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A Vll-a ediție a „Cupei orașului București"

7-9 iulie, pe Velodromul Dinamo,

DUPĂ „INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE
f

Succese, dar si unele semne 
de întrebare

Cea de-a Vl-a ediție a concursului internațional 
de lupte greco-romane ne-a adus unele satisfacții, 
sportivii noștri reușind să cîștige cinci din cele șapte 
titluri puse în joc. Cîștigătorii locurilor I la cate
goriile 52 kg — Gh. Berceanu, 57 kg — 1. Baciu, 63 
kg. — S. Popescu, 70 kg — 1. Gabor și 87 kg — Gh. 
Popovici merită, desigur, felicitări. Analizînd însă 
comportarea lor și a altora din lot prin prisma sar
cinilor principale pe care le au luptătorii noștri în 
acest an, de a ne reprezenta cît mai bine, în septem
brie, la „mondialele" de la București, avem și unele 
rezerve.

Este adevărat că sportivii noștri au cucerit 5 locuri 
I, dar aceste succese au fost obținute în fața unor ad
versari care nu i-au solicitat prea mult. Ne referim, 
îndeosebi, la I. Baciu, S. Popescu și Gh. Popovici. 
Iată, pentru exemplificare, evoluția acestor trei spor
tivi: I. Baciu învinge la puncte pe Stange (R.F.G.), 
termină la egalitate cu Pogorelov (U.R.S.S.) și în
trece la puncte pe Pavlov (Bulgaria) precum și pe I. 
Aiionescu și M. Cristea. Cu toate acestea, Baciu nu a 
fost în plenitudinea forțelor sale. Pe campionul mon
dial Stange l-a învins cu ușurință (la 2 puncte dife
rență) deoarece sportivul vest-german n-a fost în for
mă (de altfel el a ieșit din

RAPID -CHEMIE HALLE
7-6 LA POLO

In cel de al doilea meci din 
turneul pe care îl întreprinde 
în tara noastră, echipa de polo 
Chemie Halle a intilnil forma
ția Rapid București. După un 
joc de o factură tehnică mo
destă, care a stirnit interes 
doar prin evoluția strinsă a 
scorului, bucurcștenii au ob
ținut victoria la scorul de 7—6 
(1-1. 2—2, 2—1, 2—2). Au 
marcat : Rizea 4, Chirvăsulă 
2 (toate din „4 metri") și 
Rusa pentru învingători, res
pectiv W'ege 3 (din „4 me
tri"), llerrigt 2 și Beck pentru 
învinși. Autoritar arbitrajul lui 
GA. Dumitru (Buc.).

Astă-seară, de la ora 20 
(ștrandul Tineretului), Chemie 
Halle va juca cu lotul secund 
al tării noastre.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA ! F
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competiție după turul 
IV și s-a clasat de-abia 
pe locul 4). în fața so
vieticului Pogorelov, un 
luptător tenace și foar
te puternic, Baciu a 
reușit doar cu mare 
greutate un meci nul 
și aceasta nu datorită

T. KÂBȘAN
(Continuare in pag. a 2-a) |

ERVIN SEILER, PE LOCUL 6
LA CHARLEVILLE

Tradiționalul concurs internațio
nal de motocros desfășurat dumi
nică la Charleville (Franța) a re
unit la start 28 de alergători din An
glia, Austria, Belgia, Danemarca, El
veția, Franța, R.F.G., România și Su
edia. Pe primul loc s-a clasat fostul 
campion mondial, J. SMITH (Anglia), 
urmat de Desuete (Belgia), Reig- 
nault (Franța), Cross (Belgia), Cla- 
net (Franța) și E. Seiler (Româ
nia). O. Puiu a fost nevoit să aban
doneze în urma unei defecțiuni me
canice.

In raionul Grivița Roșie

S-A DESCHIS 0 TABĂRĂ DE CURTE..
In raionul Grivița Roșie vor funcționa in vara aceasta două tabere de 

curte (la Școala generală nr. 175 și la Casa de cultură a tineretului), unde 
elevii iși vor petrece zilele binemeritate ale vacanței in chip plăcut. Prima 
tabără s-a deschis zilele trecute, la școala generală nr. 175. Aci, ca și Ia 
Casa de cultură a tineretului, elevii vor avea la dispoziție terenuri de volei, 
baschet, handbal, fotbal șt o pistă de atletism. Activitatea multilaterală care 
se va desfășura pe timpul vacanței in cadrul taberelor este ilustrată de iap- 
tul că la dispoziția elevilor vor sta profesori de educație fizică, muzică, 
istorie, geografie și limbă română. Sub conducerea tov. Teodor Novac, ins
pector șei al Secției de invățămint a raionului Grivița Roșie, profesorii care 
vor îndruma activitatea elevilor in aceste tabere au alcătuit un olan de 
muncă in care sinf prevăzute diferite manifestații cultural-sportive.

duminică, 
din Capi-

Vineri, sîmbătă și 
velodromul Dinamo 
tală va găzdui cea de a Vll-a 
ediție a competiției internațio
nale „Cupa orașului Bucu
rești". In afara celor mai buni 
sportivi din țara noastră, la 
întreceri și-au confirmat parti
ciparea cicliști din 5 țări. Fe
derația de specialitate ne-a 
comunicat numele alergătorilor 
care vor concura la sfîrșitul 
săptămînii pe velodromul Di
namo.

Federația Italiană de ciclism 
va fi reprezentată de o puter
nică garnitură condusă de cu
noscutul antrenor Rino Sioli 
și alcătuită din cicliștii L. 
Franceschini, V. Avogadri, G. 
Mastaglio, V, Riva, Giorgio 
Rossi și M. Valentini. Din 
Uniunea Sovietică vor fi pre- 
zenți sportivi care se pregă
tesc pentru campionatele mon
diale : maeștrii sportului L.
S. Vukolov, A. A. Lazarev ski, 
V. M. Kuznețov, B. A. Sus- 
lokov, V. M. Tormozov, V. N. 
Malih, A. F. Sapronov, V. A. 
Rastorgnev și B. V. Minko. 
Valoroase sînt și loturile care 
vor reprezenta R. D. Germană 
(Marx, Richter, Ulbricht, 
Hassner, Aurich și Breitfeld) 
și Cehoslovacia (Jiri Dohnal, 
Rudolf Enenkel, Pavel Kondr, 
Zdenek Kraloehvil, Frantisek 
Magda, Jiri Pecka, Vladimiri 
Popelka). Federația bulgară 
n-a comunicat lotul, dar se 
știe precis că echipa va sosi 
în Capitală joi dimineață.

Așadar, în perspectivă în
treceri cu midie puncte de a

Aspect de la deschiderea taberei de curte de pe lingă școala generală nr. 175

tracție. Valoarea oaspeților **- 
sigură concursului un i 
ridicat și nu este exclus să 
asistăm la stabilirea unor noi 
și valoroase recorduri în pro
bele clasice. Reuniunile de vi
neri după amiază și de sîm- 
bătă încep la ora 17, iar cea 
de duminică 
se găsesc de 
speciale ale 
Dinamo.

)r a- g 
nivel I

la ora 9. Biletele 
vînzare la casele 
parcului sportiv

0 excelentă pregătire la șes — 
iată „antidotul" altitudinii
interviu cu prof. dr. ANATOLI KOROBKOV (U.R.S.S.)

Prof. dr. ANATOLI KOROBKOV, directorul Institutului central de cercetări 
științifice in domeniul culturii fizice și sportului din Moscova, este un reputat spe
cialist în problemele antrenamentului sportiv contemporan. Cu prilejul vizitei pe care 
a făcut-o recent în țara noastră, oaspetele a avut un larg schimb de opinii cu spe
cialiști români, îndeosebi î . . ’ ’ _
manțe maxime în condiții

în probleme privind pregătirea sportivilor pentru perior- 
de altitudine.

Anatoli 
răspundă

L-am rugat pe 
Korobkov să ne 
la cîteva întrebări de ac
tualitate, să ne împărtă
șească părerile sale în le
gătură cu unele aspecte 
importante legate de pregă
tirea pentru J.O. de 
Ciudad de Mexico.

la

Pe măsură ce ne 
apropiem de data star
tului intreceiilor olim
pice, problema altitudi
nii, a adaptării orga
nismului 
preocupă 
pe specialiști, pe viito
rii concurenți. Prin ce 
măsuri credeți că va

sportivilor, 
îndeaproape

Intre 30 iunie și 2 iulie, pe aeroportul din Pitești, 
s-a desfășurat etapa finală a campionatului republican 
de aeromodele — zbor liber.

Concurentul Ion Șerban, din echipa orașului Bucu
rești, lansindu-și motomodelul.

