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ASTĂZI Șl MÎINE, LA „TINERETULUI"

Campionatele internaționale
și întîlnirea București-Sofia

la sărituri în apă

Snagovul găzduiește azi și 
mîine — la cea de a X-a 
ediție a regatei internațio
nale — întrecerile unor va
loroși caiaciști și canoiști 
din 10 țări europene. Vor 
lua startul sportivi din : 
România, Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Finlanda, Ita
lia, Iugoslavia, R.D. Germa
nă, R.S.F.S. Rusă și Suedia, 
în cele 10 echipe figurează
— după cum am anunțat
— numeroși laureați ai 
Jocurilor Olimpice, ai cam
pionatelor mondiale și eu
ropene. Ceea ce sporește, 
desigur, interesul pentru edi
ția jubiliară a „Regatei 
Snagov*.

Oaspeții au sosit la Sna
gov și, ieri, au făcut ulti
mele antrenamente. Atît 
sportivii cît și antrenorii 
care i-au însoțit sînt de pă
rere că ~ 
este unul 
portante 
toți caiaciștii 
care și-au propus r 
locuri fruntașe la 
penele” 
burg -

Programul competiției este 
următorul : SÎMBĂTĂ: 9-12 
și 16-19; DUMINICĂ: 9-12 
și 16,30-18,30.

Așteptăm ca la aceste în
treceri, ca și la celelalte 
competiții de amploare, ca
iaciștii și canoiștii români 
să facă dovada bunei lor 
pregătiri și să se numere 
printre cîștigătorii probelor

Snagov* 
mai im- 

pentru 
canoiștii 

să ocupe 
l „euro- 

din august (Duis- 
R.F. a Germaniei).

„Regata 
din cele 
examene

Și

Congresul

Start furtunos în cursa caiacelor de 4, la o ediție precedentă

din cadrul ediției jubiliare 
a „Regatei Snagov”.

• Mai mulți cititori 
ne-au solicitat telefonic in
formații privind posibilită
țile de a urmări aceste în
treceri. îi informăm că la 
tribuna situată lîngă baza 
de sporturi nautice a Minis
terului învățămîntului se 
poate ajunge fie cu trenul 
(7021 — plecare din Bucu
rești Nord la ora 6,50; so
sire Snagov 1~ 
7,50), fie cu 
D.R.T.A. care 
București spre 
începînd de la 
la ora 18,45.

Sat la ora 
autobuzele 

circulă din 
Snagov Sat 

i ora 6 piuă

F. I. P
Salzburg a 

avut Ioc Congresul 
Federației 
ționale de 
la care 
pat 26 
trei 
Printre 
hotărît 
Congres
— din 1969 să aibă 
loc în România.

Cu 
rilor 
burg, 
neral 
române de 
L. Szdcs,

Interna- 
Popice, 

au partici- 
de țări din 

continente, 
altele, s-a 
ca viitorul 

— al X-lea

prilejul lucră- 
de la Salz- 
secretarul ge
st Federației 

popice, 
a fost

ales membru al 
Prezidiului secției 
Asfalt al F.I.P.
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ȘAH DE LA BRAȘOV
BRAȘOV (prin telefon). — 

Runda a doua a turneului 
internațional feminin s-a 
desfășurat sub semnul ace
leiași lupte 
prige. în cele 
gulamentare 
încheiat doar

strînse, a- 
cinci ore re
de joc s-au 

două partide:

In numărul de azi
Curierul

vacanței
(pag. 2)

Despre hochei
pe... caniculă

(pag. 3)

FOTBAL
(pag. 5)

MAGAZIN ACTUALITATEA

SPORTIV • INTERNAȚIONALĂ
(pag. f) (Pag- 8)

Ion Canea (săritură in echer 
de la platformă), unul din
tre reprezentanții României la 
Campionatele internaționale.

Ștrandul Tineretului din Ca
pitală găzduiește astăzi și mîi- 
ne tradiționalele Campionate 
internaționale de sărituri ale 
României (la seniori), precum 
și întîlnirea București — So-

la
Și

I
I

Cind
vom

La „startul” 
prezent î, în 
români, re- 
I). Gcrma-

fia (la juniori), 
întrecerilor sînt 
afara sportivilor 
prezentanți ai R.
ne, țară cu o veche și puter
nică tradiție în această ra
mură a natației, și din Un
garia. Loturile oaspeților cu
prind următorii săritori : R.D. 
Germană : Claudia Reiche,
Michael Hamann, Werner Ran 
și Manfred Langer: Ungaria: 
Tanos Konkoly și Maria Toth, 
ambii campioni ai țării ve
cine. Sofia va fi reprezentată 
de Maria Aleksandrova. Liu- 
bomir Veselinov și Avgustin 
Sarakinski.

Ga și pentru oaspeți,
întreceri constituie pentru 
ritorii români un bun 
de verificare în vederea 
portantelor competiții 
naționale la care vor
parte în săptămînile următoa
re. Pantelimon Dec u seară, fon 
Ganea, Gheorghe Baican, Con
stantin Nedelcu. Melania Treis- 
tam și ceilalți reprezentanți 
ai României se vor 
sîntem convinși, să 
Ia un nivel cît mai 
valorificîndu-și 
tirile efectuate 
me.

întrecerile se
și azi și mîine la aceleași ore, 
adică 9,30 (București — So
fia), 11 (Campionatele in
ternaționale) și 16 (ambele 
competiții), avînd programa
te în prima zi săriturile de 
Ia trambulină bărbați și plat
formă femei, iar în a doua 
zi săriturile de la platformă 
bărbați și trambulină femei.

aceste 
să- 

prilej 
im- 

înter- 
lua

strădui, 
evolueze 

ridicat, 
pregă-

vor desfășura

Baumstarck a cîștigat 
Jianu, iar Malipetrova 
Varâczi au căzut de acord 
asupra remizei. Celelalte în- 
tilniri ale rundei nu s-au 
încheiat.

Din partidele neterminate 
de joi, Baumstarck a cedat 
fără joc la Keller — Her
mann, în timp ce Vardczi 
și Jurcinska au convenit a- 
supra remizei.

Astăzi, dimineața se joacă 
partidele întrerupte; după 
amiază are loc runda a 
111-a.

I
I
I
I
I
I

avea
pivoți ?

Competiția tinerilor baschet- 

baliști, concursul republicau 

sportive, a relevat 

lipsa jucătorilor

al școlilor

din nou

înalti.

ECHIPA FEMININA DE BASCHET
A PLECAT ÎN ITALIA

Reprezentativa feminină de baschet a României a 
plecat ieri dimineață In Italia pentru a participa la 
trei turnee Internaționale. Baschetbalistele noastre 
vor juca între 15—19 iulie la Messina, 22—24 iulie la 
Piazza Armerlna șl 26—28 iulie la Porto San Giorgio. 
Au făcut deplasarea Hanelore Spiridon (căpltana 
echipei), Cornelia Gheorghe, Sanda Dumitrescu, Eca- 
terina Vogel, ildiko Horvath, Bogdana Diaconescu, 
Octavia Blțu, Gabriela Ciocan, Mioara Idriceanu, 
Ildiko Sipoș, Ana Lorincz și Doina Rlzescu. Antrenori: 
Sigismund Ferencz și Vasile Geleriu ; arbitru : 
Petruțiu.

Emil Rusu (Dinamo) — campion
la contratimp

Fondiștii își dispută astăzi șansele înlr-un
adevărat „criteriu al munților“

BRAȘOV, 14 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). Disputat pe șoseaua 
Brașov — Sighișoara, campionatul na
țional de contratimp a dat loc unor 
dispute interesante, „arbitrul princi
pal" fiind cronometrul. Canicula î-a 
incomodat evident pe cicliști, luîn- 
du-șî „cotă-parte” din media ora
ră generală.

încă din start am avut o surpriză : 
dinarr.ovistul Ion Cosma — unul din
tre favoriți — n-a venit Ia linia de 
plecare, fiind retras de antrenorul 
său, Nicolae Voicu, ca măsură disci
plinară. Dar și așa, clubul sportiv 
Dinamo și-a asigurat victoria prin 
EMIL RUSU, evident, unul dintre cei 
mai de seamă specialiști ai probei. 
„Medalia de argint’ n-a revenit însă

principalului contra-candidat, 
Ardeleanu, ci ploieșteanului Mireea 
Rindașu, o plăcută surpriză a curse
lor din acest sezon.

întrecerile juniorilor au fost domi
nate — cum era și de așteptat — de 
către rutierii provinciali. Din cele 
șase medalii puse în joc, reprezen
tanții Capitalei au cucerit una sin
gură, celelalte cinci revenind Brăilei, 
Ploieștiului și Brașovului. în mod 
deosebit remarcăm performanțele bră- 
ilenilor, antrenați de Mihai Simion, 
care au obținut un titlu de campion 
al țării și două medalii de bronz. An-

HRISȚACIIE NAUM

(Continuare pag. a 4-a)

mergem?
Citiți în pag. a 4-a pro

gramul întrecerilor sportive 
de azi și mîine din Ca
pitala.

(pag. a 4-a)

EMIb RUSV (Dinamo)

Foto: A. Neagu



CURIERUL VACANTEI
Vacanta nu trebuie irosită!

Interviu cu tov. Al. Forțu, director In Ministerul Invățămlntului
Procentul însemnat de stu- 

denți existent în ansamblul spor
tului din țara noastră, face ca 
vacanța de vară, ce se întinde 
de-a lungul unei perioade de 
timp destul de lungi, să capete 
o importanță deosebită. Ce fac 
sportivii studenți în vacanța 
1967 ? Care este orientarea spor
tului de performanță din învăță- 
mîntul superior? Care sînt obiec
tivele competiționale studențești 
în această perioadă ? Iată între
bări care au stat la baza unei 
discuții purtate recent cu tov. 
AL. FORȚU, director în Ministe
rul învățămîntului.

— In primul rind — ne-a spus 
interlocutorul — mă voi referi 
la cotitura de ISO de grade care 
trebuie să se facă în ceea ce 
privește concepția despre vacan
ță. Mă refer atît la sportivii stu
denți. cit și la antrenorii lor. 
Pină acum, noțiunea de vacanță 
exprima, chiar și pe planul per
formanței, o densitate scăzută a 
activității. Or, acest lucru con
travine atit noțiunii de perfor
manță, cit și condițiilor mate
riale acordate sportului univer
sitar. Devenise tradițională con
statarea slabului nivel de pre
gătire a sportivilor studenți la 
sfîrșitul vacanței. Era o scuză 
din oficiu atit pentru sportivi, 
cit și pentru cei ce se ocupau de 
pregătirea lor. Tocmai toamna, 
cînd activitatea competițională e 
mai bogată, dar încep și cursu
rile eforturile fizice și nervoase 
se îngrămădeau ! Pregătirea spor
tivă ajungea la un nivel accep
tabil de-abia în prag de iarnă, 
iar la unii „intirziați", cărora le 
erau necesare eforturi mai mari, 
era afectată și situația școlară. 
Se pierdea astfel și posibilitatea 
unei odihne cu adevărat active, 
organizate a organismului. Avem 
cea mai fermă intenție de a 
reorganiza pregătirea în secții, 
în tabere și în loturi, în confor
mitate cu principiile antrena
mentului modern, pe tot timpul 
verii.

— Cum va fi organizată 
activitatea de performanță pe 
timpul vacanței ?

— Baza o va constitui activi
tatea în cadrul secțiilor. Desi
gur fără o exigență maximă din 
partea antrenorilor nu se pot 
obține rezultate bune. $i noi vom 
manifesta, deci, o exigență spo
rită. mai ales prin controale per
manente asupra respectării pro
gramului. Acesta trebuie alcătuit 
de așa manieră incit să asigure 
folosirea cu maximum de efi
ciență a condițiilor create. Se
lecția riguroasă, antrenament con
form celor mai noi principii și 
metode, gospodărire judicioasă a 
bazei materiale — iată condiții 
imperios necesare. Cele peste 30 
de echipe universitare care ac
tivează în categoria A și peste 
70 în B, ca și toți practicanții 
sporturilor individuale care ac
tivează la nivel republican și in
ternațional, trebuie să ne dove

dească, la toamnă, că au muncit 
cum trebuie pe linia ridicării ni
velului lor de pregătire. Mențio
nez că nu este vorba de mem
brii loturilor republicane, întrucit 
aceștia reprezintă un capitol a- 
parte și, în general, au alt gra
fic de pregătire.

— Ce modificări din dome
niul organizării, întrevedeți 
pentru realizarea acestor de
ziderate ?

— Deocamdată, caiacul, ca- 
noea, canotajul și atletismul ne 
vor permite să experimentăm 
formule noi. Astfel, la sportu
rile nautice pe care le-am amin
tit practica ultimilor ani de ac
tivitate competițională, mai ales 
pe plan internațional, a arătat 
că rezultatele maxime sînt ob
ținute de echipaje îndelung su
date. Vom aplica această linie 
prin menținerea echipajelor cit 
mai mult cu putință, chiar dacă 
sportivii respectivi fac parte din 
institute sau facultăți diferite. La 
atletism studiem actualmente 
unele măsuri de îmbunătățire a 
activității, pentru a asigura un 
antrenament mai judicios, pe 
specialități.

— Care sînt obiectivele 
competiționale mai importan
te ale verii ?

— Pe prim plan se situează 
Universiada de la Tokio — 26 
august — 4 septembrie. Vom par
ticipa cu o delegație de circa 35 
de persoane la întrecerile mas
culine și feminine de atletism, 
scrimă și notație, precum și la 
cele masculine de tenis. Avem 
sportivi universitari cu șanse 
mari de clasare pe locuri frun
tașe. Majoritatea celor vizați se 
pregătesc în cadrul loturilor re
prezentative, urmînd ca numai cu 
cîteva zile înainte de 16—17 au
gust, data plecării, să se reu
nească întreg lotul într-o tabără 
la Poiana Brașov. Sperăm în re
zultate de prestigiu. Altă com
petiție mai importantă va fi tur
neul de rugbi de la Milano, pro
gramat pentru 21—23 septem
brie, la care și-au confirmat par
ticiparea selecționate studențești 
din Franța, R. F. a Germaniei, 
Italia și România. Și în această 
competiție șansele noastre de a 
obține rezultate frumoase sînt 
foarte mari.

★
După cum se vede, vacanța 

1967 este mai bogată ca oricând, 
dar cuprinde în egală măsură și 
obligații pentru studenții spor
tivi. Vom urmări, alături de fo
rurile de resort, întreaga desfă
șurare a activității în această 
perioadă, fie că este vorba de 
antrenamente, fie că este vorba 
de competiții. Și am fi foarte 
bucuroși dacă la întocmirea bi
lanțului, toamna, „numărarea bo
bocilor" ne va prilejui comenta
rii pozitive...

Interviu consemnat de
G. RUSSU-ȘIRIANU

0 pepinieră pentru performanță, 
căreia nu i se acordă 

suficientă atenție
cîteva observații pe marginea finalelor de volei 
ALE CAMPIONATELOR REPUBLICANE ALE ȘCOLILOR PRO 

FESIONALE

Așadar, elevii de la Grupul școlar 
profesional al uzinelor „23 August’* 
cuceresc pentru a treia oară titlul de 
campioni republicani școlari la volei. 
Nici o înfrîngere în meciurile susți
nute în etapa preliminară, pe de
partamente, succese pc toată linia și 
în turneul final. Și, încă de o ma
nieră categorică : toate seturile cîști- 
gate sub 7. „Intr-un an-doi — ne 
asigură antrenorul echipei — cîțiva 
dintre jucătorii noștri se vor afla 
în atenția selecționerii or™.

Dar, fiindcă este vorba de antre
nor, se cuvine să subliniem un amă
nunt care a impresionat mult. După 
încheierea turneului final, prof. Jean 
Săvulescu, care se pensionează anul 
acesta, și-a îmbrățișat elevii, le-a 
urat succese în continuare. Activita
tea sa neobosită constituie un exem
plu, cum din păcate, au fost puține, 
îl semnalăm și pe cel oferit de prof. 
A. Pănoiu de la Școala profesională 
a Combinatului siderurgic din Hu
nedoara, care, muncind cu pasiune, 
a prezentat la finale o echipă cu o 
bună concepție de joc, cu sportivi 
care merită toată atenția.

Altfel s-au petrecut lucrurile cu 
unele echipe, venite în postură de... 
excursioniste. A lăsat o impresie ne
plăcută echipa Grupului școlar co
mercial „N. Kretzulescu** din Bucu
rești, total nepregătită, cu antrenori 
care s-au mulțumit să figureze pe 
foaia de arbitraj (Gh. Popa, I. 
Pascu). Mai mult, echipa s-a pre
zentat într-o ținută deplorabilă, cu 
tricouri murdare și chiar rupte!? Tot 
în postură de plimbăreți s-au pre
zentat și elevii Școlii profesionale a- 
gricole din Alexandria și antrenorul 
lor, prof. E. Zamșa. Ei n-au simțit 
în nici un moment participarea pro
fesorului Zamșa la competiție. De 
ce a mai făcut el deplasarea ? Doar 
pentru a privi din tribună lamenta
bila evoluție a echipei sale ?

