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în prima zi ia Balcaniadei de tenis

Reprezentativele României și Greciei 
au debutat victorioase

— Azi intră In joc și echipa Iugoslaviei —
Contrazicîndu-se la interval de nu

mai cîteva ore, ziua de ieri, pornită 
pe... ploaie, ne-a oferit totuși satis
facția unei însorite deschideri festive 
a Balcaniadei. Aliniate pe terenul 
central al parcului sportiv Progresul, 
cele cinci reprezentative care-și 
dispută titlul de campioană balcanică 
în a VIII-a ediție, s-au prezentat în 
formații complete, gata de start.

La cîteva minute după aceasta, pe 
același teren, am fost martorii pri
mului schimb de mingi oticial al 
întrecerii. Onoarea a revenit cam
pionului nostru, maestrul emerit al 
sportului Ion Țiriac, care și-a trimis 
puternicele lovituri de serviciu în 
careul jucătorului nr. 1 bulgar, 
Ranghel Ranghelov. A început me
ciul România — Bulgaria...

Deși nu. a fost solicitat din plin, 
Țiriac a dat dovada întregii game a 
posibilităților sale, reușind adesea

Tinerii rugbiști de la Rapid 
învingători în al doilea meci 

susținut In Cehoslovacia 
în cadrul turneului întreprins în 

Cehoslovacia, echipa de rugiți (ju
niori) Rapid București a susținut 
două partide. Tinerii rugbiști bucu- 
reșteni au învins cu scorul de 23—3 
(14—0) echipa Spartak A.Z.K. l’ra- 
ga și au terminat la egalitate 6—(> 
eu echipa Sokol, recent promovată în 
prima categoric a campionatului 
cehoslovac.

mingi pe cît de eficace, pe atît de 
spectaculoase. Primul tenisman al 
tării este în bună dispoziție de joc, 
folosește cu mult aplomb avantajul 
serviciului, dirijează cu adresă lovi
turile, din toate pozițiile. Ranghe
lov a încercat să contracareze min
gile adversarului, în special prin pu
ternice lovituri de pe dreapta. In 
setul doi, el a opus o dîrză rezis
tență, ceea ce nu l-a împiedicat în
să pe campionul român să se dis
tanțeze. Țiriac ciștigă net, în trei se
turi: 6-1, 6-3, 6-2.

Simultan, pe al doilea teren cen
tral, Tlie Năstase trecea tot atît de 
ușor de primul său adversar, Țvetan 
Țolov. Tînărul nostru reprezentant, 
s-a orientat bine în condițiile vîn- 
tului puternic de ieri, folosind lovi
turi tari, cu care și-a depășit de 
cele mai multe ori adversarul. Te- 
nismanul bulgar s-a arătat în pro
gres față de evoluțiile sale ante
rioare la noi în țară, dar nu a pu
tut face față jocului mai subtil al 
învingătorului său. Scor: 6-2, 6-2, 
6-3 pentru Ilie Năstase, care... săr-

Echipa României, deținătoarea trofeului balcanic la ultima ediție, în timpul 
festivității de deschidere. Foto : Vasile Bageac

bătorea în aceeași zi împlinirea a 21 
de ani I

Cei doi jucători fruntași ai tării 
au făcut apoi o adevărată demons
trație de virtuozitate în partida de 
dubiu, susținută în compania perechii 
bulgare Ranghelov-Ghenov. Deși Ți
riac și Năstase n-au avut în față 
adversari de forță apropiată lor, ei 
au demonstrat un bogat program de

RADU VOIA 
NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 4-a)

SELECȚIONATA
ARGEȘ-MOTOR GORLITZ
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Cicliștii juniori in intrcccrc
Sîmbătă și duminică 

se desfășoară pe șosele
le din împrejurimile 
orașului Constanța cea 
de a V-a etapă a com
pel iț iei „Cupa regiuni
lor “. La întreceri parti
cipă reprezentativele de 
juniori ale regiunilor 

Galați. Ploiești. Brașov, 
Mureș-A.M.» Cluj, Do-

brogea și aceea a ora
șului București. Sînt 
programate două probe, 
o cursă de fond pe 30 
km și o întrecere pe 
circuit (50 km).

înaintea acestei etape 
în clasamentele generale 
conduc Cristian Tudo- 
ran, din echipa regiu
nii Galați (triplu cam

pion republican pe fl
ees l' an) și reprezenta
tiva orașului București, 
întrecerile vor constitui 
și un important criteriu 
de verificare în vederea 
alcătuirii lotului de ju
niori care va participa 
la apropiatele întîlniri 
internaționale.

PITEȘTI 19, (prin telefon). Tn 
continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră, echipa de 
box Motor Gorlitz (R. D. Germană) 
a susținut marți seara, pe ringul 
instalat în Parcul Argeș din loca
litate, o nouă partidă amicală. Oas
peții au primit replica selecționa
tei regiunii Argeș, de care au fost 
întrecuți cu scorul de 11—9. La gală 
au asistat 2 500 de spectatori. S-au 
disputat doar șapte partide, deoa
rece oaspeții n-au avut reprezen
tanți la două categorii de greutate, 
iar localnicii la una.

REZULTATE TEHNICE. Muscă: 
Kirst b.p. N. Manea ; cocoș : Gh. 
Badiu b.p. Eich; cocoș: Geilch b. ab. 
2 I. Urluiescu : semiușoară : I. Voi- 
cilă (care a fost considerat cel mai 

tehnic pugilist al reuniunii) 
b.p. Kiibe ; ușoară : Doring 
egal cu I. Vișlnescu ; semi- 
mijlocie: Franz b.p. A. Pi- 
țigoi ; grea : I. Ivan b.p. 
Steinborg.

Turneul international 
de sah de la Brasov ? »

BRAȘOV, (prin telefon). 
Lupta continuă să fie foarte 
strînsă în turneul internațio
nal feminin de șah. Diferen
țele minime din clasament fac 
nesigure pozițiile ocupate de 
jucătoare, fiecare victorie sau 
înfrîngere provocînd serioase 
modificări. Cum, de altfel, s-a 
și petrecut în runda a 6-a, 
cînd Keller-Hermann a cîști- 
gat un punct foarte prețios 
la Wreeken, iar Reicher a pier
dut (cu albele) la Jurcinska. 
Celelalte două partide încheiate 
(Malypetrova—Teodorescu și 
Baumstark—Veroczi) au fost 
remize, în timp ce întîlniri'c 
Jianu—Polihroniade și Tro- 
janska—Belaveneț s-au între
rupt.

în trei partide neterminate 
din rundele anterioare a fost 
consemnat rezultatul de re
miză : Wreeken—Trojanska, 
Jurcinska—Teodorescu și Wre
eken—Reicher.

în felul acesta, după 6 
runde, pe primul loc în cla
sament a revenit Keller- 
Ilermann cu 4 puncte, Ea este 
urmată de Polihroniade 3l/2 
(1), Malypetrova 31/;, Jur
cinska și Veroczi 3 (1), Wre
eken 3, Belaveneț și Teodo
rescu 2i/2 (1), Reicher 2,/2.

C. GRUIA — coresp. 
principal

D. ȘTEFANESCU și
I. ONICEL-coresp.

Șahiștii români in turneul » »
final al campionatului 

mondial universitar
Echipa masculină de șah a 

României s-a calificat pentru 
turneul final al campionatu
lui mondial universitar, care 
se desfășoară la Harrachow 
(Cehoslovacia). în ultimul 
meci din preliminarii ei au 
învins cu 21/:—lVs echipa 
Cubei. S-au mai calificat for
mațiile S.U.A., U.R.S.S.,
R.D.G., Bulgaria, Cehoslova
cia, Danemarca, Anglia. iu
goslavia și Ungaria sau El
veția.

Cabana Plaiul Foii

Unul din momentele decisive ale pasionantei probe de caiac 4 fond, cîștigata de echipajul nostru format din Artimor, D. Iva
nov, Terente, Calenic. loto: P. Romoșan

Valorile unui succes de prestigiu
De 13 ori sportivii români, 

au urcat primii podiumul de 
la Snagov! Succesul ne-a 
bucurat, desigur, prin nota 
categorică, prin dimensiuni, 
dar mai ales prin maniera în 
care a fost obținut. Intr-ade
văr, a fost o îneîntare și — 
de ce n-am spune ? — un 
prilej de mîndrie să urmărim 
evoluțiile sportivilor noștri în 
întrecerile de sîmbătă și du
minică. Ne-au demonstrat, ca 
și altă dată, nu numai măie
strie, o valoare ridicată, ci 
și acea pasiune, dîrzenie și 
dăruire cu care ne-am obiș
nuit și care explică în mare 
măsură îmbunătățirea continuă 
a performanțelor în aceste

două ramuri ale sporturilor 
nautice.

Cea de-a X-a ediție a „Re
gatei Snagov44 a aliniat la star
tul celor 16 -finale, sportivi din 
zece. țări. Printre adversari — 
așa cum subliniam și în cro
nica competiției — o serie de 
latireați olimpici, mondiali și 
europeni, precum și cîțiva alți 
sportivi valoroși care... aspiră 
la acești lauri. Ar fi însă gre
șit să comentăm comportarea 
caiaciștilor și canoiștilor noș
tri exclusiv prin prisma nu
mărului marc de echipe parti
cipante și a prezenței unor 
adversari de valoare.