Citiți In pag. a 3-a

REGULAMENTUL
privind trecerea sportivilor de la o asociație 

sportivă (club) la alta

fi contracarat 
obstacol natu-

putea ca răspun
să vă surprindă,

putea 
acest

' ral" ?
— S-ar 

sul meu 
dar — din toate studiile și 
cercetările pe care le-am 
efectuat pină acum — am 
ajuns Ia concluzia că alti
tudinea poate fi .combătu
tă" in primul și in primul 
rină printr-o foarte bună 
pregătire la șes. Tocmai fi
nind seama de condițiile 
speciale ale altitudinii de 
peste 2000 de metri, se 
impune ca sportivii parti
cipant i la J.O. din 1968 să 
se prezinte la startul Între
cerilor perfect sănătoși și

Foto : Șt. Ciotloș 

cu 
lui 
la

un nivel înalt al gr adu- 
de antrenament obținut 
șes. Căci, după o săp-
Interviu consemnat de 

C. MACOVEI
(Continuare in pag. a 4-a)

După-amiază,
la „Progresul":

Echipa masculină
de volei a Franței
își începe turneul

în România

Franței, ea va fi

Adversara oaspeților — 
reprezentativa de tineret 

a tarii noastre
Terenul Progresul din 

str. Dr. Staicovici găzdu
iește astăzi primul meci 
din cadrul turneului pe 
care echipa masculină de 
volei a Franței U între
prinde în țara noastră. La 
ora cînd scriem aceste rîn- 
duri, voleibaliștii francezi 
nu au sosit încă în Capi
tală, astfel îneît nu cunoaș
tem formația pe care ei o 
vor alinia. Cît privește cea 
dinții adversară a echipei 
Franței, ea va fi repre
zentativa masculină de ti
neret a României, care e 
pregătită de antrenorii 
prof. V. Surugiu și prof. 
N. Mihăilescu și care, dîn- 
du-i replica garniturii oas
peților, își verifică resur
sele în vederea participării 
sale Ia apropiatul turneu 
din R.D. Germană al „spe
ranțelor olimpice**.

Conducătorii tehnici ai 
reprezentativei noastre 
ne-au comunicat „6“-le pe 
care-1 vor arunca în luptă 
după-amiază, precum și 
posturile în care vor fo
losi, probabil, rezervele. 
Iată această formație, cu 
menționarea vîrstei (ani 
împliniți) și a înălțimii 
componenților ei : Dumă- 
noiu 15 ani — 191 cm (Ar- 
deleanu 18 — 190), Tănă- 
sescu 19 — 191 (Ungurea
nul 17 — 191) Oros 17 — 
188, căpitanul echipei, 
(Curteanu 16 — 190). Neu
man 18 — 190 (Bobeică
17 — 189), Ionescu 17 — 
134 (Moculescu 17 — 189), 
Rouă 18 — 186 (Cristian 17 
— 185).

Meciul de azi, România 
(tineret) — Franța începe la 
ora 18 și va fi condus de 
arbitrii N. Mateescu și N. 
Urswiescu.



Așteptăm mai mult 
de la absolvenții I.C.F. 

in specializarea „box"
© Doar 45 de ore practice pe an I

Cînd au intrat în Institut, entuziasmul lor 
părea fără margini. Deși aveau în față patra 
ani de studiu, de luptă cu materii importante 
i,(anatomia și fiziologia, psihologia, teoria și me
todica educației fizice, specializarea etc.), 
viitorii profesori de educație fizică — unii 
dintre ei, pe atunci, boxeri cu reputație — nu 

s-au... speriat de loc. Se și vedeau, prin „per
deaua" anilor, absolvenți, cadre de bază ale 
aportului nostru cu mănuși.

Anii au trecut... Studenții de atunci, printre 
•care Eustațiu Mărgărit, Florea Costin, Con
stantin Dumitrescu, Teodor Niculescu, Mihai 
'Stoian, Mircea Balaș etc. au făcut față cu suc- 
•ces atît exigenței profesorilor de la I.C.F. cît 
jși adversarilor din ring. Dorința lor a fost 
tsă-și însușească, pe băncile Institutului, cît mai 
multe cunoștințe de ordin teoretic din sportul 
pe care-1 practicau, pentru ca, după absolvire, 

•■«ă se instaleze temeinic în „colțul" boxerilor 
tineri. Rezultatele muncii lor pot fi apreciate 
astăzi ca fiind remarcabile. Alți „icefiști", ca 

•Cu. Iliuță, M. Diaconescu, I. Dumitru etc. deși 
n-au practicat sportul de performanță, reușesc

0ATA.ȚEE

Tinerii dinamoviști bucureșteni: 
27 de victorii și 6 recorduri ia Berlin!

BERLIN 4 (prin telefon). O se
lecționată de 17 tineri înotători ai 
«clubului DINAMO BUCUREȘTI (an- 
itrenori Magda Negrea și Cristian Vlâ- 
tduță) a luat parte la sfîrșitul săp- 
itămînii trecute la un concurs de copii 
•pe categorii de vîrstă desfășurat în 
«capitala R.D. Germane. Sportivii di- 
riiamovișli, în întrecere cu tinerii îno- 
î tătari bcrlinezi (nu trebuie uitat că 
HRJ). Germană este a doua putere în 
snatația europeană) au avut o compor
tare foarte bună, dominîndu-și adver
sarii de o manieră indiscutabilă. Ast- 
Tel, bucureștenii au terminat învin- 
șgâtori în 27 din cele 42 de probe 
«nle concursului (!), unele din rezul- 
•tatele lor fiind mult apreciate de 
ga«de. S-au stabilit cu acest prilej 

*6 noi recorduri republicane și nume- 
3toase recorduri personale.

Principalii performeri ai dinamo- 
’■viștilor au fost și de data aceasta 
.ANCA GKOZA, TEODOR N1COLAE 
•și ADRIAN SPIN EA. Anca Groza a 
«cîștigat toate cele 5 probe individuale 
la care a participat (grupa 11—12 
ani) : 1 : 16,2—100 m liber, 2 : 43,0 
—200 m liber, 5: 42,8—400 m liber, 
1 • 22,5—100 m delfin și 3 : 02,8— 
200 m mixt. Patru succese a adus 
selecționatei sale și Adrian Spinea, 

«care și-a întrecut toți adversarii de 
14 ani ia : 100 m liber—63)6 (r.p.), 

.200 m liber—2:25,4, 400 m liber —

0AI ARIE

Cum s-au comportat sportivii noștri 
ila concursurile din Polonia si R. 0. Germană?

După concursurile internaționale 
’■■dte călărie de la Poznan. Olsztyn și 
.Leipzig — de la care am publicat 
mumai citeva rezultate — am avut o
• convorbire cu tov. D. NEDELEA, se- 
acretarul general al federației de spe- 
«cialitate, care a însoțit lotul sportivi
lor români.

— Care a fost nivelul de desfă
șurare a acestor întreceri ?

— La toate cele Vrei concursuri au 
participat călăreți cu o valoare recu
noscută pe plan internațional. Com
petiția de la Poznan a reunit la star
tul probelor echipele R.D. Germane, 
României și Poloniei, cea de la Ol
sztyn formațiile Cehoslovaciei, Uniu
nii Sovietice. Ungariei, Japoniei, R.D. 
«Germane, R.F. a Germaniei, Angliei, 
.României și Poloniei, iar la Leipzig 
s-au intilnit reprezentativele Ceho- 
islovaciei, Uniunii Sovietice, Ungariei, 
.României, Angliei, R.D. Germane și 
.Poloniei. Ca urmare, probele au în- 
'.regisirat nu numai o participare bo- 
jgată, ci și un nivel tehnic ridicat.

— Dintre numeroasele evoluții 
ale reprezentanților noștri care 
sînt, după părerea dv, cele mai 
concludente ?

— In primul concurs, combinata 
România - Polonia a cîștigat proba 
pe echipe. Se cuvin, de asemenea, 
reliefate rezultatele iui V. Bărbucea- 
«nu (două locuri II — cu Altai — în 
probeie de 1,40 m și „forță", 1,85 m) 

■ și ale lui Gh. Langa (locul 3 — cu 
'Gînd — în proba de 1,30 m.). Clasat 
,pe locul 3 — cu Gratis — în proba
• de barema C, Vasile Pinciu s-a acci
dentat și a reluat întrecerea la Leip
zig. La Olsztyn, într-o companie nu
meroasă și foarte puternică, Gh. Lan- 
Oa și V. B&rbuceanu au ocupat lo
cul Iii în proba de perechi (68.2 sec) 
și tot ei s-au clasat, cu alți cai. pe 
locul VI. Un frumos succes a reali-

■zat Gh. Lango^ Jn întrecerea de la

lotuși, în prezent, să obțină rezultate fru
moase ca antrenori.

