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este un 
egare a 
'ii. Am 

multă 
’ele"

după 
chiar

nanțarea calendarului sportiv etc.) am vi
zitat unele consilii regionale și raionale 
UCFS, cluburi și asociații sportive. Deși 
datele culese sînt preliminare, ele ilus
trează totuși. în ansamblu, realizările și 
lipsurile existente.

Reparația și întreținerea bazelor spor
tive reprezintă una dintre problemele cele 
mai importante. De aceea, încă de la în
ceputul anului, organele UCFS, cluburile 
și asociațiile sportive trebuiau să se 
ocupe de această problemă. Evident, iar
na, vremea nefavorabilă împiedică execu
tarea unor lucrări de proporții. Totuși, 
este de neînțeles de ce uncie consilii re
gionale UCFS n-au prevăzut în trimes
trul I nici un ban la acest capitol (reg. 
Argeș) sau n-au cheltuit nimic (reg.

Fotoreporterul nostru Ionel David a surprins pe luptătorii 
elvețieni, finlandezi și sovietici, participanți la cea de-a 
Vl-a ediție a .internaționalelor", in timpul unui antrenament 
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Mîine dimineață va 
părăsi Capitala echipa 
masculină 
Steaua București, 
pioana tării 
Handbaliși*.ii de la Steaua 
se deplasează în Elve
ția, unde vor întreprin
de un turneu de mai 
multe jocuri. Prima par
tidă va avea loc la Ber
na în ziua de 4 iulie, 
cînd bucureștcnii vor 
avea ca adversari pe 
handbaliștii de la BJS.V. 
Berna.

în cadrul acestui tur
neu antrenorul Ion Kunst- 
Ghermănescu și Octa
vian Nițescu vor folosi 
următorii jucători: Din
că, Belu (portari), Iacob,

, Po- 
Gruia, 
Dumi-
Sav’

Oțelea, Marinescu, 
pescu, Cristian. 
Goran, Roșescu, 
tru, Aiboaica, 
Dintre ei Dincă, 
Marinescu, Gr” 
ran și Pope 
ge în F1 
sum”

Astăzi a părăsit țara e- 
chlpa de rugbi Farul Con
stanța, din categoria A, 
care va susține două 
jocuri în Bulgaria. Prima 
întîlnire va avea loc mîi
ne la Sofia în compania 
echipei Lokomotiv, iar a 
doua, cu adversari încă 
nedesemnați, în ziua de 
4 iulie.

O MARE ÎNTRECERE A STUDENȚILOR

Prima ediție a campionatului republican 
de canotaj și caiac

pe apele lacului Herăs- 
și va reuni la start cele 
bune echipaje studen- 
de caiac Și schit din

sportivilor

(Citiți avancronica finalei "ite ramuri sportive,
și diferite 
sportive.

- Aveți grijă ! Forestierii 
au venit cu— material se
rios !

specializat în dife- 
, precum 

probleme medico-

Inceputul vacanței studen
țești va fi marcat anul aces
ta și de o frumoasă întrecere 
sportivă nautică : finala pri
mei ediții a campionatului 
republican universitar de ca
notaj șl caiac. Ea se va dis
puta 
trău 
mai 
Iești 
țară.

Iată programul celor două 
zile de întreceri: luni 3 iu
lie, ora 9,30: deschiderea 
festivă, care va avea loc la 
baza nautică a clubului spor
tiv al Institutului de Științe 
Economice. Ora 10,30 : Kl-500 
(fete); 10,45 : K2-500 (fete); 
11: Kl-800 (băieți); 11,30 : 
K2-800 (băieți); 11,45 : Kl-500

In așteptarea primului sunet de 
al „internaționalelor" de luptr
Joi, 29 iunie. O după- 

amiază cu căldură toridă. 
Ne-am îndreptat către Com
plexul sportiv ,23 August”. 
Pe unul dintre terenuri un 
grup de sportivi jucau bas- 
cheL Sînt cîțiva dintre 
pariicipanții la cea de-a 
Vl-a ediție a concursului 
Internațional de lupte gre- 
co-romane: finlandezii Vi- 
rolainen și Savolainen, el
vețienii Martinetti, Zingg și 
sovieticii Ivlev, Zaițev, 
Sirbiladze, Telarov, Gafa
rov, Pogorelov. Iată-i acum.

dicios si ritmic fondurile ?
5»

lauda, 
gostea | iru sport și-au spus cuvînțul.

Ne aflăm la jumătatea anului buge
tar. Pentru a cunoaște stadiul execuției 
bugetare în ceea ce privește cheltuielile 
la principalele capitole (reparația și
întreținerea de baze sportive, procurarea 
de echipament și materiale sportive, fi-

Ploiești). Oare un era posibila nici o 
lucrare în tot acest trimestru cînd, 
cum s-a văzut, vremea n-a fost 
atit de nefavorabilă ?

In această direcție — declari 
Carol Tiprigan, șeful comisiei economice 
a Consiliului regional UCFS Ploiești •— 
trebuie să precizez că și finanțarea fă
cută de către organele superioare ne par
vine uneori cu întîrziere. Anul acesta, 
principalele sume prevăzute pentru pri
mul trimestru au fost primite de Consi
liul regional UCFS la 21 februarie și, 
respectiv, 23 martie.

— Din păcate — ne-a declarat tov. 
Ion Vlăsceanu, președintele Consiliului 
regional UCFS Argeș — deficiențele în

0 inedită finală a „Cupei României
categoria C (FORESTA 

(STEAUAcategoria A
FĂLTICENI)
BUCUREȘTI)

(băieți) ; 12 : K2-500 (băieți) ; 
12,15 : K4-800 (băieți).

întrecerile de nrarți, 4 iu
lie, programează următoarele 
probe de schif : ora 10 : 
Sl-800 m (fete) ; 10,20 : S2+1 
(băieți); 10,40 : S2 v (fete) ; 
11 : SI (băieți) ; 11,20 : S 2+1 
(fete); 11,40 : 8+1 (băieți). 
Festivitatea de premiere 
avea loc la ora 12,30.

Finalele campionatului 
publican universitar de 
notaj și caiac anunță dispute 
strînse, pasionante. Vor cîști- 
ga, desigur, cei mai bine pre
gătiți. Lupta pentru întîieta- 
te rămîne însă deschisă, se
zonul competițional din acest 
an fiind bogat în întreceri.

cu cîteva kilogra- 
plus (Sirviladze, 

Martinetti, Savo-

în ciuda temperaturii ri
dicate (+32°), antrenîndu-se 
sub conducerea cunoscutu
lui specialist sovietic, A. 
Kolesov. Unii dintre luptă
tori au 
me... în 
Telarov, 
lainen) și mișcarea nu pr 
te decît să Ie

La 
l-am 
torul

foltv
marginea 

tntîlnit

CARICATURISTUL NEAGU RADULESCU VA PREZINTĂ FINALA „CUPEI"

tători din 
un antren 
ne-a spt 
nostru. Si 
adversari

in pag. a 5-a, la rubrica 
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Mîine seară (ora 20,45) 
va avea loc Ia Istanbul 
un meci demonstrativ de 
fotbal, prilejuit de retra
gerea din activitatea com- 
petițională a cunoscutului 
internațional turc, portarul 
Turgay. Solicitînd agenției 
de presă turce „Anatolia” 
amănunte în legătură cu 
această partidă, ni s-a co
municat că ea va opune 
Selecționata cluburilor Fe- 
nerbahce-Galata Sarai unei 
echipe în care vor evolua, 
alături de 
turci, cîtiva 
te hotare : 
NunweilleT 
(România), 
fotbalist bulgar, care urma 
să fie desemnat în cursul 
zilei de ieri.

Nunweiller III și Pîrcălab 
au plecat ieri la Istanbul 
în vederea acestui meci.

Internaționali 
invitați de pes- 
Iașin (U.R.S5J, 
III și' Pîrcălab 
precum șl un

de p’ste hotare
La invitația Consiliului Ge

neral al UCFS, în perioada 29 
iunie—4 iulie, un grup de 
specialiști în domeniul spor
tului de performanță din R.F. 
a Germaniei efectuează o vi
zită în țara noastră, pentru 
un schimb de experiență. 
Printre invitați: Siegfried
Perrey — directorul secției 
sportului de performanță din 
Uniunea Germană de Sport și 
din Comitetul Național Olim
pic ; doctor Helmut Weide- 
mann — medic șef al Centru
lui Olimpic de performanță ; 
Toni Nett — președintele co
misiei internaționale a antre
norilor de atletism, antrenor 
federal șef ai Federației de 
atletism din R.F.G.; Karl 
Adam — directorul Academiei 
de canotaj din Ratzeburg; 
Peter Wolfgang — antrenorul 
principal al lotului german de 
haltere.

Problemele abordate se re
feră la aspecte noi ale meto
dicii antrenamentului contem
poran, pregătirea 
la altitudine, conținutul antre
namentului



Glasul
ademenitor

Una din taberele de curte 
din raionul Nicolae Bălcescu 
ființează pe lingă Liceul „Ion 
Creangă". Ființează este un 
fel de a spune, deoarece la 
data popasului nostru nimic nu 
ne dădea dreptul să întreză
rim posibilități de organizare 
a unor multiple activități spor
tive. Profesorul de educație fi
zică Ion Craioveanu ne-a în- 
timpinat oarecum jenat de 
starea terenurilor de sport ale 
liceului: cele de handbal, de 
volei și de baschet erau par
tial inundate (plouase în ajun, 
iar drenajul ca și inexistent...) 
în timp ce pista de alergări 
avea doar urme de zgură...

în general, curtea liceului nu 
avea nimic care să te cheme, 
să te atragă. Și — colac peste 
punăză, cum se spune — la 
marginea unor viitoare tere
nuri pentru volei și baschet 
se odihnea nestingherit un 
uriaș cîntar, vestigiu al depo
zitului șantierului Direcțiunii 
muzeelor istorice, instalat în 
aceeași curte.

— Am intervenit pe lînqă 
direcțiunea șantierului, dar 
fără nici un folos, ne mărtu
risea cu amărăciune profeso
rul Craioveanu.

Ceva mai bine stau însă lu
crurile cu sălile de club in
stalate în două încăperi, una 
pentru șah și alta pentru tenis 
de masă. La fel, aspecte pozi
tive în ceea ce privește ma
terialele de sport care vor fi 
puse f

Este 
nea de 
acorde 
pentru 
de sport, cu atît mai mult cu 
cît — după cum ne spunea 
prof. Craioveanu — la „Crean
gă" ființează și baza raională 
școlară de handbal. Dar, după 
cum se vede, ea nu prea me
rită această titulatură.

Desigur, inițiativa creării 
unor asemenea tabere de curte 
este salutară. Ea va permite 
elevilor să-și desfășoare o par
te din activitățile lor din va
canța de vară în mod organi
zat, sub îndrumarea unor pro
fesori de specialitate. Dar o 
asemenea inițiativă, pentru a 
fi rodnică, trebuie sprijinită în 
mod activ. Or, acest lucru 
pare că lipsește în cazul Li
ceului „Ion Creangă*.

Cam în aceeași perioadă cu 
vizita noastră la terenurile de 
sport ale liceului a fost orga
nizată o consfătuire cu facto
rii răspunzători de activitățile 
sportive din vacantă. Foarte 
bine ! Dar, de ce așa de tîr- 
ziu ? Ce îmbunătățiri se mai 
pot aduce unor asemenea ta
bere după... cîteva zile de la 
inaugurarea lor ?

Va trebui mult spirit gos
podăresc pentru a fi eliminat 
aspectul de improvizație care 
mai există pe alocuri și care 
n-are darul de a atrage elevii™ 

TIBERIU STAMA

al sirenei...
După ce s-a mutat la Brăila, antrenorul Victor 

Măgureanu a trimis vorbă la doi dintre foștii săi 
elevi din Cîmpia Turzii să-și pregătească bagajele 
și să stea pe picior de plecare, că într-o noapte o 
să-i „ridice* și o să-i aducă in noua dumisale re
ședință. Venise la Brăila să pună pe picioare 
echipa de volei „Progresul* din localitate și, pre
caut, s-a gindit să-și aducă cu sine jucători veri
ficați, doi „piloni* care să susțină plasa „indi
genilor*.

Metodele de convingere? Mai întîi, promisiuni 
—- marea cu sarea ; și apoi încercarea coardei sen
timentale : „la Cîmpia Turzii o să vă stingeți în 
negrul anonimat, tirmați-vă chemarea destinului* 
(în gindul său: iată-mă și destin) și. apoi, pro
fetic : „la Brăila arde steaua voastră. Fertili în in- 
tîmpinarea ei !*

Tentați de o atît de tulburătoare perspectivă. 
Stan și Tritean se decid s-o rupă cu monotonia 
locului și dispar într-o noapte, avind ca destinație 
orașul de pe Dunăre. Dinir-o mică escală la 
Brașov trimit celor rămași „salutări de bine* 
asigurarea „noi sîntem pe calea cea bună* !

Primirea la Brăila si tratativele ulterioare se 
pare că n-au decurs chiar asa cum iși închipuiau 
ei. Cert este că după patru zile, cei doi voiajori 
iau din nou trenul și se întorc pocăiți acasă. Pro
babil că n-au dat în drumul lor nici de bogățiile 
lui Cresus, nici de grădinile Semiramidei; sau 
poate nu l-au găsit pe „marele Mecena* în apele 
sale: n-a dat cit a promis.

Secția de volei din Cîmpia Turzii s-a 
destul de îngăduitoare și și-a reprimit 
pe fiii rătăcitori. A considerat că cele 
le-au fost învățătură de minte.

Legăturile telefonice Brăila-—Cîmpia 
s au întrerupt însă. La un cap antrenorul Măgu- 
reanu oferă, la altul, jucătorul Tritean întreabă: 
cît? și cînd?

Starea asta de lucruri face ca Tritean să-i joace 
cum vrea pe cei de acasă ; are doar cu ce-i speria ! 
Iși ia, în plus, și libertate de acțiune: joacă cînd 
vrea, pleacă atunci cînd îi place.

Intr-un meci disputat la București, cu Semă
nătoarea, se comporta total nesportiv și arbitrul 
dictează, regulamentar, eliminarea lui din joc. 
Mîniat pe... răutatea omenească. Tritean se îm
barcă spre Brăila și cere azil. Revine la Cîmpia 
Turzii după o săptămină să-și facă lichidările, 
dar văzînd că ai săi se pregăteau să-l... lichideze 
oricum, îl încearcă ciuda. Și începe să cedeze. Face 
și un act „revoluționar* : arde în... piață foile de 
întoarcere spre Brăila. Apoi, maleabil, promite; 
dar promisiunile sale sînt false. Simulează loia-, 
litate, dar în sine frămîntâ rezolvări filistine.

Proba peremptorie: nu s-a prezentat la meciu
rile de la Constanta, Suceava și la cel cu Semă
nătoarea disputat acasă, partida cheie pentru si
tuația echipei.

arătat 
la sinu-i 

înlîmplat.

Turzii nu

rea sa din sect. ie‘ ~ n tî ■ *. caDar Intean știa 
Mărgureanu. Pentru asi. 
Cum s-o scoată? își iniv
Sfintui — ce e drept mai 
cestuia — și, prof ițind de 
lui, o sustrage.

Purtarea sa total lipsită 
răsplătită cu o suspendare, 
răgaz să mediteze ; să gîndească la îndatoririle ce 
revin unui sportiv, la respectul pe care trebuie 
să-l poarte acelora care au investit „capital moral 
In el, să descifreze sensul... filozofic al prover
bului popular: „Cine aleargă după doi iepuri...*

Cele de mai sus nu trebuie să-i facă pe Tritean 
și pe ceilalți (Stan și noul candidat la evadare, 
Helmuth Teutsch, veteranul echipei din Cîmpia 
Turzii!) să înțeleagă că un jucător este obligat să 
rămînă la un club contrar voinței lui. Nimerii nu-l 
ține cu forța, nimeni nu-i răpește posibilitatea de 
a se verifica și în cadrul altei formații. însă 
„schimbul** trebuie făcut în limitele unei înțelegeri, 
ale deplinei sportivități-, fără evadări care aduc o 
dezertare de la datorie.

Marele vinovat rămîne însă cel cu manevrele. 
Tar toți acei care ii vor asculta glasul și se vor 
prinde în mrejele promisiunilor și ale acelui du-te 
vino de la o echipă la alta, se vor trezi dublu 
păgubiți: iși vor pierde și rosturile și forma 

sportivă.
Totdeauna tentațiile au fost mari, dar nici riscu

rile n-au fost vreodată mai mici.

.,cmeșU un Pi™
Aegant ca al a 

nernzineru- puțin e
bătrînețea mă'g

de onestitate merită.., 
I se va da astfel un

la dispoziția elevilor; 
evident că aici Secțiu- 

■ învățămînt va trebui să 
un sprijin mai... vizibil 
întreținerea terenurilor

se

CÎTEVA CONCLUZII

N. NĂMÂIEȘTEANU

„pe o

bluzele, 
. întrebat 

adminis- 
materia- 

asociației

O l,*KA DE MATERIALE SPORTIVE ÎN VALOARE de 4190 DE LEI 
DE CE ÎNTÎRZIE MĂSURILE ?

