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Balcaniada de tenis
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întilnirile ROMÂNIA — IUGOSLAVIA, la bărbați, 
și ROMÂNIA-BULGARIA, la femei, 

se anunță decisive

Două victorii românești au 
fost' înscrise în palmaresul 
celei de a treia zi a întreceri
lor balcanice de tenis. Amîn- 
două, la scorul categoric de 
3—0. Nu au ratat nici un 
punct echipierii reprezentati
vei masculine a României în 
meciul cu Grecia și tot atît 
de net s-au distanțat' jucă
toarele noastre în întîlnirea cu 
echipa feminină a Iugoslaviei.

„FINIȘUL" IREZISTIBIL 
AL LUI ȚIRIAC A DECIS

Meciul-vedelă al confruntă
rii dintre jucătorii României 
și Greciei a trădat de la pri
mele mingi spectacolul de ca
litate care avea să urmeze. 
Atît' Ion Țiriac cît și Nikos 
Kalogheropoulos au trimis 
peste fileu mingi puternice și 
plasate cu adresă, reluate însă 
„in extremis*, schimburile 
prelungindu-se pînă la lovitu
rile cu adevărat imparabile. 
încă de la începutul primului 
set, campionul român cîștigă 
un ghem contra serviciului 
(3—1) și apoi respinge orice 
încercare a adversarului de a 
se apropia : 6—2.

In al doilea set, situația se 
inversează. Kalogheropoulos 
profită de un moment de ezi
tare a lui Țiriac, cîștigă con
tra serviciului (1—2) și apoi

Handbaliștii de la Steaua
in vizita la Macolin

Handbaliștii de la Steaua 
s-au întors recent din primul 
lor turneu peste hotare, în
treprins de cînd au devenit 
campioni ai țării. Sportivii 
bucureșteni au avut o compor
tare foarte frumoasă, cîști- 
gînd toate cele 5 partide sus
ținute în Elveția. In afara 
jocurilor amicale, handbaliștii 
de la Steaua au mai efectuat 
și o serie de antrenamente 
comune cu sportivii elvețieni, 
fapt mult apreciat de presa 
de specialitate.

In timpul șederii lor în El
veția. bucureștenii au avut 
posibilitatea de a face mai 
mu.te excursii și vizite, in- 
tr-una din acestea, handbaliș
tii români au fost oaspeți ai 
Centrului de cercetări medico- 
sportive de la Macolin. ima
ginea surprinsă de fotorepor
terul Hans Apfei ne prezintă 
pe Gh. Gruia în timpul unui 
test făcut pe bicicleta ergo- 
metrică, pentru determinarea 
schimburilor gazoase.
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rezistă surprinzător la situația 
de 3—5, cînd campionul ro
mân forța puternic pentru a 
reduce handicapul. Aci returu
rile lui Țiriac au funcționat 
defectuos și... 3—6.

în continuare, îl vedem pe 
campionul nostru extrem de 
decis, sigur atît' la serviciu, 
cît și la primire: 6—1.

Ultimul set, al patrulea, 
nc-a dat serioase emoții. Ka
logheropoulos pare complet re
făcut, dă replica mult mai 
prompt și reușește să se de
tașeze la 3—0 și 4—2. Voleul 
de stînga și pasingul i-au 
funcționat ireproșabil. Și iată 
că, intr-un moment' de derută 
a campionului nostru, se pro
duce surpriza !... Țiriac începe 
să servească necruțător, reface 
din teren (3—4) și apoi —cu 
o admirabilă voință — punc
tează și pe serviciul adversa
rului (4—v4). Meciul era ju
cat. Deși campionul grec luptă 
cu îndîrjire, el nu mai poate 
stăvili avalanșa de lovituri 
decisive ale românului: 6—4.

Deci, scorul celor patru se
turi : Tiriac—Kalogheropoulos 
6—2, 3—6, 6—1, 6—4.