Dar printre absolvenții mai vechi sau mai 
noi ai Institutului de Cultură Fizică sînt și 
oameni care deși și-au ales ca specialitate 
boxul, cu timpul au dat, cum se spune, bir cu 
fugiții. La primul contact mai dur cu viața, 
cu greutățile inerente oricărui început, aceștia 
au abandonat sportul căruia i s-au dedicat. 
Sînt multe asemenea exemple. Gh. Bădescu se 
făcuse remarcat acum cîțiva ani în munca cu 
juniorii, dar acum nu se mai ocupă de box, 
ci activează la o școală din Călărași; M. 
Casacopol lucrează în învățămînt, la Galați ; 
Gh. Moise este Ia o școală din Ploiești; D. 
Negrea, funcționează la catedra de educație 
fizică a I.M.F. etc. Cu toate investigațiile fă
cute, ne-a fost imposibil să dăm de urma unor 
absolvenți cu specializare box, între * care T. 
Radulescu, Em. Sîrbu, C. Varghida. Se poate 
trage deci concluzia că o bună parte dintre 
absolvenți și-au ales la întîmplare specializa
rea, că țelul lor a fost să termine Institutul, 
și apoi... vor vedea 1

★
La un studiu mai Atent al programei de în

vățămînt vom vedea că boxului — sport cu 
pondere la Jocurile Olimpice — i se acordă la 
I.C.F., în ultimii ani, prea puțină atenție. Asisten
tul Florea Costin ne relata, nu de mult, că la 
cursul de bază (anul I) sînt prevăzute, în pre
zent, doar 45 de ore practice pe an, față de 
60, cîte erau acum cîțiva ani. Este greu de 
presupus că în 45 de ore (și chiar în 60 !) se 
pot însuși temeinic complicatele procedee teh
nice ale boxului. Se simte stringent nevoia de 
a se acorda studenților anului I mai multe ore 
practice, ca și un număr de ore teoretice (care

5 : 09,8 și 200 m mixt—2 : 46,5. în 
sfîrșit, T. Nicolae (11 ani) a ocupat 
primul loc în cursele de 100 m del
fin—1: (nou record), 200 m
delfin—3 :*l1,8 (r.p.) și 200 m
mixt—2 : 56,6 (nou record), iar îu 
alte trei probe s-a clasat pe locul 
secund : 100 m liber—1 : 11,8 (r.p.), 
200 m liber—2:42,7 (r.p.) și 400 m 
liber—5 : 34,9 (nou record).

Printre cei care și-au încheiat evo
luțiile cu performanțe valoroase se 
numără și Liviu Copcealău, 13 ani, 
cîștigător al probelor de 100 m del
fin—1 : 14,5 și 200 m delfin—2: 42,5 
(nou record), Liliana Burlacu, 13 ani, 
învingătoare în cursele de 100 m 
bras—1 : 26,0 (r.p.) și 200 m bras— 
3:09,5, sau Anca Mihăescu, 12 ani, 
clasată pe locul I la 100 m bras—
1 : 29,7 (r.p.) și 200 m bras—3:09,9. 
Lista învingătorilor poate fi conti
nuată cu T. Nuțeanu, 12 ani, care a 
„mers* 1 : 19.9 la 100 m spate și
2 : 53,3 la 200 m spate, G. Popovici 
(11 ani) cu 1 : 30,1 la 100 m bras 
și 3:13,6 la 200 m bras și Z. Ger- 
geli (14 ani) cu 1 : 27,6 la 100 m 
bras și 3 : 06,7 la 200 m bras. în 
sfîrșit, printre cei care și-au îmbu
nătățit cele mai bune performanțe se 
află și: Angela Anton (13 ani) — 
locul doi la 100 m delfin cu 1 : 21.6 
și locul doi la 200 m mixt cu 3:01,7,

9

Leipzig. Concurînd în proba de 
deschidere sportivul român a cîștigat 
primul loc — cu Gînd.

— Competiția de la Leipzig a 
programat și probe de dresaj. 
Care a fost comportarea sportivi
lor noștri ?

— Călăreții noștri de dresaj : N. 
Mihalcea, I. Molnar și D. Velicu 
s-au clasat pe locul 4 în probele 
„Sf. Gheorghe", int&rmediară, pe 
echipe și „olimpic".

— Ce apreciere se poate da 
evoluției sportivilor noștri în 
aceste trei concursuri ?

— La probele de obstacole rezulta
tele sînt bune, mai ales dacă avem în 
vedere valoarea participanților și nu
mărul mare de concurenți. După în
trecerile de la Poznan și Olsztyn, că
lărețul nostru Gh. Langa a fost apre
ciat de juriul internațional drept cel 
mai tehnic participant la competițiile 
din Polonia. In ceea ce privește între
cerile de dresaj, s-a observat că spor
tivii noștri au prezentat cai bine lu
crați. Dl. Nybleus (Suedia), delegatul 
federației internaționale la concursul 
de la Leipzig ne-a confirmat această 
concluzie, subliniind posibilitățile de 
progres ale călăreților români de 
dresaj.

— O ultimă întrebare : care au 
fost protagoniștii întrecerilor ?

— Concursurile din Polonia au fost 
dominate de călăreții din Anglia și 
R.F. a Germaniei, cel de la Leipzig 
a prilejuit — din nou — afirmarea 
sportivilor englezi.

între 1 și 9 iulie echipele de obsta
cole și dresaj ale țării noastre parti
cipă la cea mai importantă competi
ție a sezonului : concursul hipic in
ternațional d!e la Aachen (R.F. a Ger
maniei).

Anca Groza (5 victorii) a dominat categoric întrecerile grupei B la 
concursul internațional de la Berlin

Adriana Hidoș (13 ani) — locul doi 
la 100 m bras cu 1:30,4 și 200 m 
bras cu 3 : 13,4, Lucia Radu (13 
ani) — locul doi la 400 m liber cu 
5 : 52,3, Adriana Pupăzan (12 ani) — 
locul doi la 100 m liber (1 : 17,6), 
200 m liber (2 : 44,0) și 400 m li
ber (5:44,1), Mihaela Popescu (12 
ani) — locul doi la 100 m bras 
(1 : 31,7) și 200 m bras (3 : 13,8),

Succese, dar
(Urmare din pan. 1) 

acțiunilor sale, ci celor două aver
tismente primite de Pogorelov.

S. Popescu l-a bătut prin tuș 
pe Gaucherand (Franța), a făcut 
meci egal cu Zeițev (U.R.S.S.) și 
i-a învins la tuș pe românii Hup- 
că și Gheorghe. în meciul eu 
Gaucherand, Simion Popescu n-a 
avut nici o problemă, adversarul 
său fiind un luptător fără pre
tenții pe plan internațional. în 
schimb, în confruntarea cu Zei
țev, Popescu n-a reușit să obțină 
nici măcar un punct tehnic și, 
conform noului regulament, am
bii luptători au fost punctați de 
către arbitri cu 2,5—2,5 p.

Gheorghe Popovici a repurtat 
două victorii la tuș — în fața ro
mânului Penciu și a maghiarului 
Giczi — o victorie la puncte în 
meciul cu suedezul Olsson, ob- 
ținînd un „egal" (2,5—2,5 p) cu 
sovieticul Gafarov. în afară de 
Gafarov și Olsson, ceilalți doi nu 
erau adversari pe măsura lui Po
povici.

în privința lui N. Martinescu 
trebuie să spunem că el continuă 
să se afle în impas. Acest lucru 
s-a putut vedea și în meciul cu 
suedezul Svensson, cînd Marti
nescu n-a încheiat nici o acțiu
ne începută (la salturi, de pildă, 
cădea în poziții defavorabile). 
Pînă la „mondiale" mai sînt a- 
proape două luni, timp suficient 
pentru ca semigreul nostru, care 
în anii trecuți ne-a reprezentat 
ou cinste la o serie de competiții 
de anvergură, să se pună la punct 
cu pregătirile.

Un alt component al lotului 
care s-a comportat la un nivel 
inadmisibil a fost Florian Cior- 
cilă, vice-campion al lumii la ca-

existau acum cîțiva ani, dar nu știm de ce 
au fost scoase), pentru lărgirea orizontului lor 
teoretico-metodic.

Situația este și mai complicată dacă ne refe
rim la absolvenții institutelor pedagogice. Aci, 
Programa nu prevede nici curs de bază (care, 
de fapt reprezintă un minimum) nici speciali
zare box ! Se știe că majoritatea absolvenților 
institutelor pedagogice pleacă în mediul rural, 
unde trăiește un mare număr de tineri cn o 
bună dezvoltare fizică, și de- unde s-ar putea 
recruta numeroase elemente talentate. Dar cine 
să-i îndrume și să-i pregătească ?

★
Avem toată prețuirea pentru antrenorii-prac- 

ticieni, care de zeci de ani se străduiesc să 
țină aprinsă flacăra boxului românesc. Lor le 
datorează Linca, Negrea, Dobrescu și alți pu- 
giliști cu faimă la vremea lor, succesele de pres
tigiu din marile confruntări internaționale. Dar 
procesul de instruire, metodele de antrenament 
evoluează de la un an la altul. Noutățile își 
pun tot mai mult amprenta pe munca migă
loasă de formare fi perfecționare a actualei 
generații de boxeri. A lucra după metodele fo
losite acum 20—30 de ani (așa rum mai pro
cedează unii dintre antrenorii noștri) înseamnă 
a ne condamna singuri la mediocritate, a pro
gresa foarte lent, adică va trebui să ne 
mulțumim, în continuare, cu foarte puțin. 
Iată de ce este atît de necesar să se acorde un 
sprijin mai eficient catedrei de „atletică grea" 
a I.C.F.-ului, pentru ca absolvenții cu speciali
zare box să pună umărul efectiv și cu toată 
priceperea la dezvoltarea acestui sport olimpic 
cu o veche tradiție în țara noastră.

