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Recent, a avut loc Ia Cen
trul de Medicină Sportivă 
al M.S.P.S. analiza activi
tății medicale a pregătirilor 
olimpice. Au participat : dr. 
Eugen Mareș — ministru 
adjunct al sănătății (membru 
al Comitetului Olimpic Ro
mân), acad. Gr. Benetato — 
președintele comisiei de în
drumare a C.M.S. și al Con
siliului științific UCFS, dr. 
E. Ghibu — vicepreședinte 
al UCFS, conf. A. Iliescu — 
președintele Societății de 
medicina culturii fizice, pre
cum și membrii comisiei 
pentru sport și performanță 
din M.S.P.S. Cei prezenți au 
analizat modul cum s-au 
realizat obiectivele interme
diare legate de pregătirea 
olimpică. Astfel, raportul 
prezentat de dr. I. Drăgan 
— directorul C.M.S. — a 
subliniat o serie de reali
zări, printre care : examina
rea complexă a tuturor spor
tivilor olimpici, asanarea fo
carelor de infecție a majo
rității sportivilor, elaborarea 
concluziilor pe baza cerce
tărilor întreprinse la i 
tudine, îmbunătățirea 
todologiei de lucru și a 
tării medicilor de loturi 
publicane. o mai strinsă 
laborare între antrenori 
medici.

In același timp s-a arătat 
că mai sînt o serie de pro
bleme de mare răspundere 
care stau în atenția C.M.S. 
pentru rezolvarea lor pînă 
la sfirșitul anului, cum ar 
fi : testarea tuturor compo- 
nenților loturilor olimpice, 
rezolvarea integrală a foca
relor de infecție, intensifi
carea studiilor și cercetări
lor legate de alimentație, 
refacerea rapidă după efort, 
îmbunătățirea continuă a 
conținutului activității me
dico-sportive. In această 
direcție un mare ajutor a 
fost schimbul unor opinii 
prin vizitele delegațiilor de 
medici 
R.F.G., 
care an apreciat 
lucrările și activitatea C.M.S.

Pentru rezolvarea în bune 
eondiții a planului de mă
suri, așa cum a relevat 
acad. Gr. Benetato, sînt însă 
necesare o serie 
vizînd întărirea 
de colaborare cu 
institutele de 
ale Academiei și 
precum și valorificarea tu
turor datelor obiective din 
laborator și de la antrena
mentele sportivilor, pentru 
a asigura 
științifică, 
un nivel 
delegației

alti- 
me- 
do- 

I re- 
. co

și

și specialiști din 
U.R.S.S., Franța, 

favorabil

de acțiuni 
legăturilor 
clinicile și 
specialitate 

M.S.P.S.

o bază obiectivă, 
unei pregătiri Ia 

eii mai inalt 
noastre la cea
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Ediția jubiliară a „Regatei Snagov
• Oaspeții au sosit la Snagov © Pârtiei

pare bogată la multe probe • Programul

competiției

Majoritatea oaspeților la 
ediția jubiliară a „Regatei 
Snagov" au sosit în Bucu
rești ; ceilalți sînt așteptați 
în cursul zilei de azi. Am 
prezentat -— in numerele tre
cute — cele mai valoroase 
individualități sau echipaje 
ale diferitelor echipe, cu ex
cepția formației R. D. Germa
ne de la care nu avem în
scrierile nominale. Acum pu
tem informa cititorii noștri că 
Ia întrecerile de sîmbătă 
duminică va lua parte și
delegație de 20 de caiaciști și 
canoiști din această țară, prin
tre coneurenți figurină 
noscuții canoiști Vlrich 
Pinkos, caiaciștii Zeidler 
Augustin, precum și
tele Nftssner și Pohlnnd.

Comisia de organizare 
„Regatei Snagov" nc-a 1 
cunoscut și programul 
două zile de concurs.

SÎMBĂTĂ : Dimineața, <

și
o

en-
și 
fi

caiacis-

; a 
făcut 
celor

de la

ora 9 se vor disputa seriile 
probelor de caiac 1,2 (b) și 
1 (f) _ 500 m, K 4-1000 m. 
După amiaza, de la ora 16 
vor avea loc finalele probelor 
de dimineață și, în plus, 
patru finale ale probelor 
fond : K 1,2 și C 1,2 
10 000 m.

DUMINICĂ*. Dimineața, 
la aceeași oră, serii în pro
bele de 1 000 m: K 1,2, C 
1.2, la ștafeta K 1 — 4x 
500 m și finala la K 4 — 
10 000 m. După amiaza, de la 
ora 16,30 : finalele probelor de 
K 1, 2, C 1, 2 — 1000 
K 2, 4 (f) și ștafetă.

La toate probele s-au 
registrat înscrieri numeroase, 
în mod deosebit reținem par
ticiparea bogată la K 1—1 000 
m și K 1 — 500 m (27 con- 
curenți), K 2—1000 m (24 e- 
cliipaje), K 2—500 m (20 e- 
chipaje), K 1-—500 m (f) -— 
19 concurente.

Citiți in pag. a 2-a

CUM PUTEM SĂ LĂRGIM

BAZA MATERIALA

A ACTIVITATII SPORTIVE ?

Muntele

de

de

m,

în

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

FINALA DRAMATICĂ
LA FLORETA FETE!

Olga Szabo a
noaptea a luat

Peste 4 000 
urmărit cu 

dramatică 
învingă toa-

fi cunoscută 
de-al 16-lea 

de baraj în-

Miercuri
sfirșiț finala probei indivi
duale de floretă fete din 
cadrul campionatelor mon
diale de scrimă, 
de spectatori au 
atenție această 
finală, în care 
rea n-a putut 
decit după cel 
asalt, un asalt
tre floretista sovietică Alek
sandra Zatielina și trăgă- 
toarea italiană Antonella 
Ragno. La capătul turneului 
final cele două sportive to
talizaseră același număr de 
victorii : 5.

Asaltul de baraj a debu
tat cu avantaj de partea lui 
Ragno, care a condus cu 
1—0 și 2—0. Mai calmă, 
însă, floretista sovietică a 
reușit să egaleze la 2 și

Simbătă, in Capitală:
tiZiua săriturilor"

Comisia de atletism a orașului București orga
nizează sîmbătă 
începere de 
săriturilor*.
la probele 
prăjină, iar 
curs. Concursul fiind deschis, poate participa 
orice atlet, indiferent de vîrstă sau categoria de 

clasificare. Pe același 
stadion, începînd de la 
ora 18,30 se va desfă
șura competiția de marș 
dotată cu „Cupa de 
vară*.

pe stadionul Tineretului, cu 
la ora 17, concursul atletic „Ziua 

In program sînt cuprinse întreceri 
de înălțime, lungime, tripiusalt și 
înscrierile se fac la locul de con-

Unul dintre cele mai frumoase complexe turistice din țară, la 
peste 1 500 de metri altitudine, în munții Banatului.

Căi de acces ;
a) de la Caransebeș, prin comuna Borlova;
b) din stația C.F.R. Zăvoi (linia Caransebeș-Subcetate), 

Poiana Mărului;
c) din stația C.F.R. Armeniș (linia Caransebeș-Orșova) 

Poiana Lupului.

prin

prin

Foto și text : P. Mihal

de-a XIX-lea Olimpiadă din 
Mexic.

ocupat locul 4
apoi să puncteze decisiv :
3— 2, 4—2...

Aleksandra Zabelina cuce
rește pentru a doua oară 
titlul de campioană mon
dială. Prima oară — la Pa
ris în anul 1957. Ea este 
mamă a 2 copii.

Pe locul 2, Antonella 
Ragno, tot cu 5 victorii. Pe 
locul 3, Ildico Bobis (Unga
ria), medaliata cu bronz, 
împreună cu Ecaterina Ien- 
cic, anul trecut, la Moscova. 
Bobis a obținut 2 victorii 
(12 tușe 
victorii 
final și 
noastre
care a avut o 
ferioară la tușe 
Olga Szabo a
4— 1 pe Heidi Schmidt, cam
pioana olimpică de la Roma 
și cu același scor pe Mărie 
Chantal-Depetris. Reprezen
tanta noastră a ocupat lo
cul 4.

Pe locul 5, Heidi Schmidt 
(R.F.G.), cu 2 victorii (16 
tușe primite), iar pe locul

primite). Tot cu 2 
a îneheiat turneul 
reprezentanta țării 
Olga Szabo, dar 

situație in- 
primite (14). 
întrecut cu

6 Marie Chantal - Depetris 
(Franța), ca o victorie.

După cum se poate 
dea, turneul feminin de 
retă a fost punctat de 
meroase surprize. Au
zut“ în tururile de eliminare 
directă Tatiana Samușenko, 
campioana mondială de anul 
trecut, Ildiko Rejto-Ujlaki,

ve- 
flo- 
nu- 

„că-

(Continuare în pag. a 4-a) ’

*A început 
I turneul internațion al feminin 
Ide șah al României
’ BRAȘOV. — (Prin tele

fon). — într-unul din sa
loanele hotelului „Carpați* 

t ieri după-amiază 
primul turneu internațional 
feminin de șah al Româ
niei. Iau parte 12 jucătoare, 
din opt țări, aflate în ur
mătoarea ordine pe tabelul 
de concurs : 1. Rodica Rei- 
cher (România), 2. Edith 
Keller-Herman (R. D. Ger
mană), 3. Eleonora Jianu 
(România), 4. Elisabeta Po
lihroniade (România), 5. 
Kori Wreeken (Olanda), 6. 
Anna Jurcinska (Polonia), 

Suzana Veroczi (Unga-

I Ioanele hi 
a început

ria), 8. Ludmila Belaveneț 
(U.R.S.S.), 9. Margareta
Teodorescu (România)', 10. 
Evelina Trojanska (Bulga
ria), 11. Gertrude Baum- 
starck (România), 12. Jana 
Malipetrova (Cehoslovacia).