Printre numeroasele amenajări sportive aflate în 
parcul .Dinamo* se află și elegantul bazin olim
pic de înot, loc de întîlnire a micilor și marilor 

performeri din Capitală

Foto : N. Aurel

TINERILOR
DUPĂ ÎNTRECERILE 
LUPTĂTORI

S-a vorbit despre buna
întreținere și forPs’Țea rațională 
a echipamentului de impor
tant pentru desfăș.’irar^a unei 
intense activi/.ăți sp’°rtive. Era 
deci firesc ca zilele trecut*"' cînd 
am fost oaspeții Fabricii de ir? 
și cînepă din Păulești (comună 
care aparține de orașul Ploiești) 
să trecem și pe la magazia cu 
materiale a asociației sportive, 
despre care ni se snusese Ia con
siliul orășenesc UCFS că e... bo
gată. Dar... în loc de tricouri, 
chiloți sau maieuri, în rafturile 
micuței camere de la clubul în
treprinderii am găsit costume pen
tru echipa... artistică și instru
mente muzicale. Doar cîteva tri
couri rupte, cioraoi nîtlrdari și 
ghete de fotbal pline de noroi, 
aruncate pe jos, aminteau că 
acolo a existat cîndva o magazie 
de echipament SDOrtiv în valoare 
de aproape 10 000 lei.

— Unde sînt tenișii, 
mingile, șorturile ?, l-am 
pe loan Bănică, care 
trează de mai mult? ani 
lele și echipamentul 
sportive.

— Aici, ne-a răspuns cu seni- 
„ nătate tov. Bănică, arătîndu-ne 
< un dosar cu chitanțe.

— Bine, am zis (gîndindu-ne că 
poate a avut loc o recentă com
petiție pentru care s-a dat con- 

-curenților echipamentul necesar), 
îl primiți înapoi de 
atît de
de-ar 
starea 
poartă

supunem c<1 are toa>» ci Hanțele, 
însă' nu poale fi scutit de răspun
derea cei revine 
cum i 
ciației 
făcut

pentru moaul 
a manipulat bunurile aso- 

i sportive. laan Bănică a 
favoritisme, dînd adesea 

5‘Vj" mingi, tenișl, bluze și 
tricouri, I -î aprobiiT®3 f».”?*" 
liului asociației, șl creînd astfel 
teren prielnic pentru risipă și 
folosirea în scopuri personale a 
echipamentului.

Există, fără îndoială, și alte 
cauze care au generat lipsurile 
menționate. Trebuie amintit, în 
primul rînd, că de multă vreme 
nimeni din conducerea asociației

Finalele campionatului de lupte greco-romane al 
țării și concursul republican de primăvară la „libere", 
care au avut loc la Lugoj, au reunit Ia start peste 
300 de juniori din tonte regiunile țării. Cele două 
competiții au constituit totodată și o verificare a 
gradului de pregătire a tinerilor noștri sportivi vizați 
pentru campionatele mondiale de lupte (juniori) de 
la Haskovo (R. P. Bulgaria), din luna august.

De la început trebuie să remarcăm faptul că la 
„greco-romane", întrecerile s-au desfășurat la un 
înalt nivel, superior ediției din anul trecut a finale
lor campionatelor republicane. Gei 169 de concu
renți au dovedit o bună pregătire, executînd un 
mare număr de procedee tehnice. Dacă pînă acum 
lupta pentru întîietate se dădea doar între sportivii 
din^ regiunile București, Brașov și Banat, de astă 
data am constatat cu satisfacție prezența în finale 
a unor tineri luptători din orașele Rădăuți, Petroșeni, 
Tulcea, Găești și Tr. Severin, centre în care sportul 
luptelor a început să facă pași serioși spre afir
mare. O notă bună acordăm și concurenților din re
giunea Banat, care au obținut primul loc în cla
samentul pe regiuni, cu 47 de puncte.

V orbind* despre comportarea juniorilor de la „gre
co-romane se cuvine să amintim pe Gh. Berceanu 
(Electroputere Craiova), Gh. Pintilescu (Dinamo 
București), C. Feodorov (Flamura roșie Tulcea), V. 
Cenda (C.S.M. Reșița), Gh. Vărdaru (C.F.R. Timi
șoara), M. Civic (A.S.M.T. Lugoj) 
pus ca elemente cu 
menea, trebuie 
însuflețire a 
T. Gaiță (Tr.

îm- 
ase-

care s-au 
reale perspective. Dc 

și munca plină de 
antrenori

consemnată
unor ■ tineri

Severin), Gh. Gherasim (Rădăuți),
* Toma (Satu Marek I. Pintea (Ta. Mure.sk I. fo

cum sînt

nescu (Reșița), Gh. Toth (Timișoara) — pentru ridi
carea de noi elemente în sportul luptelor.

La „libere", finalele concursului republican de pri
măvară al juniorilor, spre deosebire de evoluțiile la 
„greco-romane“, ne-au arătat, în special, diferența 
de valoare care există între concurenți la unele ca
tegorii. De-a lungul întrecerilor, majoritatea spor
tivilor au fost prea puțin preocupați de executarea 
unor acțiuni specifice luptelor libere, preferind să 
utilizeze procedee de „greco-romane". Ei au fost insu
ficient pregătiți din punct de vedere tehnic, neinițiind 
intrări la gambe și coapse.

Am remarcat totuși comportările unor tineri talen- 
tați cum sînt V. Mihăilă și I. Vlădescu (Brașov), 
FI. Neicev și I. Iatagan (Tîrgoviște), T. Pancă și 
P. Andronache (București), E. Panait (Galați), V. 
Pînzaru (Suceava), S. Kașler (Deva), FI. Moț (Petrila). 
O mențiune specială reprezentativei orașului Bucu
rești, care a ocupat locul I în clasamentul pe re
giuni. Surprinzătoare a fost, în schimb, silaba evoluție 
a sportivilor dobrogeni.

Recentele competiții sportive la care au participat 
juniorii de la „greco-romane“ și „libere" ne-au ară
tat că tinerii noștri sportivi dispun de suficiente po
sibilități. Este necesar să se acorde, însă, o atenție 
sporită procesului de instruire, pentru însușirea de 
către sportivi a tuturor procedeelor specifice luptelor 
greco-romane și libere.

Pînă Ia C.M. de la Haskovo a mai rămas puțin 
timp, dar el trebuie folosit cu eficiență maximă pen
tru obținerea unor rezultate valoroase.

IU UI CLI ț.11
dar de ce 
la sportivi 
I— Măcar

chiar șl în 
bonuri care 

Idin anul trecut.
Am aflat că normatorul

IRădulescu, vopsitorul Constantin 
Tudorache, imprimertil Gh. Dum
bravă ș.a au de anul trecut In 

I folosință personală echipament,
‘ar alți salariați au luat tricouri, 

teniși sau chiloți în perfectă sta
re și le-au înapoiat uzate. Ceea 
ce e și mai grav 
o serie de 
stantinoale 

I asociației
Arsene

murdar ? 
veni înapoi 
aceasta, 
diverse

GH. CIORANU

l
I

e faptul că 
oameni ca Gh. Con- 

(fostul președinte al 
sportive), Constantin

ș.a. au plecat din fabrică 
cu saci de voiaj, tenișl și trl- 

Icouri împiumutate de la asocia
ția sportivă. Cine răspunde de 
înstrăinarea echipamentului res
pectiv? Tin proces verbal întoc- 

Imit de comisia de revizie la 15
ianuarie 1937, ne informează că 
din inventarul sportiv lipsesc ma
teriale si echipament în valoare 
de 4190 de lei. Magazionerul a

Iîncercat să ne explice, că are 
bonuri de Ta cei care au împru
mutat etiipiment, fiind aconerit 

4de eventuale,e pierderi. Să pie

I

I

_. „echipat" la magazia asociației 
sportive Textila Păulești

Desen de AL Clenciu

nu
pamentului, iar foile de lichidare 
sau rtransfer ale unor salariați 
încărcați' cu materiale sportive 
au fost semnate de cine a vrut 
și cine n-a vrut. Deși cunoșteau 
situația deplorabilă a echipamen
tului, membrii consiliului asocia
ției nu au luat măsuri pentru 
lichidarea deficiențelor semnalate 
de comisia de revizie încă la în
ceputul anului. Or fi așteptind, 
probabil, să mai treacă încă un 
an ? Poate consiliul orășenesc 
UCFS nu va fi de aceeași pă
rere

s-a interesat de soarta echi-

TR. IOANIȚESCU

Mure.sk


Aiar nu se poate fără antrenorul
Ad. Stănescu?

Vă invităm la
In aceste

care cc

-voie să
.. asupra utili- 

„uții prelungirii acti
vității pe zăpadă a 
schiorilor. Exemplul 
sportivilor francezi și 
austrieci (ei dețin, 
supremația in lume), 
care stau luni întregi 
in virf de munte Și 
se pregătesc cu asidu
itate cu multă vreme 
înaintea sezonului 
competițional și după 
încheierea acestuia, 
este elocvent și con
vingător. Iată de ce 
ne-am bucurat cind 
am aflat că, de acum, 
ți „alpinii" noștri au 
condiții de prelungire 
a perioadei de antre
nament pe zăpadă.

De fapt, elementul 
esențial — zăpada — 
exista și în anii tre- 
cuți pe Valea Albă, 
unde se și disputau 
concursuri in timpul 
verii. Ele erau, însă, 
organizate sporadic și 
constituiau mai mult 
un prilej de populari
zare a schiului in rîn- 
dul turiștilor amatori 
de un spectacol ine
dit. Schiorii erau ca
zați la Căminul Alpin 
din Bușteni (de unde 
aveau de „bătut" cale

nivelul
, moderne.

.An acest an, insă, 
prin grija F.R.S.B. și 
cu contribuția asocia
ției sportive Bucegi 
Sinaia, pe Valea Albă 
a fost construit un 
mic refugiu (cu capa
citate de 15—20 de 
locuri), chiar la mar
ginea pirtiei. Convinși 
de utilitatea unui ast
fel de adăpost, com
ponența lotului repu
blican de schi au 
muncit și ei cu rivnă 
pentru a grăbi ame
najarea refugiului. în 
plus, pe pantă a fost 
montat și un schi-lift 
portativ cu o lungime 
de 200 m.

Așa se face că în 
aceste zile, în care 
vara se face simțită 
din plin, schiorii noș
tri fruntași au putut 
fi văzuți antrenindu- 
se ca în plină iarnă, 
parcurgind cite 20—25 
de manșe de slalom 
special pe o pantă în
clinată, prin taluzuri 
foarte necesare desă
vârșirii tehnicii in 
condiții dificile de pre
gătire. Mai mult chiar, 
au fost organizate și 
două concursuri, ur
mărite cu viu interes 
de numeroși iubitori 
ai muntelui și ai 
schiului. „Cupa Va-

„pecia- . 
regiunii Pio- I 

,„i pe un traseu de • 
250 m „împănat" cu ■ 
30 de porți, a fost I 
âștigată de Cornel Tă
băraș (Carpați Șina- | 
ia), urmat de Dorin I 
Munteanu (A. S. Ar
mata Brașov) ți de g 
Dan Cristea țCarai- | 
mânui Bușteni), iar 
„Cupa A. S. Armata I 
Brașov" (disputată pe | 
un traseu de 300 m, 
cu 34 de porți) a re- | 
venit lui Dan Cristea, | 
clasat înaintea lui 
Marin Focșeneanu I 
(Carpați Sinaia) ți » 
Cornel Tăbăraș, In- . 
trecerile, la care au g 
participat 23 și, res- ■
pectiv, 21 de concu- 
renți, au scos în relief 
eficacitatea pregătirii 
prelungite pe zăpadă.

„Refugiul schiori
lor", cum a fost bote
zată căbănița din Va
lea Albă, rămîne des
chis pentru sportivi 
cit va dura zăpada. 
Mai trebuie doar ca 
antrenorii și schiorii 
secțiilor de pe Valea 
Prahovei și din Bra
șov să folosească pri
lejul oferit și, astfel, 
să-i vedem la fiecare 
sfîrșit de săptămînă 
pe schiuri, păstriiui 
cit mai mult contactul
cu zăpada după care 
tinjesc uneori chiar 
și in timpul iernii.

D. STANCELESCU

Centre de inițiere in sport 
și de pregătire pentru /. C. F.

Clubul sportiv școlar organizează în perioada de la 
10 iulie—30 august o serie de centre de inițiere în 
atletism, gimnastică, baschet, scrimă, rugbi și volei.

în același timp, între 15 iulie și 25 august se orga
nizează și cursuri de pregătire pentru eandidații în

scriși Ia concursul de admitere la Institutul de cultură 
fizică (seciia fără frecvență).

înscrierile — în ambele cazuri — se primesc pînă 
la 10 iulie, la sediul clubului din Aleea Ștrandului 
nr. 2 (punct de reper — ștrandul Tineretului}. Pentru 
relații suplimentare: telefon 18.20.18.

A fost odată ca niciodată !... A fost 
odată în Timișoara (șl sînt 20 de ani 
de atunci) o mare echipă de polo 
cu jucători de „14 Karate !“ Cei ce 
urmăresc de mai mult timp activi
tatea din natațla noastră își mai 
amintesc, probabil, că in acea vreme 
nu exista în țară o altă formație 
care să poată rezista cît de cît in 
fața j.L.S.A.-ej. Exeelenți tehnicieni, 
poloiștil timișoreni, de 4 ori conse
cutiv campioni ai țării, erau extrem 
de bine cotat! și în activitatea inter
națională, „7“-le bănățenilor coniun- 
dindu-se adesea cu echipa noastră 
reprezentativă.

Anii insă au trecut și o dată cu 
el faima formației U.S.A, s-a des
trămat. A dispărut parcă șl acel en
tuziasm care-i aduna pe tinerii timi
șoreni în jurul piscinei de unde por
neau mai în fiecare an nu numai 
jucători de polo talentațl, dar și 
înotători de bună valoare. Ce a mai 
rămas din celebrul (și nu-1 nici o 
exagerare în această apreciere) 
„team- bănățean ? O formație mo
destă, o adevărată umbră a înain
tașei sale, care reprezintă culorile 
asociației sportive industria lînii.

Echipa „pregătită" de Adalbert Stă
nescu a coborit încet, dar sigur, 
scara ierarhiei naționale, zbătîndu-se 
pentru a evita, mal în flecare an, 
retrogradarea din prima categorie.

Ea o primă vedere s-ar părea cfi 
problema afectează cel mult condu
cerea asociației respective, care de 
ani de zile cheltuiește (după păre
rea noastră în mod nejustiticat) zeci 
și zeci de mii de lei pentru susți
nerea acestei echipe fără nici un tel 
de perspectivă. Am greși Insă dacă 
ne-am limita doar la acest cadru.

Să nu uităm că £n Timișoara, ca 
de altfel în întreaga regiune Banat, 
există o mare tradiție în acest sport, 
iar tineretul dovedește reale aptitu
dini în practicarea înotului sau a 
jocului de polo. Or, pentru a dovedi 
acest lucru nu trebuie sâ mergem 
pînă la Reșița, centru puternic al 
natației românești, sau la Arad, unde 
de bine de rău s-au mai ridicat 
eițiva tineri talentați care au fost 
selecționați pentru reprezentativa de 
tineret. Cel mai bun exemplu ni-1 
oferă chiar orașul de pe Bega, unde 
a crescut Vasile Costa, la ora ac
tuală braslst de valoare mondială ; 
a crescut și s-a pregătit în aceleași 
vitrege condiții (lipsa unei piscine 
acoperite) pe care le-au avut la dis
poziție și jucătorii de polo. Iată deci 
că laitmotivul lipsei condițiilor ma
teriale (în acest caz) nu mai poate 
sta în picioare pentru a explica re
gresul poloiștilor timișoreni. Șl re
gres este încă puțin spus, pentru că 
mergînd mal departe pe această linie 
vom putea aștepta mult și bine pină 
cînd se va forma din nou o bună 
formație de polo timișoreană, care să 

poată oferi măcar un singur jucător 
echipelor noastre reprezentative.

Chiar și un profan in materie nu 
ar putea gîndi că la ora actuală în 
Timișoara nu ar mai putea apare un 
portar de talia iui Normau sau un 
fin tehnician și abil tactician cum 
a fost Torok. Dar pentru aceasta este 
nevoie de o preocupare foarte seri
oasă, de COMPETENȚĂ și PASIUNE.

De ani de zile conducerea tehnică 
a formației este încredințată antre
norului Âd. Stănescu, care — trebuie 
s-o recunoască și consiliul asociației 
respective — a dus o viată dulce, 
fără griji deosebite, fără vreo preo
cupare de a readuce echipa în plu
tonul fruntaș al poloului românesc, 
fără vreun interes de a crește jucă
tori tineri, capabili să ne reprezinte 
în întreceri internaționale. Singura 
sa grijă a fost ca echipa să nu re
trogradeze I înfrîngerile severe din 
deplasare (unde, vezi doamne, n-ai ce 
să mai faci) erau dublate de victorii 
chinuite pe teren propriu, unde scan
dalul și incitarea publicului erau 
metodele cele mai des folosite pen
tru intimidarea arbitrilor ’.... (a se 
vedea și recentul caz din meciul 
cu Rapid București).