R. CĂLARĂȘANU

Alex. Codrescu (12 ani) — locul III 
la 100 m liber (1 : 14,5) și Ad. Gri- 
goriu (12 ani) — locul doi la 100 m 
spate (1 : 27,4) și 200 m spate 
(3 : 03,3). Ultimele două recorduri 
republicane aparțin ștafetelor de 
4 X100 m liber — 5:04,3 și
4y,100 m mixt — 5:41,9, cîști- 
gătoare îu probele de băieți cate
goria B.

și anele semne
tegoria 78 kg. După ce a obținut 
o victorie la puncte în fața unui 
adversar dificil, cum a fost Ves
per (R.D.G.) în următoarele două 
partide (cu Dorosiev—Bulgaria și 
Korstrom—Suedia). Ciorcilă n-a 
reușit decît meciuri egale, în care 
a dat dovadă de pasivitate, n-a 
reușit să încheie nici o acțiune 
tehnică, comportîndu-se ca un 
începător. în consecință, totali- 
zînd 6 puncte rele el a fost eli
minat din competiție. îi atragem 
atenția lui Ciorcilă că la apropia
tele „mondiale" de la București, 
el are de apărat valorosul loa 
II pe care l-a cîștigat anul tre
cut la C.M. de la Toledo. Or, a- 
cest lucru e posibil numai cu o 
pregătire superioară de care, din

Compunerea seriilor și programul turneului 
masculin, din R. D. G, al „speranțelor olimpice"

Așa cum am anunțat, în R. D. 
Germană are loc săptămîna vii
toare turneul masculin al „spe
ranțelor olimpice", care înlocuiește 
anul acesta campionatul european 
al echipelor de juniori. La compe
tiție, se știe, va lua parte și repre
zentativa de tineret a României.

Turneul se va desfășura în prima 
sa fază, de calificare, în cadrul a 
două serii, a căror alcătuire a fost 
stabilită prin tragere la sorți și co
municată federației noastre zilele 
trecute. Echipa României va juca 
în prima grupă, împreună cu for
mațiile de tineret ale R. D. Ger-

finamoviștii, 
victorioși în Italia

CIMTA NOVA, 4 (prin telefon). 
După fiunnoasa impresie lăsată de 
pugHiș.t4i români la recentele campio
nate europene de la Roma, turneul 
eohipei de box Dinamo București a 
fost așteptat, în Italia, cu deosebit 
interes. Dovadă că la prima întîlnire, 
disputată în orășelul Ci vita Nova, 
au asistat aproape 4 000 de specta
tori, cilră care depășește numărul 
celor care au asistat la unele reuni
uni din campionatul european

Dinamoviștii au debutat cu un 
succes. Elevii lui Nour și Dumi
trescu nu obtinut victoria cu scorul 
de II—9.

REZULTATE TEHNICE : Davi- 
descu b.p. Marini; Mencarelli (fost 
campion al Italiei) b.p. G. Pop; 
Quero b.p. P. Nedelcea ; G. Cruda 
b.p. Smerili II ; Gh. Ene b.p. Giro- 
nacî; Riga (fost campion al Italiei) 
b.p. Gh. Vlad; G. Ghiță b.p. Sme
riți I ; D. Mihalcea b.k.o. 2 Ra- 
paggniani (campion de juniori pe 
anul 1967) ; Gh. Drăgan egal tu 
Doria ; Menghi b.p. I. Olteanu.

La sfîrșitul reuniunii, Natale Rea 
a ținut să-i felicite pe antrenorii 
Nour și Dumitrescu pentru victorie, 
subliniind boxul eficace și tehnica 
remarcabilă a pugiliștilor dinaino- 
viști. ,,Ne-ar face multă plăcere — 
remarca Rea — să avem cît mai dese 
contacte cu boxerii români. Ai em de 
învățat mult unii de la alții !u

în continuarea turneului, boxerii 
dinamoviști au evoluat aseară în 
orașul Fanno, unde au întîlnit o altă 
selecționată a regiunii Le Marche. 
Ora tîrzie la care s-au încheiat me
ciurile nu ne permite să publicăm 
rezultatele. O vom face în ziarul de 
joi. Sîmbătă, dinamoviștii vor sus
ține ultima partidă, în orașul Civila 
Vechia.

Reuniune pugili rtică 
la „Progresul"

Joi seara va avea loc pe terenul 
de tenis din str. Dr. Staicuvici o re
uniune pugilistică în care își vor da 
concursul boxeri juniori de la clu
burile și asociațiile sportive bucti- 
reștene. Se vor întîlni, printre altele, 
următoarele „perechi44 : N. Tudor
(Semănătoarea) — G. Grecu (Con
structorul), J. Amzulescu (Progresul)
— P. Paraschiv (Constructorul), 
I. Neicu (SPOB) — N. Pisică (Se
mănătoarea), N. Neagu (Progresul)
— G. Suva (Olimpia), I. Crețu (Pro
gresul) — S. Moise (Grivița Roșie), 
Șt. Florea (Progresul) — L. Gris tea 
(Rapid). Gala va începe la ora 19.

de întrebare
păcate, la recenta ediție a con
cursului internațional nu a dat 
dovadă.

Biroul Federației române de 
lupte trebuie să analizeze în spi
rit critic comportarea acestor lup
tători, ca de altfel a tuturor ce
lor din lot, și să ia măsuri în 
consecință. în general, trebuie ac
centuate pregătirile în această 
scurtă perioadă care a mai rămas 
pînă la marea confruntare mon
dială din primele zile ale lunii 
septembrie.

Federația română de lupte a 
reușit să organizeze în bune con- 
dițiuni întrecerile „internaționa
lelor" și să le asigure arbitraje 
competente, părere exprimată, de 
altfel, și de oaspeții noștri.

mane, Ungariei și Cubei. în seria 
a doua se vor întrece reprezenta
tivele Cehoslovaciei, Poloniei, Bul
gariei și Iugoslaviei.

A fost totodată definitivat pro
gramul celor trei etape ale luptei 
din seriile competiției. Selecționata 
masculină de tineret a României va 
juca astfel, în ordine, cu echipele 
Cubei (luni 10 iulie), Ungariei 
(marți 11 iulie) și R. D. Germane 
(miercuri 12 iulie). Joi 13 iulie va 
fi zi de pauză, după care, vineri 
14 și sîmbătă 15 iulie, se vor dis
puta lintîlnirile finale.
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HW» TRECEREA SPORTIVILOR K EA 0 ASOCIAȚIE SPORTIVĂ (CLUB) LA ALIA
Art. 1. Trecerea (transferarea) 

sportivilor de la o asociație 
sportiva (club) la alta se poate 
face numai în perioadele stabilite 
de fiecare federație pe ramură 
de sport.

Art. 2. Transferările sportivilor 
se vor aproba și soluționa după 
cum urmează :

a) de către federațiile pe ra
mură de sport :

— pentru maeștrii emeriți ai 
sportului, maeștrii sportului și 
sportivii de categoria I de clasi
ficare la sporturile individuale, 
precum și pentru toți sportivii care 
se transferă de la sau la asocia
țiile sportive (cluburile) care par
ticipă în campionatele republi
cane de categoria A, B și C la 
jocurile sportive ;

— pentru sportivii care se trans
feră dintr-o regiune în alta ;

b) de către comisiile regionale 
pe ramură de sport :

— pentru sportivii core se trans
feră în cadrul aceleiași regiuni, 
In afară de cei prevăzuți la ar
ticolul 2 litera a.

Art. 3. Pentru obținerea trans
ferului, sportivii trebuie să pre
zinte în perioada de transfer sta
bilită de fiecare federație urmă
toarele acte :

— cererea personală de transfer 
cu avizul scris al asociației spor
tive (clubului) la care dorește să 
activeze ;

— acordul scris de la aso
ciația sportivă (clubul) unde 
a activat, pentru a se transfera la

Cititorii ne scriu și așteaptă răspuns
.Cupa României" se află în mîini bune. Steaua a intrat duminică 

seara în posesia ei, după ce în finală a dispus categoric de inimoasa 
echipă Foresta, din Fălticeni. Felicitînd cele două finaliste, cititorii zia
rului continuă să-și exprime însă nedumerirea față de slaba comportare 
a jucătorilor de to Rapid, care „în imediata apropiere a potoului - 
cum ne-a scris ing. G. Georgescu - a fost eliminată de o formație 
care activează în categoria C..."