în ce privește echipele feminine, 
cu excepția campioanei (Școala pro
fesională agricolă din Sibiu) și, par
țial, a reprezentativei Școlii profe
sionale F.C.T. București, n-am prea 
văzut nimic (și pentru motivul că la 
finală n-au fost decît patru echipe). 
0 întrecere mai mult simbolică. în
țelegem că este vorba de un experi
ment, eă se mai fac „căutări**, dar 
finalistele aveau obligația să se pre
zinte la un nivel valoric cît de cit 
satisfăcător.

în fine, o problemă de organizare. 
Actualul sistem de desfășurare a 
campionatului de volei al școlilor pro
fesionale a reflectat un serios decalaj 
valoric dintre finaliste. încă de la 
etapa pe departamente nu i s-a a- 
cordat întrecerii suficientă atenție. 
Except! nd Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini (care a orga
nizat un campionat cu peste 40 de 

echipe asigurîndu-le totodată un 
cadru sărbătoresc), faza pe departa
mente s-a consumat în qvasi-anoni- 
mat și într-o organizare discutabilă.

Considerăm că pentru anul viitor 
turneul final trebuie să angreneze cel 
mult 6 sau 8 formații caTe să justi
fice prezența printr-o valoare reală. 
Școlile profesionale pot deveni pepi
niere ale schimbului nostru de per
formanță doar cu condiția să li se 
acorde atenția corespunzătoare !

Sport de masă? Da! Dar pe cînd?
Vălenii de Munte. Zi de duminică. La stadion, zumzet slab de 

suporteri plictisiți. Energia Văleni — Victoria Olteni, un meci de 
fotbal plat. După și înainte de acesta, nimic.

„Nimic astăzi in afară de fotbal — ne informează Alexandru 
Moraru, salariat la IEPMN-Văleni. Colegii mei ar dori să practice și 
alte sporturi, dar n-are cine să se ocupe de aceasta. Președintele 
asociației sportive, Traian Anghelina, e vînător pasionat, se ține 
de... pușcă. Nici măcar la vreun meci de fotbal n-a venit. Despre 
celelalte sporturi a PROMIS că va face cite ceva. In fapt, aproape 
nimic. Eh ! De-ale lui, vinătorești I"

Amărăciunea lui Alexandru Moraru ni s-a părut suspectă de 
subiectivism, așa că am pornit-o spre IEPMN.

„Singura ramură sportivă care se practică cu continuitate la noi, 
ne spune fochistul Constantin Enoiu, este fotbalul, dar numai pentru 
cei cițiva din echipă. Noi, ceilalți, batem o minge pe stradă. Aș fi 
vrut ca măcar Insigna de polisportiv s-o obțin, dar dacă nu se orga
nizează concursuri! ?...“

Și așa mai departe. Mulți, foarte mulți salariați ai acestei între
prinderi ne-au spus că doresc să se destindă după orele de muncă 
practicînd fie volei, fie popice, atletism, chiar și fotbal, dar in mod 
organizat. Același deziderat a fost exprimat și de alți salariați de la 
Fabrica de conserve, Autobaza DRTA, IGO etc, care s-au arătat dis
puși să desfășoare cu regularitate o bogată activitate sportivă de 
masă, ba chiar și de performanță. Dorința acestor tineri nu s-a 
tradus în fapt, deși „am mai spus-o în nenumăiate ocazii, in ședințe 
sindicale și în afara lor, am sesizat factorii în drept și cite n-am 
făcut, dar tot n-am reușit să realizăm ceva" (Constantin Enache — 
IEPMN).

Transcriem câteva dintre declarațiile interlocutorilor, care oglin
desc o situație de fapt de loc îmbucurătoare pentru munca sportivă 
de aici :

— De vreo trei-patru luni tot așteptăm măcar un „Ce mai fa
ceți ?“ de la vreun membru al Consiliului raional VCFS din Văleni ; 
cam tot atita timp a trecut de la alegerea noului consiliu pină astăzi 
și nu ne-a vizitat nimeni din partea acestui for. (Constantin Drago- 
mir, Fabrica de conserve).

— Avem băieți buni pentru volei; pină acum însă am fost puși 
în situația să ne mulțumim cu practicarea unui volei... iluzoriu, ver
bal, între noi și consiliul raional al UCFS (Anghel Ștefan, IEPMN).

— Din august 1966 este săpată pista de atletism a stadionului, 
pentru a fi reparată ; și astăzi tot așa arată. Parcă-i teren de alpi
nism pentru sugaci. (Ion Crăciunoiu, Autobaza DRTA). Și altele... și 
altele...

Față de atîtea lipsuri, care denotă un cras dezinteres la Vălenii 
de Munte și o superficialitate îngrijorătoare în munca de îndrumare 
și control desfășurată în raion de către Consiliul regional UCFS- 
Ploiești, tovarășii din consiliul raional UCFS sînt cuprinși de o plă
cută stare de ataraxie, de seninătate olimpiană. Astfel, tov. Constan
tin Toma, președintele acestui consiliu, este de părere că „activitatea 
sportivă din Vălenii de Munte are toate condițiile pentru ca să 
meargă ca pe roate: trei piste moderne pentru popice, terenuri de 
volei, un bun stadion, mese pentru tenis etc..."

Am căutat, la adresele indicate de tov. C. Toma, toate aceste 
mijloace. Două popicarii sînt de ani de zile stricate; pista stadio
nului este deteriorată, deci stadionul nu e bun'decît pentru fotbal; 
mesele de tenis le-am găsit exilate pe culoare, în magazii, sau lăsate 
sub cerul liber (fostele săli de sport au devenit sală de ședințe cu 
scaunele înșurubate și magazin de desfacere a soldurilor...). O atit 
de perfectă necunoaștere a subiectului, explică în parte de ce această 
duminică sportivă din Văleni este atît de plicticoasă și neinteresantă. 
Cauza fundamentală a inexistenței activității sportive de masă a fost 
exprimată de președintele consiliului raional UCFS, astfel : „Noi 
urmărim numai sportul de performanță, întrucit doar performanțele 
cîntăresc în aprecierea pe care ne-o face consiliul regional".

Realitatea prezintă însă și alte aspecte: chiar sporturile unde 
există de pe acum individualități ce și-au făcut simțită prezența pe 
plan național sînt înecate într-o „baltă a liniștii", a lipsei de interes 
a consiliului raional UCFS și a asociațiilor sportive din Văleni. Bună
oară, schiorii de la IEPMN, care anul trecut au participat la con
cursurile republicane de la Sinaia, anul acesta nu s-au putut antrena 
și nici n-au concurat datorită unei piedici birocratice ; activitatea 
ia schi, ca și la alte sporturi, nu s-a putut desfășura pînă nu s-a 
reorganizat asociația sportivă. Dar, cum acest fapt s-a petrecut tîr- 
ziu, zăpada s-a topit. Iată deci că afirmația tov. C. Toma („...numai 
sportul de performanță..." etc), se pulverizează din însăși datele pe 
care le oferă realitatea, terenul. Nu vrem să polemizăm cu interlo
cutorul nostru, dar din însăși judecata sa erupe cu putere o între
bare grea: așa cum în multe raioane ale țării se desfășoară o 
susținută activitate sportivă de masă, de ce și pe a cui răspundere 
d-sa preferă să orienteze eforturile amatorilor de sport din Vălenii 
de Munte numai spre performanță ? Practica a demonstrat faptul că 
sportul de performanță își trage seva dintr-o largă mișcare spor
tivă, la care să participe masele de tineri.

Este de fapt ceea ce trebuia făcut de mult timp, pentru a veni 
în întîmpinarea dorințelor oamenilor muncii din Vălenii de Munte: 
iubitorii sportului să fie și spectatori, dar și actori pe terenuri și în 
sălile de sport.

prof. ALEXANDRU ȘARAMBEI

I----------  -------
Zilele însorite ale vacan

ței le oferă sportivilor 
școlari un neasemuit prilej 
de odihnă activă și de 
ridicare a nivelului tehnic. 
Cu toate că activitatea 
competițională este și ea... 
în vacanță, sportul iubit 
nu este uitat, ba chiar 
dimpotrivă, e zilnic pre
zent. Foto: V. Bageac

Echipa de volei a Crupului școlar profesional al uzinelor „23 Aupust™ București, campion nâ a țârii la școli pro- 
jestOHolv. De la Stingă la dreapta, sus: prof. Joan Săvulescu antrenorul echipei, Dumitru Mihai. Ștefan 
1 enciulescu, Victor Cătălin, Ion Baican, Gabriel Sasu ; rîndul de jos: Claudiu Bopescu, Nicoltte Biiltârețu, 

Teodor Jemneu, €-onstt»rtm Vusiliu și Fiorul Andrei
' Foto : prof. PAUL Bf;AȘOVEANU



IT IN ER ARI I TURISTICE

Ispitele Poienii Șuiorului...
La numeroasele-i frumuseți, Maramureșul a adăugat una care, 

fără îndoială, va întruni numai bune aprecieri din partea turiștilor. 
Intr-o poiană înconjurată de siluete semețe de fagi și molizi, spiritul 
jde inițiativă și simțul gospodăresc al localnicilor au creat un loc 
'de popas neînchipuit de ademenitor. Cine va ajunge pe meleagurile 
'de miază-noapte ale țării, nu va avea de străbătut decît 18 km de 
Ja Baia Mare, pe șoseaua ce se îndreaptă peste culmea Gutiiului, 
către Sighetul Marmației.

f I- Acolo, la „doi pași" de șosea, Poiana Șuiorului îl așteaptă pe 
iubitorul de natură nu numai cu frumusețea priveliștei, nu numai 
cu ozonul răcoros și tare al pădurilor de munte, dar și cu posibili
tăți de popas bogat în surprize plăcute. Turiștii automobiliști vor 
aprecia, în primul rînd, platforma pietruită unde pot fi parcate 
aproape 80 de autoturisme și 20 de autobuze; pentru cazarea turiș
tilor, in afara cabanei construită în stil maramureșan, s-au instalat 
patru căsuțe (bungalow-uri). Cei ce vor să guste plăcerea de a dormi 
în fin, o vor putea face in șura din preajma cabanei.

Dar în poiană sînt și cîteva bazine ale unei crescătorii de păs
trăvi, care funcționează de mai mulți ani. Printr-o nouă distribuire 
a spațiului acvatic, păstrăvilor le-au revenit două bazine, crapilor 
li s-a destinat un bazin, iar un altul a fost amenajat ca ștrand pen
tru turiști, fiind prevăzut și cu o mică plajă.

Surprizele nu s-au încheiat. Ele continuă, pe plan... gastronomic. 
Turiștii vor putea închiria undițe de la cabană și crapii ori păstră
vii pe care îi vor pescui și-i vor putea prepara singuri la un grătar 
instalat intr-o margine a poienii. La acest grătar, turiștii își pot face, 
tot singuri, pui la frigare, fripturi
cabanei se vor putea aproviziona cu pline caldă sau cu mămăliguță 
aburindă. 
țț Spuneți drept, nu-î așa că vă 
la Poiana Șuiorului ?

Pentru iubitorii drumeției
5

velor turistice. Aceste panouri, 
cu texte redactate în românește 
și în limbi de mare circulație, 
au fost instalate în principalele 
puncte de acces.

’• După stîna pentru turiști, 
situată într-o poiană a pădurii 
Uișești, regiunea Suceava se im- 
pune atenției iubitorilor de dru
meție cu o nouă realizare. Este 
vorba despre un han, amenajat 
într-una din vestitele livezi de la 
Rădășeni, la vest de Fălticeni. Tu- 
miștâi care vor poposi aici vor 
putea mînca, printre altele, 
pește proaspăt prins din eleș- 
teele aflate în apropiere.

• Pe Valea Oltului, în mijlo
cul podgoriilor vestite ale Drăgă- 
șanilor, s-a amenajat recent o 
bază turistică, înzestrată cu mai 
fhulte camere pentru odihna că
lătorilor, cu o terasă-restaurant 
(unde se servesc mâncăruri speci
fice locului și vinuri de Dragă-, 
șani), precum și un loc de parcare 
pentru autoturisme.

; Mică stațiune climaterică, 
Soveja constituie o etapă impor- 
'tantă pentru cercetătorii frumu
seților Țării Vrancei. Avînd în 

.yedere acest lucru, forurile de 
sresort au luat măsuri pentru 
ț construirea a două vile (totali
zând 60 de paturi) și pentru re-

• parația unor locuințe parti cula- 
țre în care vor fi găzduiți turiștii 
lin trecere prin stațiune.

'• Pentru a veni în ajutorul 
(făuriștilor care vizitează Tg. Mu- 
țreș, autoritățile locale au reali- 
E-eat cîteva panouri mari cu pla
nul orașului, cu adresele obiectv- 

de porc. în timp ce de la cuptorul

simțiți tentați să dați o raită pînă

S. BONIFAC1U

Cabana Cheile Turzii, situată în munții Gilăului (altitudine 1385 m), pre
zintă un deosebit interes turistic pentru cei care vizitează Depresiunea Ilăș- 

datelor, vestită prin fenomenele carstice și prin varietatea florei.

Ștrandul — APA, AER, SOARE... Ce își poate dori mai mult, tînăr sau virstnic, in aceste zile de vară

ȘTRANDUL
în timpul caniculei, ștrandul nu 

are concurent Dovada o fac mi
ile de oameni care vizitează zilnic 
acest „complex" (apă, aer, soare,) 
dătător de sănătate, vigoare și 
bună dispoziție. Micile „litoraluri” 
ale lacurilor sînt folosite fie ca— 
acomodare înaintea întîlnirii cu 
marea, fie ca suplinitor al aces
teia, ele constituind mica... mare 
de lîngă casă. Vizitatorii lor sunt 

de cele mai diferite vîrste : de la 
„gîndacii" de 3 ani care se ma
nifestă zgomotos, la tinerii intens 
preocupați de cromatica pielii și 
cizelarea formelor, pînă la vîrst- 
nicii care știu că soarele și apa 
aduc un plus de energie.

Dar, să ascultăm părerile cîtor- 
va dintre „beneficiarii" acestui 
izvor natural de sănătate. întîlni- 
rea, la ștrandul Băneasa, într-o 
zi de sîmbătă.

— După un an de „sedentarism", 
ștrandul vine ca un... renovator. 
El constituie reîntîlnirea cu exer
cițiul fizic, cam ignorat in timpul 
anului, cu sportul preferat — îno
tul, ne spune tov. R. Neculcea, 
tehnician. Primele zile e mai 
greu : simt forța slăbită, rezistența 
scăzută. După cîteva antrenamen
te mă simt altul : mai viguros, 
mai fortificat.

— Cine nu iese „ciocolatiu" 
din sezonul de vară înseamnă că 
n-a cunoscut vacanța, opiniază 
proaspăta absolventă a Facultății 
de limbi clasice, Doina Galan. 
Totdeauna am privit cu mare 
„curiozitate" pe cei care veneau 
toamna (mai ales fetele), la redes
chiderea cursurilor, albi-imaculat. 
Să te ferești de soare din mena
jamente de ordin estetic (nu-mi 
place cum îmi vine bronzată) e 
o... crimă Și cred, în plus, că 
lipsa de soare, deservește.

în numele micului George care 
știe să vorbească (are aproape 3 
ani) dar nu vrea să acorde... in
terviuri, răspunde mama lui, Elvi
ra Păumescu, domiciliată în Lip
scani.

— De trei săptămîni, de cînd 
îl aduc la ștrand, s-a schimbat 
complet; nu numai la culoare ci 
și în... comportament ; nu mai re
fuză nimic la masă Din contră 
îmi cere supliment.

— Ce n-aș da să mai am o dată 
tinerețea lor, „măi tată” ! ; zîm- 
bește cunoscutul cîntăreț de muzică 
ușoară, Gică Petrescu, extaziat în 
fața unui buchet de tineri vigu- 
roși, puternic bronzați, antrenați 
într-un joc distractiv. Ei nu-și 
dau acum seama — fiindcă au 

tinerețea de partea lor — că în 
sport, în mișcare, în sfidarea soa
relui torid de iulie, în lupta cu 
rezistența apei, în asaltul crestelor 
de peste 2 000 de metri, stă cheia 
tinereții. A tinereții fără bătrînețe.

Deci, „virtuțile" băilor de soare 
sînt unanim recunoscute. Să ve
dem însă care este situația locu
rilor — ștrandurile — unde aces
tea pot fi practicate.

— Mă întrebați de ce nu intru 
în apă ? — îmi repetă întrebarea 
tîaăra inginer chimist Doina Po
pescu. Simplu: nu știu să înot. 
Se spune că la cei 24 de ani ai 
mei este foarte greu să mai înveți. 
Eu nu mi-am pierdut însă speran
țele. în vara aceasta mi le-am 
legat, inutil, de un centru de ini
țiere pentru adulți. Din păcate 
n-am descoperit încă. Și dacă ați 
ști eîți îl caută !

Tînăra Viorica Dănișor, proas
păt admisă într-a IX-a (Liceul 
33) caută răspuns aceleiași între
bări :

— Mie nu mi-e frică de apă, 
fiindcă știu să înot. Mă feresc 
însă de... aspectul ei. Nu prea 
îmi inspiră încredere. E tare mur
dară. E adevărat că ștrandurile 
sînt foarte aglomerate dar tocmai 
pentru aceasta ar trebui mult lăr
git personalul de întreținere.