în prima rundă, desfășu
rată aseară, s-au încheiat 
două partide. Polihroniade a 
remizat cu Teodorescu iar 
Jianu a învins-o 
janska. Celelalte 
s-au întrerupt.

Astăzi, de la 
se joacă runda a

pe Tro- 
întîlniri

ora 16,30, 
doua.

C. GRUIA 
coresp. principal

WALTER ZIEGLER 
(Dinamo)

Care va fi cel mai bun
alergător... solitar?

BRAȘOV, 13 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Pentru cîteva zile „tabăra 
fondiștilor" s-a mutat aici, 
la poalele Tîmpei. Vineri 
si sîmbătă se vo-r desfă
șura, pe șoselele din îm
prejurimile Brașovului, fi
nalele campionatelor re-i 
publicane de contratimp in
dividual și fond. Cicliștii, 
antrenorii, spectatorii și, 
deopotrivă cu ei, gazetarii 
se întreabă: care va ii 
cel mai bun alergător so
litar ? Va reuși Walter 
Ziegler să-șl mențină tri
coul de campion la fond ? 
Sîmbătă dimineață, începînd 
de la ora 8,30, vor încerca 
pe cei 40 km programați pe 
șoseaua Brașov—Sighișoara, 
nu mai puțin de 50 de ru
tieri să dea un răspuns în 
favoarea lor la prima în
trebare. Acordăm mai multe 
șanse „specialiștilor" Emil 
Rusu (Dinamo), Ion \rde- 
leanu (Steaua), Mircea 
Rlndașu (Voința Ploiești), 
dar nu-i neglijăm în pro
nosticurile noastre nici fie 
Ion Cosma (Dinamo), Fr. 
Gera (Steaua), C. Ciocan 
(Dinamo). Surprize 
însă, produce și alți 
gători...

în proba de fond, situa
ția este și mai difR-ilă. Sîm
bătă dimineață plutonul va 
fi compact doar la... ple
care. Pentru că nu 
multi kilometri va 
urcușul spre Pîrîul 
(prin Rișnov), apoi 
rîrea spre Predeal 
aici, pe serpentinele Timi
șului spre Brașov. Răsu- 
flînd ușurați în centrul o- 
rașului, alergătorii vor tre
bui s-o ia de la început ! 
O nouă buclă 
și ultimul urcuș : 
Poiana 
pantă 

km se 
doială, 
reuși Walter Ziegler figura 
de anul trecut cînd a par
curs magistral această ul
timă porțiune ? Rămîne de 
văzut dacă adversarii săi 
— mulți la număr — îi vor 
permite să se distanțeze. 
Un lucru este cert : compe
tiția va 
Obstacolele 
spune care dintre cicliștii 
noștri are 
pentru a intra în vederile 
selecției în echipa de 
„mondiale".

HRISTACHE NAUM

pot, 
aler-

după 
începe

Rece 
cobo- 

și, de

nouă buclă uriașă 
ultimul urcuș : spre 

Brașov. Pe această 
de aproximativ 11 
va decide, fără în- 

învingătorul. Va

fi interesantă, 
munților ne vor

forța necesară

STUDENȚII ȘAHIȘTI ÎN ÎNTRECERE

Intre 15 și 30 iulie se va desfășura Ia 
Harrachow, în Cehoslovacia, cea de-a 13-a 
ediție a campionatului mondial universitar 
de șah pe echipe. în vederea participării 
la această tradițională competiție, repre
zentativa țării noastre a părăsit Capitala, 
aseară, cu trenul. în fruntea echipei Româ
niei va evolua marele maestru internațio
nal FLORIN GHEORGHIU. Din Iot fac

parte jucătorii E. Mozes, D. Zara, S. Segal, 
Em. Pantazi, A. Gheșca și antrenorul Ve
niamin Urseanu.

Conduce delegația prof, universitar eme
rit ion Gudju.

După încheierea campionatului, echipa 
noastră va susține un turneu de cîteva 
meciuri în compania unor formații studen
țești din Austria.



Oătrînul,
ARIANTA VECHE
'.ică, un bătrîn își 
‘ă nepotul pe mă- 
■ și pleacă la târg, 
rg ei ce merg, și pe 
im întâlnesc un ne-
i.— Măi, afurisit co-
, ! face omul, ~ El 
rge călare și bătrî- 
l pe jos.
'e dă copilul jos, în
ecă bătrînul pe mă- 
r și pornesc din 
u. Merg ei ce merg, 
pe drum...

— Măi, hain la ini- 
i trebuie să fie bă- 
•nul ăsta ! exclamă

femeie El merge 
'.are și pe bietul co

li lasă să umble pe 
s.
ncalecă amîndoi pe 
igar, merg ei ce 
;rg, și pe drum...
— Frumoasă treabă ! 

să se simtă bine, de sărmanul ani-
il puțin le pasă!
Se dau jos amîn- 
i, merg ei ce merg, 

pe drum...
— Am mal văzut 
•oști, dar ca ăștia, 
. ! Păi bine, oameni 
ini, voi pe jos și 
îgarul, așa, de unul 
igur ?...
fUMM NOUA
ătrînul, copilul și 
ațtul de joacă)
Cică, un bătrîn își 
rcă nepotul pe un 
ilansoar aflat în 
nea comună a 
ocărilor D7 și D10 
e pe Mihai Bravu. 
e joacă puștiul ce 

joacă, și pe la prînz 
oate capul pe fereas- 
ă un nenea de la 
ocul D7.
— Măi afurisit co-
I ’ jace omul. El stă 
ilare pe balansoar și 
itr.nul îl așteaptă în 
cioai e.
— Asta n-ar fi ni- 
ic ! intervine un alt 
cai ar Dar cînd puș- 
ul se dă „uța-uptr 
ai și rîde !
— N-am rîs ! spune 
tpilul.
— Ba ai rîs ! Te-am 
uzit noi. Și chestia 
ită ne deranjează!... 
Bătrînul își dă jos 
spotul de pe balan- 
>ar și intră în casă. 
îțiva locatari din blo-
II 1)7 demontează ba- 
insoarele și vîrtelni- 
;le din acest spațiu 
e joacă rezervat co- 
iilor și transformă 
o cui intr-un parc... 
niștit.
După o săptămâna, 

ătrînul își aduce din 
ou nepotul în curtea 
imună a blocurilor 
10 șt D7. Se plimbă 

• c.' se plimbă prin 
rrcul.. liniștit și pe 
i prînz scoate capul 
re fereastră un lo- 
:ttar de la blocul D10.

copilul și
— Măi, hain la inimă 

trebuie să fie bătri- 
nul ăsta ! El se plimbă 
și de copil puțin ti 
pasă. Ei, ce-ar fi dacă 
i-art Ha și puștiului 
o minge să sa joace

Bătrînul își ia ne
potul de mină și intră 
în casă. Cîțiva loca
tari de la blocul D10 
amenajează ad-hoc un 
taren de volei. După 
cîteva zile își face 
apariția pe teren bă
trînul cu nepotul, ne
potul cu. o minge și 
mingea cu alți vreo 
20 de puști din cei 
peste 200 ciți sînt în 
aceste două blocuri 
bucureștene. Se joacă 
mingea cit se joacă, 
și pe la prînz...

— Frumos I țipă o 
tanti din blocul D7. 
Aici v-ați găsit să vă 
jucafi 1 Sări, dom’le 
Popescu, că ne trans
formă spațiul dintre 
blocuri in stadion!...

Bătrînul își ia nepo
tul de mină și intră în

FOILETON

casă. Domnul Popescu 
ia un topor și sare cu 
el la minge Lovește 
cu sete, dar balonul 
bine umflat, aruncă 
toporul cit colo. Ce e 
de făcut ? Peste cî
teva zile găsește solu
ția : face rost de 3—4 
camioane de pămînt și 
le trîntește în mijlocul 
spațiului de joacă și 
sport al copiilor. Fără 
să ceară consimțămân
tul comitetului de lo
catari, fără să-i pese 
de joaca atâtor copii !

Trece un timp, pământul adus se bătu
cește și spațiul de joa
că — alias parcul... li
niștit, alias terenul de 
sport — se transformă 
într-un semi-maidan. 
Vine, bătrînul cu ne
potul. Se plimbă ei 
cit se plimbă, și pe 
la prînz,..

— Halal! strigă un 
cetățean de la fereas
tra blocului Dio. Am 
ajuns să facem educa
ție copiilor pe mai
dan ! Ei, lasă, că ri
dic eu problema în 
comitetul de loca
tari !...

