
Nume de mare sonoritate 
la startul „Dinamoviadei de tir“

IERI, LA VOLEI

România — Franța (m) 3-2
ASTĂZI, VOLEIBALIȘTII
Numerosului public pre

zent ieri la Progresul, re
prezentativele masculine de 
volei ale României și 
Franței i-au oferit o dis
pută animată și bogată în 
faze spectaculoase. între
cerea, după două ore de 
joc, a luat sfîrșit cu vic
toria echipei noastre la 
scorul de 6-2 (9, 7, —11, 
—15, 9), adică mai greu 
decît era de așteptat. 
Aceasta se explică pe de 
o parte prin aceea că an
trenorii echipei române, S. 
Mihăilescu și FI. Balaiș au 
urmărit în principal nu sco
rul, ci verificarea inai mul
tor formule de formație, 
rar pe de altă parte prin 
faptul că naționala Franței, 
pregătită și condusă de 
compatriotul nostru N. So- 
tir cu ajutorul lui G. De
rose, s-a prezentat ieri la o 
valoare net superioară celei 
atinse miercuri. Reprezenta
tiva noastră, cîștigătoare 
clar în final datorită mai

FRANCEZI SUSȚIN AL DOILEA JOC CU ECHIPA NOASTRĂ DE TINERET

Berzei (România) surprinde nepregătit blocajul echipei

In organizarea clubului 
Dinamo București va avea 
loc cu începere de sîmbătă o 
importantă și interesantă 
competiție internațională: 
cea de a IX-a ediție a „Di
namoviadei de tir“. Găzdui
tă pentru prima oară în țara 
noastră, întrecerea de pe 
poligonul Tunari va reuni 
pe reprezentanții cluburilor 
Spartak Sofia, Dinamo Mos
cova, Dozsa Budapesta, 
Ruda Hvezda Praga, Gwar- 
dia Varșovia, Dynamo Ber
lin și Dinamo București. De 
remarcat faptul că pe stan
durile frumosului poligon 
Tunari și-au anunțat parti
ciparea o serie de trăgători 
valoroși ca Velicico Velici- 
cov — locul secund la J. O. 
de la Tokio (armă liberă 
calibru redus 3x40 f.), Den- 
cio Denev — locul II la 
C. M. 1966 (pistol liber), 
campionul european la 
pistol viteză (1965), maghia
rii Szilard Kun, Ferencne 
Kun-medalia de argint Ja 
C. M. 1966 (armă standard

60 f. culcat), Grigori Kosih- 
campion european' (1965) 
la pistol precizie, Alexandr 
Gherasimenok _ triplu cam
pion european (1965) la 
armă liberă calibru redus 
40 f. picioare, la 3 x 40 și la 
armă standard 3 x 20, Nina 
Razkazova — campioană 
mondială (1966) la pistol 
sport etc. Printre trăgătorii 
români se numără Ion Trip- 
șa, Ștefan Petrescu, Marin 
Ferecatu etc: Prin urmare, 
amatorii de tir vor avea oca
zia să vizioneze un concurs 
de mare atracție.

Programul întrecerilor 
prevede în prima zi (sîmbă
tă), cu începere de la ora 
8,15: deschiderea festivă, a- 
poi de la ora 9 : probele de 
armă liberă calibru redus 
3 x 40 f. seniori, armă stan
dard 60 f. senioare, pistol 
viteză (ambele manșe). Du
minică se vor disputa (de 
la ora 9) probele de pistol 
liber 60 f., armă standard 
3 x 30 f. seniori.

eficacității blocajului,ales
a început meciul în forma
ția Udișteanu, Bartha, 
Christian!, Derzei, Smere-

cinschi, Drăgan ; pe parcurs 
au mai jucat Rotaru, Rauch, 
Stoian, Cozonici. Vranită, 
Crețu, Ganciu si Papugiu, 
toți afișînd o formă cores
punzătoare fazei de debut 
a pregătirii pentru C.E. Din 
echipa Franței, care a 
condus în toate setu-

atacat, s-au remarcat Me- 
jard, Castaing, Angot și 
Ouazza.

A arbitrat, cu mari ine
galități, D. Medianu, se
condat corect de N. Ionescu 
și V. Voicu.

Astăzi — începînd de Ia

Fran/ei fi punctează. 
l'oto: A. Neagu

meci cu echipa de tineret a 
României, căreia i-au cedat 
miercuri cu 2-3.

C. FAUR

Concursul de cîntece sportive 
s-a prelungit pînâ la 1 august

Venind în întimpinareo cererii exprimate de mai multi 
compozitori și textieri. Consiliul General al UCFS a ho- 
târît să prelungească pînâ la 1 AUGUST 1967 data de 
predare a lucrărilor la concursul instituit pentru crearea 
unui „Marș al sportivilor" din România și a unor cîntece 
pe diferite teme de sport.

Reamintim celor dornici să participe, că lucrările lor - 
în două exemplare - purtînd un motto, trebuie trimise 
pînâ la data de 1 AUGUST A.C., pe adresa Consiliul 
General al UCFS, sfr. Vasile Conta 16, raionul 30 Decem
brie , cu mențiunea „Pentru concursul de cîntece sportive".

în loc de progrese, pași înapoi
rile (în ultimul cu 
7-0!) și a plăcut îndeosebi 
mulțumită siguranței dubla
jelor și varietății cu care a

ora 17,30, pe terenul Pro
gresul din str. Dr. Staico- 
vici ca și joi — voleibaliș
tii francezi susțin al doilea

CÎTEVA NOTATII DUPĂ FINALELE 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE ALE 
LICEELOR CU PROGRAM DE EDUCAȚIE 

FIZICĂ

A Vll-a ediție a „Cupei orașului București" la ciclism începe astăzi la ora 17Sportivi de valoare mondială la startul întrecerilor
Astăzi Ia ora 17, iubitorii 

ciclismului, prezenți in tribu
nele velodromului Dinamo din 
Capitală, vor fi martorii pri
mului start în cea de a Vll-a 
ediție a competiției internațio
nale „CUPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI". Prin valoarea 
participanților, această întrece
re se situează la un nivel de
osebit dc înalt, fiind tina din-

— campion al Uniunii Sovieti
ce la urmărire individuală, pre
cum și alți sportivi de valoare. 
Sportivii bulgari au deplasat 
o puternică garnitură, în frunte 
cu Iran Slavov (1:11,0 la 
1 000 m cu start de pe loc, 
performanță realizată în acest 
an), Gheorghi Țvetkov — 11,5 
în proba de viteză și echipa 
de urmărire Spas Zlatkov, Di-

zentat echipa de urmărire din 
care fac parte, alături de el, 
V. Burlacu, Paul Soare și Gh. 
Juravle. Cu această forma fie, 
antrenorul Iulian Gociman în
cearcă să obțină o opțiune 
pentru campionatele mondiale. 
Va reuși? Rămîne să vedem 
în timpul celor trei zile de 
concurs.

Reamintim programul între
cerilor de astăzi:

Ora 17: viteză (serii, reca
lificări și sferturi de finală), 
urmărire pe echipe (serii) și 
ștafetă (100 de ture cu sprint 
la 5 ture). La ultima probă, 
din fiecare țară vor fi pre
zente cîte două perechi de a- 
lergățori.

Biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele speciale ale par
cului sportiv Dinamo.

Comentind finalele de gimnastică ale li
ceelor cu program de educație fizică se 
cuvine să subliniem, pentru început, per
formanța realizată de sportivele Liceului 
nr. 4 din Timișoara și de sportivii Liceu
lui „V. Roaită" din Rm. Vîlcea. Prof. Sil
via Tcaciuc și respectiv prof. Eugen Pro- 
descu ne-au demonstrat încă o dată că 
acolo unde se pune pasiune, unde se fac 
eforturi susținute și permanente de auto- 
depășire roadele nu întîrzie să apară, 
chiar și fără condiții speciale. Cei doi ti
neri profesori vizează de multi ani, pen
tru elevii lor, titlul de campioni. Au reușit 
să-și atingă acest țel printr-o perseverență 
care le este caracteristică, dublată, evi
dent, și de competentă. Ce păcat că sînt 
puțini colegi (Zina Belu, Maria Diaconescu, 
Barbara Dumitrescu, lea Pop, N. Oloeru, 
N. Sebeșan și N. Kuhn) care le urmează 
exemplul...

După finalele școlare de la Bacău, 
nalam faptul că ele — sub aspectul 
ținutului exercițiilor, al gradului de 
cultate — n-au adus nimic nou. O
statare identică se impune și în cazul fi
nalei de la Rm. Vîlcea. Ba, s-ar putea

sem- 
con- 
difi- 
con-

afirma că în gimnastica noastră de pers
pectivă mergem înapoi.