— Intre două intrări în apă, o 
partidă cu mingea (indiferent ce 
sport) e necesară și binevenită, 
opiniază un sportiv de perfor
manță martor al discuției. Dar, 
spațiile afectate pentru aceste 
jocuri au o capacitate redusă și 
sînt puține la număr. Se invocă 
„condițiile obiective" — lipsa de 
spațiu — motiv pentru care nici 
nu vor putea fi extinse. Nu văd 
cum or să acopere solicitările din 
ce în ce mai mari 1

Iată . cîteva „sugestii" de care 
cei... competenți vor trebui să țină 
seama. Rezolvîndu-le — îmbună
tățind și completând ansamblul 
ștrandurilor — vor face mult mai 
plăcută și mai agreabilă odihna 
celor care le populează.

NUȘA MUSCELEANU
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Foto : I. PIETRARU—coresp.

VA RUGAM, FACEȚI LOC...
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zile ! Ne 
s-au luat 
corespun

se iau și
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Am mai scris la rubrica 
aceasta despre unii specta
tori care... uită să-și cum
pere biletul de intrare la 
diferite manifestații spor
tive. Și asta de luni 
chiar de ani de 
bucură faptul că 
imediat măsuri 
zătoare. Poate, 
acum...

Corespondentul nostru 
din Sibiu ne relatează că 
la TOATE competițiile de 
categoria B sau G, ca și 
la TOATE meciurile inter
naționale care au loc pe 
terenul Metalul, este pre
zent și tov. State 
zescu, salariat la 
Automecanica.

Foarte bine — ar 
să spunem. N-o 
pentru că tov. State nu e 
un spectator ca toți cei
lalți. El nu plătește bilet 1 
El nu stă în tribună, 
pe... banca rezervelor I 
nu urmărește jocurile 
ochiul spectatorului, ci 
cel al „specialistului" 

Frun- 
uzina

trebui 
facem,

ci 
El 
cu 
cu

dă sfaturi, indicații; se 
supără cînd nu este ascul
tat. Și cînd se supără, e 
foc 1 Apostrofează într-u
na pe antrenori, pe jucă
tori, pe toată lumea.

De ce nu deranjează pe 
nimeni o asemenea com
portare ? De ce nu se iau 
măsuri ? Cînd nu se va 
mai spune: „Vă rugăm, 
faceți loc tovarășului Sta
te"...?

SAPTĂMÎNA Șl... NUNTA !

Mai în fiecare sîmbătă, 
la sala de gimnastică de 
la baza sportivă „Textila 
Cisnădie" încep pregătirile, 
încă din zori, îngrijitorul 
Rudolf Fidler nu-și vede 
capul de treburi. Pentru că 
— să știe toată lumea — 
sîmbătă nu e ca celelalte 
zile; nu merge nici cu 
„asta e situația", nici cu 
„n-am avut timp"... Sîm- 
băta e zi de „vîrf". Sala 
trebuie aranjată, e nevoie 
să se facă revizuirea in
stalațiilor de apă și lumi
nă. Apoi pistă aranjezi me

sele, pînă aduci scaunele... 
Dar, nu-ți faci „datoria", 
nu primești... bacșiș! Și 
ce, strică un 50 de lei în 
fiecare săptămină ?

Ați înțeles, desigur, că 
toate acestea nu sînt pro
logul unei competiții spor
tive, ci al unei... nunți. Al 
uneia din obișnuitele nunți 
care au loc sîmbătă în sala 
de gimnastică din Cisnădie.

Bine, veți spune dv., am 

auzit ce face îngrijitorul. 
Dar, ce zice consiliul aso
ciației sportive ? Ce să 
zică ? Ia cite 500 de lei 
și... tace. Poate că unii ac
tiviști beau și cite un pa
har in cinstea nuntașilor...

CE FACEM ÎN VACANȚA?
In fiecare vară — desi

gur și in acest an — in 

comuna Zătreni, raionul 
Oltețu, vin numeroși elevi 
și studenți. Frumoasă este 
vacanța!... „Ar fi și mai 
frumoasă — ne scriu mai 
mulți tineri din Zătreni — 
dacă ne-am putea întîlni 
și pe terenul de sport. 
Dar, la noi nu se mai face 
sport!“

Aflăm astfel că de mul
tă vreme tinerii din Ză
treni — altădată fruntași 

in diferite competiții raio
nale și regionale, n-au mai 
văzut o întrecere sportivă. 
Nici concursuri de atle
tism, nici meciuri de volei 
sau fotbal, nici „duminici 
cultural-sportive".

Pentru că asociația spor
tivă nu mai face nimic.

Pentru că tovarășii din 
consiliul raional UCFS Ol

tețu nu mai organizează 
campionate raionale și alte 
competiții.

Pentru că...
Așadar, la întrebarea: 

„Ce facem in vacanță ?“, 
activiștii sportivi dau din 
umeri. De ce să se renunțe 
la statornicul obicei de a 
nu face nimic ?

TEREN DE SPORT... 
VÎNDUT(‘?)

O scrisoare primită din 
Hurezani ne amintește cu
noscuta poveste cu „cuiul 
lui Pepelea". Varianta este 
insă adevărată.

S-au dus fotbaliștii din 
Hurezani in comuna Că- 
preni. Aveau meci cu „Re
colta". Cînd colo, terenul 
era ocupat de... b»vine. 
Fotbaliștii s-au gîndit să 
le... invite afarăI Dar, așa 
ceva nu era posibil. Chiar 
dacă bovinele n-ar fi dat 
dovadă de incăpăținare. Să 
zicem, totuși,, că acestea ar 
fi renunțat la iarba grasă 

— și probabil gustoasă —■ 
de pe terenul de fotbal. Ce ■ 
te făceai insă cu proprie- , 
tarul terenului? Nu cu I 
conducerea școlii generale 
din comună, ci cu cel care I 
a... cumpărat iarba I Pen- • 
tru că așa s-au petrecut lu- ■ 
crurile. Terenul a rămas | 
pentru sportivi, dar iarba 
a fost vîndută locuitorului 1 
Ilie Cruceru.

După cum vedem, bovi- I 
nele au tot dreptul la pă- I 
șunat pe terenul de sport. _ 
Dar, cu ce drept a trans- 1 
format conducerea școlii a- 
cest teren, llpsindu-i pe I 
elevi și pe ceilalți tineri I 
din comună de posibilita- i 
tea de a practica sportul ? |

Rubrică redactată de I 
VALERIU C1UOSE și DAN • 
GÂRLEȘTEAN'U. după seri- ■ 
sorile corespondenților noș- j



Tradiționalele turnee (inale ale concursului 
republican de baschet al școlilor sportive au 
reunit și în acest an cele mai bune șase echipe 
masculine (Constanța, Brașov, Ploiești, fg. 
Mureș, Cluj și Mediaș) și șase feminine (Bra
șov, formația Școlii sportive nr. 1 București, 
Bacău, Sibiu, Arad și Satu Mare), calificate în 
urma desfășurării fazelor preliminarii. Se poate 
spune, deci, că pe terenurile și în sala din 
Piatra Neamț au evoluat cele mai valoroase 
talente ale acestor pepiniere din baschetul ro
mânesc, cei care peste cîțiva ani vor trebui 
să înlocuiască pe actualii titulari ai loturilor 
reprezentative. Sub acest aspect, vom încerca 
în rindurile de mai jos să vedem în ce măsură 
au reușit și reușesc antrenorii școlilor sportive 
să țină pasul cu cerințele din ce în ce mai 
exigente ale baschetului mondial, în ce mă
sură se preocupă pentru a asigura un schimb 
de mîine cu adevărat valoros.

De la început trebuie să spunem că și de 
astă-dată a fost evidentă grija pentru depista
rea și pregătirea elementelor cu talie înaltă și 
robuste, fără de cate posibilitatea obținerii ma
rilor performanțe este limitată. In acest sens, 
media înălțimii unor echipe (făcută pe baza 
listei de 10 jucători prezentată de fiecare an
trenor) este edificatoare: Cluj 1,890 m, Con
stanța 1,844 m, Brașov 1,843 m, Tg. Mureș 
1,832 m la băieți și Brașov 1,730 m, Bucu
rești 1,721 m la fete. Tot pentru edificare, vom 
arăta că la Piatra Neamț au evoluat 3 jucă
tori cu înălțime, peste 1,95 m, 10 peste 1,90 m, 
4 jucătoare peste 1,80 m și 10 peste 1,75 m. 
Față de anii trecuti, cînd jucătorii de peste 
1,90 m și jucătoarele peste 1,70 m erau rari
tăți, creșterea este evidentă și ea demonstrează

că unii antrenori ai școlilor sportive (Vasile 
Mureșan — Cluj, Gh. și Elena Roșu — Bra
șov, Al. Petrică — Constanța, Gh. Benone — 
București, E. Torday — Tg. Mureș ș.a.) sînt 
pe un drum bun în ceea ce privește selecția 
tinerilor baschetbaliști.

Dar, deși progresul este evident, mai sînt 
multe de făcut pentru a avea asigurată perspec
tiva obținerii marilor performanțe. Problema 
principală a baschetului nostru — pivoții •— 
este departe de a fi rezolvată. Baschetbaliști 
de 1,95 m și baschetbaliste de 1,80 m sînt uti
lizați acum, în formațiile fruntașe în lume, ca

profesori de educație fizică iubitori ai basche
tului, pot face însă acest lucru, cu condiția ca 
TOȚI să depună o activitate mai intensă, să 
apeleze la toate resursele posibile. Și, în această 
privință, ne adresăm nu numai antrenorilor 
echipelor finaliste, ci, mai ales, acelor antrenori 
a căror activitate este încă obscură, care se 
limitează la a avea asigurate grupele de învă
țare și la a participa la diferite competiții (ne 
referim, de exemplu, la antrenorii școlilor spor
tive din Craiova, Giurgiu, Tr. Severin, Boto
șani la băieți și fete, Arad, Bacău la băieți, 
Tg. Mureș, Constanța la fete).

CÎND VOM AVEA PIVOȚI?
jucători de clmp. Pentru postul de pivot sînt 
necesari jucători cu talie de peste 2 m la 
băieți și peste 1,85 m la fete. Or, la finalele 
școlilor sportive nu a evoluat nici un sportiv cu 
asemenea talie.

Știm că este foarte dificil de găsit asemenea 
elemente și că unii antrenori ai școlilor spor
tive (toți profesori de educație fizică) nu pre
cupețesc nici un efort pentru a depista jucă
tori înalți. Și, este drept, au și obținui unele 
rezultate remarcabile. Dar, ceea ce au făcut 
pînă acum nu este suficient, deoarece, după 
cum am spus și mai sus, nu au descoperit încă 
jucători cu înălțime corespunzătoare postului 
de pivot. Antrenorii școlilor sportive, ca și alți

Un ajutor substanțial în rezolvarea acestei 
probleme îl pot da chiar conducerile școlilor 
sportive prin renunțarea la optica greșită cu 
care privesc performanțele echipelor. Adevăratul 
scop al existenței școlilor sportive constă toc
mai într-o contribuție efectivă la ridicarea cali
tativă a baschetului românesc și nicidecum în 
calificarea pentru turneele finale și chiar cuce
rirea primului loc. Asemenea „obiective" obligă 
pe profesori să mențină în formații jucători 
cu talie mică (cu care se lucrează, evident, 
mai ușor și care ajung mai repede la nivelul 
unui campionat școlar, dar... atît) ale căror 
perspective pentru atingerea unui nivel inter
național sînt ca și inexistente. Mai mult chiar,

conducerile școlilor (ca și federația de specia
litate, de altfel) trebuie să stimuleze prin pre
mieri pe antrenorii care reușesc să depisteze 
și să pregătească jucători corespunzători, cerin
țelor baschetului modern.

Desigur, preocuparea pentru talie nu trebuie 
să-î facă pe antrenori să neglijeze pregătirea 
tehnică și tactică a tinerilor jucători. Nu este 
suficient să ai 2 m pentru a fi jucător de 
baschet de valoare internațională și acest ade
văr este resimțit chiar de actualul lot de se
niori care are în componență jucători ca Tarău 
și Dikai. înalți, dar lipsiți de cunoștințele teh
nice și tactice necesare unui internațional. Pen
tru a ajunge la măiestrie sportivă sînt nece
sare, însă, pe lîngă antrenamentele organizate, 
desfășurate sub conducerea profesorului de edu
cație fizică, și antrenamente individuale, efec
tuate în timpul liber al sportivului, după un 
plan întocmit de antrenor sau, pur și simplu, 
în așa-numitele „miu|e“. Tinerii baschetbaliști 
trebuie să știe că maeștrii emeriți ai sportului 
Andrei Folbert și Mihai Nedef, maeștrii spor
tului Em. Răducanu, Dan Niculescu, Alex. Fo- 
dor, Emil Niculescu, Viorica Niculescu, Anca 
Racoviță, Eva Ferencz, Ana Haralambie ș.a. 
erau nelipsiți în timpul vacanțelor de pe tere
nul de baschet, exersind continuu pentru a 
ajunge la virtuozitatea de care au dat dovadă 
în anii maturității sportive. Ceea ce, din pă
cate, nu vedem acum la reprezentanții tinerei 
generalii de baschetbaliști. Și dacă aceștia nu 
au conștiința necesității unui volum și unei 
intensități mari de lucru, este de datoria 
antrenorilor să-i ajute.

D. STÂNCULESCU

GlCUSM

la „Dinamoviada" — stimulent 
în pregătirea viitoareA

dată cu terminarea celei de 
a IX-a ediții a „Dinamoviadei de 
tir" s-a încheiat și prima perioadă 
de pregătire din acest an a trăgă
torilor noștri fruntași. Sezonul 
conipetitional de pină acum a su
pus pe reprezentanții tirului româ
nesc la o serie de examene im
portante : concursurile internațio
nale de la Plsen, Budapesta, Mos
cova. Leipzig, Atena și, în sfirșit, 
„Dinamoviada". La întrecerile de 
peste
reușit o serie de rezultate valo
roase,

O Să recunoaș- 
este un bi- 
frumos, mai 
dacă ținem

hotare, sportivii noștri au

fără a atinge însă nivelul 
celor înregistrate la poligonul de 
la Tunari. Ceea ce caracterizase 
pină de curind pe principalii tră
gători de la noi a fost inconstanța 
în performanțe. In cadrul „Dina
moviadei” această deficiență n-a 
rna. apărut. Reprezentanții clubu
lui Dinamo București s-au remar
cat — de-a lungul celor patru zile 
de concurs — prin rezultate con
stant ridicate. Și ceea ce constituie 
poate lucrul cel mai pozitiv este 
faptul că aceste rezultate de valoare 
internațională au fost realizate în 
compania unor adversari cunos- 
cuți in arena mondială a tirului: 
trăgătorii sovietici, maghiari, ceho
slovaci. In tot timpul întrecerilor 
am avut satisfacția să urmărim 
cum sportivii bucureșteni s-au mă
surat de la egal la 
numiți) lor parteneri 
A existat — în toate 
luptă pentru primele
individual și echipe — între tră
gătorii români și cei oaspeți. Și 
pentru a exemplifica, vom face o 
scurtă trecere în revistă a celor 
mai bune rezultate ale reprezen
tanților lui Dinamo București: în 
cele 12 probe, ei au ocupat 7 
locuri I (pistol viteză — M. Roșea 
— armă liberă calibru redus 60 f. 
culcat și armă standard 3X20 f. 
seniori — M. Ferecatu — armă 
standard 60 f. culcat juniori — 
V. Savin, la individual și armă 
liberă calibru redus 60 f. culcat, 
armă standard 3X20 f. seniori și 
armă standard 60 f. culcat juniori, 
la echipe), 8 locuri II și 4 locuri

III. 
tem, 
lanț 
ales
seama că, pentru 
prima oară în is
toria acestei com
petiții, clubul bucu- 
reștean a concurat 
la toate probele, 
ocupînd — de alt
fel — locul secund 
în clasamentul ge
neral. Totodată, la 
Tunari au fost 
realizate și patru 
noi recorduri re
publicane : pistol 
calibru mare (echi
pe seniori), armă 
standard 3X20 f. 
juniori (individual
— Veronica Stroe
— și echipe), armă 
standard 60 f. cul
cat juniori (V. Sa
vin).

Dar, motive de 
mulțumire ne-au 
adus rezultatele 
trăgătorilor bucu
reșteni la pistol ca
libru mare (echi
pe) 2328 p., rezultat
putut cîștiga campionatul european 
și obține locul III la campiona
tele mondiale. Foarte bune sînt 
și performanțele lui Giușcă la pis
tol calibru mare (587 p.) și la pis
tol liber 
cele 592 
la pistol 
zultat de 
597 p. și
armă liberă calibru redus 60 f. 
culcat-indlvidual prin M. Fere
catu și echipe, sînt performanțe 
demne de reținut. Și este bine de 
știut că probele de armă liber 60 f. 
culcat, pistol viteză și pistol liber 
figurează pe programul Jocurilor 
Olimpice. Deci, pentru Ciudad de 
Mexico putem avea aspirații la 
vreo medalie. Pînă atunci insă mai

Emil Rnsu (Dinamo)
la contratimp

(t rnuire din pag. 1)

trenorul ploieștean Ion Dolete 
avut și el o „recoltă" bună : locul 
I la juniori mari și locul II la 
seniori. Numai antrenorul Vasile 
Chiș este amărît : C.S.M. Cluj nu 
i-a asigurat posibilitatea de a veni 
din timp la campionate și a fost 
obligat să-și ducă copiii la start 
după ce toată noaptea călătoriseră 
cu trenul. N-ar vrea tovarășii din 
conducerea C.S.M. Cluj să încerce 
și ei o dată această... performanță?