Și la toate aceste lucruri conduce
rea asociației Industria linii a asis
tat impasibilă, aeordîndu-i credit în 
continuare antrenorului Stănescu. 
Oare nimeni nu a sesizat de atâția 
ani că pregătirea (dacă poate fi nu
mită așa) acestei echipe este neco
respunzătoare ? Nimeni nu și-a dat. 
încă seama că fără un antrenament 
zilnic, fără a Întrona un regim de 
muncă bazat pe disciplină și conștiin
ciozitate nu se va putea realiza nici
odată o performanță ?

Surprinzător este și faptul că forul 
de conducere al sportului bănățean, 
Consiliul regional al UCFS, a privit 
cu multă indulgență comoditatea 
acestui antrenor, lipsa sa de pasiune 
profesională, căutînd prin fel de fel 
de explicații să justifice lipsa unor 
hotărîri intransigente pentru reme
dierea lipsurilor : „Ce să facem ? 
Dacă Stănescu nu ar mai antrena 
această echipă, ar dispare jocul de 
polo din Timișoara :?I“

Oare chiar așa stau lucrurile ? 
Oare s-a uitat complet că în acest 
oraș mai există și alți foști sportivi 
de valoare, de ale căror păreri nu 
s-a ținut seama mai niciodată și 
care în orice caz ar putea realiza 
mai mult decît actualul antrenor al 
echipei ? Să le dăm posibilitatea 
să-șî încerce și ei forțele 1

Convingerea noastră ’ este că soarta 
poloului timișorean nu poate atîrna 
de numele lui Ad. Stănescu, ci de 
cu totul alte lucruri. De faptul că 
piscina timișoreană poate fi folosită 
(nu numai pe hîrtie, așa cum este 
la ora actuală) pentru 5—6 antrena
mente săptămânale, sau de faptul eă 
în eînui echipei — măcar în ceasul 
al 12-lea — trebuie întronată disci
plina, obișnuința unei pregătiri con
știincioase.

Și mai este ceva. Pentru a avea 
o bună echipă de polo trebuie să ai 
în primul rînd înotători buni. Iar 
acest lucru nu se va putea realiza 
atîta timp cît secțiile de înot din 
oraș nu vor fi sprijinite mai puter
nic, astfel ca ele să poată oferi pe
riodic secției de polo de la Indus
tria lînij elemente capabile să con
tribuie la redresarea echipei. De 
aceste lucruri trebuie să se convingă 
în primul rînd tovarășii din condu
cerea asociației respective, care au 
tolerat acest „dolce far niente* din 
cadrul echipei de polo, și apoi bi
roul Consiliului regional al UCFS, 
căruia îi revine datoria să salveze, 
iu extremis, ce se mai poate salva...

AD. VASILIU

ALB Șl NEGRU
POATE LA... TOAMNA !

Cu una din ultimele „poște" 
am primit ți o scrisoare din 
Buzău, semnată de luptătorii 
asociației sportive Rapid.

Ne spun tinerii sportivi pă
sul lor cel mare. Nu mai au 
unde să se antreneze. Din 
scrisoare aflăm că sala de 
sport ba e încuiată, ba deschi
să, dar... nu pentru luptători. 
Să nu exagerăm I Cite o dată 
— atunci cînd vor(?l) - praf, 
de ed. fizică Paul Voica și 
directorul școlii profesionale, 
tovarășul Costîcă Cazan, 
dau... aprobare pentru antre
namente. Dar, numai cînd 
vor ! Și, se pare, că nu prea 
au deseori astfel de momente 
de... slăbiciune.

Acum lucrurile s-au „aran
jat”. Tovarășul director le-a spus 
luptătorilor - elevi ai școlii — 
că s-au terminat cursurile și— 
o să mai vedem la toamnă 1

S-or fi nu mă rînd toamna bo
beai, dar pînă atunci luptă
torii elevi din Buzău se află 
în poziția de „tuș", l-a biruit 
directorul I...

2100 DE LEI 
PENTRU UN- PUNCT!

înaintea meciului de catego
ria C dintre Minerul Baia Sprie . 
și Metalul Copșa Mică au avut 
loc — după cum ne relatează 
corespondentul nostru - ciu- ■ 
date... tratative. „Avem niște 
bani și ne trebuie un punct" 
— ziceau cei din Copșa Mică. 
„Rezultatul va fi decis pe te
ren" — răspundeau ferm cei 
din Baia Sprie.

Primul eșec nu i-a descura
jat pe conducătorii echipei Me
talul. Nu se „aranjează' cu 
„șefii", poate că merge cu ju
cătorii. Portarul Vlad Solomon 
și alți doi apărători ai echi
pei din Baia Sprie au fost 
„ținta". Cîte 700 de fiecare 1 
„încăpățînați", jucătorii au re
fuzat, însă, tîrgul. La pauză, o- 
ferta a fost reînnoită : „Băieți, 
2100! Sînt bani buni!"

Nimic I Metalul Copșa Mică 
a pierdut cu 1—2. Dar, a ră
mas cu... banii. Am vrea să 
credem că cei 2 100 de lei (de 
unde provin ? cum au fost con
tabilizați ?) vor fi folosiți 
pentru scopuri mai nobile și 
mai cinstite.

„RĂSPUNS" LA CRITICĂ...
Nu de mult, ziarul regional 

„Flamura Prahovei" a criticat 
Consiliul orășenesc UCFS Tîr- 
goviște (președinte Gh. Apa- 
chiței) pentru starea deplora
bilă în care se află arena — 
și, în special, pista de popice 
la amenajarea căreia mai 
multi muncitori metalurniști din 
oraș au lucrat cu tragere de 
inimă în timpul lor liber.

In loc să ia măsuri pentru 
îndreptarea situației, tovarășul 
președinte Apachiței a interzis 
antrenamentele la arenă 1 Ca 
să dispară urmele neglijențe; 
lor. Toți popicarii fîrgovișteni 
au fost astfel doborîți dintr-o 

^ingură... măsură.

NOI SÎNTEM 
SPORTIVI... UITAȚI !

Intr-o scrisoare adresată re
dacției, loan Gaboș, un iubi
tor al sportului din satul Șieu- 
Sfîntu, raionul Bistrița, ne re
latează că de aproape șase 
ani Sfatul popular al comunei 
Sîntereag a dat altă folosință 
frumoasei baze sportive - al
tădată mîndria celor din Șieu.

De zeci de ori, de-atunci, ti
nerii au făcut demersuri la 
Sfatul popular și la conduce
rea cooperativei agricole de 
producție pentru a li se repar
tiza un teren, cît de mic, unde 
să poată practica diferite 
sporturi. Singurul răspuns „con
cret" al tovarășului președinte 
al C.A.P. (Ilie Horincar) a fost 
acesta : „Faceți o echipă cu 
cei din Sîntereag și atunci pu
teți să jucați pe terenul lor". 
E o soluție, tovarășe președin
te, dar pînă la Sîntereag sînt 
șase kilometri. Nu vi se pare 
că e cam mult ?

Ce-ar fi sâ se găsească alte 
posibilități pentru ca și acești 
sportivi... uitați de toți să 
poată juca fotbal, handbal sau 
volei fără să facă pentru a- 
ceasta (șase și cu șase) 12 km 
pe jos ?

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE

șl DAN GÂRLEȘTEANU 
după scrisorile corespon

denților noștri



Qiclism

V. Burlacii—campion de semifond
Prima finală de 

campionat repu- 
blican la ciclism 
pe acest an s-a în
cheiat cu o surpri
ză. VASILE BUR
LACU (STEAUA) 
•— specialist în 
probele de pistă 
■— a reușit să în
vingă puternica 
garnitură a fondiș- 
tilor dinamoviști, 
cîștigînd la capă
tul celor 54 de 
ture (59,4 km) 
titlul de campion 
național. Este un 
mare merit al a- 
cestui ciclist se
rios. în ultima 
vreme el... pendu
lează între pistă 
și șosea, reușind 
să cîștige la fond 
datorită calităților 
de sprinter (cu
mulate în întrece
rile pe ovalul de 
beton) și la velo
drom — gratie re
zistenței pe care 
o realizează în
probele

o 
ar 
de

Este
care
dea

C. Ciocan, 
atacă (de

lalonat de Mircea Virgil, 
această dată cu 

anul din viraje.
succes...)

Unde mergem ?
duminică

'® CANOTAJ : Lacul Herăstrău, de Ia ora 
16,30: „Cupa Școlii sportive nr. 1*.

'• LUPTE : Patinoarul „23 August", de la orele 
11 și 17 : Concursul internațional de lupte greco- 
romane.

• IAHTING : Lacul Herăstrău, de Ia ora 10 : 
„Cupa Electriaa' (clasele finn și snaip).

• ATLETISM: Stadionul „23 August", de la 
orele 9 și 17 : campionatul Capitalei.

© POLO : Ștrandul Tineretului, de la ora 12 : 
Steaua - Rapid, meci în campionatul categ A.

© FOTBAL : Stadionul Republicii, de la ora 
18 : Universitatea Cluj — Rapid București (finala 
camp, republican de juniori) ; de la ora 20 : 
Foresta Fălticeni — Steaua (finala „Cupei Româ
niei") ; Stadionul Dinamo, de la ora 12,45:
Dinamo Victoria Buc. - Flacăra roșie Buc. („Cupa 
de vară") ; Teren Laromet, de la ora 12,30 :
Rapid C.F. București — Metalurgistul București 
(„Cupa de vară").
• LUPTE : Patinoarul „23 August", de la ora 9: 

Concursul internațional de lupte greco-romane.
• ATLETISM: Stadionul „23 August", de la 

orele 9 și 17 : campionatul Capitalei.

fiENIS I DE MASA'

de fond, 
îmbinare 

itrebui să 
gîndit multora dintre

tehnicienii noștri, mai ales că 
nu este vorba de „oul Iul Go
lumb", ci de o practică uzitată 
în multe țări.

Cursa seniorilor a început în 
nota de dominare a dinamoviști- 
lor. Ciocan, Ziegler și Ciumeti a- 
cumulau puncte și se părea că 
titlul va fi disputat în... familie. 
Poare și ei au crezut așa, negli- 
jind puterea singurului adversar 
redutabil : reprezentantul clubu
lui sportiv Steaua, Vasile Burlacu. 
Altlel, nu-mi pot da seama de ce 
l-a u lăsat singur pe Ciocan în 
duelui cu Burlacu. Rarele inter
venții ale lui Ciumeti n-au fost 
suficient de hotărîte. Finalul în
trecerii a însemnat o luptă acerbă 
Intre cei doi competitori. C. Ciocan 
conducea în turul 50 (după 24 de 
sprinturi) cu două puncte. Urma 
un sprint decisiv pentru configu
rația clasamentului. Dinamovistul 
n-a rezistat însă nervilor și a in
trat prea tare în virajul dinain
tea sprintului 25 și, firește, a că
zui. Lupta era practic încheiată. 
Vasile Burlacu nu mai avea nici 
un contracandidat serios in dispu
ta pentru primul loc. Ar fi insă

seama aces- 
lui Burlacu.

greșit să punem pe 
tui accident victoria
Aceasta pentru faptul că în fina
lul cursei campionul a fost mai 
„proaspăt” și, poate, ar fi tran
șat lupta în favoarea sa chiar 
dacă C. Ciocan n-ar fi căzut. La 
juniori mari,' ION FLOREA (OLIM
PIA) a cîștigat relativ ușor. Dis
puta juniorilor mici a scos în 
evidență dîrzenia Iui MIRCEA 
NICOLESCU care a ținut să-și 
facă cadou de ziua sa (vineri a 
împlinit 17 ani) titlul de campion!

Seniori : 1. V. BURLACU (STEAUA 
— antrenor I. Gociman) 38 p — cam
pion republican ; 2. C. Ciocan (Di
namo) 37 p; 3. N. Ciumeti (Dinamo) 
32 p; 4. W. Ziegler (Dinamo) 27 p ; 
5. Oh. Suciu (Dinamo) 24 p; 6. I. 
Ardeleanu (Steaua) 18 p.

Juniori mari (28 de ture, 30,8 km) : 
1. ION FLOREA (OLIMPIA 
nor Marin Niculescu) 22 p - 
republican ; " * - - -
Ploiești) 
sp. 1) 15

Juniori 
MIRCEA 
antrenor 
campion 
doran (C.S.6. Brăila) 16 p; 
cociu (C.S.M. Cluj) 8 
pe șoseaua București — Ploiești (va
rianta Buftea), km 22, de la ora 9, 
tinala campionatului republican de 
contratimp pe echipe și tinala con
cursului republican pentru posesorii 
bicicletelor de turism.

Debut victorios 
în competiția 
de la Belgrad

BELGRAD, 30 (prin telefon). — 
Astăzi au început întrecerife tra
diționalului turneu internațional 
masculin de handbal dotat cu 
„Trofeul Tajmaidan" în primul 
meci s-au întilnit formațiile re
prezentative ale României Ș* 
R. F. a Germaniei. Victoria a re
venit, pe merit, handbaliștilor fi?-- 
mani cu scorul de 11-8 (5-3).

Punctele au fost înscrise de 
Guneș (3), lacob (3), Gruia (2), 
Costache II, Nica, Popescu (Ro
mânia) și de Munck (3), Haeger 
(2), Franck, Groning, Goertz 
(R.F.G.). Pînă la închiderea ediției 
nu ne-a parvenit rezultatul ce
luilalt meci (Iugoslavia — Bul
garia). Sîmbătă, echipa noastră 
întîlnește formația Bulgariei, iar 
duminică, în ultima zi a ‘turneului, 
reprezentativa Iugoslaviei.

A început turneul internațional pentru juniori
CLUJ, 30 (prin telefon, de la trimi

sul nostru). Cei mai buni juniori de 
tenis de masă din cinci țări — Ro
mânia, Cehoslovacia, Ungaria, R.D. 
Germană, Bulgaria — participă, în 
sala Cluj ana, la un interesant turneu 
internațional, organizat cu o lună 
înaintea „Criteriului european de ju
niori" din Danemarca. După evolu
țiile primei zile, pot fi consemnate 
comportările lui Fleisinger, Turai 
(Cehoslovacia), Bankuti (Ungaria), 
Vater (R.D.G.), Doboși (România).

Competiția pe echipe se termină 
sîmbătă dimineață, cînd urmează să 
înceapă turneele individuale preli
minare — patru serii a cîte 8w jucă
tori si patru serii a cîte 6 jucătoare. 
La încheierea meciurilor din aceste 
seri vor avea loc turneele finale 
nontrtU stabilirea clasamentului locu
rilor 1 Și 5—8 atît la băieti cît Și 
la fete. întrecerile- iau sfîrșit dumi
nică sei?ra-Rezulta*6 tehnice: echipe băieți: 
România A (Doboși 2 v, Lazăr 2 v. 
sfmandan 1 v) - România B (Ma- 
covei 1 v st'e,lan' Doru> 5—1 : But- 
garia (Darnian<ov 2 v, Markacev 2 v, 
Liiev 1 v) — Remania A (Doboși 3 v. 
Preda. Lazăr) 5-7; Ungaria -R.D 
Germană 5-1 ; R.D. Germana (Ullrich

2 v, Vater 2 v, Rescher 1 v) — Ro
mânia B. (Stelian, Macovei, Doru) 
5—0; Cehoslovacia — Bulgaria 5—1; 
echipe fete : România A — Bulgaria 
3—0: Toma — Neikova 2—1, Crișan — 
Dafova 2—0, Crișan, Toma — Nei
kova, Dafova 2—o’; România A — Ro
mânia B 3—0; Cehoslovacia — Ro
mânia B 3—0 : Grofova — M. Corodl
2— 0, Kettnerova — Spiridon 2—0, 
Grofova, Kettnerova — M. Corodl, 
H. Corodl 2—0 ; Cehoslovacia — R.D. 
Germană 3—0 ; Ungaria — Bulgaria
3— 1 ; Ungaria — R.D. Germană 3—1.

C. COMARNISCHI

Qupte

în așteptarea primului sunet 

de gong al „internaționalelor"
(Urmare din pag. 1)

Programul (unicului 
in Româniți 

ui echipei masculine 
a franței

Așa cum am anunțat cu cîteva 
zile în urmă, așteptăm vizita 
echipei masculine de volei a 
Franței, care sosește la București 
săptămîna viitoare, în seara zi
lei de marți. Ea întreprinde un 
turneu de 15 zile în țara noastră, 
prilejuind, între altele, și ultima 
verificare a reprezentativei de ti
neret a României, care va parti
cipa la întrecerea „speranțelor 
olimpice", din R. D. Germană, de 
la 10 la 15 iulie.