Trebuie să precizăm că de 
la actuala ediție a „Regatei 
Snagov44 au lipsit unele echi

pe reprezentative foarte bine 
cotate pe plan internațional 
(Ungaria, Polonia, Danemar
ca). Și să arătăm, de aseme
nea, că unele țări au fost re
prezentate la Snagov de gar
niturile secunde (R.D. Ger
mană, Bulgaria), sau numai la 
unele probe (Cehoslovacia).

Stabilind astfel valorile reale 
ale adversarilor nu diminuăm 
cîtuși de puțin rezultatele ob
ținute de reprezentanții noș
tri. Dimpotrivă, credem că 
așa vom putea să apreciem 
mai bine un succes de pres
tigiu ! Aceasta, pentru că nu 
avem în vedere numai locurile 
ocupate ci — în primul rînd 
— timpii stabiliți atît de în
vingători cît și de ceilalți

sportivi români care intră în 
vederile selecționării pentru 
campionatele europene din luna 
august.

In această ordine de idei, 
rețin atenția în mod deosebit 
performanțele realizate — în 
condiții de „calm plat“ — la 
caiac simplu fete (cel mai 
bun timp obținut de sporti
vele noastre), caiac simplu 
500 m băieți, caiac dublu 
1 000 m, caiac 4 — 1 000 m 
etc.

Desfășurarea finalelor a re
liefat forma excelentă a unor 
sportivi: Vernescu, Sciotnic,
Viorica Dumitru, Valentina Ser-

DAN GÂRLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 2-a)

La „intrarea" în 
masivul Piatra Cra
iului, la o altitudi
ne ușor accesibilă 
— 849 m — se află 
cabana turistică Pla
iul Foii. Situată la 
poalele abruptului 
vestic al Pietrii 
Craiului, pe Valea 
Bîrsei, această pito
rească bază turis
tică este frecventa
tă în orice anotimp, 
mai ales acum, vai a. 
De aici se deschide 
o splendidă prive
liște spre zidurile 
prăpăstioase ale ma
sivului. Cabana con
stituia, totodată, 
punctul de plecare 
în dificilele, dar ne
uitatele, trasee tu
ristice și alpine.

Cabana (împreună 
cu clădirile anexe) 
are peste 100 de 
locuri, bufet, lumi
nă electrică și apă 
de izvor.

Vă urăm drum 
bun și petrecere 
frumoasă !

GRUPELE PRELIMINARII ALE C.E. DE VOLEI
Au fost alcătuite grupele preliminarii pentru campio

natele europene de volei de la Istanbul. Echipa femi
nină a României face narte din grupa A, alături de 
selecționatele R.D.G., Italiei și Ungariei, iar reprezenta
tiva masculină a țării noastre va juca în grupa D', alatui i 
de formațiile Albaniei, Bulgariei. R.F.G. și Poloniei.



Recent, consiliul învățămîntului profesional și tehnic din Ministerul 
învățămintului a analizat modul cum se desfășoară activitatea de educație 
fizică și sportivă în școlile subordonate. Informarea și discuțiile purtate 
au subliniat că, pe baza măsurilor luate de Ministerul învățămîntului și 
UCFS, tot mai multe ministere, organe centrale* ale administrației de stat, 
conduceri de școli și profesori de educație fizică au început să se ocupe 
mai îndeaproape de organizarea și desfășurarea acestor activități în nndul 
elevilor Urmarea firească a acestor eforturi este îmbunătățirea conținutului 
și desfășurării lecțiilor de educație fizică, ameliorarea aptitudinilor fizice 

numărului celor care îndrăgesc și practică diferite 
și al celor care promovează și se afirmă în sportul

ale elevilor, creșterea 
ramuri sportive, precum 
de performanță.

Problema care se pu
ne este, însă, modul cum 
se asigură în aceste 
școli pregătirea fizică 
multilaterală a tineretu
lui, cum sînt depistați 
și pregătiți tinerii talen- 
tați, care este grija și 
preocuparea pentru ei, 
in ce măsură sint asi
gurate condiții pentru 
instruirea lor sportivă. 
S-au examinat cu exi
gență și spirit critic 
neajunsurile și dezidera
tele care nu și-au gă
sit încă O rezolvare co
respunzătoare, s-au făcut 
numeroase propuneri pri
vind căile și posibili
tățile de îmbunătățire a 
activităților sportive în 
cadrul școlilor tehnice 
și procesionale, s-au 
scos la iveală și s-au 
împărtășit inițiative și 
metode de muncă bune.

ÎN CENTRUL PREOCU
PĂRILOR - DEZVOLTA
REA BAZEI MATERIALE 
A SPORTULUI ȘCOLAR

Rețeaua de construc
ții șt terenuri sportive 
este astăzi insuficient 
dezvoltata. Pentru că 
îmbunatatirea bazei ma
teriale constituie o con
diție hotărîtoare a dez
voltării educației fizice 
și a sportului școlar, tot 
mai multe ministere, or
gane centrale ale admi
nistrației de stat și con
duceri de școli au înce
put să acorde atenție a- 
ceștei probleme.

Astlel, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini a trecut la o 
acțiune mai largă de 
sprijinire a școlilor, a- 
cordînd pentru amena
jarea de terenuri spor
tive, spații și săli de 
instruire sportivă, în
treținerea și dotarea cu 
material didactic la eou- 
cație fizică, peste 400 000 
lei.

Inițiative lăudabile 
pentru crearea de con
diții care să permită 
desfășurarea activității 
sportive școlare și ex- 
trașcolare s-au între
prins la Grupul școlar 
Steagul roșu Brașov, 
Școala profesională agri
colă Poarta Albă, Gru
pul școlar construcții 
București etc., unde, 
prin valorificarea posi
bilităților existente, a 
resurselor proprii, cu 
sprijinul conducerii șco
lilor, al organizațiilor de 
partid, de U.T.C. și prin 
munca voluntară a ele
vilor, s-au amenajat pe 
lingă școli diferite tere
nuri sportive și săli do
tate cu instalațiile și 
inventarul necesar. Ase
menea inițiative trebuie 
extinse în cit mai multe 
școli protesionale și teh
nice, unde unii tovarăși 
se mențin încă pe o po
ziție greșită, conside- 
rînd că, neavînd condi
ții, nu pot face prea 
mult și că trebuie să 
așteptăm pînă cînd vom 
avea totul la dispoziție.

S-au făcut și propu
neri cu privire la îmbu
nătățirea proiectelor de 
construcție a viitoarelor 
școli și complexe școla
re. Este necesar să 

^includă în proiecte 
construcția unei săli 
educație fizică și a unor 
terenuri sportive care 
să fie date în folosin
ță, cu instalațiile și ma

se
Și

de

terialul didactic adecvat, 
o dată cu școala.

★

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII Șl EFICIEN

TEI LECȚIILOR DE 
EDUCAȚIE FIZICĂ

Eficiența multor lec
ții de educație fizică 
este, însă, slabă. Felul 
cum ele sînt concepute 
și se desfășoară reflectă 
neglijarea preocupărilor 
pentru dezvoltarea de
prinderilor motrice, pen
tru învățarea și perfec
ționarea tehnicii în di
ferite ramuri sportive. 
Ele au un nivel scăzut, 
sînt plictisitoare și cu 
o slabă densitate, elevii 
efectuînd un volum de 
efort fizic sub necesi
tați și sub posibilitățile 
lor.

Ce fel de efect pot 
avea asupra organismu
lui și consolidării de
prinderilor motrice une
le lecții Ia Școala pro
fesională auto din

ȘCOLILE

PROFESIONALE

ȘI SPORTUL
București, de exemplu, 
dacă se țin consecutiv 
în aceeași zi 1 Sau, la 
Grupul școlar construc
ții din Cluj, unde sînt 
planificate prin orar 4 
lecții concomitent pe un 
spațiu redus sau cînd 
se desfășoară cu 30—40 
elevi, folosindu-se o sin
gură minge?

Experiența unor pro
fesori care obțin rezul
tate bune în activitatea 
de educație fizică și 
sport dovedește că prin
cipalii factori pentru 
realizarea unei bune 
pregătiri fizice și spor
tive a elevilor sînt exi
gența față de îndeplini
rea conținutului progra
melor școlare, folosirea 
integrală și eficientă a 
timpului afectat lecțiilor, 
folosirea metodelor și 
formelor moderne de 
predare și de instruire, 
mărirea gradului de a- 
tractivitate a lecțiilor, u- 
tilizarea unei game mai 
variate de exerciții, re
zolvarea fiecărui factor 
al procesului instructiv- 
educativ la nivelul efi
cienței maxime, o nota
re cit mai obiectivă a 
elevilor. Iată elemente

★
în încheierea lucrărilor consiliului, tovarășul Costin Nădejde, adjunct 

al ministrului învățămintului, a adus importante precizări cu privire la sar
cinile în legătură cu dezvoltarea activității de educație fizică și sportive 
în școlile profesionale. „La noi în tară, a precizat dînsul, EDUCAȚIA 
FIZICĂ Șl SPORTUL SÎNT CONSIDERATE O PROBLEMĂ DE sfAT. în școli 
ele CONSTITUIE O PARTE INDISOLUBIL LEGATĂ DE EDUCAREA, INSTRUI
REA, CULTURA Șl SĂNĂTATEA ELEVILOR. Pentru aceasta, trebuie depuse 
eforturi eît ma! perseverente în vederea dezvoltării bazei materiale și înră
dăcinării practicării exercțiilor fizice și a sportului ca o necesitate firească 
în regimul de viață al fiecărui elev".

prof. GH. VLAD

★

prin care profesorii pot 
dovedi că își iubesc me
seria aleasă, că pun pa
siune în tot ce fac.