Cetățeanul ridică pro
blema, comitetul de 
locatari de la D10 
ridică și el problema 
la clubul sportiv ra
ional „23 August", clu
bul sportiv raional... 
ridică două panouri 
frumoase de baschet 
și le aduce în dar co
piilor din cele două 
blocuri. Explozii de

n ultimii ani. viața orașelor și 
clor patriei noastre cunoaște 
faceri menite să le asigure un 
el tot mai ridicat de confort, 
eforturile materiale ale statului 
■tru construirea de noi baze și 
enuri sportive sînt conjugate cu 
uziasmul tineretului nostru, care 
rește să facă sport, să se joace, 
se recreeze în mod plăcut în

1 liber,
’rin aplicarea Hotărîrii Consi- 
lui de Miniștri privitoare la 
ifășurarea acțiunii de întrecere 
triotică între orașe și între co
ne pentru înfrumusețarea și 
sa lor gospodărire, întrecere la 
e participă și tineretul sportiv, 
fost obținute rezultate deosebit 
frumoase în această direcție, 

tfel, un bun exemplu îl oferă 
punea Oltenia unde a existat 
colaborare fructuoasă intre or
acle UCFS și U.T.C. După 
tinitivarea planurilor gene- 
e au fost extrase obiectivele 
caracter sportiv, la nivelul fie- 
ei localități. S-au întocmit apoi 
muri de acțiuni comune, concre- 
și grafice orare, pe baza că- 
a s-a trecut la executarea lu- 
irilor. Graficele prevedeau locui 
de se desfășurau acțiunile de 
imcă patriotică, organizația U.T.C. 
e asigura mobilizarea tineretu- 
, data și orele de lucru, pre- 
n și asistența tehnică. Astfel de 
împle mai pot fi date din re- 
inile Bacău, Brașov, Iași și al- 
e. în orașul Piatra Neamț 
aborarea dintre organele UCFS 
organele locale ale puterii de 

t și celelalte organizații de 
să a dus la realizarea unui com- 
:x sportiv în perimetrul căruia 
fost amenajate terenuri de vo- 
baschet, handbal și tenis de 

ip, un bazin de înot, precum și 
neroase locuri de joacă pentru 
di, prevăzute cu diferite insta
ll fixe.

măgarul
bucurie t, In sfirșit, 
puștii de la D7 șt DIO 
vor avea un teren mo
dern de mini-baschet ! 
In două zile se nive
lează pămîntuh vine 
șl bătrînul cu nepo
tul să dea o mină de 
ajutor la montarea pa
nourilor, lucrează ei 
ce lucrează, și pe la 
prînz,..

— Ce faci, omule ! 
răcnește cineva de la 
D7 .
— Mini-baschet, răs

punde bătrînul.
— Ei, da; puțină miș

care nu strică la reu
matismul dumitale.

— Mini-baschet o să 
joace copiii !

— Mini-baschet o să 
joci dumneata ! Ești 
liniștit, nu țipi...

— Mini-baschet o să 
facă copiii !

— N-o să facă mini- 
baschet copiii, că o să 
facem noi mini.., scan
dal !

A doua zi, panouri
le de baschet au fost 
aruncate undeva, la 
marginea terenului. 
Stau și acum acolo. 
Cu inelele coșurilor 
rupte, (ca să nu se mai 
joace puștii !) și cu 
perspectiva sumbră de 
a fi tăiat în bucăți (cu 
aparatul de sudură ! a 
declarat dl. Popescu 
de la D7) dacă vor fi montate.

Tăieți-le fraților ! în 
fond, copiii se pot 
juca și pe scătile 
blocurilor. Așa cum 
i-am văzut : cu șeptari 
în mînă și cu capse 
de pepsi-cola ! Adică, 
de ce dv — 2—3 loca
tari de la D7 — să vă 
sacrificați liniștea per
sonală pentru 237 de 
copii (i-am numărat !) 
care n-au unde să se 
joace, sa fac& sport ?

Fărîmați-Ie fraților ! 
Mini-baschetul e un 
joc continuu de țipe
te și urlete ! Interve- 
nițh (așa cum v-ați 
lăudaÂ) și La Sfatul 

popular raional „23 Au
gust". Faceți polemică 
(așa, frumos cum v-am 
văzut : cu mîinile în 
$oldur(i !) cu preșe
dintele corni felului de 
locatari, tov. Spiridon 
Hurezeanu, cu vice
președintele acestui co
mitet, tov. Vasile Stă- 
nescu, cu noi, cu toți 
vecinii dv care sînt de 
acord ca puștii să aibă 
un loc de joacă șl 
sport ! pronunțați-vă și 
contra unor sporturi 
rămase în urmă ! Am 
și eu însă o rugămin
te : nu spuneți cauza 
rămîneril lor în ur
mă !...

VASILE TOFAN

O realizare care merită a servi 
drept model tuturor consiliilor re
gionale UCFS este lucrarea execu
tată în orașul Craiova : parcul 
sportiv recreativ pentru copii, care 
cuprinde terenuri de baschet, vo
lei, handbal, fotbal, porticuri de 
gimnastică, balansoare, leagăne, to
bogane. solarii etc., toate prevă
zute cu instalații fixe adaptate 
diferitelor categorii de vîrstă.

Avem însă nevoie în toate loca
litățile de terenuri pentru sport 
și locuri de joacă pentru copii. 
Contribuția organelor UCFS la 
realizarea de multiple baze spor
tive simple trebuie să fie din ce 
în ce mai mare, și aceasta nu în

Cum putem să lărgim 
baza materială 

a activității sportive?
seamnă o treabă prea grea. Des
fășurarea activității sportive cu 
larg caracter de masă nu necesi
tă amenajări și dotări ca cele 
necesare cluburilor de performan
ță. Practica ne-a arătat că reali
zarea de baze sportive simple este 
posibilă fără a necesita cheltuieli 
speciale.

în raionul Muscel, regiunea Ar
geș, problema dezvoltării bazei 
materiale pentru activitatea spor
tivă constituie o permanentă preo
cupare a organului UCFS care, în 
colaborare cu organele locale ale 
puterii de stat, a reușit să amena
jeze baze sportive în majoritatea 
comunelor din raion, plecînd de 
Ia principiul ca fiecare localitate 

Obținerea punctelor 
de penalitate nu este totul 

In jocul de polo!
Pentru cei care nu au urmărit 

miercuri după-amiază derbiul 
campionatului de polo, „egal“-ul 
reușit de Steaua în fata actuali
lor campioni apare ca surprinză
tor. N-am vrea să minimalizăm 
meritele steliștilor, a căror dărui
re pentru lupta sportivă ne-a im
presionat cel mai mult, dar din 
capul locului trebuie să precizăm 
că dinamoviștii, departe de a fi 
atins o formă sportivă corespun
zătoare, s-au prezentat cu mult 
sub realele posibilități ale lotului 
de care dispun.

Deznodămîntul jocului însă in
teresează la această oră mai puțin, 
în fond, lupta pentru titlu a ră
mas deschisă și ea promite pen
tru returul competiției o veritabilă 
cursă de urmărire pentru rotun
jirea golaverajului între cele două 
echipe, precum și o mult mai 
pasionantă manșă decisivă pentru 
titlul de campioană. Din acest 
punct de vedere, deci, un cîștig...

Am urmărit foarte atent evolu
ția celor două formații și sub alt 
aspect. Este bine știut că jucătorii 
de la Dinamo și Steaua alcătuiesc 
în întregime echipa noastră repre
zentativă, care va avea de dat 
noi examene dificile în acest se
zon. Unul din acesta va fi „Tro
feul Jadran“ — cel mai puternic 
turneu din istoria acestui sport — 
unde vom putea cîntări cel mai 
bine șansele definitive ale „7“-lui 
românesc pentru viitoarea ediție a 
J.O. Era de așteptat, în acest sens, 
ca majoritatea componenților echi
pei naționale să-și justifice selec
ționarea printr-o comportare cît 
mai bună în asemenea jocuri de
cisive.

Din păcate însă n-a fost așa, și 
părerea ne este confirmată chiar 
de spusele arbitrului neutru G. 
Kbnig : „Jocul a fost dîrz, viu 
disputat, așa cum trebuie să fie 
orice derbi. Nivelul tehnic, destul 
de slab, m-a surprins însă neplă
cut. Am fost nevoit să acord atî- 
tea puncte de penalitate cîte nu am 
acordat în nici un joc din campio
natul Ungariei ! Ca să fiu sincer, 
am așteptat mai mult de la aceste 
două echipe, foarte bine cotate 
și la noi în țară“.

Rezumîndu-se la o luptă (pe a- 
locuri desperată) pentru obținerea 
punctelor de penalitate, jucătorii 
ambelor echipe au uitat pur și 
simplu că polo-ul oiferă mult mai 
multe posibilități (vezi acțiunile 

să-și aibă o bază sportivă proprie. 
Intr-un număr de 28 de comune 
din raion au fost realizate 110 te
renuri simple (volei. handbal), 
porticuri de gimnastică, terenuri de 
fotbal, piste de atletism, gropi de 
sărituri etc.

Aceasta ne demonstrează că a- 
colo unde organele UCFS tratea
ză cu simț de răspundere proble
ma bazelor sportive realizările 
sînt pe măsura strădaniilor depuse.

Un amănunt care nu trebuie 
omis este că nu pentru toate ame
najările efectuate este necesar să 
se respecte normativele UCFS le
gate de omologarea terenurilor de 
sport.

întrecerea patriotică privind în
frumusețarea orașelor și comune
lor a găsit un larg ecou și în 
rîndul tineretului studios, care a 
trecut cu mult elan la amenajarea 
de terenuri sportive în curțile șco
lilor. Astfel, în orașele Tg. Jiu și 
Sibiu toate curțile școlilor au fost 
amenajate cu terenuri de zgură 
pentru jocuri sportive, piste scurte 
de alergări, gropi de sărituri și 
sectoare de aruncări etc., ceea ce 
a contribuit la organizarea unei 
susținute activități sportive în aer 
liber pe toată durata sezonului.