Programul turneului în Româ
nia al voleibaliștilor francezi a 
fost definitivat. Oaspeții vor sus
ține primul joc în Capitală, 
miercuri 5 iulie, cu începere de 
la ora 18, pe terenul Progresul 
(str. Dr. Staicovici), în compa
nia echipei de tineret a tării 
noastre. La București echipa Fran
ței va mai juca două meciuri : 
joi 6 și vineri 7 iulie, pe același 
teren și începînd de la aceeași 
oră ca miercuri, cu selecționata 
de seniori a României și apoi, 
din nou, cu aceea de tineret.

în continuare, voleibaliștii fran
cezi vor evolua în trei orașe din 
provincie, și anume, la Bacău, 
la Constanța și la Ploiești : în 
zilele de 9 și 10 iulie, două par- 
Itide la Bacău cu echipa de ca
tegorie A Viitorul ; joi 13 și 
sîmbătă 15 iulie, două meciuri, 
la Constanța, cu proaspăta pro
movată în „A", Farul ; în fine, 
marți 18 iulie, echipa masculină 
de volei a Franței va întîlni la 
Ploiești formația locală de cate
gorie A Petrolul.

— antre- 
.   _ campion

2. Ion Miculan (Voința
16 p; 3. P. Ivănescu (Șc.
P.
mici (14 ture, 15,4 km) : 1. 
NICOLESCU (STEAUA — 

Constantin Volcu) 25 p — 
republican ; 2. Cristian Tu- 

.. .............. 3. M. Ba- 
p. Miine

HRISTACHE NAUM

■ In
• PE STADIONUL „23 AUGUST"

Cu un an înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Ciudad de Mexico, 

i sezonul competițiilor internațio- 
i nale europene este dominat de 

desfășurarea celei de-a Il-a edi
ții a „Cupei Europei", concurs pe 
echipe, care angrenează majori
tatea reprezentativelor naționale 
de pe continent.

Întrecerile se desfășoară și în 
i acest an în trei etape : prelimi- 
| nariile (care au și avut loc la 
i Copenhaga, Dublin și Atena), se- 

mitinalele (programare la 16 iu
lie — fetele și 22—23 iulie —- 
băieții) și finalele (Kiev : 15 sep
tembrie — fetele, 16—17 septem
brie — băieții).

Competiția masculină are pre
văzute, prin regulament, trei 
grupe semifinale : Stockholm: 
U.R.S.S., R. D. Germană, Suedia, 
Finlanda, Norvegia și .Olanda; 
Ostrava: Cehoslovacia, Franța, 
Polonia, Italia, România și Bel
gia ,• inSr-o localitate din R.F.G.: 
R. F. a Germaniei, Anglia, Unga
ria, Iugoslavia, Bulgaria și Gre
cia. Piimele două clasate din fie
care grupă se califică pentru în
trecerea finală. In programul con- 
cut surilor figurează toate probele 
olimpice, mai puțin decatlonul, 
maratonul și marșul. Fiecare e- 
chipă este alcătuită din cite un 
atlet de probă.

Semifinalele feminine se des
fășoară, de asemenea, pe trei 
grupe: Oslo: U.R.S.S., Anglia, 
România, Suedia, Danemarca și 
Norvegia ; o localitate din Italia : 
Belgia, Bulgaria, Italia, R. D. Ger
mană, Ungaria, Austria; o loca
litate din R.F.G.: R. F. a Germa
niei, Franța, Polonia, Cehoslova
cia, Iugoslavia, Albania. în pro
gram sint înscrise toate probele 
olimpice, mai puțin pentatlonul.

Finalele campionatului șceliu
ORAȘUL GH. GHEORGH1U- 

DEJ 30 (prin telefon). — în lo
calitate se dispută în mijlocul unui 
interes deosebit (peste 2000 de 
spectatori la fiecare reuniune) fi
nalele campionatului republican 
școlar de handbal. Meciurile au 
loc zilnic pe terenul Liceului nr. 
1 — excelent amenajat — fu.rni- 
zînd dispute de un foarte bun nivej 
tehnic.

Dintre cele 12 echipe finaliste

s-au detașat pînă în prezent, după 
trei zile de întreceri — reprezen
tativele Liceului nr. 2 Ploiești și 
Liceului nr. 4 Timișoara la fete, 
Liceului Mihai Viteazu București 
și Liceului nr. 4 Timișoara la 
băieți. Competiția se încheie du
minică cînd vor fi cunoscute noile 
echipe campioane școlare ale țării.

GH. GRUNZU — corespondent

actualitate: „Cupa Europei"
CONCURS DE SELECȚIE A ATLEȚILOR ROMÂNI

DINU PIȘTALU

Clasamentele generale, atît la 
fete cît și la băieți, se fac acor- 
dîndu-se 6 p pentru focul 1, 
5 p — II, 4 p — III... 1 p — VI.

Prima ediție a „Cupei Europei 
— Bruno Zauli" (denumită astfel 
în memoria inițiatorului ei, fos
tul președinte al Comitetului atle
tic european) s-a desfășurat în 
anut 1965. Cu acest prilej una 
dintre semifinalele competiției fe
minine a avut loc la Constanța 
(U.R.S.S. și R.F.G. cîte 53 p, Ro
mânia 49,5 p, Iugoslavia 25,5 p, 
Norvegia 25 p, Austria 24 p). Fi
nalele competiției s-au desfășurat 
in R. F. a Germaniei și au dat 
cîștig de cauză reprezentativelor 
sovietice: fete: 1. U.R.S.S. 56 p,

2. R.D.G. 42 p, 3. Polonia 38 p. 
4. R.F.G. 35 p, 5. Ungaria 32 p, 
6. Olanda 25 p ; băieți: 1. U.R.S.S. 
86 p, 2. R.F.G. 85 p, 3. Polonia 
69 p, 4. R.D.G. 69 p, 5. Franța 
60 p, 6. Anglia 48 p.

★
în vederea alcătuirii echipelor 

României pentru „Cupa Europei", 
cu prilejul campionatelor Capita
lei au fost invitați să participe, 
în afara bucureștenilor și alți 
atleți ai lotului republican. între
cerile se vor desfășura astăzi și 
miine, pe stadionul „23 August", 
de la orele 9 și 17. Cursa de 
20 km marș va avea loc miine, 
de la ora 7, în împrejurimile sta
dionului Tineretului.

dv. constituind un util schimb de 
experiență pentru toți participan- 
*ji înaintea C.M.

După jiK'.'P de baschet, pe iarba 
proaspăt cosită, grupui ptători- 
lor sovietici, elvețieni și ' tinlan- 
dezi și-a continuat antrenamen
tul...

★

Un scurt popas l-am făcut apoi 
în mijlocul sportivilor noștri. Cam
pionul european SIMION PO
PESCU ne-a spus : „Știu că voi 
avea adversari dificili la cat. 
63 kg și de aceea m-am pregătit 
temeinic. Doresc să confirm bu
nele aprecieri de la Minsk, cînd 
am cucerit titlul continental". 
ION BAC1U: „Lupta pentru în- 
tîictate se anunță deschisă. Vreau 
să dovedesc că pregătirea pe 
care am făcut-o pînă acum n-a 
fost zadarnică".

★

în holul hotelului „Union" 
l-am întilnit pe campionul mon
dial F. Stange (R.F.G.) și pe an
trenorul sovietic A. Kolesov. Iată 
ce ne-au declarat ei : F. STANGE: 
„De România mă leagă frumoase 
amintiri. în 1955, la București, am 
susținut prima mea întîlnire in
ternațională cu D. Pîrvulescu. în
tre timp am cîștigat de 12 ori 
titlul de campion al R. F. a Ger
maniei și am cucerit titlul de 
campion mondial la Toledo (cat. 
57 kg). Actuala ediție a „inter
naționalelor" României este un 
foarte bun prilej de pregătire, ofe
rind sportivilor posibilitatea acli
matizării cu mediul și atmosfera 
viitoarei ediții a „mondialelor" 
din septembrie". A. KOLESOV i 
„Pentru noi fiecare concurs re
prezintă o etapă în cadrul pre
gătirii în vederea J.O. din Mexic. 
Echipa cu care ne prezentăm Ia 
București este tînără, dar capa
bilă să obțină rezultate valoroa
se. Considerăm acest concurs in
ternațional interesant, de o va
loare ridicată, care va folosi tu
turor echipelor pentru definitiva
rea Ioturilor tn vederea CAI. 
Sportul luptelor în România a 
înregistrat în ultimii ani un mare 
progres. Aveți luptători tineri și 
talentați ca I. Baciu — căruia îi 
prevăd un mare viitor, S. Po
pescu — dotat cu mari calități 
de voință și N. Martinescu —• 
care reprezintă idealul luptătoru
lui modern, bazat in permanență 
pe ofensivă".

★
Întîlnirile vor avea loc pe pa

tinoarul artificial „23 August" 
sîmbătă de la orele 11 și 17, iar 
duminică de Ia ora 9.



O inedită finală a „Cupei României": 
categoria C (Foresta Fălticeni) - categoria A 

(Steaua București)
Așadar, mîine, pe stadionul Re

publicii, cu începere de la ora 20, 
finala „Cupei României* : FO
RESTA FĂLTICENI — STEAUA 
BUCUREȘTI, care înseamnă 
totodată încheierea sezonului ofi
cial 1966—1967.

Dacă prezența Stelei în meciul 
decisiv al Cupei se înscrie pe li
nia comportării bune avute de-a 
lungul anilor în această competiție 
(dovadă cele 9 prezențe anterioa
re în finală și cele 7 ediții cîști- 
gate), în schimb, Foresta Fălticeni 
(isprava ei bate toate recordurile) 
aduce în finală, pentru prima dată 
în istoria Gupei, o echipă din ca
tegoria G. Drumul formației mol
dovene în această competiție e 
demn de subliniat : 2—1 cu Vic
toria Roman, care a promovat de 
curînd în B, 4—1 cu Viitorul 
Botoșani, 1—0 cu Dinamo Bacău, 
proaspătă promovată în categoria 
A, 1—0 cu Steagul roșu, 0—0 cu 
Politehnica Timișoara și 1 — 1 cu 
C.S.M.S. Am ajuns la cel mai 
mare rezultat, cel mai proaspăt : 
1—0 cu campioana țării, Rapid 
București !

FORESTA FĂLTICENI a par- 
ticipat in acest an în categoria 
G, seria Est. Este o echipă de 
niijloc, ocupînd locul VI în cla
sament și avînd următorul! bilanț :

„Ce vrei, dom’ie, 
am mincat bătaie! i

Vreți nur'ai
să brr

Poșta
trine
r

eșec >i- 
hai t*. »>ar mai l j îi
SUP ^cează ani putea spune
pe cei ce .ubesc Rapidul, atitudini de 
genul aceleia pe care a avut-o Ion lo- 
nescu, a doua zi după penibila po
veste de la Bacău. întrebat de un 
suporter — „Puiule, cum a fost 
posibil așa ceva ?“ — lonescu a 
răspuns iritat: „Ce vrei, dom? le, am 
mincat bătaie ! Vreți numai să batem?'* 

Regretăm că spațiul nu ne permite 
să reproducem toată scrisoarea su
porterului în chestiune, tov. Constan
tin Albu, șef de serviciu în M.I. Ch. 
Dar, măcar finalul ei este bine să 
fie cunoscut de lonescu și de către 
ceilalți jucători ai Rapidului:
\ Dragă Puiule, nu știu dacă tu 

și coechipierii tăi mai aveți în fața 
ochilor acea manifestație de masă 
din seara cînd ați devenit campioni* 
manifestație pe care am urmărit-o din 
balconul blocului unde locuiesc, pînă 
noaptea tîrziu, și la care m-am 
alăturat și eu cu familia și cu cei
lalți locatari din bloc, ieșind în bal
con cu torțe aprinse.

Nu știm ce ați simțit voi, acum 
cînd veniți de la Bacău, după o 
înfrângere rușinoasă. Cred că era bine 
ca toți cei care v-au făcut acea de
monstrație cînd v-ați întors da ia 
Ploiești să vă fi primit și acum in 
Gara de Nord. Și sînt curios dacq 
toți ați fi răspuns așa cum miai 
răspuns tu, Puiule**, 

V-ați depus buletinele pentru concursul Pronosport de mâine ?
După cum se știe, în cadrul premiului excepțional de 

75 000 lei acordat la fiecare concurs PRONOSPORT se 
atribuie și cîte un autoturism.

Concursul PRONOSPORT de mîine vă oferă posibilita
tea cîștigării unui autoturism „MOSKVICI 408“ cu 4 faruri 
plus 23 000 iei în numerar în afara premiilor obișnuite în 
bani.

în atenția participantilor la concursul PRONOSPORT 
de mîine duminică 2 Iulie 1967.

întrucît echipa FORESTA FĂLTICENI susține împreună 
cu Steaua finala Cupei României, meciul II ; Foresta Făl
ticeni — Chimia Suceava din programul concursului 
Pronosport nr. 26 de mîine duminică 2 iulie a.c. se anu
lează.

Toate variantele vor primi rezultat exact.
Iată acum programul concursului Pronosport nr. 27 din 

9 iulie 1967 : 1 : Chimia Suceava — Metalul Rădăuți ; II : 
Foresta Fălticeni — Minobrad Vatra Dornei ; III : Victo
ria Roman — ceahlăul Piatra Neamț ; IV : Textila Buhuși 
— Petrolul Moinești ; v : Metalul Buzău — Metalul Tîr- 
goviște : VI : Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni : VCf : 
Gloria C.F.R. Galați — Oțelul Galați ; VIII : Ancora Ga
lați — Progresul Brăila ; IX : Electrica Constanta — Por
tul Constanța ; X : Stuful Tulcea — i.M.U. Medgidia ; XI:

Metalurgistul București — Dinamo Victoria ; XII : Elec- 
troputere Craiova — Autorapid Craiova ; XIII : victoria 
Tg. Jiu — Progresul Strehaia.

LOTO DIN 30 IUNIE 1967
89 87 17 67 76 3? 2 39 86 81 53 7 

FOND DE PREMII y 849 618 lei
Tragerea următoare va avea loc vineri 7 iulie 1967 la 

București.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 25 

DIN 25 IUNIE 19G7
Premiul excepțional : 1 variantă a 75 000 lei (1 auto

turism Renault 16 plus 3 500 lei numerar); categoria i: 
18 variante a 1 426 lei ;. a II~a : 452,5 a 170 lei.

întrucît la categoria a III-a valoarea unitară a pre
miilor a fost sub 20 lei, suma aferenta categoriei a III-a 
a fost atribuită categoriei a Il-a.

Premiul excepțional a revenit participantului K ATON A 
ANDREI din comuna Pecica, raionul Arad.

Plata premiilor pentru concursul Pronosport nr. 25 
din 25 iunie a.c., va începe în Capitală marți 4 iulie a.c., 
iar în țară aproximativ în ziua de 7 iulie a.c.

Rubrică redactată de Administrația de Stat Loto- 
Pronosport.

26 de jocuri, 11 victorii, 5 ega- 
luri, 10 înfrîngeri, 44 de goluri 
marcate (bună, eficacitatea), 45 de 
goluri primite (oam slăbuță, apă
rarea). A obținut unele victorii 
frumoase dar a și suferit, mai ales 
în ultimele etape, și înfrîngeri 
neașteptat de categorice. în Cupă 
însă, jucătorii de la Foresta s-au 
mobilizat, au arătat posibilități 
nebănuite, au luptat cu o voință 
exemplară. Așa se face că, pe 
rînd, Steagul roșu, Politehnica 
Timișoara, C.S.M.S. Iași și Rapid 
București — patru echipe din ca
tegoria A care lăsau impresia pa 
„n-o să aibă probleme" cu Fo
resta — au părăsit competiția 
după confruntarea cu această 
echipă 1

Formația, antrenată de la 20 
ianuarie a.c. de fostul internațio
nali Iosif I.engheriu (pe vremuri 
a jucat la Rapid 1), are următorul 
lot de bază : Tacamaș (un portar 
bum), Fodor, Giimo, Iuhas, Pavel, 
loniță, Halas, Constantin (care 
miercuri a fost umbra lui Dur 
triu), Oltan, Luțac, Benic, b 
Borsiș (rezervă, de portar) s: 
Media de vîrstă: 24 d» 
luni. Cei mai mulți 
torii Forestei sînt 
Oradiei, iar din 
de s-a ridicat
3—4. Cei m
spus an‘ 
extrem 
fur ’

. ca- 
mi j- 

de ani).
noi îl tre- 

și pe mijlo- 
_e calm, cu un 

Deficitară Ia capi- 
., echipa suplinește a- 

’.ență prin voința exem- 
vi puterea de luptă de care 

a dovadă toți jucătorii, prin

ASPECTE MEDICO-SPORTIVE ALE LOTULUI NOSTRU
Interesul manifestat de masele 

largi de iubitori ai fotbalului pen
tru toate problemele privind acest 
sport, precum și faptul că sugestiile 
și propunerile sînt cu atît mai valo
roase cu cît se bazează pe cunoaș
terea mai amănunțită a domeniului 
abordat, ne-au determinat să pre
zentăm în acest articol unele as
pecte medico-sportive care să con
tribuie Ia o mai completă înțelegere 
a pregătirii și comportării echipei 
noastre reprezentative în jocul cu 
Italia.