Mai întîi, în direcția selecției. N-am fi 
crezut ca instrucțiunile (foarte precise) ale 
M.I. să fie într-atît neluate în seamă, încît 
să se trimită la finale tineri care n-au nici 
o contingență nu numai cu gimnastica, dar 
nici cu sportul I ? Este cazul reprezentanților 
liceelor din Bala 
rați excursioniști, 
deri de mișcare 
aduși în concurs 
o activitate. Vorbim peste tot de selecție 
riguroasă în cadrul liceelor cu program de 
educație fizică, ne luăm angajamente să 
respectăm recomandările organelor supe
rioare, facem referate și studii. Cînd insă 
întocmim bilanțul... Sint necesare rnai 
multă exigență și spirit de răspundere față 
de problema selecției, hotărîtoare pentru 
obținerea unor performanțe Ia nivelul ce
rințelor. Dacă, dimpotrivă, vom continua 
să tolerăm, în aceste școli, mediocrități 
sportive, să recurgem la improvizații, 
atunci să nu ne mai mirăm că declinul 
gimnasticii noastre se va contura și mai 
vizibil.

Pași înapoi s-au înregistrat și sub as
pectul pregătirii tehnice. Cu uneie excep
ții țRodica Secoșan și Mariana Gheciov — 
Timișoara, Mariana Dresnandt — Brașov, 
Doina Cheșa — Tg. Mureș, I. Orzan Al. 
Oiței și C. Sanda — Rm. Vîlcea Ad.

TIBERIU STAMA
(Continuare in pag. a 2-a)

Mare și Ploiești, adevă- 
elevi și eleve cu deprin- 
încă necristalizate (I ?), 
doar pentru a justifica

CITE CENTRE
CRITERII DE

DE COPII Șl JUNIORI, TOT ATITEA
SELECȚIE SI MODALITĂȚI METODICE

3 3

tre cele mai puternice competi
ții de pistă găzduite de țara 
noastră.

Ieri dimineață am făcut cu
noștință cu sportivii sovietici. 
In echipa prezentă la această 
întrecere se află recordmenul 
mondial la 500 ni (29,4 sec) 
— Viktor Logunov, medalie 
de argint la Jocurile Olimpice 
de Ia Tokio în proba de tan
dem, Leonid Vukolov — din 
echipa campioană mondială la 
minările, Vladimir llastarguiev

miter Blagoi, Ivo Marinov, 
Zahari Stefanov, creditată cu 
timpul dc 4:44,0 în acest an. 

în cursul serii au sosit și 
echipele R S. Cehoslovace și 
R.D. Germane, iar astăzi vor 
veni sportivii italieni.

Reprezentanții noștri au fă
cut ieri dimineață un antrena
ment 
ei au 
ment 
peste 
tu! ui

pe șosea. După-amiază, 
participat Ia un antrena- 
comun cu sportivii de 
hotare. Maestrul spor- 

lon Ardeleaim ne-a pre-

„23 
! unul 

_.... _ ___  ___ - ./labo
ratoare" (în total 12) preocupate de 
pregătirea viitoarelor generații^ de 
fotbaliști. Vizitîndu-I, am aflat cîteva 
idei și probleme de interes {general, 
deduse dintr-o experiența * rodnica 
realizata de colectivul tehnicienilor, 
condus de profesorul D. TEODO- 
RESCU.

Centrul de copii și juniori 
August" din București este 
dintre puținele noastre „I

— Ce profil are unitatea pe care 
conduceți ?
— Cercetăm, experimentăm, încer

căm să stabilim mijloace de 
nament cu mare eficacitate, 
noștri au minimum 12 ani ș*
mum ÎS. Sint împărțiți pe grupe de 
virstă. Criteriul răspunde afinităților

o

antre- 
Elevii 
maxi-

de tot felul, facilitînd ți colaborarea 
cu școala. Experiența impune un amen
dament Conform observațiilor noastre, 
dintr-un mare număr de copii pregă-

SA DISCUTAM

DESPRE VIITORUL

FOTBALULUI NOSTRU
tiți meticulos de la 12 ani, numai un 
mic procent ajung jucători cu stofă 
internațională. Ceilalți nu depășesc 
un plafon mediu. Procentul pierderi
lor este mare. O parte însemnată 
din forțele și bugetul centrului sint

investite în elemente fără mare pers
pectivă fotbalistică, triate sever de 
selecția naturală. Sint daune stabilite 
statistic, în conexiune cu o cauzali
tate obiectivă, subiectivă sau acciden
tală. Ele nu pot fi eliminate inte
gral. Cum s-ar putea însă reduce 1 
Pubertatea, etapă de mari restructu
rări biologice în evoluția copilului, 
aduce cu sîne deplasări in zona fi
ziologiei și psihologiei individuale, 
uneori atit de mari, incit valențele su
biectului devin cu totul altele, apti
tudinile și linia dezvoltării sale ca
pătă o nouă configurație. Iată ar
gumentul prin care susțin că intre

Interviu consemnat de 
ROMULUS BALABAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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GftIACCANOE„Criteriul speranțelor
zile se desfl- 

o interesanta și

DE AZI, LA SNAGOV

Timp de trei 
șoară, la Snagov, 
deosebit de utilă competiție rezer
vată tinerilor caiaciști și canoiști. în
trecerile, organizate de federația de 
specialitate, sînt deschise sportivilor 
de categoria a Il-a, a IlI-a și necla- 
sificați — pînă la vîrsta de 23 de 
ani. Și-au anunțat participarea caia- 
ciști și canoiști din București, Timi
șoara, Arad, Galați, Reșița, Hune
doara, Tg. Mureș — în total peste 
250 de concurenți.

„Criteriul speranțelor* asiguri ti
nerilor sportivi prilejul de a se 
întrece într-o competiție de amploare, 
de a-și verifica pregătirea și de a 
ne arăta posibilitățile de afirmare.

Programul „Criteriului speranțe
lor" cuprinde următoarele probe : K 

300 m și 5 000 m; K L» 
‘ 1, 2 —

1, 2, 4
2, 4 (fete) — 500 m; G
500 m și 5 000 m.

întrecerile încep astăzi 
riile" competiției (de

i 16,30). Sîmbătâ (16,30) se
pută finalele de fond, iar duminici 
(ora 9) finalele probelor de vi iezi. 

Așteptăm, de la tinerii participant 
la „Criteriul speranțelor* confirma 
rea progreselor arătate pînă acum, • 
evoluție care să demonstreze con
cludent existența unui valoros schimb 
de mîine al caiacului și canoâ din 
țara noastră.

în loc de
pași

(Urmare din pag. 1)

Stoica și D. Sabău — București, 
A. Iszlai — Tg. Mureș) concu- 
renții au dețepționat, prin sără
cia de elemente tehnice folosite. 
S-au semnalat cazuri — și nu 
puține — cînd chiar și bagajul 
de cunoștințe elementare a fost 
neglijat. în general, a lipsit di
namismul din exerciții, interesul 
pentru „artistică" și .acrobatică". 
Bîrna, care a ajuns azi „sol la_. 
înălțime" a constituit din nou un 
fel de... punte a suspinelor. Solul 
propriu-zis a fost plat și inexpre
siv. (Păcat de efortul celor trei 
pianiste, Maria Popescu, Aneliese 
Schuller și Lucia Paulianl). Iar 
săriturile, ca niciodată, au hotărît 
.soarta" multor concurente. Un 
singur caz: una din favorite la 
senioare I, Sabina Șerbănescu. 
care obținuse numai note de la 9 
in sus, a ieșit din primele 6, ra- 
tînd cu nota 0 această probă... Șl 
o altă observație : nu se mal 
manifestă nici un fel de grijă 
pentru ținută în concurs.

Oare profesorii să fi uitat toa
te aceste aspecte ale muncii lor? 
Să nu-i mai intereseze calitatea 7 
Blazarea unor antrenori merge 
prea departe. Și, ce este mal 
grav, ea se transmite și elevilor, 
concurenților. De aici, atmosfera 
de apatie in care s-au desfășurat 
finalele. Și, rețineți, era vorba de 
o competiție jubiliară... Ciudată

De fiecare dală întrecerile tinerilor caiaciști și canoiști ne-au oferit un frumos spectacol sportiv. Este 
ceea ce așteptăm și de la .Criteriul speranțelor' care începe astăzi pe apele Snagovului

Foto : V. Bageac

Să acordăm toată atenția
confruntării de la Syracusa

Pentru înotătoarele noastre frun
tașe, obiectivul principal al anului 
îl constituie întîlnirea în patru din
tre ITALIA — FRANȚA — RO
MANIA — SPANIA programată 
pentru zilele de 21 Și 22 iulie la 
Syracusa. Sau, mai precis, ar trebui 
să-1 constituie, deoarece — la o 
sumară examinare a celor mai bune 
performante obținute pînă în pre-

progrese,
înapoi

modul cum con

zent — perspectivele unei compor
tării meritorii în această importan
tă confruntare nu sînt prea roze. 
Să exemplificăm :

100 m liber : Balaban 65,6, Ungur 
67,3, Schuller 67,8, Sterner 68,0, 
Andrei 68,3 ; Z00 m liber: Balaban 
2:26,0, Ungur 2:30,5, Hahanu 2:34,9, 
Schuller 2:36,4 ; 800 m liber : Ungur 
11:20,5, Sterner 11:20,7, Hahanu 
11:46,9 ; 100 m spate : Andrei 1:12,1, 
Balaban 1:13,6 ; 200 m spate : Bala
ban 2:37,5, Andrei 2:35,9 (bazin de 
25 m) ; 100 m bras : Stănescu
1:24,9, Manafu 1:25,0, Burlacu 1:26,0; 
200 m bras : Manafu 2:56,6 (25), Stă
nescu 3:00.6 (25), Mogoș 3:04,2 ;
100 m delfin: Sterner 1:13,0, Cer- 
beanu 1:13,6 ; 200 m delfin : Sterner 
2:46,8, Cerbeanu 2:47,3, Ștefănescu 
2:49,8 ; 200 m mixt : Balaban 2:43,3, 
Sterner 2:50,0, Mezinca 2:28,2 (25), 
Ungur 2:51,3.