• De altfel, rîndurile de fată ne-au fost impuse de numărul mare de 
scrisori sosite la redacție - înatnte și după disputarea finalei de Cupă 
— scrisori trimise din toate colțurile țării. După comportarea de la Ba
cău a giuleștenilor, cititorii au tras — pe bună dreptate — concluzii ne
gative asupra valorii fotbalului, făcînd în același timp propuneri, 
cerind mai multă exigență față de jucători etc.

Q eși aflat la odihnă, la Cos- 
tir, ești, tov. loan Florea ne-a 

scris: „Acum citeva secunde s-a 
terminat meciul dintre Foresta 
și Rapid. Cinste celor din Fălti
ceni. Dar pun întrebarea: ce bază 
mai putem pune pe formația 
Rapidului care, după cum știm, 
va trebui să ne reprezinte in 
viitorul sezon în „Cupa campio
nilor europenC?...

Aceeași lipsă de încredere și-o 
manifestă și cititorii ION NE
GREA din Craiova , PAUL, LEI- 
BOVIC’I din Suceava, N. POPES
CU Șl MIRCEA NICULAE din 
București. Desigur, redacția noas
tră nu poate să facă nici un pro
nostic în ce privește comportarea 
jucătorilor de la Rapid în C.C.E. 
De altfel și noi, ca și cititorii care 
ne-au scris, așteptăm din partea 
clubului Rapid răspuns în a- 
ceastă privință. Un răspuns care 
să constituie totodată un angaja
ment că rapidiștii se vor pregăti 
serios în vederea viitoarelor con
fruntări internaționale în care 
sînt angajați.

A Iți numeroși cititori conside- 
ră — nici mai mult, nici 

mai puțin — înfrîngerea echipei 
Rapid din partea Forestei ca un 
eșec la fel de rușinos ca aceia 
de la Zurich. „Este vorba doar 
de jucători de primă categorie, 
de acei care oricind pot fi che
mați să apere culorile țării.. La 
ce mai putem spera, cînd o gar
nitură ca a Rapidului, cu ac
tuali și foști internaționali capo
tează atit de lamentabil*... ne 
scrie Sandu Gheorghe din Re
șița. Pornind de la acest meci, 
antrenorii și selecționerii națio
nalei au datoria să tragă conclu
ziile de rigoare, ținînd seama și 

o altă asociație sportivă (club) ; 
- carnetul de legitimare.

Art. 4. Pot cere transferarea și 
în afara termenelor stabilite de 
federație, fără a avea acordul 
scris al asociației sportive (clubu
lui) din care fac parte, sportivii 
aflafi în următoarele situații :

a) cînd intră în facultate în 
anul I, prezentînd o dată cu ac
tele de transfer și adeverința în
scrierii Ia cursurile de zi ;

b) cînd absolvă facultatea, pre- 
zentînd o dată cu actele de trans
fer și o adeverință din care să 
rezulte că a absolvit facultatea ;

c) cînd sînt încorporați pentru 
satisfacerea serviciului militar, 
prezentînd o dată cu actele de 
transfer și adeverința de la or
ganul militar respectiv, purtînd 
data încorporării.

Pentru sportivii care se trans
feră în baza prevederilor artico
lului 4, actele trebuie depuse în 
termen de 45 de zile de la in
trarea în facultate, încorporare 
sau absolvirea facultății.

Art. 5. După satisfacerea sta
giului militar, legitimarea sportivă 
încetează a mai fi valabilă pentru 
asociația sportivă militară (clubul), 
sportivii fiind considerați legiti
mați pentru asociația sportivă 
(clubul) de care au aparținut îna
inte de a fi încorporați.

Sportivii care au satisfăcut sta
giul militar pot continua activi
tatea în asociațiile sportive (clu
burile) militare, dacă :

- au fost încadrați ca subofi

de faptul că „jumătate" din e- 
chipa națională în meciul cu Ita
lia au dat-o rapidiștii. Ce aport 
au adus Dumitriu și lo-nescu în 
meciul cu Italia? Dar în meciul 
cu Foresta?

cupîndu-se de aspectul dis- 
ciplinei ca factor important 

în viața unei echipe, tov. AN- 
GHEL. GHEORGHIU din Con
stanța se arată nedumerit față 
de „măsura" luată de conducerea 
clubului Rapid în privința folo
sirii lui C. Dan în meciul cu Fo
resta, cunoscut fiind faptul că 
acest jucător fusese eliminat din 
lotul echipei naționale! „Cum se 
împacă aceste măsuri luate, la 
interval de numai citeva zile, de 
către aceiași antrenori? Rog in
sistent ca răspunsul la această 
întrebare să-mi fie comunicat 

4. S. A. Tg. Mureș, după ultimul joc din campionat
Foto: S. Mihai

țeri sau ofițeri activi, prezentînd 
adeverință de încadrare, sau

— au obținut acordul scris de 
la asociația sportivă (clubul) din 
care au făcut parte înainte de în
corporare.

Art. 6. Sportivii legitimați ia o 
echipă de fotbal de categoria A 
și B, în toate cazurile de trans
fer sînt obligați să prezinte și a- 
cordul scris al asociației sportive 
(clubului) din care fac parte.

Pentru creșterea și valorificarea 
elementelor talentate, asociațiile 
sportive (cluburile), de comun a- 
cord, pot transfera (detașa) ju
cători de fotbal, pe termen limi
tat, respectfnd normele din pre
zentul regulament.

Art. 7. Elevii liceelor cu pro
gram de educație fizică și ele
vii din școlile sportive nu vor 
putea fi transferați fa alte aso
ciații sportive (cluburi) decît după 
absolvirea școlii de bază.

Cu aprobarea Ministerului în- 
vățămîntului și a Consiliului Ge
neral al UCFS, la propunerea fe
derațiilor de specialitate, se va 
putea face transferarea unor elevi 
pentru rezolvarea unor probleme 
sportive de interes republican.

Art. 8. In situațiile cînd spor
tivii nu obțin acordul scris de la 
asociația sportivă (clubul) din 
care fac parte, federațiile și co
misiile regionale pe ramură de 
sport pot acorda transferul 
la alte asociații sportive (clu
buri), dar cu drept de parti
cipare în campionatele republica

prin ziarul „Sportul popular..."
Vă promitem, tov. Anghel, să 

vă satisfacem această dorință 
imediat ce vom primi răspunsul 
celor doi antrenori rapidiști.

II n grup de simpatizanți ai 
echipei Rapid din comuna 

Corbu, raionul Slatina, un grup 
de salariați ai întreprinderii 
Montaj București aflați pe șan
tierul Ișalnița, Surmei Marian 
din Dorohoi, Doru Popovici din 
Ciurea — Iași și Relich Mircea 
din București așteaptă cu toții 
răspuns, deoarece în scrisorile 
lor au pus aceleași întrebări, 
și-au manifestat aceleași nedu
meriri...

AZI, VA PREZENTĂM
PE A.S.A. TG. MUREȘ

După o absență de 13 ani, ora
șul Tg. Mureș revine în categoria 
A, prin promovarea echipei A.S.A. 
în acest fel miile de suporteri își 
văd visul împlinit și din toamnă 
vor avea posibilitatea să urmăreas
că pe propriul stadion cele mai 
bune formații din țară.

Desigur, dispiita prin care echipa 

ne după un an (pentru fotbal 
după 2 ani) de la data aprobării 
transferului.

Art. 9. Sportivii care înainte de 
a deveni studenti au fost legiti
mați cel puțin 3 ani consecutiv 
la aceeași asociație sportivă 
(club) din aceeași localitate, și 
care doresc să activeze în ca
drul cluburilor sportive studen
țești, trebuie să obțină și acordul 
scris de la asociația sportivă 
(clubul) unde au fost legitimați.

Art. 10. Transferările efectuate 
cu respectarea condițiilor din pre
zentul regulament dau spor'ivi- 
lor drept de participare în corn- 
Cetiții imediat de la data apro- 

ării transferului, în afară de dis
pozițiile contrarii prevăzute de 
regulament.

Jucătorii de fotbal care se 
transferă în baza articolului 4, 
literele a, b, c și art. 5 obțin drept 
de participare în competițiile 
campionatelor republicane ime
diat, dacă nu au participat în tu
rul sau returul aceleeași categorii 
de campionat sau serie de cam
pionat ; în caz contrar, ei pri
mesc drept de participare în cam
pionatele republicane pentru tu
rul sau returul campionatului ur
mător.

Art. 11. Prezentul regulament 
intră în vigoare pe data de 5 
iulie. Cu aceeași dată se abrogă 
toate prevederile și instrucțiunile 
anterioare cu privire la transfe
rarea sportivilor.

Știri • Știri • Știri
FINALELE

ȘCOLILOR PROFESIONALE 
LA FOTBAL

Astăzi dimineață începe pe tere
nurile de fotbal din parcul „23 Au
gust" turneul final al campionatu
lui republican al școlilor profesio
nale. Vor participa 16 echipe, re- 
prezentînd școli profesionale din 
întreaga țară. întrecerile se vor în
cheia luni.