SITUAȚIA INIȚIALĂ A JUCĂTO
RILOR. Controlul medical complex e- 
fectuat la spitalul clinic Fundeni șî 
Centrul dc medicină sportivă, precum 
și primele date adunate de colecti
vul medical a! lotului (dr. Dumitru 
Tomescu, dr. Stelian Cherciu și sub
semnatul), au arătat o situație medi- 
co-sportivă nesatisfăcătoare a lotu
lui. La nici unul din cei 22 de ju
cători nu s-au constatat semnele 
stării funcționale optime — caracte
ristică formei sportive. Semne o- 
biective și subiective de supraantre- 
nament erau prezente sub forme și 
intensități diferite la toți jucătorii. 
Fără a intra în detalii, menționăm 
totuși unele date semnificative.

Absorbția maximă de oxigen pe 
minut, care exprimă capacitatea de 
efort a individului, a depășit 3 000 
ml numai Ia unii din componenții 
lotului (Nunweiller III, Ghergheli) 

mișcarea neobosită în teren a tu
turor. Credem că în finala de 
mîine Foresta se va strădui ca și 
în fața publicului bucureștean să 
aibă o comportare bună.

Echipa probabilă : Tacamaș — 
Fodor, Giimo, Iuhas, Pavel — 
Halas, Constantin — Oltan, Luțac, 
Benic, Nae.

STEAUA BUCUREȘTI nu are 
nevoie de o prezentare în plus, 
în repetate rînduri campioană a 
țării, cîștigătoare a Cupei, repre
zentantă a fotbalului românesc 
„Cupa campionilor europeni" 
„Gupa cupelor", Steaua 
zintă — față de Foresta 
pal m arcs impresionan 
tim și numărul m 
selecționați mai 
în echipa ren 
tabloul cor 
balul 
fără •’ 
fi

se 
a va 

.c de re- 
,e pînă în 

,.ei“?
.citatea adversa- 

c Hie Savu și Ște- 
s-au ocupat în conbi- 

aceeași atenție, de pre- 
echipei lor. Imediat după 

.ea de la Hunedoara, Steaua 
.-a continuat antrenamentele, iar 

mîine va alinia următorul „11": 
Haidu — Sătmăreanu, Jenei, D. 
Nicolae, Hălmăgeanu — Negrea, 
Viga — Pantea, Constantin, Soo, 
Voinea sau S. Avram.

Partida va fi condusă de arbi
trii Iosif Ritter-Timișoara, la cen
tru, E. Vlaiculescn și V. Gligo- 
rescu, ambii din Ploiești.

în caz de egalitate și după pre
lungiri, finala se rejoacă din 48 
în 48 de ore pînă se va desemna 
echipa cîștigătoare.

Pe marginea jocului cu Italia

ceilalți rămînînd sub aceste valori. 
Spre comparație, amintim că pe un 
lot de fotbaliști fruntași din R. F. 
a Germaniei, Hollmann a găsit o 
valoare medie de 5 100 ceea ce 
exprimă o capacitate de efort mult 
superioară lotului nostru.

Valoarea medie a pulsului pe în
treg lotul a fost la început de 70 
de pulsații pe minut în poziția cul
cat și 85 de pulsații în picioare. 
Comparați aceasta cu bradicardia 
de aproximativ 50—55 pulsații pe 
minut și cu creșterea în ortostatism 
de 6—8 pulsații, cît ar trebui să 
aibă un fotbalist în formă sportivă.

Probele de efort în loc să arate 
fenomene de reglare foarte bune și 
o concordanță perfectă între intensi
tatea solicitării și răspunsul func
țional al organismului, au pus in 
evidență existența a numeroase for
me de dereglare.

în plus, o parte dintre jucă
tori s-au prezentat cu alterări ale 
stării de sănătate (Oblemenco, 
Kallo, Gyorfi), cu traumatisme su
ferite în ultima etapă a campionatu
lui: Ghergheli avea amigdalite a- 
cută, la Năftănfeilă s-au depistat 
tulburări complexe de ritm cardiac.

Fază din finala disputată anul trecut și care a opus aceleași 
echipe: Rapid București și Universitatea Cluj.

Rapid București și Universitatea Cluj 
in 'hala campionatului republican de juniori

.iine, pe stadionul Republicii, punct final și în campionatul 
’can de juniori: în ultimul joc al competiției se întilnesc, ca 

»cul, RAPID BUCUREȘTI (antrenor : Ion Costea) și UNIVER- 
'*’J (antrenor : Silviu Avram). Reamintim că în 1966 Rapid 

. 2—1.
• i li mele amănunte de la turneele finale disputate la Sibiu 

.șoara :

• SIBIU. Rapid București — 
C.F.R. Cluj 4—0 (2—0). Jocul a 
fost la discreția echipei bucureș- 
tene, net superioară. Golurile au 
fost realizate de Adam (min. 40 
și 53), Iliescu (min. 38) și Bădoi 
(min. 58). Cei mai buni jucători 
ai învingătorilor: Teodorescu,
Dumitru, Adam, Bădoi. în urma 
acestui rezultat, Rapid s-a cali
ficat în finală.

Steaua — Crișul 0—0. Așa cum 
remarca și delegatul F.R.F., an
trenorul Ion Kluge, meciul aces
ta a fost cel mai frumos din tot 
turneul. Steaua a avut inițiativa 
în prima repriză, Crișul în cea 
de-a doua. Iată clasamentul :

1. Rapid București
2. Crișul Oradea
3. Steaua București
4. C.F.R. Cluj

3 2 0 1 G— 2 4
3 1 2 0 3— 2 4
3 111 11— 1 3
3 0 12 1—16 1

ION IONESCU — coresp. principal
• SIGHIȘOARA. Universitatea 

Cluj — Progresul Brăila 1—0 
(0—0). Dacă jocul s-a încheiat 
doar cu scorul de 1—0, aceasta

iar Radu Nunweiller se prezenta cu 
un basedof vechi care necesită o mai 
atentă supraveghere și terapie.

Toate aceste constatări au dus la 
concluzia că jucătorii sînt inapți pen
tru un program intens de pregătire. 
De comun acord eu antrenorii, s-a 
stabilit că sarcina principală a scurtei 
perioade de pregătire comună (11) 
zile) să fie refacerea forțelor jucă
torilor și nu creșterea capacității de 
efort prin tr-un program de antre
nament cu volum și intensitate mare.

Examenele medicale periodice din 
17, 21 și 24 iunie, observațiile me- 
dico-pedagogice efectuate la jocu
rile de verificare și la antrenamente, 
precum și graficele cuprinzînd datele 
zilnice ale autocontrolului medical au 
arătat că situația inițială are o ten
dință permanentă de îmbunătățire. 
La aceasta a contribuit în mod ho
tărîtor colaborarea foarte bună a 
colectivului medical cu antrenorii, 
precum și seriozitatea pe care a- 
ceștia au arătat-o față de proble
mele medicale, individualizând efor
tul și supraveghind respectarea in
dicațiilor privitoare la refacerea or
ganismului.

SITUAȚIA MEDICO-SPORTIVĂ A 
LOTULUI ÎN ZIUA JOCULUI CU 
ITALIA. Jucătorii cu tulburări ale 
stării de sănătate fuseseră recuperați 
și deveniseră apți de joc. Fenomenele 
subiective și obiective de supra antre
nament se atenuaseră în mod vizi
bil sau dispăruseră la unii dintre 
jucători.

Date funcționale bune prezentau: 
Nunweiller III, Barbu, Lupescu, Ră- 
ducanu, Ghergheli, Frățilă, Adama- 
che. La Lucescu, Mocanu, lonescu, 
Suciu, Kallo, Ilălmăgeanu, Pescaru, 
deși starea lor era net ameliorată, 
persistau încă semne dc dereglare. 
Datele medicale ale lui Radu Nun- 
weillcr, Năftănăilă și în special ale 
lui Dumitriu erau încă ncsatisfăcă
toare.

Măsurile complexe de refacere — 
medicamentoasă, balneo-fizioterapică, 
alimentară, regimul de viață și dc 
antrenament au permis deci, remedie

se datorește faptului că înaintașii 
clujeni au ratat, îndeosebi în pri
ma repriză, numeroase ocazii de 
gol. Punctul victoriei a fost în
scris în min. 45 de Cretu. Des
pre cîștigătoarea grupei trebuie 
să spunem că s-a prezentat bine 
pregătită, omogenă, avînd jucă
torii cei mai tehnici. *

Diuarno București — Dinam» 
Victoria București 5—3 (1—1|.
O partidă disputată intr-un ritm 
rapid, cu numeroase faze de gol. 
Au marcat : Ciupitu (min. 1 și 
48), Dumitrescu (min. 43 și 69) 
și Străilă (min. 71) pentru învin
gători, respectiv lordache (min. 
42 și 71) și Enescu (min. 79). 
După cum se vede, într-un sin
gur minut (71) mingea s-a oprit 
în plasele ambelor porii. Iată 
clasamentul :

1. Universitatea cluj
2. Dinamo București
3. Progresul Brăila
4. Dinamo Viet. Buc.

3 2 1 0 3— 0 5
3 1 2 0 6— 4 4
3 1115—33
3 0 0 3 4—11 0

ION TURJAN — coresp.

rea evidentă a situației medico-spor
tive precare în care se găseau ju
cătorii la sfîrșitul campionatului. 
Timpul foarte scurt nu a permis în
lăturarea completă a deficientelor și 
aducerea tuturor jucătorilor în formă 
sportivă. După părerea noastră, erau 
necesare încă cel puțin două săptă- 
mîni pentru ca fenomenele negativa 
amintite să dispară complet și ^ă 
se repună jucătorii în formă prin 
cîteva antrenamente de mare inten
sitate.

Punerea în discuție a acestor pro
bleme nu urmărește să furnizeze ele
mente „obiective'14 pentru eventualele 
scuze privind rezultatul jocului. De 
altfel, organele în drept au fost in
formate la timp asupra tuturor celor 
expuse mai sus. Considerăm însă că 
e necesar ca aspectele reale să fie 
aduse la cunoștința opiniei publice, 
care trebuie să fie amplu și corect 
informată.

Situația inițială necorespunză
toare a celor mai buni jucători pe 
care îi avem ridică serioase pro
bleme privind pregătirea lor Ia clu
buri : felul în' care ei respectă re
gimul de viață al unui sportiv de 
performanță ; atenția acordată indica
țiilor medicale privind păstrarea sau 
îmbunătățirea sănătății și evitarea 
cauzelor care duc la pierderea formei 
sportive.

Cîtă vreme nu vor fi înlăturate de
ficiențele la cluburi nu va fi posi
bil ca perioada scurtă de pregătire 
comună dinaintea întîlnirilor interna
ționale să fie folosită numai pentru 
pregătirea psihologică a jucătorilor 
și punerea la punct a tacticii de 
echipă, cordiții indispensabile perfor
manțelor superioare. Sîntem convinși 
că experiența de la jocul cu Italia, 
cînd în loc să urmărim creșterea po
tențialului de joc prin antrenamente 
adecvate și susținute, am fost nevoi ț i 
să ne fixăm ca obiectiv principal 
refacerea forțelor, va fi folosită pen
tru viitor.

În cazul măsurilor ce se vor lua, 
se impune ca Federația română de 
fotbal să le prevadă și pe cele ne
cesare aducerii în formă a coinpo- 
nenților lotului reprezentativ Ia datele 
cînd sînt fixate întîlniri internaționale 
importante.

dr. MIRON GEORGESCU



&OK

succesele, dar... să nu ne 
entuziasmăm prea devreme

Finala categoriei muscă, dintre I. Nicolau (stingă) și C. Gruescu, a 
prilejuit o partidă foarte disputată. Iată-1 pe boxerul ieșean incercind 

să plaseze o directă de stingă
Foto ; A. Neagu

(Continuare din pag. 1) 
acest domeniu se leagă de problema 
conslrucjiilor. Din experiență, putem 
spune că majoritatea lucrărilor se exe
cută în trimestrele III—IV, în loc 
ca ele să fie eșalonate de-a lungul 
întregului an. Cauza: noi aflăm abia 
la începutul anului ce lucrări trebuie 
să facem în anul respectiv. Pînă în
tocmim proiectele și obținem aprobări 
de materiale, timpul trece. Propun ca 
încă din august — septembrie să se 
dea planul de lucrări și cifrele de 
control pentru anul următor. Astfel, 
vom lucra în cunoștință de cauză, 
evitînd stilul pompieristic. Spre sfîr- 
șilul anului, se știe, întreprinderile 
constructoare sînt mai aglomerate și 
de aceea pe noi ne trec pe planul 
doi.

— Reparația și întreținerea bazelor 
sportive revine adeseori unor între
prinderi care nu depind de noi — 
ne-a informat tov. E. Boboc, șeful bi
roului construcții de la Consiliul re
gional UCFS Oltenia. Stadionul din 
Craiova este neîngrijit, gazonul dis
trus. băncile rupte, panourile căzute. 
O situație similară — la Corabia, 
întreprinderile de gospodărie orășe
nească (l.G 0.), cărora le aparțin te
renurile, nu iau nici o măsură deși, 
ntai ales la Craiova, se realizează 
venituri suficiente la meciurile de 
fotbal.

Răminerile în urmă la acest capi
tol sînt generate, așadar, de necu
noașterea ta timp a lucrărilor, de în
tocmirea tardivă a documentațiilor, 
de finanțarea uneori întîrziată (vala
bilă numai pentru tr. 1) Ia care se 
adaugă însă și lipsa de interes a 
unor tovarăși, ritmul de melc în în
tocmirea proiectelor (cauzat la reg. 
Argeș și de stilul defectuos de mun
că al tehnicianului Al. Rădulescu), 
de tendința de a lăsa lucrurile de azi 
pe mîine (pînă s-o face vremea fru
moasă !), iar în unele raioane, din 
lipsa unui „proprietar" al bazei spor
tive. căruia să i se încredințeze spre 
bună gospodărire fondurile (ca în 
cazul sălii de sport din i.upeni, al 
stadionului din Deva etc.).

PROPUNERI... PROPUNERI...

Fiind la capitolul „baze sportive4*, 
ne-au preocupat, între altele, și cau
zele intîrzierilor îo, executarea la ter
men a unor lucrări noi.

Coroborînd părerile unor specialiști 
șî ale unor tovarăși cu munci de 
răspundere, am ajuns la concluzia 
că este necesar ca pe plan republican 
să existe un organ specializat în pro
iectarea bazelor sportive complexe» 
a sălilor de sport etc. Specializarea 
aceasta ar duce la eliminarea greșe
lilor de proiectare și a „căutărilor* 
de soluții, care necesită timp pentru 
un organ nespecializat.

— Neavînd o unitate specializată 
în executarea unui bazin acoperit — 
ne-a declarat tov. T. Constantinescu. 
președintele Consiliului regional UCFS 
Ploiești — am fost nevoiți să ne 
adresăm l.S.C.M. Brazi» specializat

Nu minimalizăm

în construcții din industria petrolie
ră. Acceptînd lucrarea, constructorul 
a dat dovadă de bunăvoință dar, evi
dent, i-a trebuit timp să rezolve niște 
probleme cu totul noi pentru el. A- 
vînd și lucrări de obiective produc
tive, ne-a trecut, normal, pe planul 
doi. Rezultatul ? Lucrarea a întîr- 
ziat.

— De cele mai multe ori, Între
prinderile de gospodărie orășenească 
— ne-a spus tov. 1. Vlăsceanu — 
fac doar oficiul de decontare. Pro
iectul îl întocmim noi și procurarea 
materialelor ne revine tot nouă, deoa
rece l.G 0. motivează că nu are spe
cialiști.

0 situație similară am găsit Ia 
Craiova. Nefiind specializată în lucrări 
de baze sportive, I.G.O. Craiova 
a întîrziat lucrul la noul stadion. 
Proiectul nefiind elaborat de un or
gan d<? maximă specializare, a fost 

DE CE NU FOLOSIM JUDICIOS
SI RITMIC FONDURILE?

depășit cu circa 400 000 lei pentru 
etapa I. iar unele operațiuni an 
fost greșit trecute în etapa a Il-a. 
Rezultatul: solicitări de noi fonduri, 
întîrzieri pînă la primirea lor, ceea 
ce ar putea duce la compromiterea 
unor lucrări.

— Poate n-ar fi rău ca pe plan 
republican unele întreprinderi să se 
specializeze și în producerea de ma
teriale necesare bazelor sportive în 
aer liber, pornind de la zgură (nea
gră și roșie), gradene, bănci, tabele 
de afișaj etc., și sfîrșind cu instala
țiile de iluminat pentru nocturne 
— a ținut să adauge tov. 1. Vlăs
ceanu.

Evident, o specializare a proiectan
tului — poate, în unele cazuri, și a 
constructorului, și a furnizorului de 
materiale — ar duce la importante 
economii, în principal de timp.