Rezultatele de mai sus sînt — în 
linii mari — de valori modeste și

ne deschid 
singur suc- 
la Syracusa

ele în nici un caz nu 
drumul măcar spre un 
ces în confruntarea de 
(o victorie asupra Spaniei pe care
nivelul atins de natația noastră ne 
dă tot dreptul să-1 pretindem). Iată 
de ce sîntem puși în situația de a 
trage un serios semnal de alarmă, 
finind seama și de faptul că pregă
tirea — în zilele puține care au mai 
rămas — va fi efectuată în cadrul 
secțiilor din care fac parte aceste 
sportive. Sportivele noastre frun
tașe, ca și antrenorii lor au datoria 
de a folosi scurtul răgaz cu maxi
mum de eficacitate pentru a se 
putea prezenta la Syracusa în mod 
onorabil. Totodată, federației de 
specialitate îi revine sarcina de a 
controla permanent aceste pregătiri 
și de a alinia o selecționată omo
genă capabilă să ne reprezinte cu 
cinste în această importantă con
fruntare. (a. v.).

AVIATIC SPORTIVA

O finală pasionantă
Timp de trei zile, aerodromul 

Geamăna din Pitești a găzduit fina
la campionatului republican de ae- 
romodeîc — zbor liber. întrecerile 
s-au ridicat la un nivel tehnic su
perior anilor precedenți.

Rezultatele înregistrate: PLA
NOARE A2: 1. Marian Popescu 
(Argeș) 866 p — campion republi
can ; 2. Dan Todică (Iași) 799 p; 
3. Ion Radu (Ploiești) 787 p ; PRO
PULSOARE : 1. Gheorghe Dumi
trescu (oraș București) 745 p — 
campion republican ; 2. Iuliu Szabo 
(Crișana) 738 p ; 3. Ion Radu (Plo
iești) 724 p ; MOTOMODELE : L 
Alexandru Csomo (Crișana) 804 p 
— campion republican ; 2. 
Andorhazi (Crișana) 764 p ; 
fan Razman (Cluj) 744 p.

Zoltan
3. Ște-

Clasamentul pe regiuni :
șana 2183 p ; 2. Cluj 2 033 p ; X 
Ploiești 1 842 p ; 4. oraș București 
1724 
1479

1. Cri-

p ; 5. Argeș 1 504 p ; 6. Bacău 

P.

In
modelistul Ion M. Radu a stabilit 
două noi reoorduri republicane 
(de durată și de distanță) la cate
goria elicoptere cu motor de cau
ciuc : 1:47 (durată de zbor) și 325 m 
(distanță). Vechiul record : 1:16 (du
rata) și 89,3 m (distanță).

cadrul unei tentative, aero-

AL. MOMETE
coresp. principal

IAHTING

91 CUPA ELECTRICA*
optică din partea profesorilor-an- 
trenori de a asigura creșterea 
.schimbului de mîine". Dar, și 
mai ciudat este
ducerile liceelor cu această spe
cialitate se împacă cu justifică
rile gratuite ale unor antrenori 
care de ani de zile tot .cresc' 
gimnaști în perspectivă. Prea este 
departe ziua scadenței. în atari 
condiții este foarte dulce meseria 
de profesor-antrenor. Fără nici o 
obligație, fără nici o răspundere.

în altă ordine de idei : 
semnalat faptul că data 
mării finalelor n-a fost 
aleasă. Din acest motiv 
sentat absolvenții claselor
(care participau la concursul de 
admitere în învățămîntul supe
rior), în timp ce absolvenții cla
selor a VIII-a, veniți după exa
menul de admitere în clasa a 
IX-a, s-au prezentat obosiți și 
insuficient pregătiți. Programăm fi
nala numai de dragul de a ne 
achita de o obligație sau urmărim 
cu totul altceva ?

am 
progra- 

fericit 
au ab- 
a Xl-a

P.S. N-am prea înțeles de ce 
de la finale au absentat reprezen
tanții federației de resort Să fi 
fost chiar așa de ocupați în a- 
ceastă perioadă ? 
teresat chiar de

Să nu-i fi in- 
loc competiția ?

MECIUL DE LA ODADEA-O PIATRA 
DE ÎNCERCARE PENTRU STEAUA

Cea de a VIII-a etapă a campiona
tului republican de polo programează 
la Oradea cea mai importantă parti
dă. Formația bucureșteană Steaua, 
aflată în momentul de față — dato
rită golaverajului superior — la con
ducerea clasamentului, va avea în e- 
chipa Crișul un adversar deosebit de 
incomod. O victorie a steliștilor, 
care pornesc cu prima șansă dato
rită superiorității lor tehnico-tactice, 
ar da echipei lor forța morală de a 
aborda derbiul cu Dinamo Bucu
rești (din ultima etapă) cu mai mare 
încredere decît a făcut-o în anii tre- 
cuți.

Alte trei partide ale etapei se vor 
desfășura duminică în Capitală: 
I.C.F.—Vagonul Arad și Rapid—Vo
ința Cluj la ștrandul Tineretului, 
de la ora 11, iar Dinamo—Industria 
linii Timișoara la bazinul Dinamo, 
de la ora 10. Cel de al 5-lea meci 
din program opune echipele Poli
tehnica Cluj și Mureșul Tg. Mureș.

0 O nouă modificare (nici nu 
mai știm a cîta 1) în programul cate
goriei A : întîlnirea Dinamo—Steaua 
va avea Ioc miercuri 12 iulie în loc

de duminică 16 iulie. Jocul va fi 
condus probabil de un arbitru din 
Ungaria.

* Lotul secund al țării noastre, 
care a făcut miercuri seara o ultimă 
verificare în compania echipei Chem ie 
Ha lie va juca în zilele de 15 și 16 
iulie la Lvov cu R.S.S. Ucraineană.

Lacul Herăstrău a găzduit între
cerea de iahting dotată cu „Cupa 
Electrica". Concursul s-a desfășu
rat la clasele finn și snaip și s-a 
bucurat de un frumos succes. Re
zultate tehnice : clasa finn : 1, N. 
Opreanu (Electrica I.D.E.B.), 2. C. 
Ivanovici (I.S.E.), 3. M. Mugur
(I.S.E.) ; clasa snaip : 1. M. Năvo- 
daru + I. Ancuța (I.D.E.B.), 2. M. 
Bărbulescu 4- V. Meadu (I.S.E.), 
3. D. Podeanu + Vasilescu (I.S.E.).

I

Campioane — fetele de la Liceu! 4 Timișoara

și băieții de la Liceul „V. Roaită" R. Vilcea
Așa cum era și de așteptat, după 

frumoasele evoluții din prima zi a 
i finalelor (continuate de altfel 

ziua următoare) echipa de fete 
■ceului nr. 4 Timișoara (antr. prof. 

, Silvia Tcaciuc) a încheiat în frunte 
întrecerile din cadrul celei de a X-a 
ediții a campionatului republican re
zervat liceelor cu program de edu- 

, cație fizică, cu un punctaj general 
fde 302,60 p.

Campioanele au fost secondate de 
j formația Liceului nr. 2 din Brașov 

(antr. prof. Maria Diaconescu) ca 
265,35 p. Pe locurile următoare s-aa 
clasat : Liceul nr. 35 București (prof. 
Barbara Dumitrescu) 260,30 p, Liceul 
„N. Bălcescu* Cluj (prof. Zina Belu, 

\ prof. Anica Bindea și prof. I. Fiuș- 
■ tios) 256,15 p, Liceul nr. 4 Galați 

(prof. Drăguța Manolescu) 253 p, 
Liceul „M. Eminescu* lași (prof. 
Doina Feordeanu) 241 p. La băieți, 
gimnaștii de la Liceul „V. Roaită* 
•din Rm Vîlcea, pregătiți de prof. 
Eugen Prodescu, s-au detașat pe me- 

i sil în postură de campioni cu 284,58

și în 
a Lî-

p. Au urmat în ordine: Liceul „M. 
Eminescu“ Iași (prof. Nic. Oloeru) 
270,18 p, Liceul nr. 2 „Bolyai'-Tg. 
Mureș (prof. A. Barabaș) 267,30 p. 
Liceul „N. Bălcescu' Cluj (prof. E. 
Balaș) 259,80 p, Liceul nr. 2 Bra
șov (prof. N. Sebeșan) 258,75 p. 
Liceul nr. 4 Timișoara (prof. N. 
Kuhn) 249,97 p.