DE LA F.R. FOTBAL

„Cupa F.R. Fotbal" pentru selec
ționatele regionale de juniori, afla
tă la a V-a ediție, se va organiza 
în acest an in orașul Cîmpina.

Intrucit această competiție înce
pe în ziua de 16, echipele partici
pante se vor prezenta la Cîmpina 
în ziua de 15 iulie a.c.

a cucerit un loc în primul campio
nat al țării n-a fost ușoară. A.S.A. 
a fost talonată în permanență de 
Minerul Baia Mare și rezultatul a 
fost cunoscut de-abia în ultima 
etapă. Dovedind o formă constant 
mai bună, formația din Tg. Mureș 
a reușit să termine întrecerea pe 
primul loc.

A.S.A. Tg. Mureș practică un fot
bal de bună calitate. Lotul este 
format din jucători tineri, talentați, 
cu perspective de progres. Merite 
deosebite în obținerea acestui suc
ces le are antrenorul echipei, mae
strul emerit al sportului Tiberiu 
Bone, care a condus cu pricepere 
formația de-a lungul întregii între
ceri.

Pentru ca de la începutul viito
rului campionat echipa să fie bine 
pregătită, conducerea secției a Si 
alcătuit programul de lucru. Și 
acum, iată lotul folosit de A.S.A. 
Tg. Mureș : Solyom și Stănescu 
(portari), Bariok, Balazs, Timpă- 
naru, Czako, Toth, Sleam (fundași), 
Ci ut ac, Dodu, Siko, Ferencz (mij
locași), Lunga, Pavlovici, Dumitriu 
III, Dragomir, Public, Vegh, Lucaci 
(înaintași). Cele 41 de goluri au fost 
înscrise de: Pavlovici — 15, Du
mitriu III — 9, Lungu — 8, Drago- 
mir — 3, Ciutac — 3, Vegh — 1, 
Czako — 1. și Dodu — 1.

IOAN PAUȘ — coresp. principal
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KgEEffiES
De azi, turneele finale 

ale școlilor sportive
De astăzi pînă duminică, orasu! 

Piatra Neamț găzduiește turneele 
finale de baschet ale tradiționa
lului concurs republican al școli
lor sportive. La întreceri iau parte 
cele mai bune echipe din țară, 
calificate în urma desfășurării fa
zelor preliminarii. Cinstea de a 
participa la aceste turnee finale o 
au formațiile masculine ale școli
lor din Constanța, Cluj, Ploiești, 
Brașov, Tg. Mureș și Mediaș și 
cele feminine ale școlilor din Arad, 
Sibiu, Satu Mare, Brașov, Bacău 
și București (Școala sportivă nr. 1). 
Competiția constituie un prilej de 
afirmare a tinerilor baschetbaliști, 
dintre care vor fi selecționați com- 
ponenții taberelor de vară ce vor 
fi organizate de federația de specia
litate și de Ministerul învâțămîn- 
tului.

Duminică, un interesant 
concurs Pronosport

Programul concursului Prono
sport nr. 27 de duminică 9 iulie 
1967 cuprinde cea de-a treia etapă 
a „Cupei de vară".

Pentru a veni Li sprijinul parti- 
cipanților care vor să se documen
teze înainte de a juca, publicăm re
zultatele anterioare, înregistrate în
tre ele, de protagonistele acestui 
concurs : I. Chimia Suceava — Me
talul Rădăuți : 1965-66 — 1—0 și 
0—2 ; 1966-67 — 1—0 și 1—3 ; II. Fo
resta Fălticeni — Minobrad Vatra 
Dornei : 1965-66 — 2—1 și 0—2 ; 
1966-67 — 3—0 și 0—1 ; III. Victo
ria Roman — Ceahlăul Piatra 
Neamț ; IV. Textila Buhuși — Pe
trolul Moinești : 1965-66 — 1—1 și 
0—2 ; 1966-67 — 1—1 și 0—2 ; V. Me
talul Buzău — Metalul Tîrgoviște ; ■ 
VI. Poiana Cîmpina — -,acăra Mo- 
reni : 1965-66 — 2—3 și 0—1 ; 
1966-67 — 2—1 și 0—1 ; VII. Gloria 
C.F.R. Galați — Oțelul Galați ; 
VIU. Ancora Galați — Progresul 
Brăila ; IX. Electrica Constanța — 
Portul Constanța : 1965-66 — 0—2 
și 2—2 ; 1966-67 — 1—1 și 0—0 ; X. 
Stuful Tulcea — I.M.U. Medgidia : 
1966-67 — 1—1 și 0—7 ; XI. Meta
lurgistul București — Dinamo Vic
toria : 1965-66 — 2—0 și 3—2 )
1966-67 : 2—0 și 1—2 ; XII. Electro- 
putere Craiova — Autorapid Craio
va : 1966-67 — 3—2 și 4—1 ; XIIL 
Victoria Tg. Jiu — Progresul Stre- 
haia : 1965-66 — 6—0 și 1—2,
1966-67 — 1—1 și 2—4.

• Tragerea la sorți a autoturis
melor și excursiilor oferite la Con
cursul excepțional Pronoexpres din 
25 iunie 1967 va avea loc astăzi la 
București în sala Clubului Finanțe- 
Bănci, str. Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 17, înaintea tragerii 
concursului Pronoexpres de astăzi, ’ 
5 iulie 1967.

Rubrică redactată de Administra- 1 
(ia de stat Loto-Pronosport.

DE LA I. E. B. S.

• ȘTRANDUL TINERETU
LUI este pus la dispoziția pu
blicului IN FIECARE DUMINI- I 
CA, iar BAZINUL ACOPERIT | 
FLOREASCA ZILNIC intre 
orele 9—22 ; bazine eu apă în
călzită, plajă, articole de plajă
și de distracție, bufete bine 
asortate, cadru deosebit de plă
cut.

• CURSURI DE ÎNOT pentru 
copii sînt organizate la ȘTRAN- , 
OUL TINERETULUI și la BA- I 
ZINUL FLOREASCA. înscrieri 
zilnic intre orele 10—13 și 16—19.

• în incinta ștrandului Tine
retului funcționează UN CEN
TRU DE TENIS pentru amatorii 
acestui sport, precum și UN 
CURS DE TENIS PENTRU CO
PII ȘI TINERET de la 7 la 17 
ani. înscrieri la ștrand.



CONCURS ATLETIC 
LA ZORICH

ZURICH, 1 (prin telefon). ■— 
în localitate s-a desfășurat marți, 
3n nocturnă, un important con
curs atletic internațional. Cu acest 
prilej Eddy Ottoz a parcurs dis
tanța de 110 mg în 13,5 s 
(nou record italian), întreeîndu-i 
pe Coleman (S.U.A.) 13,7 s și
Trzmiel (R.F.G.) 13*8 s. La 100 
m cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat : Bambuck (Franța) 
10,2 s. Giannattasio (Italia) și 
Schmidtke (R.F.G.) 10,4 s.

La ora cînd am efectuat con
vorbirea telefonică nu se înche- 
îaseră încă întrecerile, astfel că 
nu sîntem In posesia rezultatu
lui Vioricăi Viscopoleanu la sări
tura în lungime.

© La Stockholm, Șerban Cio
chină a obținut 16,32 m la triplu- 
salt, clasîndu-se pe locul HI. 
Proba a fost cîștigată de Kaloc- 
sai (Ungaria) cu 16,57 m.

întrecerile de călărie 
de la Aachen

AACHEN 4 (prin telefon). In loca
litate au Început Întrecerile inter
naționale de călărie care se vor 
Încheia la 9 Iulie. In centrul aten
ției a stat competiția specialiștilor 
probelor de dresaj. Proba pe echi
pe din cadrul campionatului euro
pean pentru „Marele premiu de 
dresaj olimpic" a reunit la start 
o serie de formații redutabile, u- 
nanlm apreciate pe plan interna
țional. întrecerea a revenit echipei 
R. F. a Germaniei care a totalizat 
2 809 p, urmată de formațiile Uniu
nii Sovietice 2 789 p, Elveției 2 614 P, 
Suediei 2 340 p. României (Mihal- 
cea cu Bolero, Molnar eu Argint și 
Velicu cu Șeic) 2 207 p și Angliei 
2 189 p.

Competiția continuă, in program 
figurind în afara probelor de dre
saj numeroase Întreceri de obsta
cole.

CAMPIONATUL EUROPEAN
LA JUMĂTATE DE DRUM
Campionatul european de fotbal 

se află la jumătate de drum. ..
Cercetînd rezultatele înregistrate 

pină acum și clasamentele „la zi“ 
ne dăm seama că încep să se con
tureze cîștigătoarele grupelor și 
avem perspectiva formațiilor care 
se vor califica în sferturile de fi
nală. De asemenea, la orizont se 
profilează cîteva mari surprize. Ast
fel, nu este exclus ca primele trei 
clasate la C.M. din 1966 — Anglia, 
R.F. a Germaniei și Portugalia — 
să fie eliminate în aceste prelimi
narii.