MAI MULTA ATENȚIE 
MUNCII SPORTIVE ÎN 
ACTIVITATEA EXTRA- 
ȘCOLARA A ELEVILOR

în unele școli din 
învățămîntul profesional 
și tehnic s-a obținut o 
valoroasă experiență în 
organizarea activităților 
sportive apreciate și în
drăgite de către elevi. 
Astfel, elevii pot folosi 
util și recreativ timpul 
disponibil prin participa
rea la diferite manifes
tații sportive sau cultu
ral-sportive, la acțiuni 
turistice, la activitatea 
secțiilor din asociațiile 
sportive, iar cei mai 
buni (componenți ai re
prezentativei școlii) au 
asigurată continuitatea 

în antrenamente pe o 
perioadă mai îndelun
gată a anului.

Din păcate, în multe 
școli nu se acordă aten
ția cuvenită activității 
sportive în afara cla
sei. Unele conduceri de 
școli, organizații U.T.C., 
UCFS — și chiar profe
sori de educație fizică 
— nu inițiază și nu spri
jină organizarea unor 
acțiuni variate, atracti
ve și sistematice. La 
existența acestei situații 
a contribuit și orienta
rea dată de Ministerul 
învățămîntului care, pen
tru școlile din sistemul 
învățămintului profesio
nal și tehnic, a folosit 
aproape aceeași progra
mă de învățămînt de la 
liceele teoretice, limi
tată doar la practicarea 
atletismului, gimnasticii, 
voleiului, handbalului și 
fotbalului. Realitatea con
firmă însă că în cadrul 
școlilor profesionale și 
tehnice este util să se 
practice și alte spor
turi, cum ar fi haltere
le, luptele etc.

Concursurile se des
fășoară sporadic, adese
ori în anonimat și la 
un nivel organizatoric 
scăzut. în multe școli 
activitatea sportivă ex- 
trașcolară se limitează 
doar la organizarea de 
concursuri, iar în unele 
nici măcar nu există un

★ 

program de desfășurare 
a activității competițio- 
nale. Nu este de mira
re că se mai întîlnesc 
unele școli, cum ar fi 
cea profesională con- 
strucții-montaj și Grupul 
școlar auto București, 
care în anii 1965—1966 
nu s-au prezentat cu 
nici o echipă în cam
pionatele școlare.

Școlile profesionale o- 
feră o largă bază de se
lecție a unor elemente 
talentate pentru diferi
te ramuri sportive. Ceea 
ce s-a făcut însă prin 
școlile sportive pentru 
depistarea și cuprinde
rea acestor elemente 
este extrem de puțin.

SA AVEM O POZIȚIE 
JUSTA FATA DE EDU
CAȚIE FIZICA Șl SPORT

Școala are menirea 
de a contribui la iorma- 
rea unui tineret pregă
tit profesional la un 
înalt nivel, pe un fond 
de sănătate și aptitu
dini fizice cit mai bune. 
Sprijinirea acestui dezi
derat este o îndatorire 
patriotică a fiecărui lu
crător din învățămînt.

Se pune însă întreba
rea : în ce măsură au 
educația fizică și spor
tul un aport pe măsura 
cerințelor actuale în 
privința întăririi sănă
tății, dezvoltării fizice 
și intelectuale a elevi
lor, precum și îmbunătă
țirii performanțelor spor
tive ale acestora ?

Cauzele principale ale 
greutăților^ și neajunsu
rilor rezidă în faptul că 
unii lucrători din mi
nistere, organizații cen
trale și directori de 
școli nu acordă impor
tanță educației fizice și 
sportului ca mijloc de 
educare a tinerei gene
rații.

Mulți directori de 
școli profesionale și teh
nice se ocupă prea pu
țin de organizarea, în
drumarea și controlul 
acestei activități. Ei sub- 
apreciază și tratează cu 
superficialitate aseme
nea probleme, nu-i aju
tă destul pe profesorii 
de specialitate în lupta 
cu unele greutăți lega
te de îmbunătățirea ba
zei materiale și a con
ținutului lecțiilor, de 
dezvoltarea activității 
sportive extrașcolare. De 
exemplu, directorul Li
ceului industrial din 
Oradea, Florin Trifan, 
în loc să arate preocu
pări pe linia îndepli
nirii sarcinilor ce de
curg din Instrucțiunile 
comune ale Ministeru
lui Învățămîntului și 
UCFS cu privire la îm
bunătățirea activității de 
educație fizică și spor
tive în rindul elevilor, 
a propus restrîngerea a- 
cestei activități prin re
ducerea orelor de edu
cație fizică 1 Grav este 
și faptul că, prin discu
țiile purtate, unii tova
răși cu răspunderi pe 
linia învățămintului în 
diferite ministere și or
gane centrale ale ad
ministrației de stat au 
dovedit că nu au reușit 
să-și formeze, în lumi
na documentelor de 
partid și de sfat, o con
cepție justă despre im
portanța exercițiilor fi
zice pentru formarea ti
nerei generații și să ac
ționeze cu inițiativă și 
perseverență pentru rea
lizarea ei.

¥

De la start la sosire
[AiililtJLuJ

• întrecerile din cadrul 
grupei semifinale a „Cupei 
Europei44 de la Oslo au 
evidențiat din nou forma 
remarcabilă pe care o de
ține recordmana țării noas
tre la săritura în lungime. 
Viorica Viscopoleanu a 
cîștigat' cu autoritate în 
fața recordmanei mondiale, 
Mary Rand. în acest sezon 
competițional Viorica a în
registrat următoarele per
formante: 6,13 (1) Bucu
rești—sală 25.11; 6,40 (3) 
Praga—sală 12. III; 6,05 
(1) București 24.IV; 
6,23 (1) București 13.V; 
6,43 (3) Sofia 4.VI; 6,47 
(1) București 11.VI; 6,41 
(1) Zurich 4.VII; 6.26 (1) 
București 8.VII; 6,41 
(I) Oslo 17.V1I.

Cu aceste rezultate Vio
rica Viscopoleanu s-a ară
tat a fi cea mai constantă 
dintre săritoarele europene.

• Revelația întrecerilor 
de pe stadionul Bislet a 
constituit-o săritoarea în 
înălțime Virginia Bonei, 
clasată pe locul secund cu 
1,73 m — nou record re
publican de junioare. Vir
ginia Bonei s-a născut la 
Craiova în anul 1949, 5 ia
nuarie; are 175 cm și 62 
kg. Ea practică atletismul 
din anul 1963, cînd a ob
ținut 1,40 m. De atunci 
rezultatele sale au evoluat 
astfel: 1964—1,45 m, 
1965—1,48 m, 1966—1,60 
m și 1967—1,73 m. An
trenorul ei, prof. C. Dumi
trescu, i-a schimbat în a- 
ceastă iarnă „stilul* de 
săritură (acum folosește 
rostogolirea ventrală în lo
cul „pășirii4') și rezultatele 
au început să crească în 
mod vizibil.

La ora actuală bilanțul 
mondial al săriturilor în 
înălțime este următorul:

VIRGINIA BONCL

1,82 m Okorokova (U.R.S.S.)
1,76 m Pușkariova (U.R.S.S.)

Cencik (U.R.S.S.) 
Schmidt (R.D.G.)

1,74 m Woodhouse (Australia) 
Kostenko (U.R.S.S.) 
Faith (Cehoslovacia) 
Gusenbauer (Austria)

1,73 m Brințeva (U.R.S.S.)
Knowleș (Anglia) 
Baskerville (S.U.A.) 
BONCI (ROMANIA)

• Din motive de ordin tehnic 
campionatele republicane de mara
ton și 50 km marș se vor desfă
șura la Cluj, la data de 7 august 
(în loc de 2—3 septembrie).

0CRIMA~

Luminița Popescu (Gloria) 
a cîștigat 

„Cupa de vară“
în sala de sub tribunele stadionu

lui Republicii a avut loc cu puțin timp 
în urmă un concurs feminin de flo
retă dotat cu „Cupa de vară44. Inițiat 
de clubul sportiv Progresul concursul 
s-a bucurat de o participare valo
roasă (numai trăgătoare junioare 
pînă la vîrsta de 16 ani), cu o bună 
pregătire. Locul I în finală a revenit 
talentatei reprezentante a asociației 
sportive Gloria, Luminița Popescu, 
care a totalizat 5 victorii. Un re
zultat care le confirmă pe cele an
terioare, din campionatul Capitalei 
și din întrecerea celor mai mici ju
nioare ale țării, de la Constanța.