La individual compus fete cat. 
maestre pe locul I s-a situat Rodica 
Secoșan (Timișoara) cu 68,15 p, ar
mată de colega sa Maria Florescu cu 
66,90 p. Pe locul 3, Mariana Lefter 
(Galați) 61,65 p.

La cat. senioare I Mariana Dres- 
nandt din Brașov a ocupat locul I cu 
58,20 p, fiind urmată de Doina 
Cheșa (Tg. M.) cu 57,35 p și Mi- 
haela Apostolescu (Buc.) cu 56,30 p.

Proba de junioare II a revenit 
Doinei Drevea din Oradea cii 43,35 p. 
Pe locurile următoare Olga Ichim 
(Buc.) cu 43,20 p și Carmen Bui- 
mistruc (Iași) cu 42,75 p.

In fine, la junioare 1 timișoreanca 
Mariana Gheciov a terminat in Iruri -

te cu 52,50 p urmată de Silvia Mol
dovan (Buc.) cu 52 p și Ana Szabo 
(Cluj) cu 50,80 p.

în întrecerea băieților gimnastul 
Gh. Păunescu (Craiova) a ocupat lo
cul I Ia maeștri. La cat. seniori I 
Ionel Orzan (Rm. Vilcea) s-a dove
dit a fi cel mai bun, eu 51,45 p, iar 
la seniori II in frunte a terminat 
Alex. Oiței, tot din Rm. Vilcea, cu 
54,90 p, înaintea favoritului probei, 
Adrian Stoica (Buc.), cu 52.40 p și 
a lui Alex. Burtea (Iași) 51,55 p.

In clasamentul juniorilor, multe 
victorii ale gimnaștilor vîlceni. Ast
fel, la juniori I Const. Sanda a rea
lizat cel mai mare punctaj (55,95 p), 
încheind concursul înaintea lui D. 
Sabău (Buc.) cu 55,15 p și Andrei 
Iszlai (Tg. M.) cu 54,80 p Apoi, la 
juniori II Adrian Duică (Rm. V.) a 
realizat 55,25 p, punctaj superior lui 
Constantin Bălănescu (tot din Rm. 
V.) cu 53,85 p și Gh. Porutiu (Cluj) 
care a totalizat 53,40 p. —

Acum două 
primit sarcina 
ganizez un 
„Cine știe,

— M-ați prins pe 
cior greșit — am 
eu. N-am organizat 
ciodată așa ceva.

— Ei și ? Omul 
vață — mi s-a răspuns. 
Poftim tema : „Cum 
conducem asociațiile, 
cluburile și organele 
UCFS din subordine". 
E o temă splendidă. In 
locul dumitale, aș fi 
entuziasmat.

Cinstit să fiu, nu sim
țeam prea mult " 
ziasm.

— Pentru a-ți 
lucrul, iată aici 
bările. Pînă la concurs 
vei formula răspunsu
rile exacte să le aibă 
comisia de examinare.

Toată ziua m-am per
pelit, iar noaptea n-am 
putut să pun geană pe 
geană. Cînd, spre ziuă, 
am ațipit, am avut un 
vis salvator. Se făcea 
că ajunsesem cu prima 
întrebare la Consiliul 
regional UCFS Ploiești. 
Aici, ca prin minune, 
concursul cu această 
temă tocmai începuse. 
Examinatorul citise 

preambulul întrebării : 
„In perioada 1 mai — 
15 iunie 1967 s-a consta
tat DIN CARNETELE 
CU ORDINELE DE 
DEPLASARE că tova
rășul vicepreședinte 
Gheorghe Manta n-a 
făcut nici o deplasare 
în regiune, iar tovară
șul vicepreședinte Dan 
Moldoveanu o “
zi (26 mai), la 
ÎNTREBARE : 
controlează și 
mă cei doi 
munca organelor 
subordine din.
une ?“

Văzînd că răspunsul 
întîrzie, examinatorul 
a intervenit, să... ajute:

— Gîndiți-vă, tova
răși, la binefacerile 
tehnicii moderne, ale 
telefonului în special,

zile am 
să or- 

concurs 
cîștigă“.

pi- 
zis 
ni-

în-

entu-

ușura 
înttre-

singură 
Sinaia". 

„Cum 
îndru- 

tovarăși 
din 

regi-

gata
dar, 

mea, 
că

pentru conducerea de 
la distanță...

Metronomul era 
să se pornească 
spre surprinderea 
mi-am dat seama
nu mă mai aflu la Plo
iești ci... la Deva. La 
sediul Consiliului re
gional UCFS Hunedoa
ra. Și aici concursul 
începuse. Examinatorul 
citise preambulul în
trebării : „De cînd a
fost ales ca vicepreșe
dinte. tovarășul Mircea 
Miron n-a făcut nici 
o deplasare la consi
liile raionale UCFS, ci

FOILETON

doar la Petroșeni, la 
meciurile de fotbal, 
astfel că n-a putut să 
dea relații despre cen
trele de inițiere la at
letism, haltere etc din 
regiune, centre de care 
răspunde". ÎNTREBA
RE : „Cunoașteți moti
vele pentru care prof. 
Miron a făcut numai 
acest gen de depla
sări ?“.

Văzînd că răspunsul 
întîrzie, examinatorul 
a intervenit să... ajute:

— Amintiți-vă tova
răși de cuvintele tov. 
prof. Miron, care a 
spus cam așa : „Că nu 
m-am ocupat de cen
trele de inițiere nu mă 
ia nimeni în focuri. 
Dar dacă Jiul retrogra
da, la ora asta eram... 
în aer“.

Metronomul era gata 
să se pornească cînd, 
spre surprinderea mea, 
mi-am dat seama că 
mă aflu la... Consiliul 
regional UCFS Argeș. 
Aici, concursul nu în
cepuse încă, deoarece 
exista o neînțelegere : 
spectatorii pretindeau 

că regiunea Argeș are 
10 raioane, pe cînd u-

nii tovarăși de la 
UCFS pretindeau că 
sînt numai 9, și le enu- 
merau ca atare.

— Ați uitat raionul 
Costești ! stiriga 
spectator. Eu sînt 
acolo.

— Păi la noi nu 
gurează 
raion !
cei de la Consiliul re
gional UCFS.

— Ba da ! Ați ales 
acolo un consiliu raio
nal, dar președintele e 
bolnav de trei luni, iar 
vicepreședintele, prof. 
M. Olaru, cave a fost 

.ales acum trei luni, a 
refuzat să se prezinte 
la post. Așa că... totul 
e în părăsire. Treburi
le le „conduce" un...
contabil inimos, Gh.
Ilie, care răspunde la 
corespondența trimisă 
de dv. Nu vreți să știți 
de Costești, asta-i! 
L-ați desființat cu 
bună știință, că e raion 
agrar șt, în consecință, 
nu dați cu lunile pe ța 
noi! să fi detașat un 
metodist, că aveți la 
regiune, să țină locul 
celor absenți sau ne
prezentați 1

Examinatorul a încer
cat să potolească spi
ritele, citind întreba
rea care suna cam așa: 
„Există sau nu. pentru 
„regionala*1 UCFS Ar
geș, un raion cu nu
mele Costești ?“.

In clipa aceea în sală 
s-a stîrnit un vacarm 
de nedescris și... m-am 
trezit parafrazînd cele
brele cuvinte ale lui 
Hamlet : „O fi existînd, 
n-o fi existînd ?**.

Hotărît I Organizez 
concursul „Cine știe, 
cîștigă". Dacă mai am 
o noapte norocoasă ca 
asta, aflu toate răspun
surile exacte și pentru 
celelalte regiuni, răs
punsuri pe care l‘er voi 
pune la dispoziția co
misiei.

SEVER NORAN

un 
de
fi-

un asemenea 
- au răspuns



(Urmare din pag. 1)

11—14 ani instruirea trebuie să se 
facă in școli și nu în centre. In ul
tima verigă, selecția și debutul in
struirii pentru 'performanță să în
ceapă după pubertate, cînd expri
marea și evaluarea calităților copi
lului se realizează cu mai multă 
precizie, evitindu-se irosirea tim
pului și atitor mijloace. Școlile 
sportive au din acest punct de ve
dere mari avantaje față de noi. 
Toată masa elevilor nu poate fi 
supusă selecției sportive decit in 
contextul școlii. In secundar, „car
tierul" rămine o unitate viabilă, 
justificată de numeroase experien
țe excelente, înregistrate in trecut 
și la noi. In multe țări, desfășura
rea, pe cartiere, a primei etape de 
inițiere a copiilor (de la 11—13 ani) 
---- amestec de joacă și început de 
organizare — este stabilită și ro
dește.

— S-a afirmat mereu necesita
tea creării unei școli românești de 
fotbal, cu toate implicațiile acestei 
noțiuni. S-a rămas la stadiul enun
țiativ, sau ați încercat să aruncați 
o punte peste prăpastia dintre pro
iect Și faptă ?