între timp, la capătul a nu
mai 55 minute de joc, al doi-

RADU VOIA 
NEAGOE MARDAN

(Continuare in pag. a 8-a) 

Ion Țiriac intr-o impresio
nantă „paradă“ la fileu 

Foto : A. Neagu

Note Week-end ciclist!...
Așadar, astăzi sîntem în 

22 iulie. Mîine, în 23... Să 
notăm aceste date, fiindcă ele 
pot deveni... memorabile. As
tăzi și mîine, cicliștii își vor 
petrece week-end-ul la iarbă 
verde, se vor duce la ștrand, 
vor lua loc în tribune pentru 
a asista la întrecerile ailor 
sportivi. Vă veți întreba, de
sigur, cuin este posibil ca în 
timp ce în Franța cicliștii se 
întrec într-o competiție de 
amploare, iar în Bulgaria, Bel
gia și Olanda, în Polonia și 
Italia — alergătorii se pre 
zintă la stanul unor curs* 
tradiționale, rutierii noștri să 
stea cu mîinile în sîn, odih- 
nindu-se... fără voie? Ei bine, 
și ei se întreabă: dacă acum 
în mijlocul sezonului nu parti
cipăm la curse, cînd o vom 
putea face ?

Deci, azi și mîine, week-end 
ciclist! Mai bine de juniori 
care, oricum, de bine de rău. 
au o cursă la Constanța. în 
rest... Nici federația de spe 
cialitatc, nici comisia orășe
nească de ciclism București, 
nici cluburile sportive n-au 
găsit de cuviință să organizeze 
o competiție în aceste zile de

Perioada de transferări 
la vo'ei

Federația româna de volei 
ne-a comunicat că perioada de 
transferări a fost fixată între 
5 august — 5 septembrie. 
Vor fi luate în considerație 
numai cererile complete de
puse în acest termen.

ECHIPELE DE BOX (TINERET) ALE ROMÂNIEI SI ITALIEI, 
LA PRIMUL LOR MECI DIRECT

Echipa reprezentativă de 
tineret își va încheia, zilele 
acestea, pregătirile în ve
derea întîlnirii de box cu 
naționala similară a Italiei. 
Fiind vorba de prima edi
ție, desigur că meciurile cu 
„sguadra azzurra" sînt aștep
tate cu mult interes atît 
de pugiliștii noștri, cît și 
de cei italieni. Antrenorii 
Furesz, C. Dobrescu și 
Șerbu, care au condus pre
gătirile tinerilor boxeri, sînt 
mulțumiți de forma mani
festată de selectionabili.

Avem toate motivele să 
considerăm că reprezenta

vară. Și ar fi fost neapărată 
nevoie. Vinerea și sîmbăta 
viitoare, fruntașii vor da un 
examen greu în compania unor 
adversari de valoare, așa că o 
verificare-antrenament s-ar fi 
impus cu acuitate. Dar... îm
preună cu fondiștii, și pistarzii 
vor avea duminică „zi de o- 
dihnă". Pentru că nici la ei 
nu s-a gîndit nimeni. Poate 
credeți că a fost o simplă o- 
misiune, că numai această du
minică va rămîne o pată albă 
în calendarul competițional al 
cicliștilor noștri. Nu Nu fiți 
îngrijorați ! Au mai fost și 
altele și... vor mai fi. Cam 
prea multe „date memorabile" 
pentru rutieri și pistarzi și 
cam prea puține competiții. Așa 
vrem, oare, să izbutim per
formanțe răsunătoare la cam
pionatele mondiale și la Jocu
rile Olimpice ?

Cineva ne sfătuia să nu ne 
impacientăm. A auzit „din 
surse sigure" că la 31 decem
brie va fi organizată o între
cere de amploare pentru... ru
tieri. Așa să fie oare ?

HRISTACHE NAUM

î Întoarcerea din Olandai a tovarășului' Ion Gheorghe Maurer
“ Vineri după-amiază s-a înapoiat în Capitală, ve- 
Inind de la Haga, președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, 
Icare a făcut o vizită oficială în Olanda, la invitația 

guvernului acestei țări.
în timpul vizitei, premierul român a fost însoțit de 

j Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Angelo 
' Miculescu, prim vicepreședinte al Consiliului Superior

I
I
I
I
I

al Agriculturii, George Elian, ambasadorul României 
la Haga, de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tova
rășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș,. Ilie Verdeț, Petre Blajovici, Roman Moldo
van, Grigore Geamăna, secretarul Consiliului de Stat, 
și membri ai guvernului.

Au fost de față D. H. Visscher, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Olandei la București, și membrii am
basadei.