șanse în fața scoțienilor, care de 
data aceasta au și avantajul tere
nului.

în grupa a IV-a, „ll“-le R.F. a 
Germaniei a pierdut primul meci 
cu Iugoslavia și, deei, pentru cali
ficare iugoslavii mai au nevoie de 
un rezultat de egalitate în partida 
cu vicecampioana lumii. Și în caz 
de înfringere fotbaliștii iugoslavi 
mai au o șansă : golaverajul.

Portugalia, învinsă pe teren pro
priu de Suedia, poate plăti scump 
acest eșec. Protagonista grupei a 
Il-a este echipa Bulgariei, care de-

DE FOTBAL
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Suedia ; 5.XI

De pe pistele
ÎN CADRUL campionatelor fe

minine de atletism ale S.U.A., care 
se desfășoară la Santa Barbara 
(California), Charlotte Cooke a cîș- 
tigat cursa de 400 m cu timpul de 
52,5 (nou record al S.U.A. și cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului). Alte rezultate : 200 m : 
Diana Wilson 23,6 (Tyus s-a clasat 
pe locul trei cu 24,0) ; 80 mg: 
Minnie Rallens 10,9 ; greutate : Nar- 
ron Siedler 14,27 m ; lungime : Pat 
Winslow 6.32 m ; 800 m : Madeleine 
Manning 2:03,6 (nou record al 
S.U.A.) ; disc: Renee Kletchka 
46,20 m ; înălțime ; Eleanor Mont
gomery 1,68 m.

IN ZIUA a doua a concursului 
internațional de atletism de la Tur
ku, finlandezul Risto Ivanof a sta
bilit un nou record al țării sale la

de atletism
săritura cu prăjina, realizind 5,11 m. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Seagren (S.U.A.) și Papanicolau 
(Grecia) cu 5,00 m. Belgianul An
dre de Hertoghe a cîștigat proba de 
800 rr: plat realizind timpul de 
1:46,7. O surpriză a fost înregistra
tă în proba de 3 000 m obstacole. 
Victoria a revenit atletului Kogo 
(Kenya) — 8:33,6, care l-a învins 
pe recordmanul mondial, belgianul 
Gaston Roelants — 8:40,6.

CU PRILEJUL unui concurs de 
atletism desfășurat la Budapesta, 
sportivul maghiar Noszaly a stabilit 
un nou record al țării sale în proba 
de săritură în înălțime cu o per
formanță de 2,10 m. Proba de arun
care a suliței a revenit lui Kulcsar, 
cu rezultatul de 81,48 m.

Fază din meciul Iugoslavia — R. F. a Germaniei (1—0) din cadrul 
campionatului european. Skoblar (în tricou închis) înscrie singurul 

punct al partidei
Care e situația în grupele în care 

activează aceste echipe ?
în grupa a VlII-a, echipa Angliei 

mai are de susținut un singur joc,
cu Scoția (la Glasgow). învinsă pe 
teren propriu (2—3), formația lui 
Alf Ramsey are desigur puține

0 excelentă pregătire la șes — iată „antidotul" altitudinii
(Urmare din pag. 1) 

tâmînâ de acomodare — in care 
volumul eiortului este considera
bil redus (cu circa 30—40 Ia sută) 
— treptat, treptat organismul spor
tivilor se adaptează la situația 
nouă, iar insuiicienta de oxigen 
este compensată mai bine de acei 
sportivi care vin de Ia șes cu o 
foarte bună pregătire. Din con
statările noastre, un sportiv 
poate concura cu succes la 
J.O. după o acomodare de cel 
pu|in 21 de zile la condițiile Me
xicului, dacă in prealabil a efec
tuat o pregătire de 3—4 sâptă- 
mini la altitudine. La Ciudad de 
Mexico sînt recomandabile cel 
puțin 1—2 concursuri de verifi
care Înaintea startului oficial.

— în care anume ramuri 
și probe sportive apreciați că 
se vor putea realiza recor
duri mondiale, performanțe 
valoroase la J.O. din 1968?

— Neîndoios, .avantajul* este 
de partea ramurilor sportive in 
care primează viteza și forța. Ca
litățile fizice de viteză și forțd 
cresc in condiții de altitudine. 
Este vorba, ip primul rind, de 
atletism (probele de viteză, sări
turi și aruncări), haltere ș.a. La 
aceste .capitole', in Mexic se 
vor stabili, neîndoios, recorduri 
mondiale. La ramurile sportive 
cu caracter de rezistentă (alergări 
de la 800 m în sus, notație, ca
notaj, ciclism, decatlon, pentatlon 
ș.a.) sînt posibile rezultate lani-

Turneul de tenis
de la Wimbledon
în faza finală

In cel mai disputat med din sfer
turile de finală ale probei de simplu 
masculin, din cadrul turneului de la 
Wimbledon, tenismanul Iugoslav Ni
kola Pilici a reușit să-l învingă pe 
australianul John Cooper, cu scorul 
final de 14—12, 8—10, 6—4, 6—2. Semi
finalele opun pe următorii : New
combe — Pilici și Taylor — Bungert.

Ieri, s-au disputat sferturile de fi
nală la simplu feminin; Billie-Jean 
King (S.U.A.) — Virginia Wade (An
glia) 7—5, 6—2; Ann Haydon Jones 
(Anglia) - Mary Evsell (S.U.A.) 6—2, 
*—6, 7—5; Kathleen Harter (S.U.A.) 
— Lesley Turner (Australia) 7—5. 1—6. 
S—2 : Rosemary Casals (S.U.A.) — 
Judy Teggart (Australia) 7—5, 6—4.

Austria 4—3.
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Austria (fără dată);

GRUPA a Il-a : Bulgaria — Nor
vegia 4—2 ; Portugalia — Suedia 
1—2 ; Suedia — Portugalia 1—1 ; 
Norvegia — Portugalia 1—2; Sue
dia — Bulgaria 
Bulgaria 0—0.

Bulgaria 
Portugalia 
Suedia
Norvegia
3.IX Norvegia

Suedia — Norvegia; 12.XI Portuga
lia — Norvegia ; 12 XI Bulgaria — 
Suedia ; 26.XI Bulgaria — Portuga
lia ; 17.XII Portugalia — Bulgaria.

GRUPA a IlI-a : Finlanda — A- 
ustria 0—0; Finlanda — Grecia 1—1; 
U.R.S.S. —
1. U.R.S.S.
2. Finlanda
3. Grecia
4. Austria

Grecia -
16.VII URSS — Grecia ; 30.VIII 
URSS — Finlanda ; 6.IX Finlanda
— URSS ; 24 IX Austria — Fin
landa ; 15.X Austria — URSS ; 31.X 
Grecia — URSS ; 5.XI Austria — 
Grecia ; 22.XI Grecia — Finlanda.

GRUPA a IV-a : R.F.G. — Alba
nia 6—0; Iugoslavia — R.F.G. 1—0; 
Albania — Iugoslavia 0—2.

Iugoslavia
R.F.G.
Albania
8.X RFG

Iugoslavia — Albania ; 17.XII Al
bania — RFG.

GRUPA a V-a: Olanda — Un
garia 2—2 ; Ungaria — Danemarca 
6—0 ; Olanda — Danemarca 2:—0 ; 
RDG — Olanda 4—3 ; Ungaria — 
Olanda 2—1 ; Danemarca — Unga
ria 0—2 ;

Ungaria
R.D.G.
Olanda
Danemarca
13.IX Olanda

garia — RDG ; 4.X Danemarca — 
Olanda ; 11.X RDG — Danemarca ; 
29.X RDG — Ungaria.

GRUPA a Vl-a : România — El
veția 4—2 ; Italia — România 3—1 ; 
Cipru — România 1—5 ; Cipru — 
Italia 0—2, România — Cipru 7—0 ; 
Elveția — România 7—1 ; România
— Italia 0—1.

Italia
România

3. Elveția
4. Cipru

1.
2.
3.

2 2 0
2 10

0
Iugoslavia ;

2 0

0
1
2

velul celor mai bune performante 
mondiale înregistrate astăzi. La 
sporturi ca box, lupte ș.a., care 
au caracteristici speciale, succesul 
va depinde de nivelul înalt al 
dezvoltării rezistentei speciale a 
fiecărui sportiv. La toate ramu
rile sportive antrenorii trebuie să 
aibă în vedere dezvoltarea rezis
tenței, dar nu a celei generale, 
ci a celei speciale. Este necesar 
să sc țină seamă că adaptabili
tatea organismului la condițiile 
altitudinii este o chestiune strict 
individuală. De regulă, femeile se 
adaptează mai ușor și mai bine 
decit bărbații, dar — în general 
— totul depinde de starea gene
rală a sănătății sportivilor. Și o 
observație privind jocurile spor
tive : din cercetările făcute de 
noi reiese că Ia baschet, de pil
da, precizia scade considerabil.