— Da! Colectivul nostru, de 
nouă antrenori și un medic, nu
trește cu modestie speranța că 
munca, experiența și rezultatele 
sale practice, distilate in citeva 
principii susținute solid și multi
lateral, se vor înscrie printre con
tribuțiile menite să depășească 
etapa dezideratului. Am început 
cu analiza fondului de calități na
tive, specifice poporului nostru, 
interpretate prin specificul acestui 
joc sportiv. Există un mănunchi 
de calități, excelente pentru fot
bal : indeminare, fantezie, sponta
neitate, procese volitive bine con
turate, combativitate pronunțată, 
loialitate.

— V-ați ghidat după aceste tră
sături in procesul de selecție ?

— Citeva au devenit criterii: 
spontaneitatea rațională (expresie a 
mobilității proceselor nervoase), in
deminarea, dîrzenia etc. Un copil 
cu indeminare exprimată in forme 
generale, liț^it de posibilitatea de a 
juca fotbal acasă, înzestrat deci cu 
abilitate înnăscută dar necultivaiă 
nu trebuie respins. In schimb, tre
buie să răminem lucizi in fața co
piilor veniți la selecție după o joacă 
de cițiva ani, cu indeminarea speci
fică evident modelată, adică să-i 
apreciem ca atare, să nu facem ab
stracție de aceste antecedente, să 
nu decretăm că sint mai talentați 
decit cei din prima categorie, sau 
că acesta ar fi fondul lor de coor
donare neuromotorie naturală. Din 
grupul vizat unii pot avea o coordo
nare specifică înșelătoare, la un 
moment dat, fără substrat evolutiv, 
deoarece nu e grefată pe o coordo
nare generală de calitate. Există și 
trebuie să depistăm, cu ocazia selec
ției, o predispoziție, premise pen
tru dezvoltarea unei ample capaci
tăți de efort: un torace mai dez
voltat, elasticitate toracică mai 
mare, vioiciune temperamentală.

— Selecția v-a prilejuit și unele 
notații negative ?

— Vin copii lipsiți de cele mai 
elementare deprinderi motrice. Nu 
știu să calce, să meargă, nu pot 
executa o singură tracțiune sau fla
tare. In școli se menține o repar
tiție discriminatorie. Exemplu : cei 
cu viteză — atletism, cei inalți — 
handbal, volei, baschet (majorita
tea profesorilor de educație fizică 
au aceste specializări), iar ce mai 
rămine — fotbal. Această ciudată 
conduită nu e nicidecum intimplă- 
toare, nescrisă. Constituie o indica
ție metodică elaborată de cercurile 
pedagogice raionale. Formalismul 
și puținătatea orelor de educație 
fizică determină carențele citate. 
CIT TIMP ȘCOALA NU VA DE
VENI VERIGA DE BAZA 1N PRE
GĂTIREA MICUȚILOR FOTBA
LIȘTI, PRETENȚIA DE PROCES 
DE ANTRENAMENT ȘTIINȚIFIC 
VA RAMINE O GRATUITATE.

— Pe scurt, despre desfășurarea 
selecției...

— Proces permanent. Candidatul 
este chemat de 3—4 ori. Supus 
unui complex de mijloace : joc pe 
teren redus, liber, fără indicații; 
probă de viteză pe 30 de metri; 
dribling de baschet, rostogoliri, alte 
probe de indeminare și coordonare 
generală.

— Trecînd la instruire, cum in
terpretați pregătirea tehnică a co
piilor și juniorilor, cu gîndul la 
fotbalul modern ?

— La toate grupele de virstă ne 
străduim ca tehnica să fie predată 
și asimilată rațional. De la început 
tinărui fotbalist trebuie să aprecie
ze tehnica ca pe ceva utilitar, ca 
pe intiiul mijloc de impunere a su
periorității in fotbal. Unii copii do

frumoasă, ignorind utili- 
Apare tendința de a juca 

steril, apare abuzul de 
in dauna simplității, se 

reușitele tactice.

vedesc precocitate în materie de 
tehnică. Sint capabili de artificii, 
de jonglerii, se îndrăgostesc de o 
execuție 
tatea ei. 
abstract, 
floricele,
minimalizează
Prin repetare, tendința devine ste
reotip. Lipsiți de indeminare, copiii 
cu reușite in materie de tehnică 
încep să alerge mai puțin, devin 
comozi, cu timpul se plafonează 
din punct de vedere fizic și tactic, 
ironizînd pe cei ce muncesc în te
ren și mulțumindu-se să efectueze 
niște numere personale, „cirlige” cu 
efect exterior, fără legătură cu ran
damentul echipei. Cazul Dobrin mă 
scutește de alte comentarii. Antre
norul trebuie să reteze din rădăcini, 
chiar de la început, aceste tendințe. 
Dacă se intirzie, corectarea devine 
mai^dificilă, sau rămine parțială, 
circmistanță in care includem pe 
atit de mult discutații Dumitriu și

Cite centre de copii și juniori,
tot atîtea criterii de selecție

și modalități metodice
Ionescu. Antrenorii din centrul 
nostru sint atenți și severi cu cei 
subjugați fetișului tehnicii. Sint 
sancționați cu suspendare pe ter
mene variabile de la antrenament. 
Le predăm tot arsenalul tehnicii, 
invățîndu-i de mici că indeminarea 
de a manevra balonul trebuie chel
tuită în acțiuni tactice. Grupa lui 
Tătaru mi se pare cea mai apropia
tă de acest imperativ.

— In ce regim de efort opinați 
să se antreneze copiii ?

— Contrar altor tehnicieni de la 
noi, apreciez și intensitatea efortu
lui. Unii generalizează spunind : 
„antrenamentul copiilor să dureze 
mult (și 2'/i ore), caracterul de în
vățare justificind aceasta”. Punct 
de vedere unilateral extremist, co
relat doar cu necesități pedagogice. 
Intr-un ciclu săptăminal, o lecție 
trebuie afectată învățării, l-am zice 
„antrenament de caligrafie fotba
listică1*. Supraveghere, corectări, 
retușuri. Ar fi însă o greșeală să 
modelăm toate antrenamentele pe 
volum, sacrificind mereu intensita
tea efortului. Am toci expansivita- 
tea, manifestările explozive firești 
copiilor. Apoi, fotbalul modern are 
trăsături atletice din ce în ce mai 
accentuate. Dacă nu vom lucra de 
la 12—13 ani pentru dezvoltarea 
calităților fizice, mai tîrziu inter
vențiile vor avea un efect minor. 
Am avut destui jucători cu tehnică 
acceptabilă, dar cu o capacitate de 
efort mediocră. De aceea sint ne
cesare și antrenamente intense, no
țiune adaptată și individualizată la 
fiecare . grupă de virstă, prin 
conlucrarea antrenor — medic.

— Ce optica aveți asupra succe
siunii predării elementelor de tac
tică ?

— In general, nu-i învățăm sis
teme de jac sau variante tactice. Le 
predăm principiile generale ale jo
cului, încercăm să-l pregătim pe 
fiecare complet și multilateral. Mar
caj și demarcaj, ajutor reciproc, 
schimbarea direcției jocului, iată 
citeva adevăruri elementare predate 
din vreme viitorilor fotbaliști. To
tuși, îi așezăm pe teren și îi învă
țăm să se deplaseze după princi
piile (interpretate larg) sistemului 
cu patru fundași. Nu-i obișnuim să 
rezolve fazele de apărare prin pro
cedee cantitative (aglomerare). Dacă 
forța de atac a crescut mai ales pe 
seama măiestriei individuale a ju
cătorilor, încercăm de la cea mai 
fragedă virstă să obținem progres 
in apărarea prin perfecționarea 
tehnică și fizică a fotbaliștilor din 
acest compartiment. La început nu 
diferențiem copiii in apărători și 
înaintași. Fiecare va juca succe
siv in toate posturile. Vom vedea 
in care se manifestă mai complet. A- 
bia după 16 ani e oportună încerca
rea specializării. Dar și acum vor fi 
dirijați din cînd în cînd pe posturi 
apropiate celui socotit de bază. 
Criza de extreme și virfuri de atac, 
acută în fotbalul nostru, este con
secința unei erori în instruirea co
piilor. S-a ignorat faptul că e mai 
ușor să joci in liniile dinapoi ale 
echipei (apărarea cu accent pe re
zolvări cantitative și forță), și mult 
mai dificil în atac (rezolvări calita
tive, indeminare îngreuiată de cri
za de timp și de spațiu). Tinerii au 
optat deliberat pentru posturi de

apărători, iar instruirea înaintașilor^ terea de a nu se lăsa înfrinți. Po- 
nu s-a modelat după rigorile fotba
lului modern în careul advers.

— S-a vorbit adesea despre ca
rențele educative ale unora dintre 
fotbaliștii noștri. In această direc
ție ați încercat să ridicați un zid 
despărțitor între mentalitatea 
reprobabilă și fondul educativ 
milat treptat al fotbaliștilor 
mîine ?