MOTIVE CARE NU... 
MOTIVEAZĂ

în majoritatea regiunilor vizitate 
s-a observat o serioasă rămînere în 
urmă privind procurarea de echipa
ment și materiale sportive, deși indi
cația Consiliului General UCFS a fost 
ca acestea să fie cumpărate în pri
mele luni ale anului. în primul tri
mestru, regiunea Ploiești a folosit 
doar 13 la sută din suma planificată, 
iar regiunea Oltenia 29,3 la 
sută; regiunea Argeș, pînă Ia data de 
15 iunie, nu cumpărase materiale 
decît de 16 500 din cei peste 300 000 
lei repartizați pe întreg anul, iar re
giunea Cluj n-a planificat și n-a 
cheltuit nici un ban în trimestrul l. 
Cauze?? Unele obiective, dar și mul
te subiective.

— Printre cele obiective» ne-a de

® Ce ne oferă perspectiva?

® Tot sprijinul tinerelor talente !

Nu ne vom referi, de data a- 
ceasta, la succesele realizate de 
boxul din țara noastră, în ulti
mul timp. De ce ? Este bine să 
nu ne entuziasmăm prea devre
me. Ținem de la început să fa
cem aceasltă precizare întrucît 
progresul înregistrat în această 
ramură sportivă nu este general, 
ci se limitează de fapt la un 
grup restrîns de pugiliști, care 
se pregătesc, atunci cînd necesi
tățile o impun, în diferite loturi 
reprezentative. Avem, însă, dato
ria să privim lucrurile în pers
pectivă. Și în spirit critic.

Ce ne oferă, oare, această pers
pectivă ? Putem aștepta cu seni
nătate J. O. din Mexic și pe cele 
de la Miinchen, bazîndu-ne pe 
faptul că la „europenele" din 
1967 treburile au mers bine ?

Ar fi o greșeală de neiertat 
dacă federația de specialitate 
s-ar culca pe lauri, dacă nu ar 
lua încă de acum toate măsurile 
pentru ca la J. O. din Mexic bo
xerii noștri să se comporte cît 
mai bine.

De altfel, recentele finale ale 
campionatelor republicane ne-au 
dat din nou posibilitatea să cons
tatăm că la ai1 urnite categorii de 
greutate sîntem deficitari. De a- 
ceeași părere cu noi a fost și ar
bitrul italian Eugenio Grosso, care 
i-a urmărit pe pugiijrt-ii români 
și la campionatele continentale, 
„între titularii echipei represen
tative și ceilalți boxeri pe care 
i-am arbitrat la turneul final al 
campionatelor dv — ne relata 
Grosso — este o diferență apre-

clarat tov. Ion Colceriu, șeful co
misiei economice a Consiliului regio
nal UCFS Oltenia — aș cita lipsa 
de materiale de calitate pentru atle
tism.

Materialele sportive puse în 
vînzare r— ne-a relatat tov. Gh. Jula, 
președintele Consiliului orășenesc 
UCFS Sibiu ■— nu sînt totdeauna 
bune. Tenișii se rup după două an
trenamente, tricourile se decolorează 
repede și devin pestrițe după prima 
spălare. La pantofii cu cuie se rup 
cuiele, după cîteva antrenamente. Ba
rele de la paralele, făcute din frasin 
de categoria 3 și 4 de către C.I.L. 
Reghin, trebuie schimbate lunar. în 
asemenea condiții', ce să facem ? Să 
cumpărăm numai de dragul de a cum
păra, de a cheltui banii?

— Mingile de fotbal sînt de 
proastă calitate — ni s-a spus la 
clubul Dinamo Pitești. Altfel, cum 

se poate explica faptul că în două 
luni s-au rupt aproape 45 de mingi 4

— Există și un alt aspect al pro
blemei — a ținut să adauge tov. 
C. Ionită, șeful comisiei economice 
a Consiliului regional UCFS Argeș. 
Asociațiile, școlile etc. cumpără de 
regulă prin virament. Dar unele măr
furi — de regulă cele mai deosebite 
— se vînd cu plata în numerar.

Evident, nu trebuie să cumpărăm 
doar de dragul de a cumpăra, dar 
nici să invocăm motive adeseori puțin 
plauzibile, să pornim de la ideea că 
toate materialele sportive nu sînt de 
calitate. Acolo unde a existat preo
cupare, s-au folosit fondurile în 
proporție de 100 la sută (reg. Bucu
rești, Brașov etc.). Nu este admisibil 
să avem bani la bancă, iar sporti
vii să ducă lipsă de echipament și 
materiale, așteptînd apariția unor 
mărfuri indigene sau din import de 
calitate superioară.

„DURERILE" ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE DE MASĂ

Răitiîneri în urmă pe prima jumă
tate a anului și îndeosebi pe tri
mestrul I s-au constatat și la acti
vitățile sportive de masă. Firesc, te 
întrebi: n-au existat asemenea activi
tăți în unele raioane, regiuni ? Cum 
se explică, de pildă, faptul că, la 
acest capitol, regiunea Oltenia n-a 
folosit nici un ban pe trimestrul I, 
sau faptul că reg. București a chel
tuit doar 2 la sută -— adică 638 de 
lei din cei... 85 600 plan anual ?! 
Cum se explică îndeplinirea — cifră 
preliminară — numai în proporție de 
42 la sulă a planului pe întreg se
mestrul întîi de către regiunea Hu
nedoara? Pînă la 10 iunie, la regiu- 

ciabilă de valoare. Ba mai mult, 
Ia unele categorii de greulate 
chiar campionii au dovedit seri
oase deficiențe tehnice și tacti
ce !“

Pentru cei care urmăresc zi de 
zi evoluția sportului nos'*u cu 
mănuși, desigur că remarca arbi
trului italian nu mai constituie o 
noutate. Fără să vrem, gîndurile 
ne poartă cu ani în urmă, cînd 
întrecerile pentru cucerirea titlu
rilor de campioni prilejuiau 
dispute de înaltă factură. La ca
tegoria cocoș, de pildă, luptau 
cu șanse egale de a cuceri titlul 
de campion nu mai puțin de 5 
boxeri: Constantin Toma, Victor 
Schiopu, Nicolae Mîndreanu, Ni- 
colae Puiu, Georgică Popa 1 A- 
cum, în afara lui Nicolae Gîju, 
n-am văzut vreun alt pugilist de 
valoare la această categorie.

Campionatele încheiate săptă- 
mîna trecută ne-au prilejuit o 
altă constatare. La unele categorii 
de greutate (semiușoară, ușoa
ră, semimijlocie, mijlocie-ușoară 
semigrea și grea) titularii fie că 
nu oferă certitudinea unui pro
gres substanțial, fie că se pregă
tesc să-și ia adio de la box. Și, 
ceea ce este mai îngrijorător, la 
crizont nu se văd încă boxeri 
capabili să preia ștafeta. Dar, să 
vorbim „pe concret"...

La categoria semimuscă un „om 
de bază" se anunță tînăruf Vasile 
Drăgan. Tendința sa spre un box 
ofensiv, precum și cunoștințele 
tehnice remarcabile ne determină 
să credem că Drăgan va înregistra 
noi progrese. Cu o condiție: să 
lucreze mai mult pentru dezvol
tarea vitezei de deplasare și de 
execuție. Ca „dublură", se pare 
că actualul campion, Mihai Au
rel, are șanse să obțină noi... ga
loane dacă-și va corecta lovitu
rile. Un alt boxer cu perspective 
este și Marin Lumezeanu, care are 
un stil curat de luptă.

Titularul categoriei muscă, Con
stantin Ciucă, este talonat de

nea Argeș' se clieltuise doar 3 000 lei 
din cei 40 009 planificați!

Așa stind’ lucrurile, dc ce să nc 
mirăm că Spar'tachiada de iarnă nu 
s-a desfășurat D? condiții bune în 
unele regiuni, că /nașele largi . ale 
oamenilor muncii nu sînt suficient 
antrenate în practicarea sportului l 
Sute de mii de Ici stau nefoijsil1- be 
așteaptă „Cupa agriculturii", „~’u_Pa 
S.M.T.", „Spartachiada de vară" etc., 
pentru a „înghiți" in trimestrul III 
aceste fonduri. Nu este vorba aici 
de o oarecare lipsă de interes ? Pen
tru că acolo unde asemenea acțiuni 
s-au desfășurat, planul s-a îndețli- 
nit 100 la sută (reg. Ploiești, oraș 
București).

Cunoscînd cele de mai sus, nu ne 
mai mirăm de faptul că suinele pre
văzute la capitolul cheltuieli de pro
pagandă sportivă nu s-au folosit nici 
ele în proporția cuvenită. Planul pe 
trimestrul 1 s-a îndeplinit numai in 
proporție de 69 la sută în regiunea 
Oltenia și 28 la sută în regiunea Plo
iești. In cazul altor regiuni reali
zările sint și mai mici; reg. Bucu
rești 11 la sută, Suceava 10 la sulă, 
Galali 10 la sută, Crișana 5 la sută.

RAMURI DE SPORT
VITREGITE

Analiza în amănunt, pe fiecare ra
mură de sport, a cheltuielilor buge
tare scoate în evidență redusa pre
ocupare pentru sporLui respectiv, ami
na rea fără motive a unor competiții 
etc.

La Consiliul orășenesc UCFS Sibiu, 
cifrele de plan arată neîndeplinirwi 
cheltuielilor la box și gimnastică. In 
primul caz se dă vina pe sala ne
corespunzătoare, care a impus contra
mandarea unor competiții. Dar la gim
nastică, ce explicație există?

Consiliul regional UCFS Craiova 
nu a cheltuit în trimestrul I nici o 
sumă pentru gimnastică. Tot ai.?i, la 
baschet, gimnastică, haltere, lupte, 
cheltuielile pe primul trimestru au 
fost sub 50 Ia sută, urmînd ca pînă 
la 1 iulie ele să ajungă Ia 80 la 
sută. Aceeași situație: la haltere în 
regiunile Hunedoara, Bacău (16 la 
sută), Crișana (19 la sută), Dobro- 
gea (22 la sută); Ia lupte — Mara
mureș (9 la sută). Ploiești (17 la 
sută); Ia box — Ploiești (40 la 
sută) etc. Am luat îndeosebi sportu
rile de sală, care se practică, cu 
precădere, și iarna. Cît privește atle
tismul, reg. Oltenia nu a prevăzut 
nimic în trimestrul I, iar reg. Iași 
a cheltuit doar 1 700 lei din 280 000 
plan anual etc.

I
I
I
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Da, orice s-ur spune: cifrele au 
graiul lor. Ele atestă preocuparea, 
dragostea de muncă, entuziasmul ce
lor mai multi și, în același timp, 
arată unde s-a cuibărit delăsareu, 
lipsa de spirit gospodăresc.

Acum, la jumătatea anului, e 
timnul să reflectăm cu mai mult 
simt de răsnundere la acest grai al 
cifrelor.

I
I
I
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Constantin Gruescu. Urmărindu-1, 
pe ring, consta/ăm însă că acesta 
din urmă așteaptă deseori prea 
mult greșeala adversarului. Bo- 
xînd mai ofensiv, folosind „serii* 
de aproape, Gruescu poate con
firma speranțele care se pun în 
eL Să nu-1 uităm nici pe ieșeanul 
Ion Nicolau, care, însă, va trebui 
să-și perfecționeze blocajul, să 
folosească mai des eschivele.

Cu toate calitățile sale incon
testabile, este necesar ca N. 
Gîju să-și corecteze loviturile cu 
brațul stîng și, lucru esențial, să 
nu neglijeze directa de dreapta, 
arma sa de bază. La aceeași ca
tegorie Itinerii Nedelcea și Pomet- 
cu pot face progrese mari dacă 
vor munci cu conștiinciozitate. 
Tînărul campion al „penelor". 
Constantin Stanef, este un boxer 
pe care se poate conta. Cunos- 
cîndu-i ambiția și dorința de a-și 
îmbogăți arsenalul tehnic, aștep
tăm de la Stanef succese de 
prestigiu. Mai cu seamă că nu 
numără decît 21 de ani. Și nu 
numai de la el, deoarece la a- 
ceastă categorie Ovidiu Gorea și 
Aurel Simion simt boxeri care se 
pot impune pe tărîm internațio
nal.

Și acum, cîteva categorii defi
citare. La „semiușoară", singurul 
care ar putea realiza „ceva" este 
Bădoi. Dar lipsa de încredere în 
forțele proprii și mai ales como
ditatea la antrenamente îi barează 
drumul spre progres. I. Dinu, V. 
Antoniu și V. Silberman sînt pre- 
tendenți la... șefia categoriei u- 
șoare. S-o spunem însă deschis: 
posibilitățile lor, mai cu seamă în 
mari competiții internaționale, 
sint minime. La fel ca și cele ale 
campionului semimijlociilor, C. 
Ghiță. Colegul acestuia de cate
gorie, I. Hodoșan, care a realizat 
o victorie de răsunet la Roma, 
(l-a învins prin abandon pe Ta- 
mulis), recepționează insă piea 
multe lovituri datorită necunoaș
terii procedeelor de apărare. 
Este necesar ca tinerii Cocîrlea 
și Lazeu, .r?5,le talente, să fie a- 
jutați îndeaproape peili/l1 ? Pro" 
gresa, deoarece ei pot umple 
întrucîtva „golul" la aceartă ca
tegorie.

La „mijlocie-ușoară" situația 
este mai îngrijorătoare, nici 
Covaci și nici Emii Constanti- 
nescu neîntrunind calitățile unor 
pugiliști pe care se poate conta. 
Primul este total deficitar la ca
pitolul tehnică, iar secundul e 
lipsit de curaj. „Mijlociul" Gh. 
Chivăr are, fără discuție, cali
tăți care-1 pot duce pe treptele 
consacrării. El trebuie însă să-și 
corecteze neapărat loviturile, de
oarece cînd este aproape de ad
versar lovește cu mănușa deschi
să. „Secunzii" săi, Cojocaru și 
Manele, sîat utili pentru echipa 
reprezentativă, dar în competiții 
mari nu ni se pare a avea prea 
multe șanse. Situație precară este 
și la categoria semigrea. De la 
ion Monea nu se mai poate pre
tinde prea mult, pregătirea aten
tă a tinerilor lancu Angliei și Ion 
Săliște impunindu-se fără întîrzi- 
ere. în sfîrșit, la „grea", Vasile 
Mariuțan mat poate fi util (după 
părerea noastră) echipei repre
zentative în anumite partide, dar 
atenția principală a antrenorilor 
trebuie îndreptată spre tinerii 
Alexe, Sănătescu și Niculescu, 
boxeri cu posibilități certe de 
progres.

Iată deci cum se prezintă si
tuația actuală a fruntașilor bo
xului, perspectivele lor. Progresul 
valoric înregistrat în ultimul timp 
se cere continuat. Este absolut 
necesar ca tinerelor talente, care 
s-au afirmat puternic anul a- 
cesta în campionatele de juniori 
(ne gîndim, printre alții, la Mi- 
halcea, Dobrescu, Săliște, Lehă- 
duș, Bucur, Peteanu, Ciubotaru, 
Rușit, Ivan, Cuțov, Cocîrlea ș.a.) 
să li se acorde tot sprijinul. Pen
tru că. pînă la Olimpiada de Ia 
Munchen, ei pot progresa e- 
norm._

R. CALĂRĂȘANU



40 de ani in slujba boxului

Cunoștință cu Giacinto Facchetti

Se împlinesc în curînd 
40 de ani de cînd Mihai 
Fulea a trecut pentru 
prima dată corzile ringu
lui. Prin 1927 venea în Ca
pitală, de la Craiova, un 
tînăr blond, „bine fâcut“. 
Sosit în Gara de Nord, el 
și-a îndreptat pașii — 
unde credeți ? — la sala 
de antrenament a C.F.R.- 
ului ! Antrenorul Umberto 
Lancia n-a rămas de loc 
surprins vâzînd un „pro
vincial” venind în sală, 
în fond, de la Gară pină 
aci erau doar cîțiva pași 
și mulți călători aflați în... 
tranzit vizionau antrena
mentele, după care plecau 
mai departe. Dar cu tî- 
nărul Fulea a fost altceva. 
El dorea să devină boxer 
(văzuse și pe la Craiova 
meciuri), să rămînă mulți 
ani în sală. Lancia n-a 
avut nimic împotrivă, mai 
cu seamă că „blondul44 
părea băiat așezat și, în 
plus. era bine dezvoltat 
fizic.

Astfel a făcut Mihai Fu
lea cunoștință cu boxul. 
După cîteva luni de aco
modare, de antrenamente, 
tînârul craiovean a susți
nut primul său meci, cu 
A. Vitzmann. Victorie. Au 
urmat alte partide, cu 
boxeri români sau străini

(printre care Stoicescu, 
Doerfler, Axioti, Cinteza, 
Corăscu, Negoiță, Girar- 
din, Walker), victorii dar 
și înfrîngeri.