La încheierea primei etape a 
întrecerilor patriotice pentru în
frumusețarea orașelor și satelor 
patriei noastre, Comisia Centrală

Szabo (dreapta) pasează liniștit unui coechipier, sub privirile 
îngăduitoare ale lui Clrințescu

Foto: V. Bageac
lui Blajec și Țăranu încheiate cu 
goluri splendide) de a te putea 
impune în fața unui adversar. 
Dacă o asemenea tactică poate da 
rezultate parțiale doar în unele 
momente ale partidei, ea în nici 
un caz nu poate deveni un sistem 
de joc pentru o echipă cu pre
tenții în ierarhia europeană și 
mondială. Mai precis — și acest 
lucru trebuie să-l înțeleagă foarte 
bine toți jucătorii noștri fruntași 
— cu asemenea idei poți obține 
cîștig în fața unor echipe de mîna 
doua, dar în nici un caz nu poți 
ajunge la marea performanță.

Numărul neobișnuit de mare 
(25) de puncte de penalitate mai 
are și o altă explicație : jocul slab 
de apărare al unora dintre polo- 
iștii noștri fruntași, care datorită 
plasamentului greșit, sau a lipsei 
de mijloace variate pentru depo
sedarea corectă a adversarului dc 
minge, recurg adesea la soluția 
comodă a faultului grav. Iată încă 
un lucru care trebuie să dea se
rios de gîndit antrenorilor celor 
două formații fruntașe.

în sfîrșit, dacă ar fi să acor
dăm note de trecere după acest 
derbi am face-o doar pentru Kro
ner și, într-o oarecare măsură, 
?entru Firoiu, Blajec și Țăranu. 
n rest...

ADRIAN VASILIU

pentru îndrumarea și coordonarea 
întrecerii patriotice a ajuns la 
concluzia că realizările pe anul în 
curs depășesc nivelul obținut în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Rezultatele arată interesul mereu 
în creștere pe care toate organele 
locale, organizațiile de masă și ce
tățenii îl manifestă față de îmbu
nătățirea aspectului general estetic 
al localităților lor.

Pe viitor, organele UCFS tre
buie să contribuie și mai mult la 
traducerea în fapt a obiectivelor 
stabilite pe plain local; să dezvol
te și să întărească colaborarea cu 
celelalte organe și organizații dc 
masă (U.T.C., sindicat, femei); să 
desfășoare o mai eficientă muncă 
de propagandă în rîndul tinere
tului. al sportivilor, să inițieze în 
paralel întreceri între organizațiile 
sportive nu numai ia sport dar și 
la amenajarea de terenuri și baze 
sportive ; să fie prevăzute amena
jări sportive în curțile tuturor 
școlilor, în întreprinderi, instituții 
și la sate ; să se studieze, în ora
șe, toate posibilitățile și să se 
amenajeze, cu ajutorul sfaturilor 
populare, cît mai multe locuri de 
joacă pentru copiii de diferite 
vîrste precum și baze sportive de 
cartier.

Vom contribui astfel la dezvol
tarea activității sportive, la întări
rea sănătății și creșterii viguroase 
a tinerelor generații.

In etapa a doua, organizațiile 
sportive alături de celelalte orga
nizații de masă și obștești trebuie 
să-și lărgească și mai mult com- 
tribuția la întrecerea patriotică 
pentru continua înfrumusețare a 
localităților patriei. Este o dato
rie de onoare a tineretului spor
tiv să fie în primele rînduri ale 
acestei acțiuni, să contribuie în 
mod direct Ia deplina ei reușită.

FOTA BITOLEANU 
membru al Biroului Consiliului

General al UCFS

0 nouă formulă 
de disputare 

a campionatului 
republican pe echipe
Selecționate regionale sau de club? 

în fiecare an au existat discuții în 
această privință, căci antrenorii și 
tehnicienii boxului nostru aveau pă
reri diferite. Unii optau pentru for
mații de club care să participe Ia 
campionatul republican pe echipe, 
alții pledau în favoarea selecționate
lor regionale. Dacă analizăm cu aten
ție această problemă, acum după 
experiența ultimelor campionate, vom 
vedea că au existat multe propuneri 
realiste. Cu toate acestea, orice for
mulă care a fost adoptată pînă în 
prezent nu a dat roadele așteptate. 
Campionatul republican pe echipe a 
fost socotit de unii antrenori, de con
ducerile unor cluburi și asociații, ca 
o sarcină „în plus“, care nu le dă
dea prea mari satisfacții. Așa se 
și explică unele gale de slabă can
tate, absențele multor boxeri, nu
meroasele abandonuri și k.o.-uri.

Anul acesta s-a luat din nou în 
discuție formula de disputare a cam
pionatului republican pe echipe. S-a 
studiat și experiența campionatelor 
similare din alte țări și s-a ajuns 
la concluzia că este bine să se alcă
tuiască două categorii A și B, fie
care categorie fiind împărțită in 
două grupe. La actuala ediție a 
campionatului vor participa selec
ționate de regiuni, cu drept de pro
movare și retrogradare dintr-o categorie în alta.

în categoria A (grupa I), se vor 
întrece selecționatele București I, Ol
tenia, Banat, Crișana. In grupa a 
Ii-a : Galați I, Cluj, Dobrogea și 
Argeș. în categoria B (grupa I) se 
vor întrece echipele București II, 
Galați II, Ploiești, Bacău, iar în 
grupa a Il-a, Hunedoara, Mureș-A.M., Maramureș și Brașov.

în categoria A este permisă parti
ciparea maeștrilor și maeștrilor eme- 
riți ai sportului, sportivilor cu ca
tegoria i și a Il-a de clasificare. In 
„B” vor evolua boxeri de categoria 
I, a Il-a și a m-a. De reținut că la 
întreceri nu pot participa componen- 
ții lotului reprezentativ, care în 
cursul acestui an au un program 
competițional încărcat.

Campionatul republican pe echipe 
se va desfășura la it categorii de 
greutate (de la semimuscă ța grea), 
întrecerile vor avea loc sistem tur
neu (tur-retur). Va retrograda în ca
tegoria B echipa clasată pe locul 8 
în categoria A, iar echipa care va 
ocupa primul loc în categoria B va 
promova în „A“. Turul campionatu
lui va începe la 2 septembrie și se 
va încheia la 16 septerhbrie, iar re
turul este programat între 30 sep
tembrie și 14 oceombrie. Turneul 
pentru desemnarea locurilor 1—8 în 
cadrul fiecărei categorii va avea loc între 4 și îs noiembrie.

Să sperăm că actuala ediție a cam
pionatului va găsi înțelegerea cuve
nită din partea antrenorilor și boxe
rilor, că întrecerile se vor ridica la 
un nivel calitativ superior.

R. C.

DE LA I.E.B.S.
• Pentru seria a IlI-a a 

Cursului de înot pentru 
COPII de la ȘTRANDUL TINE- 
RETLJLUI, care se desfășoară de 
la 18 iulie la 7 august, înscrie
rile se fac zilnic la ștrand, între 
orele 10—-13 și 16—19, în limita 
locurilor stabilite. Solicitanții 
trebuie să prezinte la înscriere 
adeverința de sănătate eliberată 
de circumscripția sanitară res
pectivă.

• în incinta ȘTRANDULUI TI
NERETULUI luncționează un 
CENTRU DE TENIS pentru ama
torii acestui sport, precum și un 
CURS DE TENIS pentru copii și 
tineret, între 7 și 17 ani.



„Oborul^ trebuie recucerit
Din problemele arbitrajului pentru fotbal! O interesantă inițiativă 

a clubului Dinamo Bucu
rești

în etapa actuală, în care s-a 
constituit un front comun pentru 
găsirea celor mai eficiente măsuri 
de îndreptare a activității fotba
listice din țara noastră, nu tre
buie neglijat arbitrajul care, după 
factorii „jucător" și „antrenor", 
constituie al treilea element de 
bază de care depinde progresul 
acestei ramuri sportive.

Voi trece în revistă, pe scurt, 
acțiunile mai importante desfășu
rate de colegiul de arbitri pe li
nie organizatorică și tehnică, fără 
a neglija apoi să scot în evidență 
deficiențele ce mai există spre care 
va trebui acționat în viitor.

ORGANIZATORIC

Avînd în vedere că numărul 
arbitrilor de fotbal a fost mereu 
variabil, deoarece fiecare organi
zație UCFS regională, orășeneas
că și chiar raională putea înființa 
școli de arbitri, s-a trecut la o 
amplă acțiune centralizată de evi
dență și apoi de clasificare a ar
bitrilor în trei categorii, în func
ție de stadiul în arbitraj, numă
rul și categoria meciurilor arbi
trate, examinarea teoretică și 
practică a lor. Pentru această ac
țiune s-a elaborat în prealabil un 
„regulament de calificare a arbi
trilor de fotbal".

— S-a elaborat un regulament 
disciplinar pe baza căruia s-au 
analizat și aplicat sancțiuni arbi
trilor, în funcție de greșelile co
mise și de gravitatea lor.

— S-a organizat difuzarea în 
țară a materialelor tehnice și 
noutăților în materie de arbitraj 
primite de la organismele interna
ționale (FIFA, UEFA).

TEHNIC

— S-a redactat și s-a tipărit 
„regulamentul jocului de fotbal 
comentat".