în urma învingătoarei s-au cla
sat: 2. Ana Gîrbea (Progresul) cu 
4 victorii; 3. Lidia Staicu (Gloria) 
cu 3 victorii; 4. Gabriela Ștefănescu 
(Gloria) cu 2 victorii; 5. Lelia lrimia 
(Progresul) cu o victorie; 6. Geor
ge ta Achim ( Progresul).

De remarcat faptul că două dintre 
protagonistele concursului, Magdale
na Barto si și Ruxandra Niculescu, 
au „rămas44 în tururile preliminare.

Și o altă remarcă: aportul adus 
de antrenorii Nicolae Marinescu, Lu
cian Glișcă și Jacques lstrate la reu
șita acestui concurs precum și ar
bitrajele corecte asigurate de Octa
vian Vin lila și Cornel Bunicelu,

Valorile unui succes 
de prestigiu
(Urmare din pag. 1) 

ghei, H. Ivanov, 1). Ivanov, N. Te- 
rente, V. Nicoară, Serghei, Suhov, 
Calabiciov, Covaliov.

La campionatele europene fiecare 
țară poate să înscrie însă cile două 
echipaje într-o probă și de aceea nu 
ne interesează numai comportarea e- 
chipajelor învingătoare ci și a acelora 
clasate în imediata lor apropiere. După 
„Regata Snagov” concluziile sînt, în 
majoritatea probelor, îmbucurătoare. 
Canoiștii Macarenco, Igorov și Sidorou 
au avut o sosire loarle strinsă în 
proba de fond (20 de secunde), ca 
și în cea de viteză (igorov 4:22,5; 
Igor Li pălit 4:22,8; Ai. lonescu 
4:23,4).

O replică viguioasă au dat învingă
torilor și echipajele de caiac dublu 
500 in (Galenic, Artimov), caiac 4— 
1 000 m (Covaliov, lacob, Milicin, 
lrimia), caiac dublu 1000 m (Ni
coară, II. Ivanov).

Analiza rezultatelor de la „Regata 
Snagov”, ca și a celor de la com
petițiile internaționale disputate an
terior, ne arată că la unele probe 
avem la ora actuală sportivi sau e- 
chipaje de valoare certă care pot 
concura cu mari șanse la medalii sau 
locuri fruntașe la „europenele” de 
la Duisburg. După părerea noastră, 
pentru probele de caiac simplu și 
dublu 500 in (băieți și fete), caiac 
dublu 1 000 m, canoe simplu și du
blu 1 000 in și 10 000 m, caiac 4—- 
1 000 m și ștafetă, există cite două sau 
chiar trei echipaje care pot avea un 
cuvînt greu de spus în orice compe
tiție internațională de amploare.

Sînt însă și probe în care nu pu
tem, deocamdată, emite pretenții la 
locuri fruntașe. La caiac simplu 
„mie44 primii trei sosiți au fost, în 
ordine: Pfaff (Austria), Peterson 
(Suedia) și Uwe (R.D. Germană) ! 
l)ar, în Europa mai sînt încă dest'iii 
caiaciști consacrați în proba olimpică 
de simplu 1000 m! întrecerea de 
fond la caiac simplu ne-a’arătat 
parțial -— același lucru. Tarev a cîș- 
tigat autoritar, deși anul trecut la 
campionatele mondiale de la Gitinau, 
nu figurase în „primii 6“. în progres, 
echipajul feminin de caiac 4. Este 
drept că accidentarea lui Hildc Laucr 
a creat unele probleme, dar — în 
aceste condiții — trebuie făcut mat 
mult pentru omogenitatea valorică a 
echipajului nostru reprezentativ Ia 
această probă.



ț

IN VIZITA LA RAPID
* Datele propuse pentru tntilnirile cu Botev

Plovdiv*La 6 septembrie, un meci „Speranțele"

franței Rapid • La 13 august, Rapid

Lokomotiv Moscova

Am aflat, vă informăm

PROGRAMUL INTERNATIONAL AL 
REPREZENTATIVE

ECHIPELOR

la cunoștință 
care sînt an- 
A, B, Tineret

în banei. viitorii arbitri

1

Timpul fuge repede și iată că 
I vacanța fotbaliștilor a rămas o a- 
mintire. Ca apa vor trece săptămâ
nile următoare și, într-o zi de au
gust, ne vom intîlni la chemarea... 
arbitrului: jucători, antrenori, spec
tatori și ziariști.

Unii au mai puține griji, alții 
mai multe. Printre cei „cu multe“, 
în toamna aceasta, se află rapidiș- 
tii bucureșteni, proaspeții campi
oni : apărarea titlului, „Cupa cam
pionilor europeni44, Campionatul fe
roviar european. Iată pentru ce o 
vizită la „cartierul general44 al giu- 
leștenilor și o discuție cu antre
norul VALENTIN STĂNESCU, 
le-am considerat mai mult 
utile.

tund ne vom întâlni în finala 
Campionatului feroviar european cu 
Lokomotiv Sofia. Noi am luat le
gătura cu clubul sofiot, propunin- 
du-i datele de 23 și 30 august, pri
mul meci fiind programat la So
fia. De altfel, și echipei Botev 
Plovdiv, prima noastră adversară 
în „C.C.E.", i-am propus datele ce
lor două întâlniri: 20 septembrie 
la Plovdiv și 27 septembrie la 
București.

— Dacă am reținut bine, ați 
spus, prima noastră adversară 
în „C.C.E.“. Ce vrea să însem
ne acest lucru ?

decît

acor-
Cam-

— Cărei competiții îi 
dați o atenție specială ? 
pionatului, „Cupei campioni- 
lor“ sau Campionatului fero
viar ?

— Nimic altceva decît credința 
mea și a băieților că vom avea și 
alte adversare în această competi
ție de prestigiu.

— Tuturor, aceeași atenție. Nu 
facem pregătiri speciale. Nici n-am 
avea cum, „obstacolele" inșiruin- 
du-se unul după altul. Dacă vom 
cîștiga sau vom realiza o egalitate 
în meciul retur cu Lokomotiv Mos
cova (dată probabilă 13 august), a-

— In afară de jocurile a- 
mintite mai înainte, echipa dv. 
mai are vreun meci interna
țional prevăzut să se desfășoa
re pînă la 20 septembrie ?

— Da, o 
țele“ Franței, 
pută intr-un 
septembrie.

întâlnire cu „Speran- 
întilnire ce se va dis- 

oraș francez la 6

Pronosport
— Alte noutăți ?

Ieri dimineață, F.R. Fotbal ne-a adus 
programul meciurilor internaționale în 
gajate echipele noastre reprezentative : _
și Juniori, precum și Selecționata orașului București.

Iată adversarii și datele întîlnirilor :
30 august : Berlinul Occidental — Selecționata ora

șului București.
13 septembrie : România — Izrael (A)
20 septembrie : Austria — România (T)
27 septembrie : Turcia — România (T)
8 octombrie : Ungaria — România (A și J la Buda

pesta), România — Ungaria (B și T la București)
29 octombrie : Polonia — România (A și J), România 

— Polonia (T)
15 noiembrie : R.D.G. — România (primul joc din 

cadrul preliminariilor olimpice)
6 decembrie : România — R.D.G. (meciul retur din 

cadrul preliminariilor olimpice. Se va 
Craiova).

disputa la

La stadionul „23 Au
gust" din Capitală â în
ceput luni un nou curs 
de arbitri de fotbal. Timp 
de 10 zile, cei 24 de 
cursanți iau parte la lec
ții teoretice și practice 
pentru însușirea regula
mentului, conduc jocuri- 
școală. Printre cei ce și-au 
propus să devină arbitri 
sînt și cunoștințe vechi ale 
iubitorilor sportului __
balonul rotund, foști ju
cători ai unor echipe din 
categoriile A, B și C. Pa
siunea pentru fotbal i-a 
făcut să revină pe tere
nul de sport. In bănci

cu

i-am revăzut ieri pe fos
tul internațional I. Pa- 
nait (de la Jiul Petro
șeni), pe portarul Steagu
lui roșu Brașov, C. Ghiță, 
pe Traian Moarcăș, Mir
cea Izghireanu. M. Hai- 
movici, pe sibuanul N. 
Munteanu, pe fostul pur
tător al tricoului Unirii 
Tricolor — I. Sîrbu și pe 
I. Ruzici, 
Rapid și

Cursul 
F.R.F. prin 
de arbitri - . _ ______ __
Octavian Comșa (Craiova), 
ajutat de A. Munich (Bu
curești)

fost jucător la, 
Cîmpia Turzii. 
organizat de 
Colegiul centrai 
este condus de

De Ia 27 iulie la 15 
din

In zilele care urmează, 
echipe din Olanda, R.D. 
Germană, Turcia, R.P.D. 
Coreeană, Liban, Bulga
ria și Albania vor sus
ține mai multe meciuri 
cu formații din țara 
noastră.

Publicăm programul a- 
acestor întâlniri, în ordi
nea sosirii oaspeților în 
România.