La 6 decembrie 1930, 
Fulea — în viața de toate 
zilele maistru cofetar — 
se decide să atace titlul 
României la categoria mij
locie, deținut de Jlm Că- 
linescu. Rezultatul : vic
torie prin K.O. în repriza 
a ■ paW*a șt deci, un nou 
deținător al titlului. Ele
vul lui Lancia bixează a- 
poi pe ringurile din Paris, 
Manchester, Zurich, A- 
tena, Viena, iar Ia 6 no
iembrie 1935 primește 
„provocarea" lui Milică 
Teodorescu, pentru titlul 
României la categoria mij
locie. După io reprize ju
decătorii acordă „nul44. A- 
șadar Fulea păstrează 
centura. Dar... solicitanți 
erau mulți. dintre aceștia 
federația acceptînd ca șa- 
langer pe Călinescu, prie
tenul și rivalul cel mai 
de temut a! Iui Fulea. 
Meciul a fost programat 
la 28 iulie 1937. A fost 
o luptă pe viață și pe 
moarte, își amintește Fu
lea. „Jim a fost mai bun 
ca mine și a trebuit să 
mă recunosc învins".

O dată cu meciul sus
ținut. la 1 aprilie 1945 (al 
62-lea în cariera sa) con
tra lui V. Boanță. Mihai 
Fulea și-a pus mănușile în 
cui. Dar n-a abandonat 
sportul îndrăgit, ci a con
tinuat să vină zilnic Ia 
sală, ca antrenor. De alt
fel, încă din 1938 boxerul 
„ceferist44 activa și ca an
trenor, la sala Giulești.

De 40 de ani Fulea a- 
pără culorile sportive ale 
C.F.R.-ului, ca boxer 

ca antrenor. Populari 
sa a depășit de 
granițele cari^ru.’u 
Iești- s< 
prin

.ii

K. C.

POȘTA MAGAZIN

„ Caravelle ’ -ul care 
transporta spre România 
vestita „sguadra azzur- 
ra“ își anunțase sosirea 
în București după mie
zul nopții. Ora tîrzie 
n-a îndepărtat însă pe 
nici unul dintre amato
rii de autografe celebre, 
venitl la aeroport de cu 
seară.

în noaptea aceea el 
ÎI așteptau în special pe 
Facchetti, celebrul fun
daș interist, acel .Turn 
Eiffel* al apărării italie
ne. De altfel, în cele trei 
zile cît a stat în Bucu
rești acesta a fost în 
centrul atenției genera
le ; semnalul «uite-1 pe 
Facchetti' sau .vine 
Facchetti*, stîrnea sen
zație. însăși mărturia 
jucătorului italian i .la 
București am dat cele 
mal multe autografe din 
cite mi s-au cerut în 
vreun oraș*, demon
strează aceasta.

...Am stat de vorbă cu 
Faccha‘ti cam Ia două 
ceasuri după terminarea 
meciului. Amabilitatea 
cu care a răspuns (acea 
„cortezia" italiană) ml-a 
lăsat o vie impresie. 
Din povestea vieții sale, 
pe care mi-a reiatat-o 
în scurt, am să redau... 
spicuiri. Giacinto Fac
chetti s-a născut la Trr 
vigiio, în vara an 
'42. Era cel mai •
trei cei 7 ce- 
miliel Fac'- 
jucător 
vizia
a

attî ' '■ , „ 
ele 

trttl Răcori
— sînt.

• a, cele mai
artere din Ita-

jiaclnto joacă fotbal 
de... cînd se știe și, 
deși specialiștii, impre
sionați de fizicul său, 
l-au recomandat în ne

numărate rînduri pentru 
pallacanestro (baschet), 
Facchetti n-a trădat nici
odată sportul-rege. Pri
ma legitimare o are la 
Trevigllese C.S.; aici se 
verifică în toate postu
rile, decizîndu-se în fi
nal pentru cel (sau cele, 
mai bine zis) de „apă- 
rător-atacant*. Acum 
șapte ani, ochiul expe
rimentat al magului 
H.H. îl descoperă Ia 
Appiano Gentile, reșe
dința clubului Interna- 
zionale. Revelația, cu 
prilejul unui concurs 
de... atletism ; sprinterul 
Facchetti fugise 100 m 
în 10.8 secunde 1

— Întîlnirea cu Her
rera a fost marele meu 
noroc — mărturisește 
Facchetti ; și apoi, ca 
un omagiu adus profeso
rului : nu cunosc antre
nor mai mare.

Curînd. numele Fac
chetti începe să circule, 
ulterior înscriindu-se în 
cvintetul de aur (Piccb 
— Facchetti — Cor=
Suarez — Mazzr
echipei dublă <■'
re a C.C.E. r'
Tntercontir- 
lenta sr
că. ic rea -nfui'i''
tar' tnpte s<;;tî-

«rifemna' o-*

atort
de ani,

.<58 m are 
se în palma- 

a 28 de meciuri 
naționale. Partici- 

^rea sa activă în atac, 
devenită „manieră â la 
Facchetti* i-au adus re
cent și .supratitlul* de 
golgeter al... apărării. 

Facchetti este absol
ventul unei școli de 
contabilitate, ciclul ur
mat însumînd 13 ani! 
5 primare + 2 „media* 4- 
3 gimnaziu + 8 școala 
superioară de contabili
tate. în vara acestui an

— august — urma să se 
căsătorească cu tînăra 
Giovanna și să se sta
bilească cu reședința la 
Cassano d'Adda, dar e 
veste mat puțin plăcu
tă, survenită în ultimul 
moment, a amînat ferici
tul eveniment s Facchetti 
va pleca militar la sfîr- 
șitul acestei luni, îm
preună cu Bedin și Do- 
menghfnl. Asta nu ex
clude însă „proiecitul* le
gat de căsătorie î ,Vo- 
glio 10 figli*. („Vreau 
10 copii I*)

Un fapt, Ia care am 
fost martoră în timpul 
discuției noastre, mi-a 
vorbit tot despre pro
iectele și dorințele sale 
(de data asta de altă 
natură) i un suporter, 
scuzîndu-și inoportuni
tatea, îi soliciți an au
tograf j îl !ar pe
o fotoc-r, hipeî
Intp- ■

>• . e-
.rădat

Milano. 
.. anticipeze 

echipei sale în 
intercontinentală 

ia anul, adaugă celor 
două date — 1961—1965, 
anul 1963 și semnea
ză i Giacinto Facchetti. 
Șl, pentru prima dată 
chipul său de nordic nu 
s-a mai luminat cum se 
întîmpla de cite ori 
semna un autograf•, a 
rămas închis, preocu
pat : semnase un „anga
jament".

NUȘA MUȘCELEANU

In patru
Adlrmnistrația de stat 

„Loto-Pronosport44 a o- 
ferit cîte 3 metri de 
stofă învingătorilor fi
nalelor de box.

rînduri

Eu vă spun cu tot curajul: 
— Ați băgat dreptatea-n 

cofă ! 
Nu e just să dați metrajul 
Tot boxerilor cu... „ștofă"!

AL. CLENCIU

11 din cei 24 de an
trenori calificați de 
fotbal din regiunea Ar
geș nu activează de 
loc.

De fapt, o fac pe antre
norii 

Căci pe teren într-una, 
falnici,

Ei antrenează... spectatorii 
Să-ncurajeze pe localnici.

Deși Fabrica de con
fecții și tricotaje „Bucu
rești” are specific fe
minin disciplinele Spar- 
tachiadei de vară sînt 
numai pentru băieți.

Cert, ar dispare orice
sfadă 

Și nu s-ar mai stîrnt 
obiecții^ 

De s-ar include-n Sparta- 
chiadă 

Și niște probe... de con
fecții.

PETRE TISU, COMU
NA CER VENI A. — 1) Crai
nicul — reporter Cristian 
Țopescu este fiul călăre
țului Felix Topescu. Dar 
și el a practicat cu destul 
succes acest sport. 2) Ca 
junioară. Iolanda Balaș a 
înălțat recordul republi

can (în 1955, la Oslo) la 
1,70 m. Pe acest plan, Eri
ca Stoenescu a întrecut-o 
cu un centimetru ! Există 
totuși, o diferență : Iolan
da n-a stat pe loc, pe 
cînd Erica Stoenescu s-a 
oprit la acest 1,71 m. 
Nu-și... contemplă prea 
mult recordul ?

ION ȘTEFĂNESCU,
BUCUREȘTI. — Ne între
bați dacă fotbalistul San
du. care joacă la Jiul Pe- 
troșeni este unul și ace
lași Sandu care a activat 
într-un timp la Progresul. 
Este și nu este același. 
Acum, joacă mult mai 
bine !

COSTIN NEDELCU, 
TURNU SEVERIN. — S-a 
scris un mic articol, in 
aceste coloane, despre 
„ciclistul cu părul alb44. 
Reținem și amănuntul pe 
care ni-1 dați dv. că, pînă 
la 23 iulie, Florea Hodrea 
străbătuse peste 2 000 de 
kilometri. La 68 de ani, 
nu este o performanță cu 
care se pot lăuda mulți. 
Nu mă îndoiesc că el va 
reuși sa efectueze, așa 

cum și-a propus, Turul 
României de unul singur. 
Povestea are și o poantă ■: 
Florea Hodrea a învățat 
să meargă pe bicicletă a- 
cum doi ani. La 66 de 
ani !

MIHAI STAMATIN,
CRAIOVA. — Am citit 
„versurile44 închinate Uni
versității Craiova : „Obie- 
menco lui Progresul/ Două 
goluri i-a marcat 7 Și-n 
fruntea golgeterilor / Co
mod el s-a' instalat 7 Do
vedind cu prisosință 1 Că 
merită a fi selecționat". 
La sfîrșit, faceți următoa
rea precizare : „Versuri o- 
riginale de Mihai Stama- 
tin“. Foarte frumos din 
partea dv. De ce să se dea 
vina pe altul !

DUMITRU MOLDOVAN, 
SÎNTANA DE MUREȘ. — 
Am ales cîteva „specta
cole44 :

Minerul Baia Mare î 
PĂCAT DE BENZINĂ.

Siderurgistul Galați : 
CENTRUL ÎNAINTAȘ A 
MURIT IN ZORI.

A. BĂDULESCU, BUCU
REȘTI. — 1) Gori. nu Plo
dii, este cel care a atins 
mingea cu mîna în supra

fața de pedeapsă, în pri
ma repriză a meciului Ro
mânia — Italia. Să vă 
spun drept : eu sînt mai 
supărat pe echipa noas

tră decît pe arbitru. Dv. 
nu ? 2) în cadrul cuplaju
lui rugbistîc de duminica 
trecută, Grivița Roșie a 
învins Precizia Săcele cu 
61—8 (e mult, chiar dacă 
la rugbi se număra din
tre! în trei !). iar Steaua 
a întrecut cu 28—0 pe A- 
gronomia Cluj.

MANOLE TOCIU. BUCU
REȘTI. — 1) Knock-down- 
ul (trimisul la podea) 
nu se mai socotește un 
nunct. ca în urmă cu ani. 
Este util să rețineți acest 
lucru — și invitația se 
adresează nu numai dv ! 
— pentru a putea aprecia 
mai bine situația din ring. 
2) Rocky Marciano a de
venit campion mondial la 
toate categoriile, la 23 sep
tembrie 1952,t învingîndu-1 
prin O. ‘în repriza a 
13-a pe Joe Walcott (fil
mul acestui meci a fost 
prezentat, nu de mult, de 
televiziunea noastră). El 
n-a pierdut nici un meci 
în cariera sa. In 1956 s-a 
retras, iar titlul a rămas 
vacant. Succesiunea si-au 
disputat-o Floyd Patterson 
și Archie Moore. Primul 
a învins prin K. O. în re
priza a V-a, devenind ast
fel campion mondial (30 
noiembrie 1956).

AUREL VASTLESCU,’ 
BRĂILA. — Dumitru Cio- 
botaru este boxerul care 
a cucerit de cele mai mul
te ori centura de campion 

La cc oră sc bat recordurile?
întrebarea poate părea cel puțin 

„neserioasă*. Doar performantele 
maxime în sport sînt condiționate de 
cu totul alte elemente decît cele 
legate de orar. Și totuși, iată că 
savantul suedez Robert Tillensen, 
specialist în nteteorologie, ne asigură 
că există anumite ore care favori
zează stabilirea de recorduri. Anume, 
orele de noapte. Se știe că în tim
pul nopții, prezenta pe cer a sateli
tului natural al Pămîntului, Luna, 
creează anumite modificări în gra

vitatea corpurilor. Atracția Lunii face 
ca obiectele aflai’e pe sol să-și piar
dă din greutate, să devină mai 
ușoare. Iată de ce, teoretic, anumite 
probe atletice cum sînt aruncările și 
săriturile, precum și ridicarea hal
terelor s-ar efectua în condiții avan
tajoase în cursul nopții.

Să nu ne mire, deci —♦ afirmă sa
vantul suedez, el însuși pasionat 
sportiv — că într-un viitor apropiat, 
o serie întreagă de competiții vor 
fi programate cu predilecție în... 
nocturnă.

republican : de 9 ori. De 
3 ori la semigrea și de 6 
ori la categoria grea. Opt 
titluri au cucerit Vaslle 
Mariuțan și Ion Monea, 
iar Gheorghe Negrea a 
fost de 7 ori campion al 
tării (ultima oară în 1964, 
la categoria grea).

ȘTEFAN SUCIU, BUCU
REȘTI. — Poezia „Poves
tea Rapidului44 ne-a lăsat 

indiferenți. Ne-a... speriat, 
în schimb, P.S.-ul ; „Va 
urma". Și nu e nici o 
speranță să vă răzgîndiți?

ION POȘTAȘU

Ilustrații : N. CLAUDIU

— Fuge el, dar să știi că e în avantaj I
— ...cu cel puțin 3... ture.

Desen de Al. Clenciu

Miercuri noaptea, la fălticeni...
Scriam, mai deunăzi, 

în această pagină, des
pre primirea triumfală 
de care s-a bucurat 
Celtic, cîștigătoarea 
Cupei campionilor eu

ropeni', atunci cînd s-a 
întors la Glasqow. Păs- 
trînd proporțiile — ne 
referim la numărul lo
cuitorilor — Fălticenii 
au oferit miercuri noap
tea imagini tot atit de 
interesante legate de 
entuziasmul suporterilor.

La miezul nopții, orașul 
nu dormea, ci era în 
așteptarea fotbaliștilor 
de la Foresta, cei care 
făcuseră K. O. Rapidul. 
Cele două microbuze cu 
care s-au înapoiat ju
cătorii au fost luate cu 
asalt, cu greu ele fă- 
cîndu-și Ioc, după zeci 
de opriri, prin mulțimea 
de oameni. Drumul de 
Ia intrarea în oraș, care 
este parcurs în mod o- 
bișnuit în 3 minute, a 
durat peste o... oră !

VICTOR TEODOR

Reflecțiile 
lui N. Pregătitu
Dacă se spune despre 

mine că trag mereu 
peste plasă, știu ce am 
de făcut. Trec într-o e- 
chipă de volei.

Deși mă pricep să 
trag doar cu dreptul, 
spectatorii susțin că 
sînt un jucător stîngaci.

Cînd intru pe stadion, 
uit totul. Pînă și lot- 
balul.

Nu înțeleg de ce tot
deauna pem'ru mine 
poarta este la mare di» 
tantă de minge.

Niciodată de cînd jo 
n-am ratat un 11 metri 
Știti de ce ? Nu mă las? 
ceilalți să trag eu.

Sînt un mare fotba
list. Toți spectatorii ob
servă asta cînd ne ali
niem să salutăm publi
cul.

Un chirurg ortopedist 
mi-a spus o dată „cote 
ga". Cică și eu opere; 
la picioare.

Sînt un jucător mo 
deșt. Mă mulțumesc ș 
cu o echipă de regiune 
dacă îmi accentă condi
țiile.

V. D. POPA



JOZEF MARKO
(Cehoslovacia)
Marko este antrenorul e- 

ehoslovaciei. Cu ani in w- 
rko a fost de mai mnlte 
operai" naționalei ceho- 
(a jucat și în partide cu

2. Un jucător tînăr care intră 
în vederile unui antrenor trebuie 
să aibă, în primul rînd, talent. 
Dar nu numai atît. El trebuie să 
posede o mare vitalitate, iar or
ganismul său să se adapteze unor

3. Pentru ca partidele inter- 
țări să nu impieteze asupra des
fășurării normale a campionatu
lui intern se impune o planifica
re riguroasă. în țara noastră pro
gramul internațional al echipei re

iignr, idealsigur, ideal este să ai un 
de echipă de club". îmi 

irrnte că prin 1036—1938 
tativa țării noastre era al
din jucători de la două 
Slavia și Sparta, iar în 

r cîțiva ani Dukla Praga 
echipei naționale un su
re de jucători. Roduil im- 
pe care fotbalul cehoslovac 
it în anii dinaintea celui 
x.lea război mondial ca și 

ocupat la C.M. din Chile 
se datorează faptului că 
eprezentativa Cehoslovaciei 
ituită pe „schelet de echi- 
tăzi, acest lucru nu mai

Ancheta internațională 
a ziarului nostru whfii

Publicăm astăzi un alt răspuns la întrebările puse de redac
ția noastră unor reputați specialiști _ în domeniul fotbalului :

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

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

3. Cum se armonizează regularitatea campionatului cu pro
gramul internațional al echipei reprezentative ? Gte zile folosiți 
pentru pregătirea unui meci interțări ?