Iată rezultatele tehnice : JUNI
ORI MICI — 15 km (22 concu- 
renți) : 1. C. TUDORAN (Tînărul 
metalurgist Brăila) — 21:19, me
die orară 42,220 km — campion re
publican ; 2. F. Purcăruș (Steaua) 
— 21:59 ; 3. M. Băeanu (Tînărul 
metalurgist Brăila) — 22:01 ; JU-

a

IQOI.O>

campion
NIORI MARI — 30 km (37 con- 
curenți) : 1. I. MICULAN (Voința 
Ploiești) — 41:57, medie orară , 
42,900 km — campion republican; i 
2. A. Suciu (Dezrobirea Brașov) 
42:50 ; 3. D. Nemțeanu (Tînărul ] 
metalurgist Brăila) — 43:55 ; SE- / 
NIORI — 40 km (33 concurenți) a 
1. E. RUSU (Dinamo) — 55:12, me
dic orară 43,480 km — campion 
republican ; 2. M. Rindașu (Voin
ța Ploiești) — 56:05 ; 3. I. Arde- 
leanu (Steaua) — 56:37 ; 4. A. So- 
fronie (Dinamo) — 56:55 ; 5. C, 
Ciobanu (Voința Ploiești) — 57:30;
6. Fr. Gera (Steaua) — 57:51.

Simbătă dimineața se desfășoa
ră Pe traseul Brașov — Rîșnov — 
Pîrîul Rece — Predeal — Brașov, 
cu sosirea în Poiana Brașov, fina
lele campionatului republican de 
fond, iar duminică dimineața au 
loc pe șoselele din împrejurimile 
Brașovului, întrecerile celei de-a, 
IV-a ediții a „Cupei Dezrobirea*^

egal cu re
de concurs, 

probele — o 
locuri — la

PT

Un singur joc în etapa a ix-aIon Tripșa, locul II (591 p) la proba de pistol 
viteză din cadrul celei de-a IX-a ediții a 

„Dinamoviadei de tir“
Foto : Șt. Ciptloș

sînt a ti tea luni de antrenament 
în care sportivii noștri vor avea 
posibilitatea să-și îmbunătățească 
pregătirea. Și pentru că vorbim 
de pregătire și de perspective, 
trebuie subliniată munca compe
tentă șl perseverentă depusă de 
antrenorul dinamovist Viorel Man- 
ciu cu tinerii săi trăgători. Per
formanțele echipelor de juniori și 
cele ale Veronicăi Stroie și Viorel 
Savin confirmă pe deplin afirma
ția noastră, ilustrează activitatea 
sîrguincioasă a inimosului antre
nor de la Dinamo București.

Săptăminile care urmează vor 
însemna pentru pistolarii și puș
cașii noștri, fie de la Dinamo 
București, fie de la celelalte clu
buri din Capitală și provincie, o 
nouă perioadă de instruire temei
nică. In luna septembrie este pro
gramat la poligonul Tunari un im
portant și interesant concurs in
ternațional. Deci, o 
de afirmare pentru 
nesc. Să sperăm că 
losită cum se cuvine.

cu care s-ar fi

(559 p.). De asemenea, 
p. cit 
viteză
mare
2371

a tras M. Roșea 
reprezintă un re- 
valoare. La fel și 
p. la probele de

nouă 
tirul 

ea va

ocazie 
româ- 
fi fo-

LA „LIBERE“, JUNIORI

România — Polonia 6»/» - 3t
ing. P. CIȘMiGIU

antrenor federal
C. COMARNISCHI

în cea de-a 9-a etapă a cam
pionatului republican de polo se 
desfășoară mîine doar partida 
Mureșul — Voința Cluj. Celelalte 
trei meciuri au fost amînate: Cri- 
șul — Rapid (30 iulie), Ind. linii 
Timișoara — Vagonul Arad (30 
iulie) și Politehnica Cluj — 
(după începerea returului).

I.C.F.

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 9 8 1 0 78—14 17
2. Steaua Buc. 9 8 1 0 82—19 17
3. Rapid Buc. 8 5 1 2 44—28 11
4. Crișul 

Oradea 8 4 1 3 49—32 9
5. I.C.F. 8 2 3 3 42—43 7
6. Voința Cluj 8 3 1 4 34—43 7
7. Polit. Cluj 8 2 2 4 30—47 6

PERIOADA DE TRANSFERĂRI
LA HANDBAL

de handbal ne încu- 
că data precisă a 

i a fosi 
Vor

8.
9.

10.

Vagon. Arad 
Ind. linii 
Timișoara 
Mureșul 
Tg. Mureș

8

8

8

2

0

0

1 5 22—54 5

2 6 20—66 2

1 7 14—69 1

UNDE MERGEM?
simbata
• SĂRITURI IN APA. Ștran

dul Tineretului, de la orele 
9,30 și 16 : Campionatele Inter
naționale ale României (se
niori) și întilnirea București — 
Sofia (juniori).

e ATLETISM, 
nerctului, de la 
săriturilor" ; de 
„Cupa de vară" la marș.

Stadionul Ti- 
ora 17 : „Ziua 
la ora 18,30 :

Federația 
noștiințează 
perioadei de transferări 
stabilită între 15-30 IULIE, 
fi luate în considerație numai ce
rerile complete depuse în acest 
termen. ,

• CAIAC - CANOE.
Snagov, de la orele 9 
„Regata Snagov".

• CANOTAJ. Lacul

Lacul
și 16 :

Herăs
trău, de Ia ora 9 : etapa de zonă 
a campionatului republican de 
juniori.

3oi, s-a disputat la Odorhei în- 
tîlnirca internațională de lupte li
tere dintre echipele <le juniori ale 
României și Poloniei. Cei peste 
,1 000 de spectatori prezenți au 
fost satisfăcuți de frumoasa evo
luție a tinerilor luptători. Victoria 
a revenit sportivilor noștri cu sco
rul de 6*/2—3'/2. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate : CAT. 48 KG 
— 1. Viădescu egal cu L. Marek ; 
CAT. 52 KG — J. Kostrubiek 
b.p. Gh. Paraschiv; CAT. 56 KG

— FI. Moț b. tuș min. 5 pe W. 
Draniak; CAT. 60 KG — W. 
Kieslak b.p. M. Stan; CAT. 65 
KG — V. Boltaș b.p. Z. Kudelski; 
CAT. 70 kg — T. Pancă b.p. P. 
Gavrysiak; CAT. 75 KG — I. Du
mitru b. tuș min. 9 pe R. Dra- 
pala; CAT. 81 KG “ 
siak 
KG 
ki ; 
b.p.

T. Wa- 
b.p. Gh. Balint; CAT. 87 

— M. Vodă b.p. L. Wisiaicvs- 
CAT. + 87 kg — I. Laslo 
W. Chechlinski.

VIRGIL STOIAN — coresp.

duminica
Centru de gimnastică corectivă

în luna august 
activitatea Centrul 

organizat 
Orășenesc

își 
de

va începe 
gimnastică 
de către 
UCFS pe

corectivă, 
Consiliul 
lîngă clubul sportiv Flacăra din' 
sir. Nuferilor nr. 27.

Cetățenii Capitalei, bărbați și 
femei, tineri și tinere, dornici 
să practice gimnastica corectivă 
în scopul dezvoltării armonioase,

al întăririi 
înlăturarea 
ce, vor avea la dispoziție me
dici și profesori de educație 
fizică de specialitate și apara
tură modernă.

Informații suplimentare se pot 
obține de la clubul sportiv Fla
căra, telefon 16.17.33 — în zilele 
de lucru între orele 8—14.

sănătății sau pentru 
unor deficiențe fizi-

• SĂRITURI IN APA. Ștran
dul Tineretului, de la orele 
9,30 și 16 : Campionatele Inter
naționale ale României (seniori) 
și întilnirea București — 
(juniori).

• CAIAC _ CANOE. 
Snagov, de la orele 9 și 
„Regata Snagov".

Sofia

Lacul
16,30 :



școala sportivă 
poate deveni 

baza fotbalului românesc
Fotbalul este supus în această 

perioadă unor profunde analize, 
în urma cărora specialiștii vor 
căuta, firește, să găsească dru
mul pe care se va merge de acum 
încolo. Personal nu voi încerca 
să fac o analiză a cauzelor care 
au determinat stadiul actual al 
fotbalului nostru. Voi căuta doar, 
să-mi exprim părerea privind vii
toarea formă de organizare a 
instruirii copiilor și juniorilor că
reia credem, că de acum încolo i 
se va acorda o mai mare impor
tanță.

Dat fiind, greșita structură or
ganizatorică a fotbalului la ni
velul copiilor și juniorilor ■— fapt 
relevat în repetate rînduri în pre
sa de specialitate •— apare clar 
necesitatea luării unor măsuri de 
reorganizare. Acestea vor duce 
implicit la realizarea obiectivului 
principal, obiectiv care — după 
părerea mea — este expus destul 
de clar în manualul elaborat de 
F.R.F. intitulat „FOTBAL — 
JOC ȘI ANTRENAMENT" și care 
precizează: „Obiectivul principal 
al antrenorului este să descopere, 
să selecționeze și să pregătească 
elemente tinere necesare echipelor 
de seniori, munca de perspectivă 
fiind obligatorie, iar obiectivele 
de performantă (victorii, locuri și 
clasament), tratate ca obiective 
cu totul secundare".

înainte de a intra în miezul 
problemei aș dori să relev o se
rie întreagă de realități care ii 
țin pe copii departe de fotbal: 
numărul mic al terenurilor de 
joacă, creșterea preocupărilor co
piilor în afara școlii (televizor, 
limbi străine, instrumente muzi
cale) ca și mărirea interesului 
față de învățătură, a redus aproa
pe la limită, timpul pentru miș
care, respectiv și pentru fotbal.

Pornind de la aceste premise 
consider potrivit că elaborarea 
unor măsuri în virtutea cărora —- 
pe întreg cuprinsul țării — acti
vitatea de instruire a copiilor și 
juniorilor Ia fotbal să fie centra
lizată într-o singură unitate or
ganizatorică și anume : ȘCOALA 
SPORTIVĂ. Această unitate, po
trivit recentelor instrucțiuni de 
funcționare, are drept scop de
pistarea și pregătirea unor ele
mente valoroase pentru sportul 
de performanță.

Pledez pentru acest lucru în- 
trucît introducerea fotbalului în 
școală va fi foarte greu de reali
zat, pe motiv că marca majoritate 
a profesorilor de educație fizică 
sînt femei, iar bărbații, chiar 
dacă vor fi obligați, nu vor face 
acest lucru cu pasiune, fiecare 
lucrind — firesc — pentru spe
cialitatea lui. Dar după cum se 
știe, fotbalul fără pasiune, dra
goste și dăruire totală nu poate 
ii conceput. Posibilitatea obți
nerii unor rezultate frumoase în 
școala sportivă o dovedește acti
vitatea catedrei de fotbal a școlii 
noastre, care în numai 8 ani de 
la înființare, prin munca unor ti
neri profesori (V. Stănescu, D. 
Tcodorescu șa.) prezintă astăzi 
un jucător în lotul reprezentativ 
(Lucescu), doi jucători titulari în 
echipe de categoria A (Strlmbea- 
nu la Universitatea Craiova și lo- 
nescu la Jiul Pctroșcui), doi ju
cători componenți ai lotului

Ultimele 3 zile pînă la tragerea autoturismelor 1010
Numai 3 zile au mai rămas 

pînă la închiderea vînzării bile
telor pentru tragerea autoturis
melor Loto din 18 iulie 1967. 
Ea oferă participanțilcur — ca și 
cea precedentă din 6 iunie — 
mari posibilități de cîștig. în 
primul rînd se vor acorda auto
turisme în număr NELIMITAT 
— var fi atribuite autoturisme : 
^Renault 16", „Renault 10 major", 
„Fiat 850“ și „Trabant 601“.

Se vor efectua 20 de extra
geri de cîte 4 numere din 90, 
deci în total 80 de numere ex
trase.

Menționăm că se vor atribui 
premii în bani de valoare va
riabilă pentru 2 numere câștigă

U.E.F.A. (Manca și Lică) și încă 
cel puțin 10—12 jucători care 
activează în categoriile B sau 6.

Măsurile ce se pot lua și a- 
vantajcle centralizării instruirii 
copiilor și juniorilor în școli spor
tive, ca unică imitate organizato
rică la acest nivel, Ie voi schița 
în continuare:

1. In primul rînd pot fi asigu
rate condiții uniforme de pregă
tire tuturor copiilor și juniorilor, 
condiții concretizate în terenuri, 
echipament, mingi, tabere și can
tonamente de pregătire pentru 
realizarea cărora ar contribui Mi
nisterul Invățămîntului (ca for 
tutelar principal) și F.R.F. (cn 
autonomie deplină).

2. Să se organizeze în provincie 
asemenea școji în toate centrele 
importante, iar în Capitală să se 
facă pe raioane pe lingă terenu
rile din cartierele respective, a 
căror tradiție va fi astfel reactua
lizată. In felul acesta, copiii vor 
fi scutiți de efectuarea unor dru
muri prea lungi pentru a parti
cipa la antrenamente.

3. Pentru instruire este necesar 
să se elaboreze o programă unică 
și general valabilă, la care să 
contribuie specialiști cu practică 
metodică și pedagogică îndelun
gată.

4. Să se înființeze un colegiu 
central de antrenori pentru copii 
și juniori — forul metodologic 
principal — care să coordoneze 
întreaga activitate din punct de 
vedere metodic.

5. Să se rezolve favorabil re
partizarea tuturor absolvenților 
l.C.F. și ai facultăților de edu
cație fizică cu specializarea fot
bal, dindu-li-se posibilitatea să 
lucreze în specialitatea care și-au 
ales-o, iar instruirea va căpăta 
un caracter mai științific.

6. în ceea ce privește realiza
rea unui cadru competițional ac
tivității, propun să se organizeze 
un singur campionat republican 
pentru școli sportive, pe grupe de 
vîrstă și zone geografice, cu un 
turneu final (gen-tabără) care să 
devină o tribună a experienței 
înaintate. Cu această ocazie se 
poate organiza și o consfătuire 
cu toate cadrele didactice care 
activează în fotbal.

7. Centrele de fotbal înființate 
de F.R.F. să fie mărite ca nu
măr dar profilul lor trebuie să 
fie axat numai pe instruirea tine
rilor care termină junioratul 
(18—22 ani). In marea lor ma
joritate aceștia se pierd, deoarece 
posibilitățile lor de afirmare sînt 
foarte reduse.

8. I’rcsa de specialitate să re
zerve un spațiu mai larg proble
melor legate de metodica instrui
rii copiilor și juniorilor.

în încheiere, aș dori să nu fiu 
acuzat de subiectivism în prezen
tarea acestor puncte de vedere, ele 
liind izvorîte din dorința sinceră 
de a se obține saltul valoric in 
fotbalul românesc, convins fiind 
că numai organizînd perfect școa
la primară a fotbalului se va 
ușura munca acelora care pregă
tesc marea performanță.

GRIGORE GHICA
profesor la catedra de fotbal a 

Școlii sportive nr. 2 București

toare din 4 extrase și premii 
fixe în bani pentru numai 2 
numere câștigătoare din 4 ex
trase.

Cu 40 lei puteți participa la 
toate cele 20 de extrageri.

LUNI 17 IULIE ESTE ULTI
MA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR.

★
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 27 DIN 9 IULIE 

1967

Premiul excepțional: 1 variantă a 
75 000 lei (un autoturism Renault 
Gordini plus 31 700 lei) ; categoria 
a Ill-a : 47,5 variante a 605 lei. 
Report categoria I : 32 954 lei, re
port categoria a II-a : 19 167 lei.