Motor Zwickau (R.D.G.)
— la 27.VII cu Farul 
Constanța, 30.VII. cu Pe
trolul Ploiești și 2.VIII, 
cu Siderurgistuțl Galați.

F C. Sitardia
— la 29.VFI. 
Constanța, la 
Universitatea 
3.VIII. 
Cluj.

Selecționata Armatei Co-

(Olanda) 
cu Farul 
l.VIII. cu 

Craiova, 
*cu Universitatea

august, pe 
tara

stadioanele 3 ECHIPE ROMANEȘTI PESTE HOTARE

lareene
A.S.A 
VIII.
Cluj, la 10.VIII. cu Steaua 
București.

Selecționata Armatei 
Coreene (Tineret) — la 
2.VIII. cu S.N. Oltenița, 
6.VI1I cu Poiana Cîmpi- 
na, 10.VIII, cu Oltul Rm. 
Vîlcea.

Racing Club Beirut — 
la 10.VIII, cu Dinamo Pi
tești, 13.VIII. cu Farul 
Constanța, 15.VIII cu Po
litehnica București.

T.S K.A. Sofia — la 6. 
VIII, cu Steaua București.

Vlasnia Tirana — la 6. 
VIII cu Jiul Petroșeni.

Fenerbache Istanbul — 
la 10.VIII cu Dinamo Bu
curești, 13.VIII cu U.T.A. 
(în Cupa Balcanică).

2.VIII. cu
Tg, Mureș, la 6. 
cu Universitatea

CEI 7 ARBITRI
PENTRU SEZONUL INTERNATIONAL

ROMANI
1967-1968

Trei echipe românești. Dinamo București, Petrolul și 
A.S.A. Tg. Mureș, vor susține în luna august meciuri 
peste hotare. Astfel dinamoviștii vor evolua în zilele 
de 2 și 6 august în Turcia, ploieștenii vor susține 3 
partide în R.D. Germană, între 2 si 12 august, iar fot
baliștii din Tg. Mureș 2 meciuri în Cehoslovacia. întrebaliștiî din Tg. Mureș 2 
5 și 10 august.

VIE ACTIVITATE LA

Metalul Hunedoara, care 
a promovat recent în ca
tegoria B, a început pre
gătirile sub conducerea 
antrenorilor Gh. Boibu- 
lescu și A. Pîrvu. La an
trenamente participă și 
cîțiva jucători care pro
babil vor activa în echipa 
hunedoreană în viitorul 
sezon : Pleian (fost la 
Victoria Tg. Jiu), Matei

METALUL HUNEDOARA

(Mureșul 
(Victoria 
lași timp, 
ției desfășoară o vie ac
tivitate administrativă.
S-au procurat materiale 
și echipament sportiv, se 
fac unele reparații la te
renul de joc. Există și 
un proiect : instalație de 
nocturnă la stadionul Me
talul.

Deva) șl Judele 
Călan). Tn ace- 
conducerea sec-

UNIVERSITATEA CLUJ, ÎN „FAMILIE

Participînd la concursurile Pro
nosport oricine poate deveni pose
sorul unui autoturism sau al unui 
premiu în bani pentru 13, 12 sau 11 
rezultate exacte.

Programele de concurs sînt alcătui" 
te întotdeauna din meciuri intere
sante și echilibrate care fac atracti- 
vitatea și mai mare.

Astfel la concursul Pronosport 
nr. 29 din 23 iulie 1967, concurs 
ce cuprinde meciuri din „Cupa de 
vară44 — în cadrul premiului excep
țional de 75.000 lei — se atribuie 
un autoturism „Renault Dauphine*4 
plus 31.700 lei în numerar, în afara 
premiilor obișnuite în bani.

Nu scăpa ți acest prilej și depu- 
neți-vă din timp buletinele pentru 
concursul din această săptămînă: 1. 
Mureșul Deva — AS Cugir; II. CSM 
Reșița — CFR Timișoara; III. CFR 
Arad — Vagonul Arad; IV. Mine
rul Bihor — Steaua roșie Salonta; 
V. Olimpia Oradea — Crișul Ora
dea; VI. Metalul Aiud — Clujeana; 
VII. Medicina Cluj — Industria sir- 
mei Cîmpia Turzii; Vili. Arieșul 
Turda — Unirea Dej; IX. Chimica 
Tîmăveni — Soda Ocna Mureș; X. 
Metalul Copșa Mică — Gaz metan 
Mediaș: XI. ASA Sibiu — CSM Si
biu; XII. Metrom Brașov — Trac
torul Brașov; XIII. Chimia Făgăraș 
-— Faianța Sighișoara.

— Deocamdată, de joc : în scurta 
perioadă de acalmie dintre trecu
tul și viitorul campionat, împreună 
cu VICTOR STANCULESCU am 
studiat problema unei oarecare re
profilări a jocului echipei. Este 
vorba de măsuri pentru întărirea 
sistemului defensiv (un libero care 
să acționeze în fața sau în spatele 
fundașilor) și pentru îmbunătățirea 
acțiunilor ofensive, printr-o mai 
numeroasă participare de forțe în 
atac. Tindem spre o elasticitate 
mai accentuată a formației, un di
namism mai pronunțat al jocului. 
Chiar ciștigînd campionatul, echipa 
noastră a avut o anumită rigidi
tate, dacă se poate spune așa. în 
atac, de pildă, imensa majoritate a 
acțiunilor s-a bazat pe cei doi 
înaintași centrali. Am dori ca fron
tul de atac al echipei să devină 
mai larg, bucurindu-se de aportul 
întregii linii. Sînt, desigur, multe 
lucruri de spus și, mai ales, de 
făcut, lucruri cărora am și început 
să le dăm viață, la antrenamente. 

Am încheiat convorbirea cu 
fireasca urare de SUCCES.

VALENTIN PAUNESCU

F.R. Fotbal a trimis zi
lele tnecute la FJ.F.A. 
lista cu cei 7 arbitri ro
mâni propuși să conducă 
în sezonul 1967—1968 me
ciuri internaționale.

tă-i : Aurel 
Dumitrescu, 
hăilescu, 
vu,
Nicolae 
Ritter.

Bentu, Vasile 
Nicolae Mi- 

Alexandru Pîr- 
Andrei Rădulescu,- 

Rainea ?i Iosif

Universitatea Cluj con
tinuă pregătirile sub con
ducerea antrenorului ~ 

Teașcă La 
trenament, 
împărțit în 
Au cîștigat 
(3—0), prin

c. 
ultimul an- 

lotul a fost 
două formații, 
albii cu 6—0 

.................... , golurile mar
cate de Adam (2), Muste- 
țea (2),

La 
cipat

Barbu 
acest joc 
următorii

și Anca, 
au parti- 
jucători :

Voinescu și „copiii* lui pe terenul Ghencea

ALBI : Ringheanu—Anca, 
Solomon, Grăjdeanu, Cîm- 
peanu — P. Emil, Neșu — 
Szabo (Mustețea), Barbu, 
Adam, Coman; ALBAȘ
TRI : Gaboraș (Moldovan) 
—Sekeli, Pexa, Costin, 
Codrea—Oprea, Crețu— 
Lică, Bretan, Tegean, Cri_ 
șan, După cum se vede 
în lot au apărut și cî- 
teva nume noi : Solo
mon — fost la Clujeana, 
Lică, Codrea, Crețu, Mol
dovan și Crișan de la ju
niori

MOREA — coresp. 
principal

Meciul „veteranilor"

Meciul dintre selecțio
natele orașelor Galați șl 
București, - 
foști jucători, 
pe * „
din localitate peste 5 000 de . ......
Voinea, 
gu (sel. ____________ _
Justin, Comșa, Oprea (sel. 
oraș Galați) au oferit 
publicului numeroase faze 
spectaculoase. Meciul a 

luat sfîrșit cu scorul de 
3—1 (1—1) în favoarea
oaspeților Golurile au 

înscrise de Florea 
39), Blujdea (min.

Aurică Teodorescu 
70). respectiv Comșa 
25).

alcătuite din 
a adunat 

stadionul „Dunărea44
spectatori : Apolzan, 

Mihăilescu, Lun- 
oraș București),

fost 
(min.
60), 
(min. 
(min.

Cuvinte de laudă la a- 
dresa organizatorilor a- 
cestei frumoase întîlniri 
sportive.

Unde fac sport copiii dumneavoastră?
PRONOEXPRES

Tragerea din 19 iulie 1967

EXTRAGEREA I: 16 29 35 12 
28 15 — IO 38 FOND DE PRE
MII: 407.739 lei din care report la 
categ. I: 29.435 Iei.

EXTRAGEREA a 11-a: 40 4 13
11 1 45 — 24 30 FOND DE
PREMII : 247.772 lei.

Tragerea următoare va avea Ioc 
miercuri 26 iulie 1967 în București.

Premiul de 25.000 lei de la con
cursul anterior extragerea 1 a fost 
obținut de DUMITRU VIOREL din 
Brăila.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO DIN 

14 IULIE 1967

Categoria a Il-a : 3 variante a
32.582 lei și 4 variante a 8.145 lei; 
a 111-a: 102 a 1.316 lei și 120 a 
329 lei ; a lV-a: 360 a 456 lei și 
464 a 114 lei; a V-a : 727 a 269 lei 
și 966 a 67 lei.