— Ne străduim prin toate

lor 
asi

de

ele
mentele ce compun atmosfera cen
trului nostru să transmitem tineri
lor fotbaliști sentimentul că în 
viața lor de sportivi a intervenit o 
schimbare 
După 
virstă, 
avind 
bilită, 
sinceritatea și loialitatea, proprii 
disputelor sportive. A incrusta de
finitiv in conștiințele copiilor aceas
tă textură morală ni se pare mai

majoră, definitivă.., 
legitimare, indiferent de 
devin fotbaliști adevărați, 

de respectat disciplina sta- 
regulile jocului, adversarul,

• •

important și mai greu decit preda
rea și însușirea tehnicii. Fiind un 
joc de echipă, responsabilitatea 
fotbaliștilor se tocește de obicei, se 
atrofiază, deoarece slăbiciunile in
dividuale se topesc, se ascund in 
dosul unui numitor comun : echi
pa. .. Trebuie evitat pericolul de
personalizării, investindu-i pe micu
ții jucători, prin mijloace educati
ve, cu responsabilitatea proprie ce
lor ce practică sporturi individuale 
cu sobrietatea și conduita fotbaliști
lor profesioniști, bineînțeles, ne 
alte coordonate. Antrenamentul co
piilor să fie o joacă continuă, pre
cum susțin unit ? Nu cred. In pro
cesul de învățare, indiferent de 
virstă elevilor, sint necesare mo
mente de încordare, de concentrare 
a tuturor resurselor, de seriozitate, 
urmărite sever și sancționate dacă 
apar superficialitatea, sustragerea 
de la datorie, devieri de la etica 
sportivă. Oricite eforturi și inves
tiții vom face, dacă nu vom asana 
in totalitate și definitiv toate 
aspectele activității fotbalistice de 
morbul unor mentalități nu vom 
ieși la liman. Observ fapte dezgus
tătoare. Juniori care fumează și în
jură in fața unor antrenori indife
renți, fără autoritate. Voi evita nu
me, dar 
nțai ieri 
mâți de 
de copii
lor un limbaj tiidos ce mutilează su
fletele copiilor. Astfel, oameni cu 
pretenții la considerație, infestează 
noile generații de fotbaliști, aducind 
insidios prejudicii incalculabile.
Uneori avem senzația că strădania 
noastră este sortită zădărniciei.

am văzut antrenori, pină 
jucători internaționali, sti- 
public, astăzi ocupindu-se 
și juniori, utilizind in fața

Dacă .și rezultatele meciurilor din
tre echipe de copii-juniori sint vi
ciate de arbitraje necinstite. Jucăm 
uneori, cu echipele unor cluburi. 
Cind, la sfîrșit, uluiți de nedrepta
tea unor decizii, întrebăm pe arbi
tri, aceștia ne răspund: „Sînteți 
«centru», nu vă pasă ; ăstora de la 
club, li se cer rezultate”. Ce poate 
fi mai nefast ?!

— Lecțiile de antrenament tre
buie învăluite într-o atmosferă de 
emoționalitate. Ați reușit ceva pe 
această temă ?

— Cred că da. Mai întii, stimu- 
lind ambiția, dind multor exerciții 
caracter competitiv, cultivînd pu- 

Moment din școala fotbalului... in locul tablei negre — gazonul, 
in locul cretei — mingea. „Alfabetul" jocului cu balonul rotund 
trebuie învățat temeinic sub îndrumarea profesorului. „Clasa" e 
numai ochi și urechi... Foto : V. Bageac

tențialul volitiv il mai întregim ce- 
rîndu-le să suporte „bărbătește" 
traumatismele inevitabile, să fie 
răbdători, indiferent de circumstan
ță. Pentru a evita participarea exte
rioară, formală, ta antrenamente se 
aleg mijloace care apelează la gîn- 
dire, la spontaneitate, la atenție, 
execuția tehnică fiind determinată 
de resorturile citate.

— Vă rog să ne schițați un ciclu 
săptăminal.

— Este compus din două antre
namente controlate și dirijate, plus 
un antrenament de „caligrafie” fot
balistică. Experimentăm la două 
grupe (una de 15 alta de 17 ani), 
marcate de o precară dezvoltare fi
zică generală, un antrenament din. 
cele trei, în conținutul căruia intră 
sporturi complimentare (handbal, 
baschet, huștiuliuc).

— Socotiți că sistemul competi- 
țional actual constituie un cadru 
adecvat pentru desăvîrșirea pregă
tirii juniorilor ?

— Dimpotrivă, ni se pare un ele
ment de deformare. Mai întii, cei 
mai dotați dintre tineri, apți să 
joace în categoria A, ajung în pra
gul consacrării numai după 45—50 
de jocuri oficiale. Atit de puțină 
experiență asigură o competiție 
organizată pe obținerea de puncte. 
Alt neajuns: începe să se contu
reze un stereotip dăunător. Ciști- 
găm acasă, „ciupim” un punct sau 
pierdem in deplasare. Ambele dez
avantaje le-ar neutraliza organiza
rea unui șir neîntrerupt de compe
tiții eliminatorii. Mult mai instruc
tive pentru copii și juniori, fiindcă 
te obișnuiesc să joci deschis, ofen
siv, reduc totul la alternativa in- 
vingător-invins, iar peste una-două 
săptămini permite un nou asalt.

— Apreciați că periodizarea pre
gătirii echipelor de copii și juniori 
trebuie să asculte de criteriile utili
zate la echipele de seniori ?

— Trebuie să aibă altă subordo
nare. In cazul nostru nu necesită
țile competiționale să fie socotite 
determinante. Respectarea princi
piilor fiziologice, psihologice și pe
dagogice dau un randament mult 
mai mare. Noi am introdus, cu bune 
rezultate, programul anual de pre
gătire, formula cea mai adecuată 
pentru acumulările continui. In con
formitate cu periodizarea oficială, 
după terminarea campionatului se 
pierde vremea, diluind sau supri- 
mînd antrenamentele. Faptul nu 
are vreo rațiune de ordin fizio
logic, e dogmatic. Dacă micuțul fot
balist e obosit (stare consemnată 
medical) să i se acorde vacanță. 
Ceilalți să continue pregătirea la 
modul cel mai serios. Juniorii noș
tri sint supuși unei pregătiri mai 
intense decit rezervele de la echi
pele de categoria A sau B care 
— în treacăt fie spus — nu partici
pă la competiții, degradindu-și va
loarea printr-o pregătire mediocră. 
Dacă fotbalistul nu e supus din trei 
în trei zile unor eforturi maxime, 
nu mai acumulează, se plafonează. 
De fapt, multe țări cu fotbal repu
tat au abandonat vechea periodi
zare in pregătirea copiilor și junio
rilor.

— între cele 12 unități pentru 
pregătirea copiilor și . juniorilor, 
existente în țară, s-a realizat 
schimb de informații și unitate de 
vederi metodice ?

— Fiecare are criterii de selec
ție Și modalități de pregătire „pro
prii". Lipsește o concepție unitară, 
trecută prin filtrul unor experiențe 
convergente. Cite centre de copii 
și juniori, tot atitea criterii de se
lecție și modalități metodice ! Se 
resimte acut nevoia unui ax orga
nizatoric științific și metodic, co
mun tuturor centrelor, in jurul că
ruia să graviteze numeroase pre
ocupări creatoare.

ȘTIRI, ȘTIRI ■a 7 a
C.F.R. PAȘCANI EVOLUEAZĂ 

IN R.S.S. MOLDOVENEASCA

Echipa C.F.R. Pașcani, care ac
tivează în categoria B, va susține 
un turneu de trei meciuri în 
R.S.S. Moldovenească, Fotbaliștii 
din Pașcani vor evolua la Tiras
pol, Bălți și Chișinău în compa
nia unor formații locale. (C. Enea 
— coresp.)

MECI DE BARAJ PENTRU PRO
MOVAREA ÎN CATEGORIA C

Duminică, pe terenul Construc
torul, se dispută meciul de baraj 
pentru categoria C dintre echipele 
T.U.G. (campioana orașului Bucu
rești) și Cimentul Medgidia (cam
pioana regiunii Dobrogea). Me
ciul retur se dispută la Medgidia 
in ziua de 16 iulie.

In deschidere, de Ia ora 7,45, 
este programată finala campiona
tului de copii inter-străzi (cartie
rul Belu) care va opune fomațiile 
străzilor Stoian Militant și Ser
gent Nițu Vasile.

Meci preliminar de baraj 
pentru cat. C

Minerul Motru —
Politehnica Brașov

1-1 (0-0, 1-1)

Miercuri, la Rm. Vîlcea, pe teren 
neutru, s-a jucat cea de a treia par
tidă din meciul preliminar de baraj 
pentru categoria G între campioanele 
regiunilor Oltenia și Brașov. Ca și 
în primele două întîlniri partida s-a 
încheiat la egalitate (și după prelun
giri). Scor final: 1—1 (0—0, 1—1).

Conform regulamentului, dacă și 
cel de-al treilea meci se încheie — 
după prelungiri — la egalitate, pen
tru barajul propriu-zis de promovare 
în categoria C se califică echipa cea 
mai tînără. în cazul de fată — Mi
nerul Motru. Politehnica Brașov a 
făcut însă o contestație astfei că se 
așteaptă hotărîrea comisiei de com
petiții din F.R.F.