(Agerpres)

SĂPTĂMÎNA VIITOARE

tiva de tineret este redu
tabilă. în rîndurile „trico
lorilor" noștri figurează pa
tru campioni de juniori, 
precum și numeroși fina- 
liști. Dar iată formația care 
va evolua săptămîna viitoa
re la Florența și la Roma : 
muscă : Nicolau (Pometcu) ; 
cocoș: Nedelcea ; pană : 
Dobrescu; semiușoară: Ene; 
ușoară : Silberman (Cutov); 
semimijlocie: Cocîrlea ;
mijlocie ușoară : Călin (D. 
Mihalcea); mijlocie: Ivan; 
semigrea: Jancu ,- grea :

Tînărul Ion Nicolau (stînga) a lăsat o frumoasă impresie la 
finalele campionatelor republicane de box, fapt care i-a determi
nat pe antrenori să-l selecționeze în echipa reprezentativă de 

tineret ce va pleca veste cîteva zile în Italia,
Foto: N. Aurel

Campionatul republican^ 

de pentatlon 
modern

Duminică dimineața, o dală 
cu intrarea pe parcursul pro
bei de călărie a primului con
curent, ta începe întrecerea 
pentru cucerirea titlurilor de 
campioni (individual și pe 
echipe) la pentatlon modern. 
La întreceri vor lua parte o 
serie de concurenți tineri cu 
reale perspective de progres. 
Cu acest prilej va fi inte
resant de urmărit disputa în
tre bucureșteanul Dumitru 
Spîrlea și timișoreanul Ivan 
Banelh. i

Programul campionatului 
cuprinde — în continuare — 
următoarele probe: luni, de 
la ora 8, în sala de la sta
dionul Republicii — scrima; 
marți, de la ora 9, pe poligo
nul Tunari — tirul și de la 
ora 17, la ștrandul Tineretului 
— înotul; miercuri, de la ora 
16, în pădurea de la Călugă
reai — crosul.

UNDE 
MERGEM ?

Citiți în pag. a 4-a 
programul întrecerilor 
sportive de sîmbăta și 
duminică din Capitală. 

Sănătescu. După cum se 
vede, la categoria pană a 
fost introdus tînărul brăi- 
lean Paul Dobrescu (n. r. 
nepotul lui Mircea Dobres
cu), care în recentele par
tide cu pugiliștii maghiari 
a lăsat o impresie excelen
ta. Este de datoria antre
norilor să-i urmărească în 
continuare pe tinerii pugi- 
liști de real talent și să-i 
promoveze cu curaj. Avem 
convingerea că ceea ce s-a 
tăcut cu Dobrescu consti
tuie doar un încenu1..

Elisabeta Polihroniade
se distanțează

BRAȘOV, 21 (prin telefon), 
în runda a Vil-a a turneului 
international feminin de șah, 
participantele au hotărît să 
spună „adio" remizelor! Si 
astfel, în cele șase partide 
încheiate a fost înregistrată 
o singură egalitate: Keller, 
cu negrele, n-a putut trere 
peste apărarea fermă a polo
nezei Jurcinska. Polihroniade 
a cîștigat la Malypetrova — 
mărindu-și la un punct avan
sul în fruntea clasamentului — 
Teodorescu la Trojanska. Be- 
lanevet la Baumstarck și Ve- 
roezi la Reicher. A rămas 
neterminată partida Wreeken 
— Jianu. De remarcat că în 
turneu au mai rămas doar 
două șahiste neînvinse : repre
zentantele noastre. Polihro
niade și Teodorescu.

Iată clasamentul: Polihro
niade 5’/2, P. Teodorescu și 
Keller 41/2 p, Beiaveneț, Jur
cinska și Veroezi 4 p, Maly
petrova 3*/2 p, Wreeken 3 p 
(1), Reicher 21/2 P, Jianu 2 p 
(1), Baumstarck 2 p, Trojanska 
1% P-

CAROL GRUIA 
coresp. principal



DE TREI ORI ÎN OFSAID
Orașul de pe malul Someșului are o veche și frumoasă tradiție 

sportivă, fiind socotit ca unul dintre cele mai puternice centre din 
țarc. Performantele realizate la Cluj se datoresc deopotrivă conștiin
ciozității sportivilor, priceperii antrenorilor, ca și condițiilor materiale 
create. De aceea, om fost surprins zilele trecute cînd — aflat la Cluj 
- am constatat unele aspecte nedorite. Despre ce este vorba ?