REPORT LA CATEGORIA I: 
169.086 lei

Plata premiilor la tragerea Loto 
din 14 iulie 1967 se va face în Ca
pitală începînd de sîmbătă 22 iulie 
1967, iar în țară începe aproximativ 
miercuri 26 iulie 1967.

Rubrică redactată de Administrația 
de stal Lolo-Pronosport.

Atunci eînd copilul vede ceva care-i place, nu 
ezită să ți-1 ceară I Dacă nu poți să i-l oferi,-7 ră- 
mine îmbufnat și-ți reproșează mult timp faptul 
că n-ai binevoit sau n-ai fost în stare să-t satis
faci dorința.

Am simțit această gamă de sentimente, zilele 
trecute, într-o sală de cinematograf. Rula docu
mentarul pentru copii „Mai repede, mai sus, mai 
puternic*, o irezistibilă invitație la practicarea 
exercițiului fizic. Sînt prezentate aci cîteva „uzine44 
ale sănătății, citeva centre unde se predau primele 
elemente de alfabet sportiv și se dirijează primii 
pași pe drumul spinos al performanței sportive. 
Am văzut pe cîțiva dintre „mini-spcclatori* strîn- 
gînd pumnii pentru reușita semenului lor. „acto- 
rul“, am simțit pe alții stînd gata să scandeze, 
ca în timpul unei autentice competiții: mai repede, 
mai sus, mai puternic și, am AUZI F pe mul ți 
exclamînd : „în condițiile astea zic și eu I, dacă 
am fi avut și noi așa ceva (bazin, teren, sală)!; 
dacă ar fi așa și la noi 1; noi n-avem nici unde 
să ne mișcăm !44

Am aflat, după spectacol, că sînt locatari ai 
Sectorului î'l blocuri, raionul 16 Februarie. 
A doua zi i-am vizitat. Am vrut să văd dacă 
lamentările lor au temei. Prima „escală“: masivul 
bloc B. Numărul copiilor? Depășește suta. Spa
țiul afectat lor? Să urmărim... geografia locului, 
în fața blocului, exclus să te miști, circulație 
intensă. în partea dinspre gară. o... semiparcare. 
De aici, copiii au fost în mod diplomat alungați 
prin „sfaturile44 unui grijuliu locatar : Copii, viața 
voastră e în pericol!* (A se citi: ferestrele mele 
sînt în pericol), iar către mine: „Să meargă în spate, 
au spațiu cit vezi, cu ochii*. Strimt orizont trebuie 
să aibă individul dacă pentru el „cit vezi cu ochii44, 
se rezumă la o limbă de asfalt (avînd și aceea o 
altă destinație: circulația mașinilor care deservesc 
unitățile comerciale) ornată cu cele mai mizera
bile „confetti44: zdrențe, cioburi, tinichele. în opti
mismul lor, copiii i-au înnobilat rolul, decretînd-o 
pistă de atletism. L)ar în alergările lor trebuie să 
evite diferite obstacole: bălți, care nu vor să se

usuce nici pe canicula de iulie, cazane de gunoi, 
lăzile magazinului alimentar etc.

Copiii au hotărit să-și amenajeze, pe un solar 
nefolosit, un teren, dar liotărîrea le-a fost învinsă 
cu vorbe de ocară și apă clocotită aruncată în cas
cadă de pe etaje.

— Nu le permit așa ceva, spune hotărîtă loca
tara Elena Nicolau. E tocmai sub geamul meu. 
Eu lucrez în trei schimburi și-ini trebuie liniște. 
Tot respectul pentru liniștea colocatarilor noștri,

ANCHETA NOASTRĂ
dar dacă toți vor impune copiilor regimul lor pe 
„trei ture“ îi condamnă, iremediabil, la debilitato 
și rahitism.

Fug de sub agresivele ferestre, în dreapta, spre 
blocurile turn. Descopăr o palmă de pămînt și zic: 
evrica. M-am grăbit pentru că beneficiarii (copiii 
de la „H“) îl păzesc cu strășnicie și se reped 
ea vikingii cînd străinii amenință „cutia lor de 
chibrituri4’ cu invazia.

Investigația mea de a descoperi „un loc sub 
soare44 pentru suta de copii a „masivului44 din 
Dinicu Golescu a rămas fără rezultat.

— Unde fac copiii mei sport? — reia întrebarea 
locatarul apartamentului 24, Vasile Cristeaf Cînd 
mergem în concediu, la munte sau mare

— Copiii sînt ținuți in hățuri — intervine un 
alt locatar, tovarășul Ion Bordeianu. „Nu călca pe 
iarbă... nu te atinge de flori*... „nu mișca cutare 
piatră*... „lasă mingea că spargi geamul*... „jii 
atent in stingă că vine mașina*... „și în dreapta 
că sosește tramvaiul!* „Parcă am vrea să fie. 
sttme de piatră 1

— Benefieiam pînă nu de mult de un teren ame
najat după toate cerințele. Recent însă i s-a 
schimbat destinația’, s-a făcut loc de parcare, 
ne informează tovarășul Dumitru Chelaru, membru 
în comitetul de bloc Să sperăm că atunM cînd 
se vor demola maghernițele din spatele Palatului

C.F.R. se va trece în planul de sistematizare și un 
spațiu pentru copii. Sau, poate, se va rupe un colț 
din parcul hipodromului de pe Plevnei. Traversez 
pe strada Gării de Nord. „Sufocați44 de lipsa de 
spațiu, „copiii străzii44 au călcat orice restricție și 
au luat cu asalt un sector verde (și așa insuficient 
îngrijit) Indignați, locatarii au hotărit, în recenta 
lor întrunire, desființarea imediată (cîtă prompti
tudine ’) a tuturor zonelor afectate jocurilor spor
tive. Profundă gîndire, nimic de zis 1

— Propunerea, ne informează tovarășul Alexan
dru Ghenea, administratorul Sectorului VI blocuri, 
« fost ca o... încununare a reclama (iilor pe care 
le-am primit zilnic de la locatari și care sancțio
nează comportarea copiilor. Fiind foarte mulți, ei 
sînt și foarte gălăgioși. Tocmai pentru a evita di
sensiunile intre locatari am cerut în repetate rîn- 
duri părinților să interzică copiilor lor joaca între 
anumite ore ale zilei. Unii m-au înțeles, alții nu. 
De aici și nemulțumirile.

— Nu vedeți în asta și o urmare a lipsei de 
spațiu pentru copii ?

— Atîta putem să le oferim. Alte posibilități nu 
sînt — a fost răspunsul.

Strinși cu ușa, copiii au „invadat44 (energiile se 
manifestă) terenul de sport al școlii (151), din 
incintă. Nu știu ei, sărmanii că li s-au hotărit 
garduri de sîrmă și un milițian care să le oprească 
intrarea, fiindcă ; „Terenul de sport trebuie folosit 
numai în timpul școlii*, caută să ne convingă cate
gorica secretară Vasilica Bucurescu.

La Sfatul popular al raionului lb Februarie pri
mesc relații care n-au darul să mă liniștească. 
Același „neputincios* refren: asta-i situația, alte 
posibilități n-avem !

Și iarăși gîndesc la mulțimea de copii (ai car
tierului vizitat și ai altora asemenea) îndrumați 
să vizioneze acel mobilizator „Citius, Altius. Fortius 
— „mai repede, mai sus, mai puternic* și care vor 
pleca din sală cu gustul amar al dorinței neîmpli
nite: „Dacă am avea și noi...*

NUȘA MUSCELEANLJ



Reprezentativele României și Greciei au
(Urmare din pag. 1)

procedee tehnice, uneori cu multă 
finețe, alteori uzînd de lovituri de
cisive, în mare viteză. în plus, o 
omogenitate remarcabilă care a- 
teslă că răstimpul în care nu i-am 
mai văzut evoluînd, le-a adus un 
cîștig de experiență, că mecanismul

înotătoarele noastre 
pleacă astăzi in Sicilia

• SPANIA - FORFAIT LA SYRA- 

CUSA ! • ALCĂTUIREA ECHIPEI 

ROMÂNE PREZINTĂ SEMNE DE 

ÎNTREBARF

Federația de specialitate din 
Spania a anunțat în ultimul mo
ment că nu mai poate trimite la 
Svracusa echipa feminină, astfel 
că întrecerea înotătoarelor în Si
cilia se va rezuma la un triun
ghiular" Italia — Franța — Româ
nia

® Delegația țării noastre pără
sește Capitala în cursul zilei de 
astăzi. înainte de plecare, antre
norul R. Drăgușanu ne-a împăr
tășit părerile sale în privința com
ponenței echipei ce ne va repre
zenta în confruntarea de vineri și 
simbătă :

ZIUA I — 100 m craul (Ungur- 
Ștefănescu), 100 m delfin (Șterner- 
Cerbeanu). 100 m spate (Balaban- 
Andrei), 100 m bras (Manafu-Stă- 
nescu). 200 m mixt (Coroiu-Mezin- 
<a), 4x100 m mixt (Balaban-Stă- 
nescu-Sterncr-Ungur) ; ZIUA A 
11-a — 200 m delfin (Cerbeanu-
Sterner), 200 m craul (Ungur-Ște- 
făncscu), 200 m spate (Balaban- 
Andrei), 200 m bras (Manafu-Stă- 
nescu), 800 m craul (Coroiu-Șter- 
ner). 4 x 100 m craul (Andrei-Un- 
gur-Balaban-Șterner).