— S-au organizat în fiecare an 
cursuri de perfecționare a arbi
trilor, în care s-a pus accent pe 
interpretarea modennă și unifor
mă de către toți arbitri a regu
lilor de joc.

— S-a organizat examinarea pe
riodică a arbitrilor și s-au făcut 
analize semestriale ale arbitrajelor 
prestate.

— S-a făcut o distribuire a ar
bitrilor pe cele trei loturi republi
cane A, B și C, în funcție de va
loarea lor, corespunzător cu cate
goriile campionatului republican 
de fotbal.

— S-a organizat rețeaua de ob
servatori ai arbitrajelor prestate 
la jocurile din campionatul repu
blican.

— S-a organizai 
1966) la care au 
foști jucători de 
formanță.

— S-a realizat 
arbitrilor români 
printr-o judicioasă 
la solicitările federațiilor străine 
și ale FIFA și UEFA.

o școală (anul 
fost recrutați 

fotbal de per-

o afirmare a 
peste hotare 
delegare a lor

Acestea reprezintă cele mai im
portante preocupări și acțiuni ale 
organului ce a coordonat pînă 
acum activitatea arbitrilor de fot
bal. Deși pînă aici am arătat o 
serie de realizări, totuși consi
der că în unele direcții acestea 
au fost incomplete, iar pe de altă 
parte, in anumite domenii colegiul 
central a lucrat nesatisfăcător. 
S-au semnalat deficiențe în ce 
privește munca de programare a 
arbitrilor, în selecția cadrelor, în 
iromovarea arbitrilor tineri, în le
gătura cu colegiile regionale, în 
aublicarea materialelor tehnice de 
actualitate precum și într-o serie 
htreagă de alte domenii.

In prezent, după cum știm cu 
oții, se elaborează o nouă orga- 
lizare a Federației române de 
otbal. Pe baza deficiențelor seni- 
talate în activitatea fotbalistică 
recută se pun baze pentru porni- 
ea pe un drum nou. Cu toții spe- 
ăm ca într-un viitor cit mai 
.propiat aceste transformări să 
lea roadele așteptate.

în ce privește arbitrajul, la rîn- 
lul lui, acesta trebuie să marche- 
e un salt calitativ. In acest scop 
mi permit ca pentru ușurarea ac

tivității organului ce va coordo
na în viitor arbitrii, să fac unele 
propuneri de îmbunătățire a mun
cii în sectorul de arbitraj, propu
neri din care rezultă în mod auto
mat și deficiențele existente pînă 
in prezent.

a) Reeditarea regulamentului de 
fotbal care să cuprindă toate mo
dificările aduse de I.B. și FIFA, 
din 1964 (de cînd a fost tipării) 
și pînă în prezent.

b) Revizuirea loturilor de arbitri 
republicani în scopul reașezării lor 
pe categorii, în funcție de valoa
rea dovedită în ultima perioadă. 
Consider că ar trebui o restruc
turare mai curajoasă a acestor lo
turi, prin înlocuirea arbitrilor care 
de ani de zile nu au progresat, 
cu arbitri tineri și talentați din 
loturile inferioare sau din cele 
regionale.

c) Promovarea cu curaj, dar și 
cu discemămînt, Ia jocurile de 
categorie A h unor arbitri de 
perspectivă care — din lipsă de 
curaj — au fost ținuți în antica
mera categoriei A (exemple pozi
tive — dar puține — în această 
direcție pot fi date prin arbitri 
Rainea Nicolae, Alexe Alexandru, 
Limona Gheorghe, care au con
firmat încrederea acordată).

d) îmbunătățirea activității de 
delegare a arbitrilor. După părerea 
mea, la acest capitol au existat 
cele mai mari neajunsuri. Calita
tea și valoarea arbitrilor trebuie 
să stea la baza desemnării lor, 
și de la aceste principii să nu se 
facă nici o derogare.

e) Continuarea acțiunii de recru
tare și școlarizare a arbitrilor pro- 
veniți din rîndul foștilor jucători 
de performanță.

f) Asigurarea meciurilor de ju
niori cu cadre de arbitri dintre 
cele mai calificate.

g) Controlarea periodică și le
gătura mai strînsă cu colegiile re
gionale de arbitri prin deplasări 
frecvente în cadrul regiunilor și 
prin consfătuiri semestriale orga
nizate la București.

h) intensificarea activității de 
observare a arbitrilor, accentuîn- 
du-se în mod deosebit asupra o- 
biectivității observatorilor. Au fost 
numeroase cazuri în care califi
cativele acordate arbitrilor, în 
special la jocurile disputate în 
provincie, depindeau de rezultatul 
obținut de echipa simpatizată de 
cel ce întocmea raportul.

i) îmbunătățirea regulamentului 
de disciplină a arbitrilor.

★
După cum se vede, mai sînt 

multe lucruri de făcut și nu din
tre cele mai ușoare. Dar toate a- 
ceste obiective și realizarea lor în 
bune condițiuni nu pot avea re
zultate dacă nu se fac eforturile 
corespunzătoare și din partea ar
bitrilor. Aceștia trebuie să fie 
conștienți că numai printr-o pre
gătire temeinică și permanentă pot 
ajuta fotbalul. Trebuie bine înti
părit faptul că arbitrajul nu re
prezintă un scop în sine, ci este 
un mijloc fără de care nu se pot 
disputa jocurile de fotbal. Spec
tatorii nu vin la meciuri pentru 
arbitri, ci pentru a vedea fotbal !

Cu cit un arbitru, în timpul 
jocului, este „simțit “mai puțin, cu 
atît dovedește că știe să se su
bordoneze jocului pe care îl con
duce. Un arbitraj excelent este 
atunci cînd toate deciziile date 
sînt unanim acceptate de jucătorii 
ambelor echipe și de spectatori. 
In aceste condiții arbitrul trece 
nebăgat în seamă.

Abilitatea arbitrilor constă în 
aceea că trebuie să se adapteze 
la specificul fiecărui joc : atunci 
cînd există tendința unui joc dur, 
el trebuie să fluiere mai mult 
aducînd jucătorii la ordine, iar 
cînd meciul se dispută în limitele 
sportivității, jucătorii fiind preo
cupați de realizarea unui joc teh
nic, arbitrul trebuie să aplice larg 
legea avantajului pentru a permite 
cursivitatea jocului (în această si
tuație. întreruperile prea dese ale 

jocului enervează jucătorii și stri
că spectacolul sportiv). H

Uneori schimbarea manierei de 
arbitraj este necesară chiar în 
timpul aceluiași joc. De aceea ar
bitrul trebuie să fie preocupat 
și de desfășurarea meciului în an
samblul lui, nu numai la fiecare 
fază de joc.

O altă problemă care trebuie 
mult judecată de organul tehnic 
al federației este aceea a inter
pretării în mod uniform a regu
lilor de joc de către toți arbitri 
și, pe o treaptă superioară, a adap
tării manierei de arbitraj la nive
lul celei existente pe plan inter
național. Aceleași infracțiuni tre
buie la fel interpretate și sancțio
nate de toți arbitrii, fiindcă altfel 
produc confuzie în rîndul jucă
torilor (și spectatorilor).

Aceste directive de ordin teh
nic, care, după opinia mea, sînt 
indispensabile unui progres cali
tativ, trebuie îmbinate cu respec
tarea unor reguli de natură etică 
privind curajul, imparțialitatea, 
principialitatea și sobrietatea de 
care arbitrii sînt obligați să dea 
dovadă în relațiile cu colectivele 
sportive înainte, în timpul și 
după terminarea meciurilor condu
se. Fără aceste principii nu se 
poate întări prestigiul atît de ne
cesar calității de arbitru.

Paralel cu aceste obligații ce 
revin arbitrilor este necesar să Ii 
se acorde acestora și un sprijin 
mai substanțial dim partea tuturor 
factorilor legați de activitatea fot
balistică (reprezentanții echipelor, 
antrenorii, jucătorii, personalul de 
ordine de pe terenuri etc.).

In încheierea acestor considera- 
țiuni îmi exprim încrederea că e- 
forturile generale ce se depun 
pentru creșterea valorică a fot
balului românesc vor fi încunu
nate de succes .

ing. ANDREI RADULESCU

AM AFLAT, VĂ INFORMĂM
LA TELEFON 

PETROLUL PLOIEȘTI

13 iulie a.c., ora 12,40. 
Centralista de la 09 ne 
dă legătura cu clubul 
sportiv Petrolul Ploiești. 
La celălalt capăt al fi
rului se afla președintele 
clubului, tov. Nicolae 
Pantilie.

— Toți membru sec
ției noastre de fotbal — 
ne-a spus el — au rămas 
surprinși citind în ziarul 
de azi că Boc va Juca 
Ia Dinamo. Probabil că 
e o dorință a clubului 
bucureștean. Noi nu am 
dat nici o dezlegare 
acestui fotbalist și nici 
nu ne gîndim. Știrr.' că-și 
satisface stagiul militar 
și atît.

In ceea ce ne privește, 
sîntem preocupați de 
pregătirile echipei. Do

4 zile pînă la închiderea vinzării biletelor la tragerea 
autoturismelor LOTO din 18 iulie 1967

După succesul înregistrat de tra
gerile autoturismelor Loto din 18 
aprilie șt 6 iunie a.c., la care s-au 
atribuit 56 de autoturisme. „Trage
rea autoturismelor LOTO" din 18 iu
lie, care se va desfășura după a- 
ceeași formulă tehnică ca a celor 
precedente, prezintă participanților o 
bogată listă a autoturismelor care 
urmează să fie atribuite în număr 
NELIMITAT: „Renault 16", „Re
nault 10 major", „Fiat 850" și „Tra
bant 601" pentru variantele cu 3 
numere cîștigătoare din primele 3 
extrase.