PAVEL GIORNO1U 
corespondent

PRONOSPORT
Cîștigătorii excursiilor în 

U.R.S.S. oferite la concursul 
excepțional Pronoexpres din 
25 iunie 1967

1. Pista losef din Hațeg, 2. Vin- 
tilă Bîrzan din București. 3. Pe- 
trache Nicolae din București 4. 
Dincă Ștefan din Buzău, 5. Nico
lae P. Petrea din comuna Dol- 
hăuți, regiunea Galați, 6. Martin 
Kraus din comuna Jidveni, raio
nul Tîrnăveni, regiunea Mureș 
A. M., 7. Gheorghe Tintilă din 
comuna Sintana, regiunea Crisa- 
na, 8. Ștefan Tache din Cîmpina, 
9. Nicolae Constantin din Bucu
rești, 10. Constantin Marica din 
Turnu Severin, 11. Vasile Balta 
din Arad, 12. Gheorghe Stănescu 
din Alba Iulia, 13. Ioan Beu din 
Sibiu, 14. Irina Neag din Cluj, 15. 
Ene Petrea din comuna Poiana 
Stampei, regiunea Suceava, 16. 
Ion Costea din București, 17. 
Gheorghe Stoica din Arad, 18. 
Liliana Ghinea din comuna Hetiur, 
regiunea Brașov, 19. Nicolae Stan- 
ciu din comuna Izvorul de Sus, 
regiunea Argeș, 20. Petre Nuță 
din Caracal, 21. Stancu Preda din 
Roman, 22. Niculin Scarlat din 
Cîmpulung Muscel, 23. Dumitru 
Rugan din Satu Mare, 24. Zoltan 
Papp din Satu Mare, 25. Ion 
Ohaci din București, 26. Mihai Va- 
silescu din București, 27. Mihai 
Zink din București. 28. Nicolae 
Cornea din București, 29. Ema- 
noil Marcoci din București, 30. 
Ion Bucur din Valea Seacă, regiu
nea Dobrogea, 31. Ioan Topan din 
comuna Jilău, regiunea Cluj, 32. 
Gheorghe Moldovan din Tîrnă
veni, 33. Petru Achim din Bucu
rești, 34. Nicolae Dumbrăvescu 
din București, 35. Nicolae Suțu 
din București.

• Tragerea Loto de astăzi va 
avea loc la București în sala Clu
bului Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2.

Rubrică redactară de Administra
ția de stat Loto-Fionosport.



LA ISTANBUL

Campionatele europene 
de lupte libere

Vineri, sîmbătă și duminică se vor 
desfășura la Istanbul întrecerile ce
hi de-a 24-a ediții a campionatelor 
europene de lupte libere. Reuniunile 
vor avea loc pe stadionul „Mibat 
Pașa*. Participă sportivi valoroși 
din Bulgaria, U.R.S.S., Turcia, El
veția, Suedia, Finlanda. R. F. a Ger- 
m-miei. R D.G. etc. Alături de cei 
mai buni luptători de „libere41 de pe 
continent, vor evolua și reprezentan
ții tării noastre: CIL TAPALAGÂ 
(cat. 52 kg). N. CR1STEA (cat. 
57 kg), P. COMAN (cat. 63 kg), 
I. POPESCU (cat. 78 kg). FR. 
BOLA (cat. 87 kg) și I. MARTON 
(cat. 97 kg).

Un nou lider în turul 
ciclist al franței

Sosind pe locul 3 în etapa a VII-a 
a Turului ciclist al Franței (Metz — 
Strasbourg, 205,5 km), rutierul fran
cez Raymond Rlotte, cronometrat cu 
5h 46:25,0 a preluat tricoul galben al 
cursei. Ieri, pe primul loc s-a cla
sat englezul Michael Wright cu 
5h 46:23.0. urmat de belgianul Geor
ges Vandenberg1* . Cu 15 km înain
te de sosire. Rik Van Looy a aban
donat.

In turneul internațional de tenis 
de la Wimbledon este programată 
azi dună amiază prima dintre cele 
cinci finale, cea a probei de simplu 
bărbați, opunind pe australianul John 
Newcombe tenismanului vest-ger- 
man Wilhelm Bungert. întîlnirea va 
putea ij urmărită și de iubitorii de 
sport din țara noastră, pe ecranele 
televiziunii, începînd din jurul orei 
15

ieri au fost desemnate și finalistele 
probei feminine de simplu. Ele sînt 
Billie-Jean King (S.U.A.) și Anii 
Haydon—Jones (Anglia). Prima a dis
pus de compatrioata sa, Kathleen 
Harter, cu 6—0, 6—5, iar Ann Jones 
a invins-o pe altă jucătoare din 
S.U.A.. Rosemary Casals, cu 2-4-6, 
6—3. 7—5.

CORESPONDENȚE SPECIALE PENTRU „SPORTUL POPULAR*
JkșjiiSSMR Botev Plovdiv —

echipa contraatacurilor
Prin urmare, tragerea 

Ia sorți în primul tur 
al „C.C.E.“, a hotărît 
ca prima adversară a 
echipei Botev Plovdiv 
să fie Rapid București. 
Cîteva amănunte legate 
de activitatea și cali
tățile principale ale e- 
chipei campioane a Bul
gariei sînt, cred, de 
mare interes pentru iu
bitorii de fotbal din 
România.

Botev Plovdiv este 
una dintre cele mai 
vechi și mai populare 
formații din Bulgaria, 
înființată în 1912, e- 
Jiipa din PLvdiv a cîș- 
tigat pentru prima oară 
campionatul Bulgariei 
în 1929. In 1945, for
mația din Plovdiv fu
zionează cu o altă echi
pă din localitate, Șipka, 
alcătuind un „11“ re
dutabil. în anii 1947 
și 1956 se califică în 
finala Cupei, iar în 
19(>2 cucerește acest 
trofeu. în ultimii ani, 
la Botev au activat 
numeroși jucători valo
roși, printre care inter
naționalii Asparuhov,

Ianev, Kovacev, Kostov 
ș. a.

în acest an Botev 
Plovdiv a avut o com
portare remarcabilă. Din 
etapa a 18-a a preluat 
conducerea în clasament, 
cucerind pe merit titlul 
de campioană a țării. 
Este interesant de a- 
rătat că proaspeții cam
pioni au obținut rezul
tate excelente cu echi
pele fruntașe din Bul
garia — Levski, Sla
via și Ț.S.K.A. în cele 
6 partide susținute cu 
aceste formații, Botev 
n-a pierdut decît 3 
puncte. Majoritatea 
succeselor le datorea
ză contraatacurilor ra
pide pe care le inițiază 
talentații înaintași Der- 
mendjiev, Popov și Ne- 
nov. Primii doi au ju
cat de mai multe 
ori în echipa națională, 
iar Nenov în selecțio
nata olimpică și de ti
neret. Recent, în meciul 
Bulgaria — Norvegia, 
Derm end jiev a fost cel 
mai bun jucător de pe 
teren. Nu trebuie omis 
nici faptul că echipa

din Plovdiv are o exce
lentă pregătire fizică, 
fapt care explică în 
mare măsură eficacita
tea pe care o dovedesc 
jucătorii în ultimele 
minute de joc, cînd 
marchează și majorita
tea golurilor.

Antrenorul campioni
lor este fostul interna
țional Vasil Spasov, a- 
jutat de G. Ciakîrov. 
Iată echipa obișnuită 
folosită de Botev în 
actualul campionat 
(în paranteze, vîrsta 
jucătorilor) : Galliskov 
(27)—Gheorghtâv (24), 
Stoinov — căpitanul e- 
chipei (30), Gluhcev
(25) , Apostolov (26) — 
Zaduma (28), Kiucin- 
kov (21)—Popov (23), 
Dermendjiev (26), Ne
nov (25), Konstantinov
(26) .

încă un amănunt, 
de... culoare. Echipa
mentul echipei este 
galben - negru, motiv 
pentru care campionii 
sînt porecliți în Bulga
ria „Canarii din Plov
div*.

TOMA IIRISTOV

F. C. Austria —
o formație cu tradiție...
Miercuri seara, cînd mă îndreptam 

spre stadionul din Prater, unde 
urma să aibă loc întîlnirea retur a 
finalei „Cupei Austriei", știam că 
una dintre acestea se va întîlni in 
primul tur a „Cupei cupelor" cu 
Steaua București. Inii puneam între
barea : cine va fi adversara echipei 
române: Linzer A.S.K., învingătoare 
în primul meci cu 2—1, sau vechea 
și renumita formație vieneza F.C. 
Austria. Ca să fiu sincer, doream ca 
trofeul să revină ultimei și asta nu 
din locjil patriotism, ci pentru cu 
F.C. Austria este o echipă cu re
zonanță internațională, care păstrea
ză și azi tradițiile școlii vieneze de 
fotbal. După 00 de minute de joc, 
F.C. Austria conducea cu 1—0, prin, 
golul marcat de Dirnberger. Scorul 
general după două meciuri (în Aus
tin finala „cupei" se dispută în două 

manșe) era deci egal și pentru de
semnarea câștigătoarei partida a fost 
prelungită cu două reprize de cite 
15 minute. Dar, nici prelungirile n-au 
adus modificări pe tabela de marcaj

și, ca urmare, s-a apelat la sorți. 
Favorizată a fost F. C. Austria, care 
va întîlni astfel în primul tur al 
„Cupei cupelor" pe Steaua Bucu
rești.