• Fostul boxer Fierea Slanomir 
lucrează ca antrenor de aproape 
20 de ani — mat exact din iunie 
1946. In aceste două decenii, prin 
„mina* cunoscutului antrenor au 
trecut numeroși tineri deveniți 
pe parcurs puqiliști redutabili. Și 
în prezent, doi dintre elevii lui 
— A. Maia» și A. Popa — sînt 
nume cunoscute și respectate în 
rindurile actualei generații de 
boxeri Curioși să vedem cum își 
dure activitatea Florea Stanomir, 
l-am făcut o vizită Ia sala Cen
trului școlar profesional și tehnic 
de maiștri — M.IA. Aici, pe lin
gă tinerii pregătiți de Florea Sta- 
nomfr, fac antrenamente și ele
vi; antrenorului I. Chendreanu. 
Ceea ce ne-a atras în primul 
rînd atenția a fost starea neco
respunzătoare a sălii respective. 
Neîngrijită și prăfuită, sala nu 
poate constitui un loc propice 
pentru întărirea sănătății, ci dim
potrivă. iar cît privește obține
rea de performanțe, în asemenea 
condiții este destul de dificil 
de sustmut asa ceva. La fel se 
prezintă situația și în vestiarul 
cu dsiștrri. Bănci murdare, scîn-

duri putrezite, tn general, 
poartă patina neglijentei și 
lăsării. Tn astfel de împrejurări, 
este lesne de înțeles cu ce fel 
de tragere de inimă vin și lu
crează sportivii la antrenamente. 
Desigur, nu intră printre sarci
nile antrenorilor repararea, mă
turarea și spălatul sălilor sportive 
și a încăperilor șl instalațiilor 
aferente. Dar, Ia bnna întreținere 
și păstrare a acestora sînt che
mați să-și aducă aportul cuvenit 
și antrenorii. Deci, este necesară 
— din partea lor — mai multă 
grijă, mai multă insistență la or
ganele de resort (C.S.M. Cluj) 
pentru ca și treburile administra

totul 
a de

Instantanee clujene

mai are nici o scuză: trimiterea 
de ultimă oră a juniorilor clujeni 
la campionatul republican de la 
Brașov.
un an 
men și 
giijență 
depuse 
antrenament le sînt pur și simplu 
anulate. De ce s-au mai efec
tuat pregătirile ? Ce rost a mai 
avut atunci atîta risipă de ener
gie fizică și nervoasă, cheltuirea 
unor sume de bani ? Este greu 
de găsit vreo explicație. Așadar, 
este nevoie de un sprijin mai 
consistent și nu trebuie dat totul 
numai pe seama cauzelor obiec
tive. Aprecierea este valabilă șl 
pentru unii tcvarăși din Consiliul 
regional UCFS Cluj. N-avem fon
duri, n-avem fonduri, lată leit- 
motivul invocat pentru a se jus
tifica progresul lent al ciclismu
lui clujean. Dar, organizarea sla
bă a etapei a IH-a a „Cupei re
giunilor' la juniori provine tot 
din lipsă de fonduri? Nu cumva 
este la mijloc vorba și de... lipsă 
de interes ?

Adică se pregătesc băieții 
întreg pentru acest exs
cind să-l dea, dintr-o ne- 

crasă toate eforturile 
în zeci și sute de ore de

tive să fie puse Ia punct De ase
menea, este cazul ca șt tovarășii 
din conducerea acestui club să 
acorde o atenție deosebită modu
lui cum se desfășoară antrena
mentele boxerilor. Poate că Ii se 
va găsi o altă sală — mai adec
vată.