Ea mai acordă premii în bani de 
valoare variabilă pentru variantele cil 
3 numere cîștigătoare din 4 extrase, 
precum și premii fixe în bani pen
tru variantele cu 2 numere cîștigă
toare din 4 extrase.

Oborul, Mehala, Șoseaua Olteniței, Mînășturul, Terezian, Fra- 
telia etc., etc. iată cîteva cartiere din București, Cluj, Sibiu și 
Timișoara care, în trecut, erau vestite în întreaga țară pentru 
numărul mare de fotbaliști cu renume care s-au ridicat de aici. 
Iată însă, în ultima vreme, cartierul și-a pierdut importanța pe 
care o avea în mișcarea fotbalistică. E drept, asistăm de la o 
vreme la unele încercări, cam timide, de reînviere a tradiției 
cartierelor. în fond, e mult mal ușor ca, în timpul liber, copiii să 
poată juca fotbal în apropierea casei părintești și să nu se depla
seze dintr-o parte într-alta a orașului numai pentru faptul că 
fac parte din centrul de copii al unui club sau al altuia.

Pe această linie, trebuie înscrisă cu litere majuscule acțiunea 
clubului Dinamo București de refacere a frumoasei tradiții a fot
balului oborean, a acelui cartier care a dat sportivi cu renume. 
Reamintim, printre alții, pe P. Steinbach, Sony Niculescu, Cîrjan, 
Lulu Mihăilescu, Al. Popescu, Ghermelie, Ozon, Nunweiller III, 
Constantin, PîrcăYab, Datcu.

O convorbire purtată zilele trecute cu tov. ANTON AMAN, 
vicepreședinte al clubului Dinamo București și președintele secției 
de fotbal, ne-a oferit prilejul să aflăm amănunte interesante 
privind această acțiune care ar trebui urmată și de alții.

— Clubul nostru, a început tov. Aman, își are rădăcinile în 
cartierul Obor. E cunoscut faptul că Unirea Tricolor a fost una din 
echipele din care s-a născut apoi Dinamo București. Tradiția a 
fost continuată, într-o măsură, de echipa Dinamo Obor, care a 
ajuns în ediția din 1959/60 în finala .Cupei României" și a con
stituit un adevărat atelier în care au fost formați mulți dintre 
actualii jucători ai lui Dinamo București. în ultimii ani. și ca 
urmare a inexistenței unei baze sportive în cartierul oborean, 
activitatea s-a redus foarte mult. „Oborul" trebuie recucerit pentru 
fotbal. Și cine era mai în măsură dacă nu clubul nostru să încerce 
refacerea prestigiului fotbalistic al cartierului ?

— ÎN MOD PRACTIC, CE VA ÎNTREPRINDE CLUBUL DI
NAMO BUCUREȘTI?

— Noi am luat hotărirea, pentru a da un imbold acțiunii de 
renaștere a tradițiilor fotbalului oborean, ca echipa Dinamo Vic
toria, din categoria B, să fuzioneze cu echipa de fotbal a uzinei 
Electronica și să activeze în viitorul campionat al categoriei B 
sub denumirea de Electronica-Obor. Sub această denumire echipa 
va reprezenta cartierul, fapt care va impulsiona activitatea fot
balistică din această parte a Bucureștiului. Existînd acum și o 
excelentă bază sportivă, cea a uzinei Electronica, vom pune și 
bazele unui centru de copii și juniori. Un antrenor al nostru, nu 
s-a hotărît încă cine, ajutat de 2—3 instructori de Ia asociația 
sportivă Electronica, va activa la acest centru. în jurul zilei de 
1 august el va face o selecție printre copiii din cartier în vederea 
alcătuirii mai multor echipe.

— CINE VA PREGĂTI FORMAȚIA ELECTRONICA-OBOR ?
— Un antrenor care ani de zile a lucrat la echipele oborene, 

care cunoaște cartierul, care va putea — datorită experienței sale 
— să realizeze scopul urmărit de noi. Este vorba de Sebastian 
Taciuc. Metodica procesului de instruire, ca și toate celelalte 
probleme care țin de pregătirea echipei vor fi îndrumate de biroul 
secției de fotbal a clubului Dinamo București. De pe 
acum, așa cum sint informat, există mult interes în jurul acestui 
proiect. Am spus proiect, dar cuvintul este impropriu pentru că, 
de fapt, el a și început să fie tradus in fapt.

Salutăm inițiativa clubului Dinamo și-l dorim succes'
MIRCEA TUDOR AN

rim ca ea să aibă o 
evoluție cit mai frumoa
să atît în noul campio
nat cit și în „Cupa ora
șelor tîrguri" ia care, cu 
bucurie, am aflat că vom 
participa.

„ACASA* LA CIȘTIGA- 
TOAREA „CUPEI 

ROMÂNIEI"
în vitrina clubului 

sportiv Steaua strălu
cește din nou „Cupa 
României". Cucerirea tro
feului a readus în rîn- 
durile jucătorilor de aici 
speranțe, optimism.

De mîine, echipa mili
tară își va începe pre
gătirile.

Pentru a afla și alte 
amănunte, ieri i-arr.' so
licitat președintelui clu
bului Steaua, tov. M. 
Pândele, un scurt inter
viu.

— La Steaua există 
preocupări deosebite pen
tru viitorul sezon. Nor
mal ! Programul echipei 
este de data aceasta 
foarte bogat. La 6 august 
a fost perfectat meciul 
amical cu semifinallsta 
ultimei ediții a „Cupei 
campionilor europeni” — 
formația sofiotă Ț.S.K.A 
Cerveno Zname. In pe
rioada 10—20 august, la 
invitația clubului nostru, 
va sosi echipa armatei 
coreene care cuprinde 
mulți jucători din echi
pa națională a R.P.D. 
Coreene, revelația cam
pionatului mondial din 
Anglia. Oaspeții vor în- 
tîlni echipele Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș și un 
adversar nedesemnat încă.

— CE ALT OBIECTIV 
IMPORTANT ARE E- 
CHIPA ?

La tragerea autoturismelor Loto 
din 18 iulie a.c. se vor efectua 20 
de extrageri de cite 4 numere din 
90, deci in total vor fi extrase 80 
de numere.

Vă reamintim că la această tra
gere se poate participa cu bilete 
seria K de 40 lei la toate cele 20 
extrageri, cu bilete seria F de 20 
lei, la 10 extrageri, cu bilete seria G 
de 10 lei la 5 extrageri și cu bilete 
seria A de 2 lei la o extragere.

Numai 4 zile mai aveți la dispo
ziție pentru a vă putea cumpăra bi-

Luni 17 iulie 1967, ULTIMA ZI.
Marți 18 iulie 1967, va avea loc 

tragerea (în sala Clubului S.N.M.C. 
din orașul Constanța) cu începere de 
Ia ora 18.

— Jocurile cu F. C. 
Austria, din cadrul „Cu
pei Cupelor" la care 
vrem să ne prezentăm 
în cea mai bună formă.

— CINE SE VA OCU- I 
PA DE PREGĂTIRILE j 
FORMAȚIEI STEAUA ? )

— Ca antrenor princi- I 
pal va lucra Ștefan Co- | 
vaci. La 15 iulie el va ’ 
semna contractul. Ca an- i 
trenor secund: Ștefan 
Onisie. Fostul antrenor, 
Ilie Savu, va activa la , 
centrul de copii și ju
niori al clubului nostru.

— CE NE PUTEȚI 
SPUNE DESPRE LOTUL 1 
PE CARE ÎL VOR 
AVEA LA DISPOZIȚIE 
CEI DOI ANTRENORI ?

— Acesta va fi defi
nitivat pînă la 20 iulie 
Deocamdată, vă putem 
spune că au fost pro
movați Tătaru II și Savu 
de la echipa de juniori. 
În perspectivă sînt și 
colegii lor Rotaru și lor- 
dănescu.

• Tragerea LOTO de astăzi va 
avea loc la Eforie Sud (Clubul Cen
tral) cu începere de la ora 18.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-I’ronosport.



Concursul atletic 
al „speranțelor olimpice44

La Rostock, în R. D. Germană, a 
avut loc un concurs atletic interna
țional rezervat „speranțelor olimpice". 
Au participat numeroși tineri atleți 
din România. Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba. R.D.G„ Felonia, Ungaria, 
și U.R.S.S. Țara noastiă a fost 
reprezentată de șase sportivi.

Iată tezultalele obținute în probele 
în. care au concurat sportivii ro- 
mâni: FETE; 400 m: 1. Bireugnu 
(R.D.G.) 56.4... 7. Filip 58.5; înăl
țime: 1. Brînzeva (U.R.S.S.) 1,70,
2. Kozir (U.R.S.S.) 1.70, 3. Schmidt 
(R.D.G.) 1,64, 4. C. Popescu 1,61 ; 
disc: 1. llrbova (Ceh.) 47,28, 2.
Carmen ioneșcu 45.98 •— record re
publican de junioare mici; BĂIEȚI: 
3 000 m: 1. Witting (R.D.G.)
8:35.8... 5. Dința 8:40.0; ciocan: 
1. Gamski (U.R.S.S.) 57.10...
9. D. Popescu 49,52. 10. I. larii 
46,96.