NU MAI RIDICAȚI DIN UMERI!
Cîteva zile în șir am întreprins 

o anchetă pe sălile federației de 
specialitate, punînd tuturor celor 
pe care îi întîlneam - antrenori, 
tehnicieni, conducători de cluburi, 
ca și celor ce își desfășoară ac
tivitatea la F.R.F. - aceeași între
bare : CUM VEDEȚI IEȘIREA DIN 
IMPAS A FOTBALULUI,' CE AVEȚI 
DE GÎND SĂ ÎNTREPRINDEȚI 
PENTRU ACEASTA ? Spre surprin
derea noastră, cei mai mulți au 
ridicat din umeri. Alții, pe care 
îi știam oameni cu idei, s-au scu
zat motivînd... treburi urgente, iar 
o parte ne-au promis răspunsul 
la... înapoierea din concediu. Așa
dar, o anchetă care se anunța 
foarte interesantă a eșuat 1

Făcînd o paranteză, redacția 
noastră mulțumește pe această 
cale tuturor cititorilor și specialiș
tilor care ne-au scris pînă în 
prezent, care ne-au trimis suges
tiile lor, de fapt răspunsuri la în
trebările de mai sus.^

Scuzîndu-i pe „grăbiții" de pe 
sălile federației, ca și pe cei ce 
își petrec concediul la munte sau 
la mare (nici nu se putea o pe
rioadă mai bună de vacanță I), 
nu ne putem împăca totuși cu 
«ridicătorii din umeri" pe care 
i-am întîlnit în incinta federației. 
Mai mult, nu ne putem explica 
nici această lipsă totală de idei 
la unii oameni, inventivi de obi
cei.

Lăsînd la o parte subiectul pro
pus pentru interviu, am aflat din 
„discuții libere" (fapt pentru care

„cupa r. r. r.“ 
pentru juniori
De mîine, la Cîmpina, se va 

disputa o nouă competiție rezer
vată juniorilor: „GUPA F.R.F.". 
La întreceri participă 16 reprezen
tative de regiuni, împărțite în pa
tru serii. în cadrul seriilor se va 
juca sistem turneu, numai tur, în 
zilele de 16, 17 și 19 iulie. Me
ciurile din serii vor dura doua 
reprize a cîte 30 de minute. 
Cîștigătorii seriilor vor juca sis
tem eliminatoriu pentru locurile 
1, 2 și 3, în zilele de 21 și 23 
iulie. Partidele din turneul final 
vor dura două reprize a cîte 40 
de minute.

Iată echipele participante : seria 
I: Maramureș, Crișana, Argeș, 
București-oraș; seria a II-a: Mu
reș, Cluj, Galați, Constanța; se
ria a Itl-a: Iași, Brașov, Banat, 
București-regiune ; seria a IV-a s 
Bacău, Ploiești, Hunedoara, Olte
nia.

„CUPA F.R.F." constituie un 
prilej de selecție pentru tabăra 
organizată în continuare, pină^ la 
12 august, de Federația română 
de fotbal. Din cei 260 de parti
cipant! la actuala competiție vor 
fi selecționați 56 de juniori, care 
vor fi împărțiți în patru echipe. 
Vor funcționa opt antrenori,_ ce 
vor fi aleși dintre acei ale căror 
echipe vor obține rezultatele cele 
mai bune în actuala ediție a „Cu
pei F.R.F.".

Tragerea la sorți a premiului ex
cepțional de 75 000 lei va avea loc 
simbăta 15 iulie a.c. în București, 
str. Doamnei nr. 2, ora 16,30.

Plata premiilor pentru concursul 
Pronosport nr. 27 din 9 iulie a.c., 
va începe în Capitală de marți 18 iu
lie 1967, iar în țară aproximativ de 
vineri 21 iulie.

TRAGEREA LOTO DIN 14 IU
LIE 1967: 50 87 63 61 20 19 70 
26 38 36 8 4. Fond de premii: 
951 023 lei, din care 82 200 lei re
port categoria 1.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 21 iulie a.c., la București.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport. 

nu cităm nume), că în asemenea 
momente cel mai bine este să 
stai deoparte, să vezi ce va 
urma.. (!) Așa să fie ? Dimpotrivă, 
în astfel de împrejurări îți dai 
seama dacă ai de-a face cu oa
meni care iubesc fotbalul, sau nu. 
Și astfel în vreme ce o mînă de 
„sufletiști" se străduiesc să gă
sească cele mai bune soluții, care 
să urnească din loc carul împot
molit (numai ședința în care s-a 
discutat sistemul competițional a 
durat 5 ore I), unii... ridică din 
umeri, alții așteaptă să vadă... ce 
va urma, sau n-au nici o idee. Ba, 
nu, au și idei, dar, împrumutate. 
Ca de pildă : „Soluția profesio
nism". E o idee I Se vîntură al 
naibii. Chiar și la unii specialiști 
cu picioarele pe pămînt. Să zi
cem I Va însemna aceasta oare, 
și o schimbare în bine a nivelu
lui fotbalului nostru? Imaginați-vă 
de pildă că peste noapte Stoi- 
cescu sau Moldoveanu sau Pan
tea sau Baboie sau Neacșu sau 
Popanică sau Sorin Avram, sau, 
mă rog, cine doriți dumneavoas
tră devin fotbaliști de profesie. 
Vor juca ei mai bine decît pînă 
acum ? Atunci ? Dan Coe ne-a 
declarat la modul cel mai deschis 
că nu se poate ocupa bine și de 
slujbă, și de școală, și de fotbal. 
Jntr-o oarecare măsură și Nun- 
weiller III este de părerea lui. 
Ea are desigur implicații serioase 
de toate ordinele, care nu pot fi 
rezolvate printr-o trăsătură de 
condei. Socotim însă că orice 
idee, orice sugestie, orice pro
punere menită să ducă la ridica
rea fotbalului nostru, la creșterea 
valorii jucătorilor, nu trebuie res

Am aflat, vă informăm
• De luni va în

cepe la București un 
curs de arbitri, la 
care vor lua parte 
foști jucători de ca
tegoriile A și B. 
Cursul, organizat de 
F.R.F,, va dura 10 
zile și se Va desfă
șura la complexul „23 
August”. Printre foștii 
jucători înscriși se 
găsesc C. Ghiță (Bra
șov), M. Izghireanu 
(Arad), Tr. Moarcăș 
(Brașov) și V, Iacob 
(Oradea).

• Victor Stăncules- 
cu, antrenorul secund 
al Rapidului, a trecut 
cu succes examenul 
de antrenor de cate
goria I. Felicitări 1

• Arbitrul Vasile 
Dumitrescu a plecat 
in Polonia unde va 
conduce, in zilele de 
16 și 19 iulie, dubla 
intilnire amicală din
tre reprezentativa o- 
limpică a țării gazdă 
și echipa de speranțe 
a Finlandei.
• Politehnica Bucu

rești și-a schimbat 
cuplul de antrenori. 
De săptămîna aceasta, 
de pregătirile studen
ților se ocupă antre
norii D. Teodorescu 
și Gh. Dragomir, aju
tați de dr. M. Ghim- 
pețeanu.

• In lotul C.S.M.S.-

ului au fost promo
vați juniorii Gh. Ște- 
fănescu, Pietraru și 
Sorin Popescu. O altă 
noutate de la Iași: 
Vomicu nu mai par
ticipă la pregătirile 
C.S.M.S.-ului, decla- 
rind că „se lasă de 
fotbal” !

• Miercuri și-au 
reluat pregătirile ju
cătorii de Ia Farul 
Constanța. La primul 
antrenament s-a lu
crat pentru pregăti
rea fizică și în final 
s-a jucat la două 
porți- în aceeași zi> 
a avut loc și prima 
lecție de pregătire 
a recentei promovate 
în categoria B, Por
tul Constanța. La an
trenamentele acestei 
formații participă și 
Dan, fost la Jiul Pe- 
troșeni.

• Iubitorii fotbalu
lui din Galați vor 
putea urmări, astăzi, 
de la ora 18, o in
tilnire deosebit de a- 
tractivă. Ea va opu
ne două selecționate, 
alcătuite din foști ju
cători, ale orașelor 
București și Galați. 
In cele două formații 
vor evolua : Voinescu, 
Apolzan, Macri, Căli- 
noiu, Filoti, Ozon, 
Zavoda II (selecțio
nata orașului Bucu

„CUPA DE VARA"
Mîine se vor disputa următoa

rele meciuri: Seria a VIII-a : Mu
reșul Deva — Minerul Lupeni, 
Metalul Hunedoara — A.S. Cugir ; 
Seria a IX-a : C.S.M. Reșița — 
C.F.R. Arad, C.F.R. Timisoara — 
Vagonul Arad j Seria a X-a: Mi
nerul Bihor — Olimpia Oradea, 
Steaua roșie Salonta — Crișul 
Oradea; Seria a Xl-a: Metalul 
Aiud — Medicina Cluj, lnd. sîr- 

pinsă din capul locului, ci studictă 
cu grijă. Atunci s-ar pu
tea pune și problema care se 
discută atît de aprins, la ora ac
tuală, dar care, după părerea 
noastră, nu-și găsește temeiul toc
mai din cauza valorii scăzute a 
fotbalului nostru. O asemenea co
titură, deci, nu se poate face 
printr-o simplă hotărîre. Am 
schimba doar firma și... în rafturi, 
tot ulcele am avea.

Mai sînt puține zile pînă la în
ceperea unul nou campionat. în 
unele localități echipele și-au re
luat pregătirile, în altele, acesteo 
vor începe în curînd. Oare mai 
este nevoie de amintit că antre
norii au nevoie de spriiin ? Cu 
atît mai mult cu cît, după cum 
ne transmit corespondenții, con
ducerile secțiilor de fotbal (U.T.A., 
Politehnica Timișoara, Crișul Ora
dea ș.a.) nu acordă suficientă 
atentie acestor pregătiri. Multe 
terenuri, care vor găzdui meciuri 
de primă categorie, sînt denive
late, vestiarele și tribunele nece
sită reparații etc. De asemenea, 
înzestrarea magaziilor cu echipa
ment și mingi trebuie grabnic re
zolvată.

în ce-i privește pe cei care stau 
în espectativă sau întrețin șuete 
interminabile (pun cum se spune 
„fotbalul la cale", lansează, pe 
la colțuri, idei „salvatoare" dar 
nefondate), mai bine lipsă.

La ora aceasta fotbalul nostru 
are nevoie de oameni hotăriți să 
pună umărul la treabă, să nu 
ridice din umeri.

CRISTIAN MANTU

rești), Justin, Comșa, 
Guță Tănase, lvanov, 
Popa, Dan, Lupeș și 
Zapis (selecționata o- 
rașului Galați).

» Pe una din aleile 
din Drumul Taberei 
l-am întilnit pe Matei 
de la Progresul. Se 
plimba cu soția și cu 
Viorel, fiul său, care 
abia a împlinit 6 
luni. Mai bine de o 
oră am discutat, fi
rește, despre fotbal 
și despre Progresul. 
După cum ne spunea 
el, și în str. dr. Stai- 
covici jucătorii au în
ceput pregătirile cu 
dorința ca, în sezonul 
viitor, să se comporte 
mult mai bine decît 
în campionatul tre
cut. Ip ceea ce îl pri
vește pe Matei, acesta 
vrea să revină la for
ma de acum cîțiva 
ani, care făcuse din 
el o... speranță.

Un alt amănunt : 
inginerul Matei, aflat 
în perioada de stagia- 
tură, lucrează la 
I.AL. Lenin. De mul
te ori poate fi întîl
nit în cvartalurile de 
locuințe făcînd re
cepția apartamentelor. 
Nu-și neglijează nici 
un moment obligațiile 
profesionale. Acest lu
cru îl consemnăm cu 
plăcere.

mei C. Turzli — Cluieana,- Se
ria a XII-a : Unirea Dej — Soda 
Ocna Mureș, Arieșul Turda — 
Chimica Tîrnăveni, Seria a XllI-a: 
A.S.A. Sibiu — Gaz metan Me
diaș. Metalul Ccpșa Mică — 
C.S.M. Sibiu; Seria a XlV-a: 
Chimia Făgăraș — Metrom Bra
șov, Faianța Sighișoara — Trac
torul Brașov.



• Consiliul asociației sportive 
Cristalul Azuga nc-a trimis o scri
soare în care ne expunea greu
tățile întîmpina.te în reamenajarea 

‘Stadionului. Principala piedică în 
repunerea' în drepturi a acestei 
baze sportive o constituie lipsa 
unui drum de acces spre stadion. 
Cu aproape trei ani în urmă, 
I.R.E.P. Cîmpina — construind o 
stație de transformatori, pe care 
a amplasat-o exact pe șoseaua 
care ducea la stadion — a des- 

‘ ființat practic această principală 
rcale de acces. După un timp în- 
1 delungat, I.R.E.P. Cîmpina a înce
put să amenajeze un alt drum, 
dar cînd mai era doar puțin pînă 
la terminarea lucrării (un pasaj 

‘de piatră cubică peste o linie de 
cale (erată secundară și asfaltarea 

‘cîtorva metri pînâ la poarta sta
dionului, care și ea trebuia rea- 

. menajată) întreprinderea respectivă 
a lăsat totul baltă. între timp, 

(stadionul care nu a putut fi gos
podărit, a intrat în paragină.

Ziarul nostru a sesizat această 
'situație anormală, farului compe
tent și acum sîntem în măsură 

.să anunțăm iubitorilor sportului 
din Azuga că I.R.E.P. s-a obligat 
ca în această lună să dea în fo
losință noul drum. Deci peste puțin 
timp va putea începe mult aștep
tata reaniena-jare a. singurei baze 
sportive din oraș. Pentru reușita 
acestei acțiuni, însă, Sfatul popu
lar orășenesc Azuga (proprietarul 
terenului) trebuie să acorde un 
sprijin substanțial consiliului aso
ciației sportive Cristalul.

• Ion Florea, din Petrila, ne 
(face cunoscut că — deși este abo
nat Ia „Sportul popular” —- nu 
are posibilitatea să citească tot
deauna la timp ziarul. în ultimele 
tuni abonamentul îi sosește cu o 
întîrziere de cel puțin 24 de ore 
față de difuzarea la chioșcuri. De
sigur, cititorul nostru din Valea 
Jiului are dreptate cînd ne arată 
că, după părerea sa, întîrzierea se 
datorează unor defecțiuni în mun
ca de distribuire a ziarului de că
tre Oficiul local P.T.T. Altfel 
cum se poate explica faptul că 
riarui de marți; de pildă, apare 
la. chioșcuri în ziua respectivă în 
jurul orei 15, iar abonatul îl pri
mește în după-amiaza zilei urmă
toare ? Redacția noastră a inter
venit la Oficiul P.T.T. Petrila și 
sperăm că deficiența se va reme
dia în cel mai scurt timp. Dacă 
nu, rugăm să fim anunțați de 
gență.

ur-

vor
la

• în atenția arbitrilor care 
conduce meciuri de fotbal 
Baia Mare ! Anunțăm pe această 
rale că vestiarul arbitrilor de la 

(stadionul orașului — vestiar care 
•fusese transformat în bucătărie de 
cătie îngrijitorul bazei sportive — 
și-a primit, în fine, vechea desti
nație. Nu va mai trebui deci să 
vă echipați printre... oalele și cră- 

’tițile cu ciorbă și sarmale sau în 
mirosul de rîntaș I

aterviu cu Or. ZDENEK ANDRST, președintele 
•ederației de hochei din Cehoslovacia

Dr. Zdenek Andrst este o personalitateDr. Zdenek Andrst este o personalitate a 
hocheiului mondial. Ani de-a rîndul antrenor 
principal al echipei reprezentative a Ceho
slovaciei, cunoscutul tehnician praghez a luat 
parte la nenumărate turnee internaționale, 
precum și la ultimele ediții ale campionatului 
mondial. De curînd. dr. Andrst a abandonat 
uncția de antrenor principal al selecționatei 
îaționale, deoarece a fost ales președintele 
'ederației de specialitate din Cehoslovacia.

Lesne de înțeles că o întîlnire cu acest 
tun cunoscător al hocheiului pe gheață este 
lorită de mulți dintre confrații noștri. Pentru 
icest motiv nu am pierdut prilejul oferit de 
aptul că dr. Zdenek Andrst și-a petrecut un 
curt concediu pe litoral, la Eforie, și l-am 
oiicitat răspunsuri la cîteva întrebări.

ultima perioadă de timp s-a afir- 
hocheiul european și-a schimbat 

și că, din acest motiv, se apropie 
în ce mai mult de hocheiul ca- 
și american. Ce ne puteți spune

perioadă 
impresie

de multe

— în 
mat că. 
.stilul" 
din ce 
nadian ________ ________
în această privință ?

— Este adevărat că se fac eforturi pentru 
imprima jucătorilor de hochei europeni mai 

tultă forță, mai multă vigoare — în așa fel 
,c't folosirea corpului și, în general, jocul 
- să zicem — „tare" să devină caracteristic, 
>a cum se petrec lucrurile peste ocean. In 
-est sens sportivii sovietici au făcut cel 
ai mare progres. Echipa reprezentativă a 
niunii Sovietice se apropie foarte mult.

prin stilul său de joc, de hocheiul canadian 
și american. In ceea ce ne privește trebuie 
să spun că am pornit la imprimarea acestui 
stil de joc încă din campionatul național, 
pentru ca în echipa reprezentativă jucătorii 
să vină adaptați fizic și, mai ales, psihic. 
Cred că, în viitor, toate echipele europene 
vor ajunge aci. Bineînțeles că acest lucru 

nu presupune neglijarea tehnicii și vitezei. 
De altfel, fără tehnică și fără viteză nici nu 
poți juca bine, bărbătește, cu accentul pe fo
losirea corpului.

— Poate ați urmărit în ultima 
de timp echipa României. Ce 
v-a făcut selecționata noastră ?