0 Secția de ciclism a Clubului 
Sportiv Muncitoresc are o acti
vitate laborioasă. De aici s-au ri
dicat elemente talentate ca Emil 
Rush, Dorel Motentan, loan Cos- 
ma II. Vasile Selejean și tot în 
această secție — sub îndrumarea 
antrenorului Vasile Chișu — se 
pregătesc tineri ca Bacociu, I. Se
lejean. Gh. Jucan, V. Rusu etc. 
în total, sînt vreo 20 de cicliști 
care dețin majoritatea titlurilor 
regionale. Secția a fost dotată cu 
o sală-atelier spațioasă și bine 
utilată, unde lucrează (cu o 
normă întreagă) mecanicul V. 
Roder. Marele impediment în bu
nul mers al "" *’
stituie însă 
piesele de 
de proastă 
magazinelor 
aprovizionate cu 
fcbiuvete de furcă, de angrenaj) 
în timp ce cicliștii sînt înzestrați 
cu biciclete— Favorit. Este ușor 
de închipuit cîte neajunsuri au 
— prin urmare — cel care au 
îndrăgit acest snort. „Clubul 
C.S.M. — ne ajută" — ne spu
nea antrenorul V. Chișu. „La fel 
și federația de resort*. în această 
privință avem de făcut Insă unele 
obiecții. Intr-adevăr, F.R.C. acor
dă spri finul posibil și, într-o anu 
mită măsură, si clubul C.S.M. r 
alocarea de fonduri mai mari fată 
de anii trecuti De pildă, bugetul 
secției în 1967 este de 94 500 de 
lei în comparație cu 41 400 de 
lei planificați în 1966. Dar, din pă
cate intervine acest dar, din suma 
de 25 000 de lei alocată pentru tri
mestrul 1 1967 nu au fost chel- 
tuiți decît 12 800 de lei. Fără 
îndoială că asigurînd sprijin ma
terial doar pe... hîrtie, nu vom 
realiza nimic. Dacă de această 
deficientă nu poate fi făcut răs
punzător numai clubul, ci și or
ganul regional UCFS, în schimb, 
într-o altă problemă. C.S.M. nu

acestei secții îl con- 
materîalele (mai ales 
schimb): puține și 
calitate. Majoritatea 
de specialitate sint 

piese Diamant

• însoțit
C.S.M. — tov. 
pășit, simbătă 1 
za, în incinta poligonului între
prinderii Clujeana. în cadrul spa
țiului de tragere — in spatele 
celor o-pt standuri — o femeie, 
așezată pe un scăunel, jumulea 
o găină. !n jurul ei se aflau 
orînduite: o masă, niște scaune, 

'un dulap, o canapea. Vestiarul 
a fost transformat in cameră de 
locuit, iar cîmpul de tragere este 
acoperit de straturi de zarzavat 
și legume. Mai mult, pe aceeași 
porțiune au fost recoltate în acest 
an și vreo 20 de kilograme de 
căpșuni. Tot în incinta acestei 
baze sportive se mai găsesc co
tețe cn purcei și păsări. înlr-un 
cuvînt, o gospodărie în toată re
gula. Și poligonul ? Printre pică
turi, se mai fac și unele antrena
mente (marți și vineri). în ce con
diții ? în cele arătate I Să lămurim 
puțin lucrurile. în poligonul Cln- 
jeana — mic, dar bine dotat — 
locuiește de trei ani o familie 
compusă din două persoane. De 
atunci a început să se înnoade 
un adevărat lanț al slăbiciunilor. 
Locatarii respectivi 
miți (și pe bună dreptate) că 
sînt mereu deranjați ; sportivii — 
și ei, vădit stingheriți în prac
ticarea sportului preferat. Solu
ția ? Nu a fost găsită încă. To
varășii din conducerea întreprin
derii Clujeana (proprietara poli
gonului) au promis — ne spunea 
tov. Kezdi — că vor face toate 
diligențele pentru ca familia res
pectivă să capete o locuință ade
vărată și nu una improvizată ca 
acum. Cum rămine însă pînă 
atunci cu schimbarea destinației 
unei baze sportive ? Ziarul nostru 
a mai sesizat acest caz, dar fără 
rezultat. Să nu uităm că celălalt 
poligon clujean — cel situat în 
parcul sportiv Babeș-Bolyai a fost 
înjumătățit — are în prezent nu
mai 12 standuri. Se merge oare 
spre desființarea sportului tirului 
din Cluj ? Ar fi regretabil. Pînă 
de curînd, orașul Cluj conta ca 
al doilea centru de tir — după 
București — din țară. întrucit or
ganele competente orășenești s-au 
dovedit pînă acum neputincioase 
în limpezirea situației poligonului 
Clujeana, am vrea să știm și pă
rerea forurilor 
sort. Așteptăm

C.

de președintele 
S. Kezdi — am 
iulie, după-amia-

nemulțu-

regionale de re- 
răspunsul!
COMARNISCHI

ALPINISMUL, SPORT AL CU
RAJULUI ȘI AL PERSEVE
RENȚEI.