„Raliul Dunării-Castrol44 
la o nouă ediție

între 19 și 22 iulie se va des
fășura competiția internațională 
automobilistică „Raliul Dunării — 
Castrol", ,organizată de A.C.R. 
(Automobil Clubul RomSn) în co
laborare cu Automobil Cluburile 
din Austria, Cehoslovacia, R. F. 
a Germaniei și Ungariei. De re
marcat că, începînd cu ediția 
din acest an, „Raliul Dunărît— 
Castrol" va conta în clasamentul 
campionatului european al ralin- 
rilor.

Startul se va da în ziua de 19 
iulie din Praga și Regensburg 
fR. F. a Germaniei) cu întîlnire 
la Freistadt (Austria). De aici, tra
seul este comun pentru toți con- 
r menții și va trece prin Austria, 
Cehoslovacia, Ungaria și România, 
în tara noastră, concurenții vor 
intra pe la punctul de frontieră 
Borș în ziua de 20 iulie în jurul 
orei 19,30. In continuare, parti- 
cîpantii la raliu vor parcurge ur
mătorul traseu : Cluj — Tg. Mu
reș — Bistrița — Vatra Dornei — 
Suceava — Piatra Neamț -— 
Gheorghieni — Sibiu — Cîmpu- 
lunq — Brașov — Sinaia — Bucu
rești și de aici spre punctul ter
minus al competiției, Mamaia, 
unde sosirea va avea loc în ziua 
de 21 iulie la orele 23,45. A doua 
zi dimineața, aici, se va disputa 
o probă de viteză pe circuit.

Traseul actualei ediții măsoară 
■3 164 km. dintre care 1 857 km 
vor fi parcurși în tara noastră. 
La startul întrecerii, vor fi pre
zente 66 de echipaje din 12 țări : 
Austria (21). Anglia (2), Danemar
ca (2), Franța (3), Finlanda (1), 
R D. Germană (8), R. F. a Ger
maniei (14), Iugoslavia (3), Polo
nia (4), România (3), Suedia (2) 
și Ungaria (3).

România, care participă pentru 
prima oară Ia acest raliu, va fi 
reprezentată de trei echipaje: Ma
rin Dumitrescu—Viorel Marin,- 
Florin Popescu—Ștefan Iancovici 
si Putu Aurel—Otfo Deubel. Toa
te ee-le trei echipaje vor concura 
pe mașini „Renault R 8 Gordini 
1300".

Dintre concurenții străini re
marcăm pe cunoscuții automobi
list! : Aaltonen (Finlanda), Nase- 
nhts (Suedia), Springer, Brendel 
fR. F. a Germaniei), Vinatier și 
Piot (FrantaX

(Agerpres)

Campionatele mondiale
(Urmare din pag. 1)

campioana olimpică de la Tokio 
(eliminată de Ragno, în recalificări, 
cu 2—4, 4—0, 4—2), Galina Goro
hova, campioana mondială din 
1965, de la Paris, Valentina Rast- 
vorova, o altă trăgătoare sovietică 
fruntașă în floreta feminină mon
dială, clasată printre finaliste în 
marea majoritate a edițiilor din 
ultimul deceniu.

Printre concurentele care n-au 
putut intra în finală au fost Ilea
na Drimbă și Ecaterina Iencic. Ele 
trecuseră bine in turul II din eli
minare directă. Apoi au pierdut 
în recalificări : Drimbă la Heidi 
Schmidt cu 4—1,- 3—4, 2—4, iar

CORESPONDEMȚE SPECIALE PENTRU „SPORTUL POPULAR
Ne mai despart puține zile de startul în întrecerile ceței de-a Vlll-a ediții a Balca

niadei de tenis. Tradiționala competiție a celor mai buni tenismani din țările balcanice se 
desfășoară în acest an 1a București, între 19 și 23 iulie. Pentru a afla amănunte în 
legătură cu pregătirile viitorilor oaspeți sportivi ai Capitalei noastre, ne-am adresat 
unor gazetari de specialitate din țările care au găzduit edițiile anterioare ale Balcaniadei, 
obtinînd răspunsurile ce urmează.

Teislsmarii iugoslavi 
sini optimiști

Dacă am face, la era actuală, 
un „sondaj" în rîndurile specia
liștilor tenisului iugoslav pe 
tema apropiatei Balcaniade, o sin
gură concluzie ar putea fi des
prinsă : optimismul. Intr-adevăr, 

■ toți fără excepție, de la eăpitanul 
reprezentativei naționale, R. Ni- 
kotici, pînă la ultimul echipier, 

: nutresc mari speranțe în legă
tură cu întrecerile care încep 
săptămîna viitoare la București.

Ceea ce nu înseamnă însă că 
nu e vorba de o încercare de 
forte dificilă. întrucît avem de în
fruntat pe teren propriu chiar pe 
sportivii care ne-au deposedat 
anul trecut, la Zagreb, de titlul 
balcanic. Acum. Nikola Pilici și 
Bora lovanovici, primii tenis- 
mani ai Iugoslaviei, doresc să 
realizeze performanta învingăto
rilor lor din ediția precedentă, 
ton Tiriac și llie Năstase.

Dar — lăsînd la o parte cal
culele pur optimiste — va fi po
sibil aceasta ? Evident, la o ana
liză lucidă, sarcina reprezentan
ților noștri apare ca deosebit de 
dificilă. Aceasta în ciuda faptului 
că beneficiem de aportul lui 
Pilici, until din cei mai în formă 
jucători de pe glob. Semifinalis- 
tul turneelor de la Roland Garros 
și Wimbledon apare intr-un sin
gur meci de simplu în întilnirile 
Balcaniadei, conform formulei de 
disputare a competiției. Iar în me
ciul cu România, dacă Pilici re
petă victoria de anul trecut asu
pra Iui Țiriac, atunci decizia de
pinde din nou de celelalte două 
meciuri un simplu și un dublu. 
Impresia noastră este că, acest 
meci de dublu (probabil între 
perechile Țtriac-Năstase și Pilici- 
Iovanovici) va trebui să hotă
rască în posesia cui rămîne mult 
dorita „Cupă Balcanică".

Cam acestea se desprind și 
din declarația pe care am cules-o 
de la căpitanul de echipă R. Ni- 
kalici, care va însoți la Bucu
rești formația Iugoslaviei: „Anul 
trecut, am pierdut Cupa în ciuda 
avantajului terenului — ne spu
nea acesta. Românii au învins

Tinerele noastre voleibaliste
învingătoare in cehoslovacia

NACHOD, 13 (prin telefon). — 
Primul meci dintre reprezenta
tivele feminine de tineret ale Ce
hoslovaciei și României, desfă
șurat miercuri în localitate, a 
luat sfîrșit cu victoria categorică 
a voleibalistelor românce, învin
gătoare cu 3—0 (li, 6, 9). Succe
sul sportivelor noastre s-a dato-

ROMÂNIA-FRANȚA 3-1 (15,7,-13,5) LA V01EI
Un joc în care echipa franceză a 

arătat multă putere de luptă, a avut 
un blocaj bun și un Bătut Bernard 
care a acoperit tot terenul. Echipa 
României a părut obosită, fiind de
seori surprinsă de atacul francez.

Iencic la Rejto-Ujlaki cu 1—4, 
3-4.

Alte valori consacrate în această 
probă, care n-au reușit să termine 
printre fruntașe competiția: Lidia 
Szakovics, campioană mondială în 
1955 la Roma, Bruna Colombetti, 
Giovanna Masciotta și Giida Mees.

în proba de spadă (turneul in
dividual) se cunosc primii patru 
finaliști, care s-au calificat direct: 
Nicancicov (Uniunea Sovietică), 
campionul mondial din 1966, Bro- 
din (Franța), Trost (Austria) și 
Qoch (Suedia).

A început și turneul din cadrul 

atunci pe merit. Au jucat mai 
bine, s-an arătat excelent pregă
tiți. Dorim acum nespus de mult 
să recucerim pozițiile fruntașe în 
tenisul balcanic. Iată de ce tri
mitem la București cea mai bună 
echipă, jucători cunoscuți de ani 
de zile ca valori în tenisul inter
național și care au arătat, la ul
timele mari turnee, că sînt în 
formă".

Pr'>cizăm că jucătorii selecțio
nați sînt, în ordine : Pilici. lova- 
novici și Franulavici; pentru 
competiția paralelă teminiuă vor 
face deplasarea jucătoarele Skulj. 
Gencic și Kokeze.

L VUKADINOVia

Compstitoare tradțioBală 
ia m:daliile Balcaniadei

Bulgaria aste o competitoare tra
dițională la întrecerile balcanice de 
tenis. Și în actuala ediție, de la 
București, nu vor lipsi tenismami 
bulgari. Ei se prezintă cu a. echipă 
bine pregătită și animată de ambi
ția ocupării primului loc... Trebuie 
să precizez că ne referim la primul 
loc în întrecerea (n.r. neoficială). fe
minină. Scontăm deci pe repetarea 
succesului obținut la prima ediție, 
experimentală, a Balcaniadei femi
nine de tenis. în care sportivele bul
gare s-au arătat cele mai bune din
tre cele prezente pe terenurile de la 
Zagreb.