— Am văzut pe hocheiștii români
ori. Ultima dată în cadrul campionatului 
mondial din martie anul acesta, de la Viena. 
Cu acest prilej am fost martor, de pildă, al 
jocului România — Austria încheiat cu re
zultatul de 4—4, după; ce înainte de ultima 
repriză echipa română conducea cu 4-—0. Pot 
spune că hocheiștii români m-au impresionat 
plăcut — șl nu numai pe mine — prin tehnica, 
lor, prin frumoasele lor combinații tactice, 
prin viteza cu care atacau. El ar fi meritat 
în mod categoric să ciștige acest joc. Și to
tuși, partida s-a terminat Ia egalitate. De 
ce ? După părerea mea, în primul rînd, pentru 
că românii au dovedit că nu știu să joace 
în forță, cu curaj, să folosească corpul per
manent în duelurile pentru puc. în afară 
de aceasta, cred că și-a spus cuviutul și lipsa 
de experiență a meciurilor cu adversari pu
ternici, dificili din punct de vedere psihologic. 
Lucrul acesta este foarte important la hochei.

PROLOGUL SI EPILOGUL
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omagiul și respectul ce-l aduc cei 
de pe teren celor din tribune. 
El exprimă și stima reciprocă în
tre coechipieri, adversari, arbitru 
și spectatori.

Cei angajați în întrecere, oferă 
spectacolul, antrenorul și oficialii, 
„regia", iar spectatorii aplauzele 
ori de cîte ori sînt meritate (și 
la „scenă deschisă"). Ce ne apare, 
însă, uneori ?

Mă aflam în tribuna stadionu
lui „23 August" și asistam la me
ciul de deschidere al cuplajului 
fotbalistic Progresul - Universita
tea? Craiova și Dinamo Buc. — 
U.T.A. Pe teren apăruseră echi
pele de juniori ale Uzinei meca
nice Timișoara și Steaua. în fi
nalul partidei arbitrul a invitat 
pe tinerii fotbaliști să se așeze 
pe linia circulară a centrului te
renului (sistem mai bun dectt cel 
în linie deoarece astfel nimeni 
nu stă cu spatele la spectatori 
și deci nu sînt necesare două sa
luturi) si a strigat : „TRĂIASCĂ 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMĂ-

Agendele competiționale publi
cate în presa centrala și regio
nală reflectă, dacă nu- zilnic, cel 
puțin în fiecare sîmbâtă și dumi
nică, o abundență de concursuri 
cu caracter local, raional, regio
nal și republican la care asistă 
numeroși simpatizanți ai specta
colelor sportive, atît de pasio
nante și captivante prin desfă; 
șurarea lor. Ele generează stări 
emoționale, de satisfacție, de re
laxare, dar și uneori de neliniște 
și întristare.

Tn afara întrecerii sportive pro- 
priu-zise, de la primul pînă la 
ultimul fluierat al arbitrului, com
petiția trebuie să îmbrace și două 
cerințe elementare ale eticii spor
tive. Este vorba de prologul și 
epilogul oricărei competiții care 
se desfășoară cu spectatori, de 
salutul adresat publicului.

Salutul, la începutul și sfîrșitul 
fiecărei întreceri sportive, este o 
normă obligatorie, simbolizînd 

Primii campioni republicani la copii
Peste 150 de copii reprezentînd 

diferite centre de pe întreg cu
prinsul țării s-au întîlnit — săp- 
tămîna trecută la Tg. Mureș — 
cu ocazia primei ediții a campio
natului republican de copii. Con
cursul s-a desfășurat pe două ca
tegorii de vîrstă : pînă Ia 13 ani 
și pînă la 15 ani inclusiv. Evo
luția băieților „mici" a demon
strat — în general — o selecție 
îmbunătățită. Nu același lucru se 
poate spune la fete, unde doar 
3—4 jucătoare din fiecare cate
gorie de vîrstă au perspective la 
nivelul cerințelor actuale. Depis
tarea și selecționarea, elementelor 
feminine trebuie să. devină, o preo
cupare principală, a tuturor an
trenorilor centrelor de copii și, 
în special, ale celor din Capitală, 
Spunem aceasta pentru că centrele 
din București s-au situat, din nou, 
în urma celor "din provincie — 
deși acestea — în general — au 
mai puține posibilități. Singurii 
reprezentanți ai Capitalei angajați 
în lupta pentru titluri au fost ju
cătorii de la „Bere Grivița" (an- 

j trenor A. Ardeleanu) și oarecum 
'ASA (antrenor V. Tulcea). Despre 
restul antrenorilor 
pot spune prea puține 
bune. Cluburile cu principalele sec
ții de performanță au avut prezen
țe nesemnificative în această com

petiție : Progresul, Voința, Con
structorul. în concluzie, se impun 
măsuri urgente organizatorice și 
tehnice pentru o îmbunătățire con
sistentă a activității centrelor din 
București. De pildă, ne gîndim la 

tnecesitatea unei noi selecții și la 
o împrospătare mai consistentă cu 
clemente noi de 8—10 ani.

Meciurile dintre primele trei 
formații masculine — la cat. 14-15 
ani — CFR Iași, „Comerțul" Tg. 
Mureș și „Bere Grivița" au fost 
de un bun nivel tehnic și specta
cular. Pot fi evidențiați sportivii

bucureșteni se 
cuvinte

DESPRE HOCHEI PE... CANICULĂ

Maoovei, Apostu (CFR Iași, antre
nor G. Simionescu), Sala, Naiftali 
(Comerțul Tg. Mureș, antrenor A. 
Vcrzar), Gheorghe, Nicolae (Bere 
Grivița) ca și unii reprezentanți 
ai centrelor conduse de antrenorii 
V. Bălan (Craiova), V. Zamfir 
(Brașov), P. Bojincă (Izvorul 
Bocșa), N. Dornic (Cugir).

Muit apreciată a fost și întrece
rea dintre finaliștii probei de sim
plu băieți (pînă la 13 ani), Naf
tali și Bobocică — detașați ca 
valoare de colegii lor de vîrstă

DE MASA'
— și care pot să lupte de la egal 
la egal cu adversarii din categoria 
superioară într-o situație similară 
se află, la fete, Monica Hariga 
(CFR Brașov), cîștigătoarea cate
goriei mici și clasată pe locul IV 
la cat. 14—15 ani. Merită men
țiuni și Nicoleta Spiridon, Livia 
Căruceru, Eva Bereckmeri — pen
tru progresele făcute — și Mari- 
lena Tomescu, Eleonora Sabău, 
Marieta Becheanu — pentru re
zultatele înregistrate.

Deși s-a marcat un progres în 
concepția ofensivă a micilor spor
tivi (topspinul și preluarea lui 
prin învăluire se execută cu su
ficient curaj ; în plus, copiii cunosc 
un bagaj amplu 
nice), acesta nu 
făcători Jocul _ __ _
folosit prea des drept un refugiu, 
iar atacul din rever (pregătitor și 
decisiv) este deficitar în compara
ție cu celelalte lovituri. Atît an
trenorii cît și forul de specialitate 
trebuie să fie conștienți de faptul 
că la instruirea copiilor ponderea 
cea mai mare o are imprimarea 
unei maniere de joc moderne, cu
rajoase, ofensive, cu execuții teh- 

de procedee teh- 
este totuși satis- 

de mijloc este

NIA !" Din piepturile lor s-a auzit 
răspunsul ce a străbătut pînă 
în orice colțișor al tribunei : 
„TRĂIASCĂ, TRĂIASCĂ, TRĂIAS
CĂ I" Bravo lor 1

Au urmat cele două jocuri de 
categoria A. Dacă protocolul pro
logului s-a făcut de bine de rău, 
epilogul a fost dezordonat. Dar, 
nici la început, nici la sfîrșit, în 
ambele jocuri n-am auzit ce a 
strigat arbitrul și nici ce au răs
puns jucătorii. Deh I Sînt seniori, 
n-au suflu I Același lucru l-am 
văzut și la etapele următoare. 
La categoria B, în meciul Meta
lurgistul București — Metalul Ba
cău, epilogul a lipsit, ca și la 
jocul Petrolul - Rapid București 
de la Ploiești sau finala „Cupei 
României" dintre echipele Steaua 
și Foresta Fălticeni. Să zicem că 
invazia pe teren a unor specta
tori indisciplinați poartă vina...

La etapa finală a campionatu
lui republican individual de box 
(de pe stadionul Republicii) nu 
toți sportivii cînd se urcau în ring

nice corecte. Rezultatul va fi ur
mărit numai în măsura în care 
el nu frîtiează dezvoltarea- tehnică 
a copilului. Mulți dintre copii sînt 
dotați — și de dezvoltarea acesto
ra va trebui să ne ocupăm ca 
atenție sporită — dar numărul 
celor cu perspective nu satisface 
încă aspirațiile noastre. Necesita
tea asigurării unei continuități co
respunzătoare în creșterea 
rațiilor viitoare impune — pe 
o parte — modificarea limitei 
vîrstă la categoria mică pînă 
12 ani și pînă la 13—14 ani 
categoria mai mare — iar pe 
altă parte — includerea probelor 
pe echipe în campionatul republi
can. de juniori, categoria 15—18 
ani.

Cu privire la desfășurarea com
petiției de la Tg. Mureș mai este 
cazul să arătăm că tinerii jucă
tori au fost supuși unui program 
prea încărcat din cauza, regula
mentului concursului (sistem turneu 
pe gjupe), aplicat în condițiile 
unui număr mare de participantă 
Cred că. va trebui să mai reflec
tăm asupra modului de disputare 
a viitoarelor întreceri ale copiilor, 
în încheiere aș vrea să spun că 
meciurile de la Tg. Mureș ne-au 
dat posibilitatea unor constatări 
utile cu privire la orientarea vi
itoare 
piilor

g.ene- 
de 
de 
la 
la 
de

a selecției și pregătirii co
la tenis de masă.

prof. ELLA CONSTANTINESCU 
antrenor federal

cajnpionii țării : cat; pînăIata ... __
la 13 ani : echipe fete : CFR Iași, 
echipe băieți: Dinamo Craiova, 
simplu fete : Monica Itariga, sim
plu băieți : Gheorghe Naftali; cat. 
pînă la 15 ani : echipe fete : Di
namo Craiova, echipe băieți : CFR 
Iași, simplu fete : Nicoleta Spiri
don, simplu băieți : Doru. Gheor
ghe.

titlul 
joace 
teren 
și o 
con-

si-

că
Si 

loc 

unde într-un minut se pot înscrie cîteva 
goluri.

— Care este părerea dv. în legătură 
cu propunerile de organizare în viitor 
a campionatului mondial ?

— Ar fl normal ca — ținînd seama de 
valoarea actuală a echipelor ce Iau parte cu 
regularitate la campionatul mondial — grupa 
A să fie alcătuită din 5 sau maximum 6 
formații. Acestea ar trebui să-și dispute 
mondial înlr-un turneu în care să se 
însă tur-retur și, dacă este posibil, pe 
neutru. în acest fel se poate alcătui 
grupă B foarte puternică, ceea ce va
tribui în mod cert la ridicarea nivelului va
loric al selecționatelor din această grupă. în 
plus, interesul publicului va crește dacă cele 
două grupe nu-și vor desfășura jocurile 
multan sau în aceeași localitate.

—■ 0 ultimă întrebare: cine credeți 
va fi viitoarea campioană mondială 
olimpică, deoarece anul viitor au 
Jocurile Olimpice de iarnă ?

— Consider că reprezentativa Uniunii Sovie
tice este cea mai bună din lume, așa că ră- 
mîne principala favorită pentru primul loc. 
Echipa noastră se va prezenta la Grenoble 
mai bine ca la Viena, pentru că tinerii intro
duși in Iot și-au făcut, ca să zic așa, „ro
dajul". Cred că avem șanse la locul secund. 
Pentru medaliile de bronz lupta este deschisă. 
Canadienii nu vor- mai fi așa de puternici 
ca la Viena, unde ar fi meritat să ciștige, 
ceea ce face ca șansele hocheiștiior suedezi 
să fie man.

Interviu consemnat de CALIN ANTONESCU

adresau cuvenitul salut publicului. 
Au făcut acest lucru doar în fi
nalul partidei, atunci cînd cîști- 
gau, aplecînd reverențios capul, 
în cele patru direcții ale ringului, 
învinșii însă i-au imitat foarte rar. 
Datoria este egală, atît pentru în
vingător cît și pentru învins 1

La turneul final al campiona
telor republicane de volei, numai 
arbitrul și jucătorii știau ce mur
murau la aliniere, după care se 
auzea cile un : „URA" sau... 
„...IASCĂ ! Ba mai mult, am auzit 
unii căpitani de echipă spunînd 
ia unele întîlniri : „Pentru noi, o 
dată, trăiască" I

în canotaj prin tradiție, la sfîr
șitul cursei, fiecare echipaj strigă : 
„Pentru echipele adverse de trei 
ori trăiască" ! iar după antrena
ment toți membrii echipajului dă
deau mîna într-o formație de cerc 
și spuneau : „MULȚAM !" Frumos 
respect reciproc. Astăzi s-a cam 
diluat obiceiul.

Inconsecvența existenței prolo
gului, și mai ales a epilogului, a 
mai apărut și la campionatele re
publicane de polo, handbal, 
rugbi. lupfe și altele.

Ne-am interesat la unele fede
rații de specialitate dacă există 
scris în anumite regulamente acest 
ceremonial. Cu regret trebuie să 
spunem că acest lucru n-a fost 
precizat decîț în „Normele gene
rale și speciale ale jocului de 
palo", ale Federației române de 
natație.

în rest, totul s-a limitat la unele 
indicații ocazionale sau la... adu
ceri aminte cum că a existat acum - 
10—15 ani o formulă generală : 
„La luptă hotărîtă și organizată 
pentru apărarea păcii — ÎNA
INTE !".

Dat fiind inegalitatea tratării 
acestor momente, uneori subapre
ciate. este necesar și oportun 
ca federațiile de specialitate 
(prin colegiile centrale ale 
arbitrilor) să asigure o rezolvare 
unitară a> acestei ceremonii 
tocolare, iar antrenorii și 
tivii să le respecte întocmai 
tru ca 
ofere 
atare" 
Este o

pro- 
spor- 
pen- 
li sespectatorilor să nu 

doar „duelul sportiv ca 
ci și prefața și postfața lui. 
cerință a eticii sociale.

CORNELIU RĂDUȚ

Dialog cu cititorii
• M. Mihăilescu, dim București, 

ar vrea să joace fotbal într-o e- 
chipă de „A", de praLerință la 
Steaua. Scrisoarea sa denotă mul
tă pasiune pentru acest sport. în 
același timp, aflăm cîteva date 
personale ale tov. Mihăilescu, d'.n 
care reiese că acesta are calități 
fizice remarcabile și o serie de 
cunoștințe tehnice. De altfel, M. 
Mihăilescu ne comunică și despre 

competițională; a 
' • “ • „re-de „raion" și

răspunde, tov. Mi- 
de 

mai

activitatea sa 
jucat îtr echipe 
giune".

Ce vă putem 
hăilescu ? Asemenea dorințe, 
a juca în echipe consacrate, 
au mii și mii de tineri, în marea 
lor majoritate sub vîrstă dv. (21 
de ani). Dar de la acest deziderat 
și pînă la realizarea lui este un 
drum lung, în care ar trebui să 
vă însoțească — neapărat — pe 
lîngă pregătirea asiduă, și talen
tul. După părerea noastră, pînă în 
prezent ați fi avut timp să vă 
remarcați, să fiți solicitat de echi
pe din prima categorie, (facă ați 
fi demonstrat calitățile pe care le 
enumerați în scrisoarea dv. Totuși, 
pentru a nu vă închide... porțile 
norocului, vă comunicăm adresa 
clubului Steaua : Calea Plevnei nr. 
116, raionul 16 Februarie. Specia
liștii clubului vor fi în măsură 
să aprecieze posibilitățile și per
spectivele pe care le aveți.

s Un cititor din Drăgăneștî 
Olt» G. Kelemen, ne invită în ar 
ceasta localitate, pentru a constata 
condițiile precare ale activității 
atletice. «La noi, se arată în scri
soare, sînt mulți tineri talentat! 
care dacă ar avea, în primul rînd, 
o pistă de atletism corespunzătoa
re, ar putea obține rezultate pro
mițătoare. Aceasta este, de altfel, 
și părerea profesorului de educa
ție fizică V. Popeșcu, care acti
vează aici Ia Drăgănești".

Mulțumim pentru sesizare și 
promitem că ne vom ocupa de 
rezolvarea problemei amenajării 
pistei de atletism de pe terenul 
de sport, pentru care — după 
cum aflăm din rîndurile primite 
— au fost alocate, mai de mult, 
fonduri.



MAESTRUL GUDJU, LA 70 DE ANI!

Iubitorii șahului din Ro
mânia îl sărbătoresc pe 
decanul lor de vîrstă, 
maestrul ION GI1DJ1I, eu 
prilejul împlinirii a 70 de 
ani. 60 din ci au fost de
dicați sportului minții !