Dacă în ceea ce privește pro
bele de bras, delfin și spate se
inei ia este indiscutabilă, nu același 
lucru se poate spune despre cele 
la craul și mixt, unde manifes
tăm suficiente rezerve. După pă
rerea noastră, Cristina Balaban — 
cunoscută ca o înotătoare completă 
— ar putea fi folosită în mai multe 
probe individuale (prezența în șta
fete fiind mai puțin necesară), iar 
Nicoleta Ștefănescu nu este cea 
mai indicată de a o dubla pe Ingrid 
Ungur' in cursele de 100 m și 200 
m craul. In sfîrșit, nici cuplul ales 
pentru 200 m mixt nu pare a fi 
cel mai fericit. De altfel, lipsa 
unui concurs de selecție absolut 
necesar înaintea unei asemenea 
întîlniri, explică nesiguranța în 
alcătuirea echipei noastre repre
zentative.

perechii lor este bine rodat. Ți- 
riac—Năstase, cîștigă cu 6-1, 6 1, 
6-0. La capătul celor trei partide, 
ROMÂNIA învinge BULGARIA 
cu 3-0.

Mult mai echilibrată a fost 
disputa dintre tenismanii Greciei 
și Turciei. Nikos Kalogheropou- 
los, o cunoștință de-a noastră în
că de la Balcaniada din 1962, de 
la Brașov, a luptat în prelungiri 
pentru a obține victoria în fața 
campionului turc Zya Orenli : 6-1, 
8-6, 9-7. Confruntarea între rache
tele secunde — P. Gavrilidis și 
D. Ataș — a fost și mai dîrză, 
necesitînd cinci seturi. A cîștigat 
tînărul jucător turc Demir Ataș, 
cu 7-5, 6-8, 5-7, 6-2, 7-5. In fine, 
la perechi : Kalogheropoulos, Ga
vrilidis — Orenli, Gursoy 6-4. 6-2,

debutat victorioasei
6-3. Scor final al meciului GRE
CIA — TURCIA 2-1.

★
Pe programul zilei a doua a 

Balcaniadei (de la ora 15, la Pro
gresul) figurează întîlnirile mas
culine Iugoslavia—Grecia, (în meci 
vedetă : Pitici — Kalogheropoulos) 
și Bulgaria - Turcia. Tot azi, de 
ia ora 16, intră în competiție 
și reprezentativele feminine. For
mația României (Eleonora Dumi
trescu, Iudit Dibar, Julieta Na- 
mian-Bcboc) întîlnește pe cea 
a Greciei (Carole Kalogheropou
los, Dionissia Asterî, Xantepe Va- 
siliadou). A doua partidă opune 
echipele Bulgariei și Iugoslaviei.

LA LUPTE GRECO-ROMANE JUNIORI

O etapă liniștită in „Turul Franței'*
In etapa de ieri (a 18-a), din Turul ciclist al Franței (Pau-Bordeaux 

206 km) caravana cicliștilor a părăsit Pirineii. într-un pluton mare, primul 
care a trecut linia de sosire a fost italianul Marino Basso în 5h52:45. Următorii 
clasați : Vandenberge (Belgia), Durante (Italia), Samyn (Franța), Fouchet 
(Franța). în clasamentul general individual nu s-a produs nici o modificare. 
Continuă să conducă Pingeon urmat de Jimenez și Letort.

în etapa a 7-a din „Tour de l’avenir" (Mont de Marsan — Bordeaux, 
130 km), primul s-a clasat francezul Claude Guyot cu timpul de 3h50:0. în cla
samentul general individual, noul purtător al tricoului galben este francezul 
Robini.

-R. F. a
STUTTGART, 19 (prin telefon). 

Peste 1 W0 de spectatori au ur
mărit marți seara, la „Schlossluns 
Halte", întîlnirea internațională de 
lupte greco-romane dintre repre
zentativele de juniori ale Româ
niei și R.F. a Germaniei. Victoria 
a revenit sportivilor noștri cu 6V2— 
3%. Iată cîteva amănunte privind 
desfășurarea întîlnirilor.

CAT. 48 kg : Gh. Berceanu (R) 
b. tuș min. 5 pe F. Huber. BER
CEANU și-a dominat net adver
sarul, inițiind variate procedee de 
atac. în urma unui fulgerător tur 
de cap el l-a dus pe Huber în po
ziție periculoasă, învingîndu-1 prin 
tuș; CAT. 52 kg : Șt. Badea (R) 
b.p. W. Bohn într-o partidă de 
mare luptă ; CAT. 57 kg : M. 
Tolea (R) termină la egalitate cu 
A. Grosman într-un meci de uzură, 
fără acțiuni tehnice ; CAT. 60 kg : 
M. Dumitru (R) este învins la 
puncte de B. Stock, în urma unui 
avertisment primit în min. 8,30; 
CAT. 65 kg : M. Civic (R) egal cu 
G. Hautmann ; CAT. 70 kg : D. 
Marin (R) egal cu F. Theobald. 
Meci viu disputat, încheiat cu un 
rezultat echitabil ; CAT. 75 kg : 
M. Vlad (R) egal cu H. Langer, 
după o luptă epuizantă, în care 
ambii sportivi au inițiat frumoase

România Germaniei 6**-3*/»
acțiuni tehnice; CAT. 81 kg î t.' 
Raț (R) egal cu F. Kolp. Juniorul 
nostru a fost foarte combativ. EI 
a fost însă incomodat de tactică 
defensivă a adversarului său care 
a tras de timp, acceptînd lupta' 
numai la marginea saltelei; CAT( 
87 kg : C. Penciu (R) b.p. G. Wor-' 
buchner. Foarte bine pregătit; Cj 
PENCIU l-a dominat net pe O.' 
Worbuchner, făcînd o adevărată 
demonstrație. Victoria a fost ob
ținută la peste 10 puncte dife
rență ; CAT. + 87 kg: N. Man-* 
dea (R) b.p. H. Reper, în urma 
unor reușite fixări executate in 
repriza a doua.

Vineri la Miinhleim va avea Ioc 
întîlnirea revanșă.

ION CERNEA 
antrenor federal

RECORD MONDIAL OMOLOGAT
LA CICLISM

revista presei FOTBALIȘTII COREENI-PE „NEPSTADION"
Așa cum s-a anunțat, o selecționată de fot

bal a R.P.D. Coreene întreprinde un turneu în 
Europa. După ce își vor încheia jocurile în Un
garia și Polonia, fotbaliștii coreeni vor ii oas
peții țării noastre. Rindurile de mai jos, repro
duse din ziarul „NEPSPORT" din Budapesta, ne 
fac o primă cunoștință cu viitorii noștri parte
neri :

Cine nu-și amintește 
de succesele repurtate 
de echipa R.P.D. Co
reene la campionatul 
mondial de fotbal de a- 
nul trecut ? O victorie 
asupra Italiei (1—0) ți 
apoi, în sferturile de 
finală, un meci memora
bil cu Portugalia (3—5), 
iată fapte ce vor ră- 
mîne neșterse în istoria 
campionatelor mondiale. 
Sir Stanley Rous, pre
ședintele F.I.F.A., a de
numit abeastă reprezen
tantă a fotbalului asia
tic drept .surpriza seco
lului”. Și iată-i acum pe 
solii fotbalului din a-
ceastă țară evoluînd pe 
„Nepstadion".

Cei 25 de jucători 
ne-au impresionat în 
mod deosebit prin do
rința lor de a lua con
tact cu tot ce este nou
în domeniul sportului cu 
balonul rotund. Fotbaliș
tii coreeni se interesea

ză de cărți de speciali
tate, de filme documen
tare, de sisteme de joc, 
într-un cuvînt de toate 
amănuntele care ar pu
tea să contribuie la pro
gresul lor în fotbal.

Conducătorul delega
ției, Ri Djang Do, pre
cizează : „Majoritatea
jucătorilor noștri sînt ti
neri. De altfel, noi in
tenționăm să fonnăm 
din acești jucători vi
itoarea echipă pentru 
C.M. din Mexic. Scopul 
turneului în cîteva țări 
europene es'e de a face 
cunoștință cu diferite 
stiluri de joc, de a 
omogeniza cit mai bine 
formația. Lotul este îm
părțit în două echipe: 
selecționata B și repre
zentativa de juniori. în 
echipa secundă figurează 
numeroși jucători deo
sebit de talentați".

în continuare, aflăm 
despre popularitatea cres-

cîndă pe care a căpă
tat-o fotbalul în R.P.D. 
Coreeană, după succesul 
repurtat la C.M. din An
glia. Astăzi, există în 
această țară nu mai pu
țin de 100 000 de fotba
liști legitimați. Firește 
că și selecționarea a de
venit în aceste condiții 
mult mai dificilă. La ora 
actuală, pentru C.M. din 
Mexic, se contează doar 
pe patru jucători care au 
evoluat în Anglia. Aceș
tia sînt de altfel pre- 
zenti în lotul care a fă
cut acum deplasarea în 
Europa : Ri Cian-Mian

(portarul echipei), O. 
Jung-Gian, Pak Sun-Sin 
și Jan San-Guk. Cu ex
cepția portarului, ceilalți 
au înscris cel puțin cîte 
un gol la C.M. din An
glia.