Principalele noastre rivale se a- 
rată desigur tenismanele României. 
După cum aflăm, ele au obținut re
zultate bune la recentul turneu in
ternațional de la Zinnowitz (R.D.G.), 
dar aceasta nu ne descurajează. Și 
jucătoarele noastre în frunte cu 
multipla campioană bulgară Maria 
Ceakîrova, alături de Iulia Berbe- 
rian, Liubka Radkora si Nadejda 
Teodorova — sînt bine pregătite 
pentru întrecere și au arătat progre
se in ultimele lor apariții.

Dar și despre reprezentanții mas
culini ai tenisului bulgar se pot 
spune aceleași lucruri. Aceasta, în 
ciuda severei înfrîngeri (0—5) su
ferită în fața reprezentativei Angli
ei, în meciul de „Cupa Davis*, dis
putat recent la Sofia. în realitate, 
jucătorii bulgari s-au apărat fru
mos în fața redutabililor tenismani 

rat în special organizării supe
rioare a jocului, eficienței blo
cajului și mai bunei mișcări în 
teren. Echipa noastră a jucat tot 
timpul în formația următoare: 
Zaharescu, Klein, Olariu. Popa, 
Pandrea și Drăgolici. S-au remar
cat, în ordine, din formația ro
mână : Pandrea, Popa, Drăgolici.

Dublajul n-a funcționat, tar blocajul 
numai parțial. S-au remarcat Dragan 
și SmerecinschL

Au arbitrat bine : foneseu Paul și * 
Cosiii Victor — Constanța.

NICOLAE ENACHE — COiesp.

de scrimă
probei de floretă fete Pe echipe, 
în care șansele la medalii sînt a- 
cordate de specialiști formațiilor 
Uniunii Sovietice, României, Un
gariei și Italiei.

Totuși, în materie de anticipări 
se manifestă destulă prudență. 
Motivul ? Dificultatea cu care s-a 
intrat în finala individuală. Fiind
că, spre deosebire de celelalte 
ediții ale „mondialelor", cînd în 
turneul de 8 (după formula cla
sică) sau cel de 6 (ca în prezent) 
au intrat cite 2 sau chiar 3 flo- 
retiste din aceeași țară, acum fi
nala a reunit 6 trăgătoare din tot 
atîtea țări. Un caz fără precedent. 

britanici, în frunte 
cu consacrații Taylor 

■. și W ilsort.
Rangel Rartgelov, 

prima noastră ra
cket ă, a făcut un 
important salt cali
tativ în acest an. El 
posedă o puternică 
Im it ură de dreapta 
și și-a îmbunătățit 
mult atacul la fileu. 
Campionul de anul 
trecut. Ev etan Talov,. 
este un tenisman a- 
gresiv, ca servicii 
puternice și atacuri 
in trepida. Bun teh
nician este si Kiril 
lașmorkov, dar oa
recum mai lent in 
acțiuni. Al patrulea 
jucător al formației 
Genov.

Speranțele noastre în competiția 
masculină se referă în principal la 
o victorie asupra Greciei, ceea ce 
ar putea aduce în posesia tenisma- 
i iilor bulgari medaliile balcanice de 
bronz.

EMIL ANTONOV

la Balcaniadă vor juca 
doi Kalogheropoulos...

Pentru tenismann Greciei, în spe
cial, participarea la Balcaniada de 
tenis reprezintă mai mult deeît o 
încercare de forță și măiestrie tn 
mînuirca rachetei. Este n onoare pen
tru sportivii noștri de a se întrece 
în competiția care și-a disputat pri
ma ediție la Atena și al cărei tro- 
feu-șalenge a fost oferit de federa
ția elenă de specialitate. Deci, eu 
același sincer entuziasm sportiv ve
nim la București, pentru această a 
opta ediție a întrecerilor balcanice 
de tenis.

Din nou în fruntea echipei se află 
talentatul nostru tenisman Nikolas 
Kahbgheropo-utos. Iubitorilor de sport 
din România le sînt desigur cunoscu
te meciurile dîrze pe care campionul 
nostru le dispută totdeauna în com
pania primului tenisman al dv., Ion 
Jiriae. Cum ultima lor întîlnire, în 
turneul de la Bristol (Anglia), s-a 
soldat cu victoria lui Țiriac, este 
normal ca jucătorul grec să dorească 
neapărat o revanșă, chiar la Bucu
rești.

DE PESTE HOTARE
ILIE NĂSTASE, ELIMINAT 
ÎN OPTIMI DE FINALA 
LA DUSSELDORF
DUSSELDORF 13 (prin telefon). 

Optimile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Diissel- 
dorf au furnizat cîteva rezultate 
surprinzătoare. Astfel, tenismanul 
român Ilie Năstase a fost eliminat 
de vest-germanul Ploetz cu 8—6, 
6—1. Japonezul Koji Watanabe a 
învins pe unul din favoriții între
cerii, H. Elschenbroich (R.F.G.), 
cu 7—5, 6—1, iar Analistul de la 
Wimbledon W. Bungert a trecut 
eu dificultate de indianul Vankate- 
san: 6—3, 2—6, 6—1.

Campionul României, Ion Tiriac, 
a dispus de francezul Chanfreau 
cu 7—5, 6—4. Barclay (Franța) l-a 
învins pe Spear (Iugoslavia) cu 
6—1, 6—4, iar Buding (R.F.G.) pe 
Goven (Franța) cu 3—6, 6—4, 6—4.

O surpriză In proba de dublu : 
cuplul vest-german Bungert — 
Buding a pierdut cu 3—6, 4—6 la 
Fichtel (R.F.G.) — Van Gelder 
(Olanda). Aceștia, la rîndul lor, au 
fost eliminați de frații Watanabe 
eu 4—6, 1—6.

»
„TURNEUL SPERANȚELOR" 

LA VOLEI MASCULIN
BERLIN 13 (Agerpres). —

La Rostock se desfășoară în 
prezent „Turneul Speranțelor", 
competiție Internațională de 
volei pentru echipele masculi
ne de tineret, la care participă 
și selecționata României. In 
meciurile preliminare, echipa

Afișul celei de-a Vlll-a Balcaniade de tenis 
este Lubomir Un amănunt interesant: vor fi doi 

Kalogheropoulos în turneul de la 
București... Aceasta fiindcă Nikos 
vine însoțit de tînăra sa soție, Ca
role, care debutează astfel în între
cerile balcanice.

Dintre ceilalți membri ai echipei 
elene, vă amintim pe Pericles Gavri- 
lidis — coechipierul Iui Kaloghero- 
poulos în ultimele turnee — ca și 
pe Epaminonda Argiriu, amîndoi 
foști participant! la precedentele edi
ții ale Balcaniadei tenismanilor.

I. POURPOURAS

A cincea competitoare 
a Balcaniadei

Reprezentanții Turciei se aliniază 
pentru a opta oară la startul între
cerilor tcnistnanilor din Balcani. Spor
tivii turei n-au lipsit niciodată <le 
la tradiționala competiție, găzduită 
și de țara lor. în 1964, cînd jocurile 
s-au desfășurat la Istanbul.

Turcia va fî reprezentată numai 
Ia competiția masculină. Echipa cu
prinde pe cei mai buni jucători, în 
frunte cu Ziya Orelny, Tabs îl Gur- 
sav, Ataș Demir și Gureel Suzon. 
Evident, acești tenismani nu posedă 
nivelul tehnic al altor competitori, 
în special al celor români și iugo
slavi. Bar păstrăm speranța că ei își 
vor apăra cu dîrzenie șansele, la fel 
ca în precedentele ediții ale întrece
rii.

S. CELEBI

României a obținut următoare
le rezultate: 3—-0 (15—4,
16—14 15—7) cu Cuba, 1—3
(4—15, 14—16, 15—13, 13—15) 
cu Ungaria și 2—3 (7—15, 
15—1, 15—11, îî—15. 9—15) cu 
R. D. Germană.

în turneele finale, România 
va juca pentru locurile 5—8, 
alături de echipele Cubei, Iu
goslaviei și Poloniei. în tur
neul pentru locurile t—4 vor 
evolua selecționatele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R. D. Germane 
și Ungariei.

„TURUL FRANȚEI" ÎNDOLIAT 
CU O VICTIMĂ 
TOM SIMPSON

I
După o etapă cFe plat, participanții 

la Turul ciclist al Franței au avut 
din nou de înfruntat greutățile es
caladării unui vîrf important (Mont 
Ventoux, de 1885 m înălțime). în 
cadrul celei de a XIII-a etape, de 
la Marseille la Carpentras (211,5 km). 
A cîștigat olandezul Janssen în 
6 h 58:15 învingător la sprint în fața 
plutonului, eu care au sosit Oimondi, 
Pingeon, Balmamion, Aimar. în cla
samentul general, Roger Pingeon 
este urmat de Letort la 4:05, Jime
nez la 5:00, ^almamion la 5:48, 
Gimcno la 6:00, Aimar la 7:02, Jans-,. 
sen la .7:39.

Etapa de ieri a „Turului Franței" 
a fost marcată și de un eveniment 
tragic. Rutierul englez Tom Simpson; 
suferind de un grav atac de inso- 
lație, și-a găsit moartea la spitalul 
din Avignon, unde fusese transpor
tat cu elicopterul. Fostul campion 
mondial de fond era în vîrstă de 
2& de ani.

Tot ieri a avut loc și prima etapă 
â competiției amatoare „Tour de 
F Avenir", disputată în circuit, Ie 
Nîmes. Primele două locuri au re 
venit italienilor Constantino Cont 
și Mario Giacone.
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