nor
vegia — Bulgaria 0—0.

— La Trondheim s-au întîl- 
nit echipele secunde de fotbal 

;*le Bulgariei și Norvegiei. Fotba- 
Eștii bulgari au cîștigat cu scorul 

e 2—1 (1—1).

ROMA. — Campionul mondial de 
box profesionist la cat. mijlocie, 

' Nino Benvenuti, și-a început an
trenamentele In vederea meciului 
de la 29 septembrie cu Emile 
Griffith.

PR AGA. — i,Cupa Cehoslova
ciei" la fotbal a fost câștigată de 
Spartak Trnava, care în finală a 
dispus cu 2—0 de Sparta Praga.

BUDAPESTA. — In concursul 
internațional de pentatlon modem, 
după patru probe conduce Torok 
(R.P.U.) cu 4 011 p, urmat de Mona 
cu 3 984 p.

TORONTO. — Intr-un meci de 
box profesionist, canadianul George 
Chuvalo l-a învins prin K.O. în 
repriza a doua pe Archie Ray 
(S.U.A).

MOSCOVA. — Selecționata de 
rugbi a cluburilor din Franța a 
dispus de echipa Spartak Moscova 
cu scorul de 28—11.

ROMA. — In localitatea Chieti 
a început un turneu masculin de 
baschet. Cîteva rezultate ; Zadar 
(Iugoslavia) — Ț.S.K.A. Moscova 
70—63 ; Slavia Praga — Candy (Ita
lia) 99—76.

NEW YORK. — In turneul in
ternațional de tenis de masă, sue
dezul Aîser l-a învins cu 21—17, 
21—19 pe Neale (Anglia), dar a fost 
eliminat apoi de cehoslovacul Sta
nek cu 21—17, 17—21 21—16. In
turul următor, sud-coreeanul Lee 
Da Jong a dispus de Stanek cu 
21—14, 15—21, 21—16. întrecerile 
continuă.

PARIS. — S-a încheiat turneul 
de baraj pentru calificarea în pri
ma categorie a campionatului de 
fotbal al Franței. Aix en Provence 
s-a clasat pe primul Ioc și a pro
movat în prima divizie, iar Tou
louse clasată pe locul al doilea se 
menține în prima categorie a țării. 
Nîmes și Bastia vor juca în sezo
nul viitor în liga a doua.

Cu prilejul recentului meci atletic dintre rep rezentativele mascu
line ale Franței și Uniunii Sovietice, sportivul irancez Jacques Pani 
a stabilit un nou record al Franței la „lungim e", cu performanta de 
8,02 m. lată-1 pe Pani Ir. plin efort.

Foto : A. F. P.

întreceri internaționale atletice
HELSINKI, 29 (prin telefon). — 

In prima zi a Jocurilor Mondiale 
de atletism', care se află la cea de 
a 5-a ediție, Ron Clarke (Austra
lia) a cîștigat proba de 5 000 ro 
plat în 13:45,0. Alte rezultate : su
liță — Nemeth (Ungaria) 83,02 m ; 
lungime — Boston (S.U.A.) 7,95 m ; 
înălțime — Peckman (Australia) 
2,13 m ; 800 m — Boutler (Anglial 

1:48,4 ; 1 00 m — Ijirr.'a (Japonia) 10,3.
• In concursul internațional de 

la Koln, proba de 800 m femei a 
fost cîștggată de sportiva vest-ger- 
mană Ktessler în 2:03,6. în alte 
probe: ciocan — Zsivotskj (Unga
ria) 67,68 im; 1 500 m — Balheim 
(Norvegia) 3:46,0 ; 800 m — Kemper 
(R.F.G.) 1:49,1 ; prăjină — Papani- 
colau (Grecia) 5,20 m.
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