Strălucit jucător practic, 
neobosit propagandist și 
organizator, profesorul e- 
merit Ion Gudju și-a le
gal nemijlocit numele de 
fondarea Federației inter
naționale și a Federației 
române dc șah, a desfășu
rat ți desfășoară o activi
tate prodigioasă pentru 
dezvoltarea acestui joc in 
țara noastră.

Ne facem o plăcută da-

torie urîndu-i maestrului, 
la aniversarea celor șapte 
^decenii de viață, sănătate, 
fericire, putere neștirbită 
de muncă !

Dialog John Newcombe-Ion Tiriac
Semnătura lui Ion 

Țiriac nu este un fapt 
inedit pentru cititorii 
ziarului nostru. Cam
pionul de tenis al Ro
mâniei a semnat de 
mai multe ori, în coloa
nele noastre, articole 
tehnice sau de impresii. 
Iată-1 însă acum pe 
„reporterul" I. Țiriac 
publicînd primul său 
interviu. Răspunde: 
John Newcombe — 
cîțtigătorul Wimble- 
don-ului.

— Al cîtelfa titlu 
internațional l-ai ob
ținut -acum ?

— Este prima mea vic
torie importantă în proba 
de simplu. Am mai fost 
finalist la Forest Hills, 
anul trecut, dar am pier
dut la Stolle. îl elimina
sem în semifinală pe San
tana. Am însă mai multe 
titluri la dublu (asociat 
în special cu Tony Roche): 
Wimbledon 1965 și 1966, 
Roland Garros 1967, de 
două ori în campionatele 
Australiei.

— Ești pentru 
necle „open"?

— Da. Consider că 
neele „open* (n.r. cu 
fesioniști șt amatori)

tur-

tur-
pro-

ar

Poșta magazin
VASILE TABARCEA și 

MIHAI BOCANCEA, TO- 
DIREȘTI. „La o centrare 
pe jos, în careu, mingea 
lovește terenul și rico
șează în mîna unui apără
tor. Arbitrul acordă i,ll 
metri”. Lovitura de pe
deapsă este respinsă de 
portar, dar jucălorui care 
executase lovitura, inter
ceptând mingea, trage din 
nou, mareînd de data a- 
ceasta". Golul, ca atare, 
este valabil. Lovitura de

...Și o poză cu dedicație:
„Prietenului meu Ion Țiriac și 

lui popular** — John Newcombe,
cititorilor „Sporiu- 
Wimblcdon 1967“.

Reflecții 
fotbalistice 
de sezon
mort

Acum sînt în sfârșit 
de acord cu toți cronicarii 
•și scriitorii: n-avem fot
bal. tovarăși...

@ Sînt și fotbaliști la 
înălțime. Aceia plecați 
concediu la... murrte.

& Sânt uri campion; n-am 
.„pierdut44 nici un 
duminica.

&
bare:
nor.

Mi-e vocea în 
de la răgușit

în

meci,

schi in
ia te-

De cînd nu se mai 
fotbal, doar cizmariijoacă 

mai pun... tălpi.
Ieri, pe stradă, Vă- 

2.wid un măturător i-am 
zis: ce faci măi... libero?

TIR GHEORGHIU-
Vaslui

a căzut la podea cu 3 se^ 
cunde înaintea gongului 
final. El a fost dus pe ju
mătate leșinat în cabină,’ 
unde, revenindu-și în fire, 
a aflat că fusese declarat 
învingător la... puncte.
Gongul îl salvase de 
K.O. și, cum avea mare 
avantaj, a primit decizia...

N. G. GHIMEȘ. M-ați 
pus în încurcătură ! N-am 
reușit să aflu cum este 
alimentată „flacăra olim
pică", pentru ca ea să 
■poată parcurge mii de ki
lometri fără să se stingă. 
Cînd vom fi în posesiunea 
unei documentații com
plete, vă vom răspunde.

RADU COZMA. RO
MAN. Cel mai bun loc 
pe care Pa ocupat Dinamo 
Bacău în campionat, în 
„A" bineînțeles ? Locul V, 
în ediția 1958—59, după 
Petrolul, Dlnamo Bucu
rești, steaua -și Rapid.

La 1 iulie 1966, vest- 
;germanul Georg Matern, 
în virstă de 36 ^le ani, 
a plecat din Hamburg pen
tru a efectua, pe bicicletă, 
înconjurul lumii. în mo
mentul de față, el se află 
la Hongkong, după ce a 
străbătut Elveția, Franța, 
Italia, Iugoslavia, Bulgaria, 
Turcia, Iranul, Pakistanul, 
India, Malaezia, Filipirrele 
și Tai landa. De aici, el va 
pleca în Japonia și Alaska, 
după care va străbate Ame
rica de Nord și de Sud, 
Africa și o <*arte din Eu
ropa occidentală. Firește, 
pe acolo unde îi ies în 
drum mările și oceanele, 
el nu se 
bicicletă,

Georg 
ncază ca 
respectiv

la inițierea acestei curse, 
să fie din nou cu bicicleta 
la Hamburgh. Scopul lui 
este să depășească recor
dul unui alt glob-trotter 
german care, cu 15 ani 
înr urmă, a efectuat ace
eași cursă în 2 ani și ju
mătate.

impulsiona tenisul. în plus, 
el ar demonstra că între 
aceste două categorii de 
tenismani nu există mari 
diferențe valorice. Dovada 
s-ași făcut, de altfel, prin 
primele rezultate' obținute 
de Stolle și Ralston în 
rîndul profesioniștilor.

— Ce părere ai des
pre jucătorii... români ?

— Cu tine am jucat de 
doua ori în acest an. Am 
cîștigat greu, atît la Ca
racas (7—5 in setul de-

AFORISME
„Dacă odihna nu este și 

ea oarecum muncă, atunci 
devine numaidecît plicti
seală

în linie dreaptă, satele pre
sărate de-a lungul lor, ai 
sentimentul unei țări*4.

cit și la Paris, în 
seturi. Ești un ad- 
incomod pentru ori-

cisiv ) 
cinci 
versor 
ce tenisman. Vorbesc, cum 
se spune, din experiență. 
Cu Ilie Năstase n-am a- 
vut contact direct, dar 
îi prevăd mari posibilități. 
Aș vrea să adaug că pe
rechea Țiriac — Năstase 
este, după părerea mea, 
cea mai puternică echipă 
de dublu din Europa.

•— Să ocup locul vacant 
lăsat de Stolle în fruntea 
viitorului turneu de la Fo
rest Hills, ca și in echi
pa Australiei pentru „Cupa 
Davis\

Interviu consemnat dc
ION ȚIRIAC

va folosi de... 
ci de vapor. 
Matern intențio- 
la 1 iulie 1968, 
după doi ani de

(J. RENARD) (G. CĂLFNESCU)

Pe urmele
Trei „inedite". Trei mo

mente necunoscute din 
viața proaspeților cam
pioni mondiali de floretă.

OMUL CU... MASCĂ

...Acum 10 ani pe ^Tine
retului”. Mîhai Tiu, elev 
la o școală elementară, 
venise pe stadionul de la 
Șosea pentru a urmări un 
concurs de atletism. La

FLORET1ȘT1I NOȘTJU — CAMPIONI MONDIALI

............    *T,:j

— Pe euvfntul meu, meștere, cw au lucrat în... 
i#ș4tlt! -Desen de AL. CLENCW

„Muntele inspiră sim
țiri grandioase. Cînd vezi 
văile și cîmpiile ântinzîn- 
du-se la picioarele tale, 
-drumurile șerpuind, ori,

„Unde este coborîșul mai 
ușor, e urcușul mai 
greu".

(LEONARDO DA VINCI)

„mușchetarilor" noștri
terminare, la îndemnul u- 
nuia dintre prietenii săi, 
a intrat alături, în sala de 
scrimă. Din curiozitate.

Restul amănuntelor inte
resează mai puțin. Fiindcă 
din clipa în care a intrat 
pe ușa sălii de scrimă, 
Țiu a și făcut... priză cu 
floreta. După primul con
curs de verificare, pe care 
l-a eîștâgat, antrenorul Pa- 
nescu i-a oferit în dar o 
mască. „Să-ți poarte no
roc, Țiule". Mihai n-a lă
sat-o la vestiar, ca cei
lalți. A plecat cu ea acasă. 
Iar peste noapte, pentru 
mai multă siguranță, o ți
nea sub... pernă, 
ținut luni de zile, 
dată, într-o seară, 
prins mama 
asta, Mihaî ?“ Țiu 
tut să răspundă, n-a fost 
în stare să dea o explica
ție. Lucrurile s^au lămu
rit abia a doua zi, la școa
lă. De atunci, mama lui 
Mihai Țiu este nelipsită 
de la concursurile băiatu
lui ei...

Asta a 
cînd o 

l-a sur- 
„Ce-i 

n-a pu-

CU JUMĂTĂȚI
DE LAMĂ...

prin 
1955. Ionel Drîmbă și iuliu 
FaJb erau prieteni nedes- 
părțițî. Împreună mergeau 
după-amiezile la tenis (pri
ma lor pasiune) și tot îm
preună făceau scrimă, sea
ra, la „Stăruința”. Floretă. 
Dar nu floretă cu lame 
obișnuite. Mai miilt niște 
cioturi. Le căpătaseră de 
la sportivii mai mari. Po
vestea cu cioturile de flo- 

l retă ajunsese să o cunoas- 
I că tot orașul. Și, desigur,

...La Timișoara,

să facă^haz. La tenis, cînd 
erau întâlniți, cei doi spor
tivi erau necontenit luați 
în derîdere. „Vom mai sta 
de vorbă" le răspundea 
tuturor ambițiosul Iuliu. 
„Să vedem noi cine va 
ride la urmă".

Azi, floretâștâ eonsacrați, 
campioni ai lumii, Drîmbă 
și Falb n-au uitat de te
nis. îi practică complimen- 
tar. Au uitat -definitiv 
șicanele ce le îndurau 
Timișoara... Ambiția 
fusese mai puternică.

PRIMUL ASALT 
LA ȘASE ANI !

de 
la 

lor

eroi 
Mure- 
mulți 

A luat 
vîrsta

la 11 metri a fost acoftiată 
însă GRATUIT, întrucît a 
lipsit elementul Intențio
nal. Personal, dacă aș 
fi arbitru de fotbal, n-aș 
acorda „henț în careu" 
decît atunci cînd un apă
rător ar opri cu mîna, in 
extremis, o minge ce se 
ducea în poartă. Altfel, 
nu ! Dar, cum n-am de 
gînd să devin arbitru, e- 
chipele-gazde au toate mo
tivele să răsufle 
Pot conta și în 
Itor, Ia nevoie, 
henț în careu

MARCEL 
BRĂILA.
canu, portarul Rapidului, 
a împlinit la 10 mai 21 de 
ani. Coechipierul său, Ni- 
colae Lupescu, are 27 de 
ani.

ION BRADU, FĂGĂRAȘ. 
Situația pe care ne-o pre
zentați ca pe o fantezie, 
cerîndu-ne însă să vă 
spunem care este rezolva
rea 
ivit

PETRE GRECU, VARA- 
DIA DE MUREȘ. 1) Nu 
se știe încă cine ne va re
prezenta în „Cupa orașelor 
tîrguri”. „Cred că aceasta 
ar trebui să fie neapărat 
echipa mea favorită. Uni
versitatea Craiova". Dacă 
garantați că ajunge în fi
nală, pun eu o vorbă 
bună pentru ea la F.R.F.! 
2) Fotbalistul Ion Motroc 
este asistent la T.’C.F.

MARIN BADES CU, 
TEȘTI. Doina 
-este recordmana
ori
400 
scrie

PI-
Bădescu 

_ _ de juni-
a țării la proba de 

de metri. Ii puteți 
pe adresa clubului

ei 
o

ușurate, 
sezonul vi- 
pe z cîte un 

!
POPESCU, 

Necula Rădu-

regulamentară, s-a 
dată și în realitate.

Intr-un meci de amatori 
disputat în Anglia, unul 
dintre boxeri, J. Parsons,

La conferința de presă 
care a avut loc, zilele tre
cute, la sediul Uniunii Zia
riștilor, Sir Stanley Rous, 
președintele F.I.F.A., a fă- 
eut o scurtă expunere cu 
privire la această mare or
ganizație sportivă la care 
sînt afiliate 133 de țări.

Pentru a ilustra presti
giul de care se bucură fo
rul suprem al fotbalului 
mondial, Stanley Rous, pa- 
rafrazînd cele spuse de

Harold Wilson, primul mi
nistru al Angliei, la ban
chetul de închidere a cam
pionatului mondial de fot
bal, a folosit următoarea 
butadă :

«— Prima acțiune pe care 
O fac noile state imediat 
ce îșî cuceresc indepen
dența este cererea de pri
mire în O.N.U. Cea de a 
doua : cererea de afiliere 
la ...F.I.F.A.

...Dintre cei patru 
la floretă, Tănase 
șanu are cei mai 
ani de scrimă : 21. 
primele lecții la
de... 6 ani. Acum, a ajuns 
și el în postură de maes
tru, pregătind la „Viitorul" 
copii care, ca și el, desci
frează 
de ia

tainele floretei încă 
vîrsta preșcolară...

momente inedite din 
noilor campioni 

Toate 
același 
nestin- 
îmbră-

Trei
viața 
mondiali la floretă, 
sînt Străbătute de 
fiion, al PASIUNII 
se pentru sportul
țtșat. în fond, nu aici -stă 
ascunsă cheia succeselor ?

TWERiU STAMA

Rapid : Buourești, șoseaua 
Giu Iești nr. 18, raionul 
Grivița Roșie. Dat fiind că 
vă cheamă tot Bădescu, 
veți avea, probabil, prio
ritate la răspuns !

ANDREI POOJESCU, 
BUCUREȘTI. Ne puneți 
două întrebări : 1) Ce vîrs- 
tă are Emil Dumitriu ? 

2) De ee a jucat slab în 
ultimele meciuri ? La 
prima întrebare vă răs
pund eu : 25 de ani (îi îm
plinește 
La a 
poate că

HORIA 
BUCUREȘTI. . 
pionatului” este prea lung 
și are prea 
vențe“ bune, 
mai reușită 
spectacole" : 
Rapid a ieșit 
rată din ÎNCURCĂTURĂ 

a campie- 
gustat la F'ăl- 

din IERBURI A- 
Foresta netezind 
•echipei Iui Uon- 

PE GHEAȚA SUB-

la 5 noiembrie), 
doua întrebare, 
vă răspunde el !

PANAITOPOL, 
.Filmul cam-

;.sec- 
pare 

— în
ce

puțin-e 
Ni se 
„Cupa

După
cu fața cu-

BLESTEMATA 
natului, 
ticeni 
MARE, 
drumul 
s-tantân
ȚIRE pînă la cucerirea ce
tei de a E-a „Cupe”. Cupa 
s-a dovedit si anul acesta 
SOȚIE FIDELA pentru 
Steaua, care a reușit sâ 
arate că Foresta este O- 
MUL FĂRĂ PAȘAPORT 
în finală. Deci, in FINALA 
BUCLUCAȘA de anul a- 
Cesta. 'BĂIEȚII DE LA 
TONOMAT, ai lui Ilie 
Savu, au rămas c-u FERI
CIREA IN TRAISTA.

ION POȘTAȘU
Ilustrații : N. CLAUDIU

DOI PAVLOVICI.^

Cornel Pavlovici, unul dintre cei 
mai discutați fotbaliști ai noștri, 
și-a încheiat „exilul" la Tg. Mu
reș, întoreîndu-se în Capitală. Pa
sionalii susținători ai 'echipei A.S.A., 
echipă care readuce după zece ani 
orașul mureșean în prima catego
rie -a țării, ar ii fost ‘gata să-i »ri-

dice... o statuie. Ca lui Ovidiu la 
Tomis !

Optimist, volubil, spiritual (cali
tăți pe care unii au fost tentati 
să le confunde cu neseriozitatea), 
„Pavea" are qlnduri și proiecte 
mari. Golgeterul categoriei B vizea
ză din nou echipa națională.

— Unde ai să joci ?
— Știu eu ? Aș vrea la Rapid. Pe 

postul cu nr. 10.
Indiscutabil, o echipă cu Dumi- 

triu, Ionescu și... Pavlovici ar fi 
un subiect copios de discuții pen
tru iubitorii fotbalului.

„Culisele" afirmă că Pavlovici 
este „bun legitimat la Progresul". 
Alții, din informații „precise", de
țin știrea cum că el „va juca la 
Dinamo". Personal, cred că-1 voi ve
dea, totuși, îmbrăcînd tricoul Stelei.

— Se spune că ești eam — nu te 
superi — ușuratec, Comele !

— Eu ? Eroare ! Sînt tată de co
pil. Alexandru-Orlando al meu a îm
plinit un an și nouă luni, este te
ribil de scump și adoră mingea de 
fotbal.

'Ca să ne dovedească, Pavlovici 
scoate portofelul, caută intr-un teanc 
de fotografii și ne-o dă pe aceasta. 
O publicăm cu cea mai mare plă
cere. Iată-i pe cei doi Pavlovici.