— Consideiați că sportivii 
europeni vor avea nevoie de 
mult timp pentru adaptarea la 
fusul orar diferit al Mexicu
lui?

— Nu, decalajul de ore dintre 
continentele european și american 
nu constituie o problemă deosebit 
de dificilă. Sportivii bine antre
nați vor putea dormi toarte bine 
după numai o ședere de 3—4 
zile, iar după o săptămînă se 
poale aprecia că această chestiu
ne va fi rezolvată definitiv. Este 
important, după opinia mea, să 
se schimbe regimul de viață a) 
sportivului chiar din prima zi, 
conlorm orarului din Mexico.

— Care este principala 
competiție ce va proba pre-

qătirea sportivilor din U.R.S.S. 
în vederea marii întreceri de 
la Ciudad de Mexico?

— tn acest an, popoarele 
U.R.S.S. se pregătesc să sărbăto
rească cea de-a 50-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste dm 
Octombrie. în cadrul manifestă
rilor organizate cu acest prilej 
un loc important îl ocupă, desi
gur, Soartacliiada popoarelor 
U.R.S.S., grandioasă competifie de 
masă și de performantă, care spe
răm să ne arate in ce măsură 
munca noastră din ultimii ani a 
dat rezultatele scontate.

— Cum apreciați schimbul 
de experiență pe care l-ați 
avut cu specialiștii români ?

— A fost, din toate punctele 
de vedere, o vizită extrem de 
utilă. Mai întii, din punct de ve
dere profesional, deoarece am 
aflat multe lucruri interesante de 
la colegii mei din România, am 
împărtășit — la rîridul meu — din 
experiența acumulată în U.R.S.S. 
în domeniul antrenamentului con
temporan. Cred că schimbul de 
opinii și experiență a fost util 
pentru toți cei care am partici
pat, timp de cîteva zile, la dez
bateri și discuții instructive. In 
al doilea rind, pentru mine, care 
vizitam prima oară România, a 
fost extrem de plăcut să cunosc 
foarte multe lucruri interesante 
din viata poporului român, să văd 
un litoral modern (Mamaia m-a 
cucerit pur și simplu), construc
ții elegante, o viață prosperă.

Voi reveni aricind cu multă 
plăcere în frumoasa dv. fără.

HALTERE: lntr-un concurs desfășurat la 
Leningrad, Viktor Kurențov (U.R.S.S.) a sta
bilit cea mai bună performanță mondială la 
cat. semimijlocie i 467,500 kg (147,500 — 
187,500 —. 182,500) Ia totalul celor trei stiluri. 
Recordul mondial oficial este de 465 kg și 
aparține aceluiași sportiv.

FOTBAL t ta Ciudad de Mexico a avut Ioc 
• conferință de presă în cadrul căreia Guil
lermo Canedo, președintele Comitetului de or
ganizare a G.M. de fotbal din 1970, a anunțat 
că meciurile acestei competiții vor avea loc 
Intre 81 mal și 27 Iunie în orașele Guadala
jara, Leon, Monterrey, Puebla șl Ciudad de 
Mexico. întrecerea se va desfășura după ace
lași sistem ca G.M. din Anglia.

Turneul de fotbal de la Ciudad de Me
xico a fost cîștigat de selecționata Mexicului,

ține un avans de 2 puncte față de 
formația lui Eusebio, ca și față de 
echipa Suediei.

Și acum, o succintă analiză și a 
situației din celelalte grupe. în 
grupa I lupta dintre selecționatele 
Spaniei și Cehoslovaciei este deo
camdată deschisă, cu șanse mai 
mari de calificare pentru fotbaliștii 
cehoslovaci. în grupa a III-a, dato
rită numărului mic de meciuri dis
putate, situația nu este încă destul 
de clară. Echipa Austriei, care a 
lăsat o bună impresie la Moscova, 
poate candida la primul loc. In 
grupa a V-a, Ungaria are de sus
ținut două meciuri decisive cu 
echipa R.D. Germane, care în ulti
mii ani s-a afirmat pe plan inter
național.

• Mai mult ca sigur că Italia va 
ciștiga grupa a Vl-a. Este greu de 
presupus ca elvețienii sâ obțină 
două victorii în fața „squadrei 
azzurra", pentru că numai în acest 
caz reprezentativa Elveției ar to
taliza același număr de puncte cu 
Italia și, atunci, ar decide... gol
averajul. O luptă extrem de pasio
nantă se anunță în grupa a Vil-a. 
Polonia, Belgia și Franța au pier
dut cîte un meci și programul vi
itor anunță alte partide decisive : 
Polonia — Franța, Franța — Belgia 
și Belgia — Polonia.

Iată rezultatele, clasamentele și 
programul meciurilor viitoare în 
cele 8 grupe :

GRUPA I : Irlanda — Spania 
0—0, Irlanda — Turcia 2—1, Spania 
— Irlanda 2—0, Turcia — Spania 
0—0, Turcia — Irlanda 2—1, Irlan
da — Cehoslovacia 0—2, Spania — 
Turcia 2—0, Cehoslovacia — Turcia 
3—0.
1. Spania 4 2 2 0 4—0 6
2. Cehoslovacia 2 2 0 0 5—0 4
3. Irlanda 5 113 3—7 3
4. Turcia 5 113 3—8 3

l.X Cehoslovacia — Spania ; 22.X 
Spania — Cehoslovacia ; 15.XI Tur
cia — Cehoslovacia ; 22.XI Ceho
slovacia — Irlanda.
MBBBXBOKaaaBBaaBsaaaasisanaHaBBK

ȘTIRI 9 Rezultate
care în meciul decisiv a învins cu 6—0 pe 
Espanol Barcelona.

NATAȚ1E i Rezultate înregistrate în con
cursul internațional de la Utrecht i MASCU
LIN t 200 m spate Schouten (Olanda) 2:17,2 
(nou record național); 400 m liber Langer- 
horst (Olanda) 4:26,7; FEMININ: 100 m liber 
Karen Nuir (Republica Sud-Africană) 1:02,1; 
200 m spate Klenie Biemok (Olanda) 2:52,8 ; 
100 m fluture Ada Kok (Olanda) 1:07,5.

'• înotătorul francez Alain Mosconi a stabilit 
ieri la Monte Carlo, un nou record mondial în 
proba de 400 m liber, cu rezultatul de 4:09,2 
(v. r. era de 4:10,6).
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l.XI Italia — Cipru ;
— Cipru ; 19.XI Elveția — 
23.XII Italia — I 
Cipru — Elveția.

GRUPA a VlI-a : Polonia — Lu
xemburg 4—0 ; Franța — Polonia
2— 1 ; Belgia — Franța 2—1 ; Lu
xemburg — Franța 0—3 ; Luxem
burg — Belgia 0—5 ; Luxemburg — 
Polonia 0—0 ;
3— 1.
1. Polonia
2. Belgia
3. Franța
4. Luxemburg

17.IX Polonia
Belgia — Polonia ; 28.X Franța — 
Belgia ; 22.XI Belgia — Luxem
burg ; 2.XII Franța — Luxemburg.

GRUPA a VlII-a : Țara Galilor
— Scoția 1—1 : Irlanda de Nord — 
Anglia 0—2 ; Scoția — Irlanda de 
Nord 2—1 ; Anglia — Țara Galilor 
5—1 ; Irlanda de Nord — Tara Ga
lilor 0—0 ; Anglia — Scoția 2—3.
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1. Scoția
2. Anglia
3. Tara Galilor
4. Irlanda de Nord

21.X Țara Galilor
X Irlanda de Nord — Scoția ; 22.XI 
Scoția — Tara Galilor; 15X1 An
glia — Irlanda de Nord ; 7.II.1968 
Tara Galilor — Irlanda de Nord; 
24.11.1968 Scoția — Anglia.

Prin urmare, din cele 90 de me
ciuri au mai rămas de disputat 43.

(1. O.)

rada (cat. cocoș) l-a învins la puncte după 15 
reprize pe Bernardo Caraballo (ColumbiaI, 
îni'r-un meci conțină pentru campionatul mon
dial profesionist.

MOTOC1CLISM: Hans Anscheidt (R.F.G.) 
a cîștigat întrecerea rezervată motocicletelor 
de 500 cmc din cadrul concursului interna
țional de viteză pe circuitul de la Francor- 
champs. învingătorul a concurat pe o moto
cicletă de fabricație japoneză .Suzuki*, fiind 
cronometrat pe distanța de 70,500 km cu 
26:40,3 (medie orară 158,594 km).

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
Disputată pe ruta Reubaix — Jambes (172 

km), etapa a V-a a Turului ciclist al Franței 
s-a încheiat cu victoria francezului Roger 
Pingeon — 3h 59:16,0, care a preluat și tri
coul galben. Favoritii cursei au sosit cu • 
întîrziere de peste 6 minute.
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