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

sibil Ia noi. în consecință 
icvoiți, de fiecare dată, să 
i cele mai bune elemen- 
a echipele de club și să 
rim să imprimăm omage- 
tului desemnat.

mari eforturi. Fotbalul este azi, 
mai mult ca oricînd, o artă și 
pentru a-1 juca bine este nevoie 
de interpreți buni. Or, o bună 
interpretare o pot da numai acei 
jucători care pe lîngă talent do
vedesc și inteligență în joc, sînt 
receptivi la sfaturile antrenorilor.

prezentative se alcătuiește din 
vreme și el este respectat cu stric
tețe, astfel că meciurile interna
ționale nu „încarcă" campionatul. 
Nu de puține ori unele meciuri 
internaționale, fie ale echipei re
prezentative, fie ale unor cluburi 
angajate în competiții conținem-

tale, se desfășoară în cursul săp- 
tămînii. Desigur, un program în
cărcat solicită din partea fotba
liștilor eforturi considerabile. în 
consecință, o perioadă mai lungă 
de pregătire în comun pentru un 
meci internațional nu este posibi
lă. Cred că o pregătire centrali
zată de circa 5 zile este suficientă 
în preajma unei întâlniri impor
tante a echipei reprezentative.

4. La această întrebare răspun
sul meu se împarte în două : a) 
antrenorul (unul singur) va trebui 
să supună discuțiilor unei comisii 
de selecție lotul ce urmează să 
intre în pregătire în vederea unui 
meci internațional. După părerea 
mea, aceasta este o metodă foarte 
bună, pentrucă mai mulți oameni 
gîndesc întotdeauna mai bine decît 
unul ; în urma acestor discuții se 
poate forma o echipă puternică; 
b) cred că un antrenor principal 
trebuie să răspundă de pregătirea 
unei echipe, cu condiția ca el 
să-și exercite funcția și atribuțiile 
din momentul în care lotul sau 
echipa a fost alcătuită. în perioa
da de pregătire comună antreno
rul principal va răspunde de pre
gătirea tactică, fizică și tehnică 
a jucătorilor și va colabora strîns 
cu medicul. Aceasta este imperios 
necesar.

/k. XUussvvu.^ , , x — x

Yakinen (H) ; 63 kg — I. Giosan 
(D) b.p. Englund (H); 70 kg — 
Sanfridsson (H) b. tuș. repr. 2 D. 
Mihai (D); 78 kg — D. Bacalu (D) 
b. tuș repr. I Norberg (H) ; 87 kg — 
Lindberg (II) b. tuș repr. 2 I. Nis- 
torov (D) ; 97 kg — Svensson (H) 
b. tuș repr. 2 T. Boșcenco (D) ; 
•4-97 kg — Bergston (H) b. tuș repr. 
3 T. Moșnenco (D).

I. TURȘIE — coresp.

★
Intîlnirea Internațională ami

cală de lupte greco-romane din
tre selecționatele Bulgariei și 
Finlandei s-a încheiat cu 6,5—1,5 
în favoarea gazdelor.

COLOSUL
Fostul campion mondial de box. 

Italianul Primo Carnera, s-a stins 
din viață la Sequals (provincia Udi
ne), satul său natal, exact în ziua 
cînd se împlineau 34 de ani de la 
faimoasa sa victorie asupra lui 
Jack Sharkey.

Hamal și tăietor de lemne la 
Udine și Triest, Carnera a fost adus 
de francezul Paul Journee la Arca- 
chon pentru a fi prezentat ca nu
măr de circ. Colosul avea 22 de ani, 
2,04 m înălțime și cîntărea 120 de 
kilograme. Era analfabet și aproape 
sălbatic. Uimea spectatorii cu o 
forță herculeană, dar mai ales cu 
pofta sa de mincare, puțind să 
înfulece’ în glumă cîteva cas
troane cu spaghetti. Din acest 
personaj grotesc și inabil, cultura 
fizică, antrenamentul sportiv au 
făcut un atlet puternic și un boxer 
redutabil. Vestea despre uriașul 
venit de dincolo de Alpi s-a răs- 
pîndit repede.

Mirosind o afacere grasă, celebrul 
impresar Jeff Dickson a hotărît 
să-1 lanseze pe Camera în lumea 
ringului. La Paris, prima sa „vic
timă" este francezul Sebilo. După 
acest debut care uimise Parisul, 
Carnera cîștigă în Europa și Ame
rica alte 50 de meciuri. Printre 
învinșii săi — King Levinski, Vit
torio Campolo și alții.

Mai tîrziu. managerul Leon See, 
în cartea intitulată „Misterul Car
nera". scria că italianul a fost un 
campion de operetă, fiindcă toate 
meciurile sale erau trucate. „Dar 
nu f eon primea loviturile, ci eu" 
— spunea Carnera cînd i se amintea 
acest luc-u.

La 29 iunie 1933, la New York,

T ÎN TURUL CICLIST AL FRANȚEI
e a 54-a ediție a Turului ciclist al Franci a început în seara zilei 
disputarea unei probe contra cronometri*» pe străzile orașului 

mai bun timp a fost realizat de spaniolul Erranbonea, care a 
tanța de 5,755 km în 7:43,88, fiind urmat de Pair* (Franța) și Jans- 
i). Etapa I a întrecerii s-a desfășurat pe ruta Ar'5ers — Maio 

și a fost cîștigată de Godefroot (Belgia) în 4h 34:49,6, 'rmat de 
anda) — 4h 34:51,0 și Lemeteyer (Franța) — 4h 34:51,0. In clasarn^nt 

conducă spaniolul Erranbonea.

29 iunie 1933. La New York, Primo Camera îl învinge pe Sharkey,
devenind campion al lumii la toate categoriile...

DIN SEQUALS S-A PRĂBUȘIT 
ternă, franceza, engleza, spaniola.
Colindase lumea în lung șî în lat. 
Luptele de catch se pare că au gră
bit sfîrșitul acestui boxer-luptător 
care încă de acum cîteva decenii 
devenise o legendă a sportului.

In ultimul timp se stabilise la 
Los Angeles, unde ținea un restau
rant în cartierul locuit de italieni. 
Ultima lui dorință a fost să moară 
în casa părintească din Sequals, in 
camera unde pictase o frescă cu 
scene din meciurile sale victorioase.

1LIE GOGA

Dublul Țiriac-Năstase învins 
la mare luptă,

Carnera dezminte afirmațiile ma
nagerului, învingindu-1 prin k.o. 
în repriza a 6-a pe americanul 
Sharkey. Campion mondial la cate
goria grea, Carnera cunoaște o 
mare popularitate peste Ocean. Ce
lebrul regizor de film, Cecil B. de 
Miile, îl solicită să joace intr-una 
din superproducțiile sale inspirate 
din mitologie. Primo Camera con
tinuă să boxeze. își păstrează titlul 
învingîndu-1, în Piazza Siena din 
Roma, la puncte, pe spaniolul Pau
lino Uzcudum, campionul Europei. 
Rezistă și în fața lui Tommy Lou- 
ghran la Miami, dar la 14 iunie 
1934, la New York, este făcut k.o. 
în repriza a 11-a de Max Baer, 
care aflase că bărbia gigantului 
era vulnerabilă. După această în- 
frîngere, ajuns umbra celui de altă 
dată, Carnera este învins prin k.o. 
în 6 reprize de Joe Louis. Se în
toarce în Italia natală ruinat și plin 
de amărăciune.

In timpul războiului este dus de 
hitleriști într-un detașament de 
muncă, de unde evadează făcînd 
k. o. trei santinele.

în anul 1946, Carnera începe o 
nouă carieră, aceea de luptător de 
catch. Pînă la vîrsta de 56 de ani 
el a apărut Pe ringurile din toate 
marile capitale ale lumii. Prezența 
sa pe afiș era o garanție a succesu
lui de casă. Lupta sa memorabilă 
cu King-Kong, un uriaș de 160 de 
kilograme, formează subiectul 
unuia din capitolele cele mai inte
resante ale cărții „Carnera — aven
turile unui boxer".

Globtrotter prin forța împrejură
rilor. dar și din vocație. Carnera 
vorbea în afară de limba sa ma

la turneul internațional de te
nis de la Wimbledon au început 
și probele de dublu. într-una din 
cele mai disputate întîlniri din 
primul tur, românii Ion Tiriac și 
Ilie Năstase au cedat în fața aus
tralienilor Bill Bowrey și Owen 
Davidson — capi de serie cu nr. 
4 pe tablou — după reluare, la 
scorul : 8—6, 6—8, 6—8, 4—6.
Faptul că în două din cele trei 
seturi cîștigate de australieni de
cizia a fost obținută numai în pre
lungiri este edificatoare pentru 
apropierea de forțe dintre cele 
două cupluri. Printre celelalte re
zultate, la dublu masculin, mai 
sînt dc notat : Leschly, J. Ulrich 
— Metreveli, Lihaciov 9—11, 6—4, 
8—10, 12—10. 6—4 .- Drvsdale, T. 
Ulrich — Gulyas, Sziksai 4—6,

Schilksee - Kleiner Kiel...
ITINERAR SPORTIV

Trenul de Neumiinster ajunge 1° 
Kiel seara, cină orașul bărcilor și 
vapoarelor primește strălucirea lumi
nilor. E prea tîrziu pentru a afla 
amănunte despre programul întrece
rilor sportive din cadrul celei de-a 
85-a ediții a „Săptămînii orașului 
Kiel", cunoscut port din nordul 
fc.F a Germaniei. Afișele din vitri
nele librăriilor și magazinelor sînt 
însă destul de convingătoare : punctul 
forte al. acestor întreceri — regatele 
de iati.țin9-

Am urmărit prima cursă de pe 
bordul luT. -Tom Kyle". Marea liniș
tită ; vremCa — splendidă. Sînt pe 
vas aproape două sute de ziariști. 
Privirile Înce3rcă dea contur
cercurilor imagiu^r^ punctate de ba- 
lize, de fapt „staă!°anele“ Ve care 
și-au început întrec^ea de
renume european și moia™1- lncfeP 
comentariile și pronosticurile. Fe _ “ 
tele de înscrieri figurează, printre 
alții, Fogh (Danemarca), Beilken și 
Hoflinger (R.F. a Germaniei), Gteiger 
(Austria) — la clasa F.D., W. Kuh
weide și V. Mares (R.F. a Germaniei), 
Paullain și Devillard (Franța), la cla
sa Finn, Elvstrom (Danemarca), ,A1- 
brechtson și Petterson — la clasa 
Star ș.a. Protagoniști — Elvstrdm și 
Kuhweide, de victoria cărora erau 
siguri absolut toți specialiștii. Dar, 
după două curse — cînd ocupa locul 
II după suedezul Albrechtson — da
nezul Elvstrom și-a scos „Scandate"- 
ui din mare si a plecat. . . acasă. 
A fost marea surpriză de la Schilk
see, centrul de iahting care a găz
duit campionatele mondiale de anul 
trecut și unde vor avea loc întrece
rile olimpice de iahting din 1072. Fi
rește, toți ziariștii l-au asaltat cu 
întrebări. „Nu am achis la Kiel vela 
cea mai potrivită pentru un astfel de 
vînt“ — a răspuns triplul campion 
olimpic, mondial și european la mai 
multe clase. Un alt moment neaștep
tat. In cea de-a cincea cursă de la 
Kieler Forde pe mare a fost furtună 
și 58 de bărci au fost avariate. A 
doua zi „Kieler Morgen Zeitung" și 
„Kieler Nachrichten" scriau că a fost 
„ziua neagră* a întrecerilor de la 
Kiel, că niciodată nu au fost avaria
te atîtea bărci, și publicau fotografii 
excelente pentru un film de aventuri. 
Dar, așa este sportul velelor. Cu 
marea lui frumusețe și deplină sa
tisfacție, șl —tot așa— cu solicitări 
maxime, uneori fără rezultatele do
rite și meritate. Așa că, după între
ceri cu și fără surprize, cursele de la 
Kieler Forder au fost cîștigate, la 
clasele olimpice (s-au disputat numai 
patru din cele cinci) de următorii 
veliști • Dragon: Broberg (Suedia), 
Finn : Kuhweide (R.F. a Germaniei),

la Wimbledon
6— 3, 6—2, 6—4 ; Howe, Segal — 
Barner, Moore 6—2, 4—6, 6—8, 
8—6; Darmon, Jauffret — Cor
nejo, Rodriguez 3—6, 7—5, 7—5,
7— 5 ; Krishnan, Mukerjea — Sei- 
xas, Scott 6—4, 6—4, 6—3.

Tabloul 16-imilor de finală la 
simplu bărbați «-a completat cu 
ultimele trei partide! Fletcher — 
Sangster 12—10, 11—9, 6—8 ; 
Ploetz — Majoli 6—4, 7—5, 8—6, 
€—3 ; Newcombe — Smith 6—4, 
4—6, 6—4, 6—3.

Cîteva rezultate înregistrate ieri 
în optimile de finală la simplu mas
culin: Fletcher—Ploetz 6—1, 3—6, 
6—3, 6—0; Cooper—Lihaciov 6—4, 
6—3, 6—1; Bungert — Wilson 1—6, 
5_7, 6-1, 7—5, 9—7; Newcombe— 
Graebner 9—7, 6—3, 6—2.

F.D. : Beilken (R.F. a Germaniei), 
Star r Petterson (Suedia), S-au mai 
disputat regate la clasele 5,05, Pirați 
Korsar, Sarpie, Jolă olimpică, pre
cum și regate pentru iahturi de croa^. 
zieră. Peste 620 de bărci — veliști -d 
14 țări. Totuși, au lipsit mulți dint, 
cei invitați. Întrecerile olimpice de 
la Accapulco sînt — după cum se 
vede — principalul obiectiv pentru 
mulți veliști care au ^preferat să-și 
continue, acasă, pregătirile.

Este drept că tribunele de la 
Schilksee au fost întotdeauna pline 
că regatele de iahting au dominai 
programul competițiilor sportive dii 
„Săptămîna orașului Kiel". Dar, an 
fost spectatori și la alte întreceri.

Intr-una din zile am fost la Hebbel- 
schule la o interesantă demonstrație 
de gimnastică modernă, ritm și dans, 
încheiată cu „Dansul săbiilor" în exe
cuția unui talentat ansamblu folclo
ric din Turcia. „Kieler Woche" a 
vrnnrarr^ C ° întrecere internațio- 
nală degi^nasr^ intre ec^ipe^r^ 
tineret ale orașelor Kiei a ;
(învingătoare gimnastele din Pre. - 
160,30—147,60 ; locul I la individua. 
compus : Anna Kulkova (Praga) 33,60 
p.). Din tribunele de la Holștein- 
stadion am asistat la turneul inter
național de fotbal la care au luat 
parte opt echipe de tineret. Jocurile 
(2 reprize a 20 de minute), de valoa
re modestă, au plăcut mai mult prin 
dîrzenia cu care tinerii fotbaliști 
și-au disputat primul loc în cel~ de-al 
4-lea turneu din cadrul Săptămînii 
orașului Kiel. în finală, K.S.V. Hol
stein Kiel — Pirmasens 3—2.

Cu mult interes au fost urmărite, 
mai ales, întrecerile micilor sportivi. 
Dimineața, pe malul lacului din cen
trul orașului — Kleiner Kieler — le
bedele își căutau locuri ascunse în 
umbra sălciilor, lăsînd loc liber 
participanților la concursurile de 
navomodele, o replică la temerarele 
curse ale regatelor de la Schilksee.

In ultima noapte, în portul Kiel 
— de la Oslokai — jocurile de artifi
cii ne aminteau de ultimul punct din 
programul „Kieler Woche — 1967" și 
de faptul că a doua zi. foarte de
vreme, ne aștepta trenul spre Neu
munster. . .

DAN GARLEȘTEANU

ȘTIRI • REZULTATE
ATLETISM. Rezultate înregis

trate la Jocurile Mondiale de la 
Helsinki : 10 000 m — Temu (Ke
nya) 28:29,0 ; prăjină — Seagren 
(S.U.A.) 5,25 ; 3000 m obstacole — 
Texereau (Franța) 8:36,2; 1500 m 
— de Hertoghe (Belgia) 3:41,9 
(Ron Clarke a abandonat) ; 400 iri 
g — Coleman (S.U.A.) 51,1 ; cio
can — Burke (S.U.A.) 67.46 m ; 
400 m femei — Pollock (Austra
lia) 52 7

PENTATLON MODERN. Con
cursul internațional de la Buda
pesta s-a încheiat cu un succes net 
al sportivilor unguri, clasați pe 
primele trei locuri la individual 1 
Blaczo (5 182 p), Tărok (5 164),. 
Mona (5 113); pe echipe R.P. Un
gară a cîștigat cu 14 997 p.

FOTBAL. în campionatul 
U.R.S.S. : Spartak Moscova — Di
namo Minsk 2—0.

AUTOMOBILISM. Jonathan Wil
liams (Anglia) a cîștigat „la foto
grafie", cu o mașină „De Santis* 
cea de a IX-a ediție a concursului 
internațional de automobilism 
(formula III) a Marelui premiu al 
orașului Monza. învingătorul a 
străbătut cele 50 de ture ale cir
cuitului (119,250 km) în 49:54,34, 
cu o medie orară de 143,176 km.