La antrenamentul pe 
care l-am urmărit pe 
„Nepstadion" am rămas 
pur și simplu îneîntați 
de măiestria unora din
tre fotbaliștii oaspeți, de 
viteza remarcabilă, de 
tehnica lor individuală. 
Pe scurt, sportivii din 
R.P.D. Coreeană au lăsat 
la Budapesta o bună im
presie

UN BILANȚ AL ATLETISMULUI EUROPEAN
Intr-un recent număr al cotidianului „L’EQU1PE“, 

Yves Piuaud a publicat un bilanț al atletismului euro
pean masculin. la o săptămînă înaintea semifinalelor 

Cupei Europei1*. La fiecare din cele 19 probe indivi
duale așa zise clasice sînt înregistrați primii douăzeci 
de performeri continentali ai anului. Atleții români 
figurează la patru din cele 19 probe: 400 metri garduri 
— Vaier iu Jurcă (51,3 — locul X), înălțime —- Ser
bau Ioan (2JO — locul XV—XXI), triplusalt — 
Șerban Ciochină (16,59—V) si Vasile Dumitrescu 
(16,14—XVII), d\*c — Iosif Naghi (59.16-XIV). 
Deci, din cele 380 de nume cuprinse în bilanț doar 
5 sînt ale atleților români! O situație care reflectă 
veridic (pentru a cîla oară ?) rămînerea în armă a 
atletismului nostru masculin.

CALEIDOSCOP
PENTRU calcularea 

rezultatelor la Jocurile 
Olimpice de iarnă ce 
vor avea loc la Grenoble 
în 1968 a fost coman
dată o mașină electro
nică. Cu ajutorul ei, în 
decurs de numai 3 se
cunde de la terminarea 
unei probe va putea Ii 
cunoscut clasamentul 
primilor 40 concurenți 
și timpurile realizate de 
fiecare dintrei ei.

LA VÎRSTA de 52 de 
ani, vest-germanul Gerd 
Nickel din Konigsburg, 
de lîngă Hamburg, a cîș
tigat tradiționala probă 
de marș Londra—Brigh
ton—Londra. El a par
curs distanța de 167 
km în timpul de 20h 
46:51.

BILANȚUL financiar 
al clubului italian de 
fotbal Internaționala 
Milano pe sezonul fot-1 
balistic 1966/67 st & 
ratat un deficit de 750 
milioane lire. Din cau
za dificultăților finan
ciare clubul s-ă trans
format într-o societate 
pe acțiuni.

ÎN MAREA BRITA-

NIE există o echipă 
amatoare de fotbal, F.C. 
„Keep smiling* (rîzi 
întotdeauna), în care 
joacă clovni din diver
se circuri. Nu de mult, 
această formație a în
trecut cu 9—1 o echi
pă alcătuită din foști 
profesioniști. „Portarul 
nostru s-a tăvălit de 
trei ori la pămînt de 
rîs* — a explicat zia
riștilor fostul profesio
nist Blackwell — „și 
tocmai atunci ei tră
geau la poartă*.

CU PRILEJUL săpă
turilor efectuate pe lo
cul unde se ridică în 
prezent satul olimpic 
din Ciudad de Mexico 
au fost descoperite mai 
multe morminte cu o 
vechime de peste 2 300 
de ani. Arheologii au 
descoperit aici și nu
meroase obiecte de mare 
valoare pentru cerce
tare# istoriei poporu
lui mexican.

CEA MAI mare pîrtie 
artificială de schi din 
lume se află la Diep
pe. pe coasta atlantică 
a Franței. Ea are o

lungime de 300 metri, 
o lățime de 30 metri 
și este îmbrăcată în 
70 000 metri pătrați de 
material plastic. Schio
rii au la dispoziție și 
un schilift.

ÎN TIMPUL sezonu
lui de fotbal sînt zile 
cînd meciurile desfășu
rate în capitala Ar
gentinei sînt urmărite 
de 650 000 de specta
tori. Intr-adevăr, la 
Buenos Aires există în 
prezent opt stadioane, 
dintre care șase au o 
capacitate de 80 000 
spectatori și două — 
River Plata și Racing 
— pot găzdui fiecare 
cîte 100 000 persoane.

PREȘEDINTELE clu
bului 01 ym pique Mar
seille, Marcel Leclerc, 
a propus înființarea 
unui campionat de fot
bal al țărilor latine. La 
recenta tragere la sorți 
a „Cupei campionilor 
europeni* el a discutat 
acest proiect cu preșe
dintele Uniunii europe
ne, Gustav Wiederkehr. 
Deși nu s-a luat nici 
o hotărîre în acest

CINE sînt cei doi harnici zidari din fotografie ? Poate vă veți mira 
aflînd că e vorba de vechile dv. cunoștințe, soții Zatopek, multipli cam
pioni și recordmani de atletism. Să precizăm că zidăria nu este preocu
parea principală a lui Dana și Emil, actualmente antrenori de atletism. 
Cele două foste vedete ale atletismului cehoslovac au avut doar ambiția 
„sportivă" de a-și construi singuri noua lor casă. Și se pare că au reușit 
să înscrie și această performanță în bogatul lor palmares...

sens, se speră ca din 
septembrie să înceapă 
această competiție, la 
care vor participa, deo
camdată, doar 3 clu
buri franceze (Nantes, 
Marseille, Bordeaux sau 
Nice) și trei spaniole 
(Atletico Madrid, Bar
celona, Saragosa).

ÎN LUNA noiembrie,

la Grenoble, se vor 
pune în discuție amă
nunte organizatorice în 
legătură cu prima edi
ție a „Jocurilor Euro
pene** din 1974. O co
misie însărcinată cu a- 
ceastă problemă va 
prezenta apoi la Jocu
rile Olimpice din Me
xic un raport definitiv

către C.I.O. Printre 
problemele ce vor fi 
dezbătute se numără 

bugetul, sporturile ad
mise (în general cele 
recunoscute de C.I.O.) 
și programul de desfă
șurare. Se preconizează 
ca J.E. să nu dureze 
mai mult de o săptă
mînă.

Uniunea internațională de ciclism 
a omologat recordul mondial obținut 
de ciclistul francez Pierre Tren tin pe 
500 m — lansat (28:80/100) care 
a fost realizat la 6 iunie a.c. pe 
velodromul Vigorelli din Milano, 
(v.r.—Lobunor—U.R.S.S. 29:40/100).

BASCHETBALISTELE
NOASTRE

DIN NOU ÎNVINSE

în turneul de baschet feminin de 
la Messina, echipa României a sufe
rit o nouă înfrîngere. de data aceasta 
din partea reprezentativei Italiei: 
48—65 (25—27).

MECIURI DE POLO

La Barcelona selecționata Spaniei 
a învins cu 5—0 echipa Franței, 
iar la Tuapse (U.R.S.S.), R.D. Ger
mană a întrecut formația R.S.F.S, 
Ruse cu 6—3.

9 înotătoarea engleză Elaine Gray 
(21 ani) a traversat Canalul Mînccii 
în lOh 24:0, stabilind cea mai bună 
performanță pe această distanță. Ve
chiul record: Greta Andersen (S.U.A.) 
11 h 01:0.

• Nou record cehoslovac în proba 
de 400 m liber — femei: Kozikova 
4:58,3.

REZULTATE LA ATLETISM

La Havana, ștafeta de 4x100 ni a 
Cubei a stabilii' un nou record al 
țării cu 39,8. In concursul de la Du
blin. E. Burke (S.U. A.) a aruncat 
ciocanul la 68.49 m.

• în semifinala „Cupei campio
nilor Americii de Sud" la fotbal Ra
cing Buenos Aires ■— Universitario 
Lima 2 1 (1—1).

TURNEUL DE ȘAH
DE LA SALGOTARJAN

După două runde. în turneul inter
național de șah „Memorialul La jos 
Asztalos* pe primele locuri se află 
Szabo, Samkovici, Barczâ, Barczay 
și lîaag cu cîte l1/? puncte.

Un titlu de campion european 
de box (profesionist) 

a rămas vacant
ROMA (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, campionul 
mondial de box la categoria mij
locie, Nino Benvenuti (Italia), a 
renunțat la titlul de campion eu
ropean. El nu se va mai întîlni 
cu șalangerul său, spaniolul Fol- 
ledo, deoarece se pregătește pen
tru meciul revanșă pe care-1 va 
susține la 29 septembrie la „Ma
dison Square Garden" cu ameri
canul Griffith. Uniunea europeană 
de box a desemnat mai multi bo
xeri care urmează să lupte pen
tru titlul vacant. Printre candi- 
dații desemnați se numără în 
afară de Folledo, Bogs (Danemar
ca), Marty (Franța), Hogberg 
(Suedia) și Boy Nando Sugar (O- 
landa).
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