F. C. Austria este la ora actuală 
una dintre cele mai bine cotate echi
pe din campionat. A terminat pe locul 
al treilea, pierzi nd doar 5 partide din 
cele 26. Formația vieneza are cea 
mai bună apărare dintre cele 14 echi
pe participante în prima ligă : a pri
mit doar 23 de goluri, mareînd 43.

Echipa în care a jucat celebrul 
Ocwirk beneficiază și azi de nume
roși internaționali. Printre aceștia se 
află înaintașii Buzek și Fiala, fun
dașii Frank și Frolich. In echipă 
joacă și doi jucători străini: sud- 
americartul de culoare Jacar (înaintaș) 
și sportivul turc Oczan (portar), 
lată, de altfel, „ll"-le de bază: 
Oczan — Noivy, Frank, Frolich, 
Hasil—Dirnberger, Parits—Buzek, 
Hirn berg er, Jacar, Fiala.

KURT CASTKA

Farul Constanța—Rosenheim Bavaria 14-6
CONSTANȚA 6 (prin telefon). 

Miercuri seara s-a disputat pe rin
gul instalat în complexul Olimpia din 
localitate, în prezența a peste 1 500 
de spectatori, întîlnirea de box din
tre echipele Farul și Rosenheim Ba
varia (R.F. a Germaniei). Constăn-

Sezonul internațional al marilor competiții motociclisie este în 
plină desfășurare. Iată participanții la proba de ataș a Marelui 

Premiu al Olandei, luînd un dificil viraj în plină viteză
Foto : ANPPIX-Amsterdam

ALAIN „COPILUL TERIBIL
AL MARSILIEI

Vestea că Alain Mosconi a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
400 m liber cu timpul de 4 : 09,2 a 
fost primită cu o adevărată „explo
zie* de bucurie nu numai de amato
rii de natație, ci de toți locuitorii 
Marsiliei. Locuitorii bătrînului port 
fiind cei mai fervenți suportai ai 
acestui eminent reprezentant al nata- 
ției franceze. Aici el s-a ridicat, a 
crescut, a realizat o serie întreagă de 
performanțe, dovedindu-se un demn 
reprezentant al Marsiliei.

Să amintim de tentativele lui Mos
coni de a doborî recordul mondial. 
Anul trecut, în toamnă, în cadrul 
concursului preolimpic de la Ciudad 
de Mexico, Mosconi a înotat distanța 
în 4 : 10,5 însă pînă la urmă oficialii 
nu i-au înregistrat recordul deoarece 
piscina de la Acapulco era mai scur
tă cu... 7 cm. A doua tentativă a a- 
vut loc duminică la Monte Carlo, 
însă acele cronometrelor au arătat 
pentru Mosconi 4 : 10,6 — record 
mondial egalat. Ambițios, Mosconi a

mai rămas cîteva zile la Monte Carlo 
studiind cu mare atenție piscina Rai
ner III, umplută cu apă de mare. 
Rezultatul se cunoaște, Mosconi a 
pulverizat recordul lumii, realizînd 
timpul de 4 : 09,2, cu care se înscrie 
la 18 ani, neîmpliniți, în rîndul ma
rilor figuri ale natației mondiale.;

I-am rugat pe oficialii concursului 
să ne transmită rezultatele înregis
trate de Mosconi de-a lungul acestei 
probe. Iată-le : 100 m în 58,4 ; 200 m 
în 2 : 01,9 ; 300 m în 3 : 06,2 ;
400 m în 4 :09,2. în felul acesta 
Mosconi, care este primul înotător 
francez ce își înscrie numele pe lista 
recordmanilor lumii la 400 m liber, 
corectează cu 17,8 recordul mon
dial stabilit la 27 octombrie 1956 
de Muray Rose la Melbourne. Mos
coni urmează pe listă celebrilor Jon 
Konrads (4 : 15,9), Schollander 
(4:11,6), Wiegand (4:11,1) și 
Spitz 4: 10,6, anunțîndu-se ca un 

mare favorit al Jocu
rilor Olimpice de la 
Ciudad de Mexico.

La sfîrșitul tentati
vei, Alain Mosconi a 
declarat următoarele 
radio-reporterilor care 
s-au îngrămădit în ju
rul lui : „Mi-am dat 
seama că voi bate 
recordul după ce am 
parcurs prima sută de 
metri. Mă voi antrena 
cu aceeași sîrguință 
pentru a obține noi per
formanțe de valoare*.

La concursul de la 
Monte Carlo, Alain 
Mosconi a fost însoțit 
de președintele cercului 
de natație din Mar
silia, dl. Vahouni, care 
a trăit adevărate clipe 
de emoție în timpul 
tentativei. Președintele 
a declarat ziariștilor că 
în cursul lunii septem
brie cînd Mosconi va 
împlini vîrsta de 18 ani, 
recordmanul mondial va 
fi sărbătorit în mod 
deosebit.

HENRI COUSIN

RON CLARKE-CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ
țenii au repurtat victoria cu scorul 
de 14—6. Deși învinși, pugiliștii 
vest germani au demonstrat remar
cabile calități tehnice, rezistență, fapt 
care ne determină să sperăm într-o 
întîlnire mai echilibrată, cu prilejul 
revanșei ce va avea loc vineri, pe 
același ring.

REZULTATE TEHNICE: I. Otvoș 
b.p. Kolarovici; A. Iliescu b.p 
Spensberger; I. Trușu b.ab. 2 Dangl; 
I. Dinu b.p. Kramer; A, Simionescu 
egal cu Bencun ; 1. Pițu egal cu Jar
men ; Feurcr b.p. O. Baciu; I. 01- 
teanu b.p. Kostenzer; Koleritsch 
b.ab. 1 C. Vlad ; N. Motoc b.p. 
Kosclieinann.

C. POPA
coresp. principal

MONDIALĂ A SEZONULUI LA 5000 M
STOCKHOLM, 6 (Agerpres). — 

Multiplul recordman mondial de 
atletism, Ron Clarke (Australia), 
a făcut pe stadionul din Stockholm 
o tentativă de doborîre a recordu
lui mondial în proba de 5 000 m. 
Deși tentativa nu a reușit, cursa a 
fost extrem de rapidă, astfel îneît 
la sfîrșitul ei acele cronometrelor 
au indicat pentru Ron Clarke 
13:18,8, timp ce reprezintă cea mai 
bună performanță mondială a sezo
nului. Pe locurile următoare s-au 
clasat Alvarez Salgado (Spania) — 
13:42,0 și Keiuuki Sawaki (Japonia)

— 13:48,2. ALTE REZULTATE :
400 m garduri Librand (Suedia) 51,9; 
800 m Ystberg (Norvegia) 1:51,2; 
200 m Magarinos (Spania) 21,9 ; su
liță Kulcsar (Ungaria) 82,28 m; 
înălțime Peckham (Australia) 2,17 
m.

• Cunoscuta atletă Sin Kim Dan 
(R.P.D. Coreeană) a declarat că va 
participa la întrecerile „Memoria
lului Znamenski”. Cu acest prilej 
ea va încerca să-și corecteze cea 
mai bună performanță mondială la 
400 metri pe care o deține cu tim
pul de 51,9.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BASCHET : Turneul in

ternational studențesc la 
Hamburg. In finale s-au 
calificat Și echipele clu
bului Politehnica Bucu
rești : formația feminină 
va întîlni echipa Uni
versității din Hamburg, 
iar cea masculină — 
echipa Institutului teh
nic din Brno.

NATAȚIE : Galina
Prozumenșcikova, record
mană mondială și cam
pioană olimpică la To
kio, a cîștigat două pro

be în cadrul întrecerilor 
Spartachiadei popoare
lor U.R.S.S.: 100 m bras 
(1:16,9) și 200 m bras 
(2:46,7). Ea 100 m flu
ture Valentin Kuzmin 
(campion și recordman 
al Europei) a fost învins 
de Viktor Șarîghin, (17 
ani) cronometrat cu 
1:01,5.

RUGBI: Două victorii 
românești în R.P. Bulga
ria ale echipei de rugbi 
Farul Constanța: 26—11 
cu Lokomotiv Dimitrov

și 28—8 cu o combinată 
sofiotă.

ȘAH : Turneul indivi
dual masculin de la 
Budva, la care au par
ticipat cei mai buni șa
hiști iugoslavi și sovie
tici, a fost cîștigat de 
marele maestru Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.) cu 
8 p., urmat de fostul 
campion mondial Mihail 
Tal cu 6l/-2 p. Turneul 
feminin a revenit șahis- 
tei sovietice Tatiana Za-

tulovskaia cu 7 p ur
mată de Alia Kușnir cu 
51/, p.

VOLEI : Echipa repre
zentativă masculină a 
Bulgariei a susținut al 
doilea meci în Mexic, 
întîlnind la Ciudad de 
Mexico echipa țării gaz
dă. Voleibaliștii bulgari 
au învins su scorul de 
3—1 (15—11, 1—15, 
15—7, 15—12). Primul 
joc revenise oaspeților, 
tot cu 3—-1.
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