V. CHIOSE



Vă prezentăm pe primul 
tenisman al Iugoslaviei
Nikola Piliți
Tenisul iugoslav, care și 

trecut a produs jucători ce
lebri ca Puncec, Palada, Mitici, 
are astăzi un strălucit repre
zentant în persoana lui Nikola 
Pilici. „Stîngaciul“ din Split 
și-a majorat, considerabil, nu
mărul învinșilor, din rîndul 
cărora nu lipsește acum aproa
pe nici unul dintre tenismanii 
clasați pe primele locuri din 
lume. In acest an, după o suită 
impresionantă 
Iici aspiră în 
locul deținut 
maghiarul I. 
clasat dintre

Nikola Pilici este de trei ani 
campion al Iugoslaviei, succe- 
dînd partenerului său de în
treceri Bora Iovanovici. De 
aceeași vîrstă (27 de ani), cei 
doi fruntași ai tenisului iugo
slav au avut ascensiuni dife
rite. La început se afirmase 
Iovanovici, dar cu fiecare an 
Pilici s-a apropiat de el tot 
mai mult, întrecîndu-1 în cele 
din urmă.

Principala armă a lui Pilici 
este acel serviciu-bombă care-1 
face temut de orice adversar. 
Are. de asemenea, o tehnică 
bună care-1 permite să se a- 
dapteze oricărei situații. Des
pre lovitura de serviciu a lui 
Pilici, Jack Kramer spunea 
după ultimul „Circuit al Ca
raibilor” că este „...un atu su
ficient pentru a cîștiga orice 
meci, fie și 
bledon”.

Pilici n-a 
Wimbledon, 
pînă în semifinale, unde a fost 
Învins după o luptă acerbă 
(9-7. 4—6, 6—3. 6-2) de John 
Newcombe, cîștigătorul turneu
lui (pe Newcombe. însă, ii în
vinsese net pe zgura de la 
Roland Garros, în sfert de fi
nală : 6—4, 6—3, 6—2). Să mai 
amintim că Pilici a fost cel

de succese, Pi- 
mod justificat la 
anul trecut de 
Gulyas, primul 

europeni.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ DE LA MONTREAL

ROMÂNIEI S-A CALIFICATLA FLORETA FETE, ECHIPA
In întrecerile finale LOCURILE 3-4PENTRU

DE SUD’* LA FOTBAL
,Tour de I’Avenir'

a 
tn 
in

Turul Franței44
continuă...

La Santiago de Chile, înlr-un meci 
„Cupei campionilor Americil de Sud", la 
Lima (Peru) a învins cu scorul de 1-0 
(Chile).

IN „CUPA CAMPIONILOR AMERICI1

Servește Pitici!...

Participantii la cel de al 54-lea 
Tur ciclist al Franței își continuă 
cursa sub impresia puternică lăsată 
de tragicul accident suferit de ru
tierul englez Tom Simpson. Ei au 
păstrat un minut de reculegere la 
startul celei de a XlV-a etape, Car- 
pentras—Sete. Nici unul dintre li
derii cursei n-a atacat în această 
etapă, desfășurată într-o alură voit 
înceată, iar la capătul celor 201,500 
km, la intrarea în orașul Sete, plu
tonul a frînat pentru a lăsa să trea
că înainte pe cel mai tn vîrsiă din
tre componcnții echipei Angliei, ci
clistul Barry Hoban. El a parcurs 
distanța în timpul de 61113:58.

Nici o schimbare nu s-a produs 
în clasamentul general. Continuă să 
conducă Roger Pingeon, urmat de 
Eetort la 4:05. Jimenez la 5:00. 
Balmamion la 5:48, Gimeno Ia 
6:00.

Tn cea de a doua etapă din com
petiția amatoare „Tear de !’Aren:-“ 
(Nîmes—Sete, 118 km) victoria 
revenit olandezului I.eo Duydam 
2 h:53:ll. Tricoul galben este 
posesia italianului Giacone.

Joi, pe planșele Centrului spor
tiv universitar din Montreal au în
ceput întrecerile pe echipe la flo
retă fete. Cele 12 formații însori
se au fost împărțite în patru grupe. 
Reprezentativa țării noastre a făcut 
parte din grupa B. Ea a întîlnit 
formațiile S.U.A. și R.F.G., pe care 
le-a întrecut cu 11—5 și respectiv 
cu 9—3. Astfel, echipa noastră s-a 
calificat în sferturile de finală unde 
a întîlnit din nou formația R.F.G. 
Floretistelc noastre, făcînd dovada 
unei certe superiorități, au învins 
la un scor concludent (9—4). Alte 
rezultate din sferturile de finală: 
Ungaria — Polonia 9—2, Italia — 
Anglia 9—5, U.R.S.S. — Fran
ța 9—3.

In semifinală, formația țării 
noastre a întîlnit echipa Ungariei, 
de care a fost învinsă cu 4—9. Tot 
în semifinală s-au mai întîlnit for
mațiile U.R.S.S. și Italia. Scor: 
9—5 pentru U.R.S.S. Deci, în fi
nală, se întîlnesc pentru locurile 
1—2 U.R.S.S. și Ungaria, iar pen
tru locurile 3—4 România și Italia.

Avînd în vedere faptul că echi
pa țării noastre a întrecut în repe
tate rînduri formația Italiei, spe
răm ca și de data aceasta ea să 
facă dovada unei bune pregătiri și 
să urce pe podium.

Proba de spadă a fost cîștigată 
de Nikancikov (U.R.S.S.) urmat 
de Kriss (U.R.S.S.) și Trost (Aus
tria).

finala de la Wim-

ajuns în finală, Ia 
dar s-a calificat

care l-a eliminat pe Roy Emer
son, la Wimbledon, Intr-un mo
ment cînd australianul Încerca 
să-și recîștige supremația în 
tenisul mondial.

Adversari în concursuri, Pi- 
lici Și Iovanovici colaborează 
la alcătuirea unei excelente 
echipe de dublu, una dintre 
cele mai bune din lume. îm
preună, s-au afirmat încă tn 
anul 1962, cînd au fost Ana
liștii probei de dublu de la 
Wimbledon. Succes completat 
de multe altele, în mari turnee.

GH. GLISICI

Omul de care se teme
Don Schollander

Va reuși oare Don Schollander, 
acum în vîrsiă de 21 de ani, să 
reediteze la J.O. din Mexic trium
ful său de la Tokio ? Iată o în
trebare la care este foarte greu 
de dat un răspuns. Deținătorul a 
4 medalii de aur de Ia ultima edi
ție a J.O. are acum mulți rivalii

SE POATE! I
Un cititor din Brașov ne în

treabă cum poate fl omologat 
ca record mondial rezultatul de 
88.6 sec realizat de ștafeta Uni
versității California de Sud, în 
proba de 4x110 yarzl, din mo
ment ce în componenta el a 
test șl jamaicanul Miller ? Este, 
într-adevăr, • situație puțin obiș
nuită. dar regulamentul Interna
tional de atletism nu prevede 
obligativitatea pentru tetl compo- 
nentll unei echipe de ștafetă să 
fie din aceeași tară. SI. din mo
ment ce 
Uzat nu 
tlonală. 
club, a 
are studentl din diferite țări) e 
limpede că noul record mondial 
întrunește toate condițiile pentru 
a fl omologat.

un record poate fl rea- 
numai de e echipă na- 

cl șl de formația unul 
unei universități (care

I
I
I
I

TINERELE NOASTRE VOLEIBALISTE,

14 (prin telefon), 
feminină de volei

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE IN CEHOSLOVACIA
URCHLABI, 

Reprezentativa 
(tineret) a României a susținut joi,
în localitate, al doilea meci cu se
lecționata similară a Cehslovaciei, 
de care dispusese, miercuri la Na- 
chod, cu 3—0. Echipa tinerelor vo-

leibaliste românce, pregătită și con
dusă de antrenorii Gh. Bodescu și 
V. Papuc, a terminat și de această 
dată învingătoare cu 8—1 (14, 11, 
—6, 10). Cele mai eficace jucă
toare din echipa română au fost 
Zaharcscu, Popa și Klein.

I Spania - U.R.S.S. 2-0 in „Cupa Davis"
î BARCEIONA, 14 (Agerpres).
1 Spania — U.R.S.S., prima finală a

I
I« Ceti de a doua finală, Republica Sud-Africană — Brazilia, este 

programată la Durban, în zilele de 20, 21 și 23 iulie.

— A început întîlnirea de tenis 
zonei europene din „Cupa Davis*, 

în meciul de deschidere, M. Santana a dispus de sovieticul T, Lejus 
cu 6-3, 6-4. 6-1. Al doilea joci J. Gisbert — A. Metrevell 3-6, 2-6, 
6-3, 7-5, 6-2.

BIKILA ABEBE VIZEAZA AL TREILEA TITLU OLIMPIC, 
DE MEXICOLA CIUDAD

De curînd. am avut 
prilejul să stau de vor
bă cu celebrul alergător 
de maraton Bîkila Abebe, 
de două ori campion o- 
limpic. Abia își termi
nase obișnuitul antrena
ment pe 20 km, pe care-1 
efectuează cu strictele de 
patru ori pe săptămînă. 
Tn timp ce Bikila se o- 
dihnea. întins pe șez
long. l-am pus cîteva 
Întrebări :

— Cum vă antrenați 
tn această perioadă a 
inului ?

— De obicei, mă scol 
'a 5.30 dimineața și fac 
mtrenamente in pădure, 
ireînd
nuntele Intoto, in apro
pierea 
ocuința. Uneori, fac a- 
•est antrenament pe șo- 
ea. El durează, exact o 
vă și este prevăzut de 
>atru ari în programul 
neu săptămînal.

sînt totdeauna
1 birou.

— Care este

zent activitatea dv. corn- 
petițională ?

— Anul trecut am a- 
lergat două curse 
importante: 
de 
la

mai 
maratonul 

la Madrid si cel de 
Seul. în primul am

vederea startului la în
trecerile de la Ciudad 
de Mexico ?

— Fiind originar din- 
tr-o (ară cu profil mun
tos, consider că sînt de 
la început suficient acli-

Corespondenta
din Addis-Abeba

cronometrat in

și coborînd pe

căruia îmi am

fost
2h20:02,6 iar in cel de al 
doilea cu 2 h 17:12,2. Am
bele curse le-am cîști- 
gat fără multă dificul
tate. în acest an, după 
maratoanele de la Bos
ton și cel din Grecia, 
mai am 
pa rea la 
Japonia, 
dețl, nu
competițional 
cărcat, 
misesc forțele pentru a- 
nul viilor la Olimpiadă.

— Cum rezolvați pro
blema aclimatizării In

în plan partici- 
un maraton în 
După cum ne
am un program 

prea în-
cdlci îmi econo-

La ora 
prezent

în pre-

in- 
tn

matizat. Așa că nu 
tenționez să descind 
orașul viitoarelor Jocuri 
Olimpice decît cu o săp- 
fămină înainte de start, 
îmi va fi de ajuns pen
tru a mă prezenta în 
cele mai bune condiții, 
la întrecere.

Bîkila Abebe !... Nu este 
numai o dorință, ci si o 
certitudine. Sînt convins 
că îmi voi apăra cu suc-

— Cine credeți că va
urca pe podiumul de
premiere la Ciudad de
Mexico ?
- Pe prima treaptă,

ces titlul de campion 
olimpic, cucerit pentru 
prima oară la Roma, in 
1960, și apărat la Tokio, 
în 1964. Pe celelalte 
trepte ale podiumului de 
premiere cred că voi 
avea vecin pe Toru Ter- 
rasawa și Kenyi Kimi- 
hara, cei doi japonezi 
care se arată din ce in ce 
mai buni în lunga în
trecere a maratonului.

— Ce faceți ca să vă 
mențineți în formă ?

— în primul rînd duc 
o viață cumpătată, cum 
se spune, o „viață spor
tivă"... Apoi tmi urmez 
cu grijă programul de 
antrenament și ascult 
indicațiile antrenorului.

Am mulțumit 
campion pentru 
șurile primite 
urat noi succese
cu kilometrii clasicei a- 
Icrgări de mare fond.

mai tineri decît el. care 
mai puternic la ultimele 
cursuri.

Unul dintre aceștia, și 
ora actuală pe lista „concurenților' 
lui Don Schollander, este 
Spitz, membru ai 
din Santa Clara, 
tainele măiestriei 
celebrul antrenor 
„Don Schollander, 
natației americane, 
Jocurile Olimpice de la Tokio, 
teme de tînărul Mark Spitz' 
declară antrenorul Haynes, 
schimb, elevul meu, Mark, 
foarte calm și liniștit, preocupîn- 
du-se la ora actuală mal 
acele cronon-.etrului decît 
versa ri“.

Cine este Mark Spitz ? 
cînd avea numai 13 ani, s-a vorbit 
pentru prima oară despre acest 
mare campion în devenire. Cu 
ocazia unui concurs desfășurat la 
San Mateo (California) ei reali
zează 1:03,0 pe 100 yarzi fluture. 
Tinînd seama de virsta lui Spitz 
și de faptul că acesta era la pri
mul concurs de anvergură, rezul
tatul a atras atenția specialiștilor, 
în frunte cu George Haynes, care 
avea să-i devină antrenor.

In 1965, Mark Spitz se afirmă 
intrind în echipa dc ștafetă a Clu
bului Sania Clara. In proba de 
ștafetă 4X200 m liber el inoată 
în formație cu Luis Nicolao, Kim 
Kummings și Gregg Buckingham 
ocupind cu rezultatul de 8:06,5 lo
cul doi după celebra echipă alcă
tuită din Don Schollander, Dick 
Roth. Mike Wan și Garry liman 
(8:04,6). Un an mai tîrziu, succe
sele luj Mark Spitz se amplifică. 
Devine campion al S.U.A. în proba

contînd pentru semifinalele 
fotbal, echipa Universitarii» 
(1-0) formația Colo
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In 1963,

de 100 m fluture cu 58,1 și face 
parte din echipa care cucerește 
primul Ioc in ștafeta de 4X 200 m 
liber cu timpul de 7:56.0 (Gregg 
Buckingham, Mark Spitz, Don 
Schollander, Kim Kummings). Dar 
talentul tinărului initiator nu 
manifestă numai in probele 
distanțe scurte. Anul trecut. 
Los Angeles, el parcurge 1500 
in 16:59,0.

Anul acesta a început, pentru 
recordmanul de 17 ani, sub ceic 
mai bune auspicii. Devenit deți
nător al recordului lumii pe 400 ni 
liber (4.08,8), el ciștigă proba de 
100 m fluture de la Bremen cu 
57.0, iar recent, la Sania Clara, 
corectează recordul lumii pe 
ceasta distanță (56,3).

In prezent, nici Mark Spitz nu 
știe la ce probe va concura Ia 
itoarea ediție a J.O. Dar pentru 
adversarul lui Don Schollander un 
lucru este aproape sigur: el nu se 
Va mulțumi la J.O, din Mexio 
doar cu o singură medalie de aur.,
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ȘTIRI - REZULTATE - ȘTIRI
OSLO. — tn ziua a doua a concursului International 

sportivul cehoslovac Ludvik Danek a cîștigat proba de atletism de la Oslo, 
de aruncarea discului

marelui 
răspun- 

șî i-am 
în lupta

SORA GIARSO
Addis-Abeba, Iulie.

cu 59 85 m, iar compatriotui său Josef OdlozIlVa clasat pe primul loc în cursa 
217 •54no'£JU ‘S,™1 /«erTSA8<7s,^'te»nA3zultate : 200 m - K?nos (Cehoslovacia)

Johansson (SuedTa/w m. ’ : 800 m ~ Mothers (Canada) 1:50,0 ; înălțime

~ internațională de tenis pe echipe „Cupa Mării
desfășurată Ia Sopot, a fost cîștigată de selecționata Poloniei, care 

în finala a dispus cu 2—1 de echipa Cehoslovaciei.

MOSCOVA. — Antrenorul reprezentativei sovietice de fotbal. Mihal rafcu- 
șln, a stabilit echipa care va întîini duminică Ia Tbilisi selecționata Greciei 
In cadrul campionatului european. Iată formația U.R.S.S. : lașin, Afonin Pa- 
lomov, Amelkin, Hurtilava, Voronin, Sabo (Medved), Cislenko, Malafeev, 
Strelțov, Bîșeveț. ,

BELGRAD. — După 5 runde. în turneul internațional masculin de șah de 
'a Manbor. conduc iugoslavii Matuiovici și Janoscvici cu cîte 3'h puncte II 
urmează Reshevsky, Mușii, Ivkov și Robatsch cu cite 3 p, Unzicker cu 2'/» p.

PARIS. — Cu prilejul lucrărilor Adunării generale a Federației internațio
nale de tenis, care au avut loc la Mondorf-les-Bains, Giorgio de Ștefani (Ita
lia) a fost ales președintele acestui for. Dintre hotărîrile luate cu acest prilej, 
cea mal importantă privește respingerea proiectului de organizare a turneelor 
„open“ (deschise amatorilor șl profesioniștilor).

COPENHAGA. — Rezultate din concursul internațional de înot de ta 
Copenhaga : 200 m liber — stern (Izrael) 2:08.5 ; 400 m liber — Larsson (Suedia) 
4:24.5; 100 m liber — Seibold (R.F.G.) 57,5; 100 m liber feminin — Tobis
dzrael) 1:06,2.
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