In pitoreasca Vale a Horoabei, 
din apropierea hotelului turistic 
Peștera din Bucegi, a avut loc 
nu de mult etapa a Il-a a cam
pionatului republican de alpinism. 
La întrecerile temerarilor cățără
tori au fost prezenti 40 de spor
tivi din întreaga țară. Campioa
na de anul trecut, echipa asocia
ției sportive Armata Brașov, a 
dominat și de data aceasta com
petiția. Tn prob a de „sprint", 
efectuată pe un traseu de lungi- 
mea unei corn, veteranul concu- 
renfilor, Tr. Flucuș de la Celu
loza Zămești (39 de ani) a 
realizat o performantă remarca
bilă, clasîndu-se pe locul VI (el 
a parcurs că 40 de metri de 
stîncă In 2:59,Oj,

„Căci toți se nasc 
spre a muri / și moi 
spre a se naște*. 
(M. Eminescu — 
„Luceafărul" )

al cornu- 
ea așa de

( mergea 
picioare ), 
vestea in

Prin anul 1953, se zice, 
s-a născut în comuna Ște- 
funești (ce aparține de ra
ionul 1 Mai din Capitală) 
o asociație sportivă. Să
nătoasă, normală și foarte 
iubită de cei peste o sută de 
„părinți" și alți peste o 
sută de nași și rude. E- 
venimentul a fost sărbăto
rit într-o duminică a ace
lui an tn clubul ce i s-a 
repartizat gingașei ființe 
abia venită pe lume ți pe 
terenul de sport dăruit de

sfatul popular 
nei. Și se făcu 
repede măricică 
pe propriile-i 
incit i s-a dus
tot raionul pe unde își tri
mitea reprezentanții la în
trecere cu ai altor asociații 
mai in virstă. A făcut 
multe lucruri care au mi
nunat împrejurimile și tare 
mulțumiți au fost părinfii 
și rubedeniile ei. Era un 
copil precoce și prea iubit 
fi — se spune — astfel 
de copii n-au zile multe. 
Ața s-a înOmplat și cu 
sărmana asociație. A de
cedat subit. Parcă ți-o

In cadrul unui concurs de atletism disputat recent la Brașov, timișoreanul 
Petre Coif, in virstă de 16 ani, a reușit să doboare recordul republican 
de juniori la suliță cu o performantă de 65,28 m. (v.r., 64,40 m — 

Stelian Giubelan) f

La „Fierarul" Ozun:

Sportul are mulți prieteni
Numeroase sint întrecerile spor

tive care se bucură de populari
tate în rîndul membrilor asocia
ției sportive din comuna Ozun, 
situată pe malurile rîului Negru, 
în raionul Sf. Gheorghe. Dintre a- 
cestea, rele prilejuite de campio
natul asociației se dovedesc deo
sebit de atractive.

Desigur, pentru ca întrecerile 
campionatului asociației să se bu
cure de succes sînt necesare stră
danii deosebite. Consiliul raional 
UCFS (președinte Mihai Lazăr) 
a îndrumat permanent consiliul 
asociației și a sprijinit pregătirea 
unor instructori voluntari entu
ziaști. dornici să contribuie Ia dez
voltarea activității sportive Ia 
Ozun. Dintre aceștia, se remarcă 
Nicolae Rapo (atletism), Pavel 
Senpali (fotbal) și Iuliu Sîpoș 
(handbal). Ei au sprijinit efectiv 
și permanent consiliul asocia
ției sportive în mobilizarea tine
rilor la competiții. Tn prezent, 
majoritatea celor peste 300 
membri 
grenați 
atletism 
neri. La 
peste 30 
reușind
torii : îuliana Danco — la sări
tura în lungime și tir, Elisabeta 
Szentpali — la înălțime etc. Evi
dențiind dintre băieți pe Viorel 
Rățulea, campionul la „viteză”, 
Borbal Timar la 800 m. Eugen 
Fam la săritura în lungime sau pe 
Eugen Szabo Ia 1 500 m, nu fa
cem decît să amintim cîteva din 
numele celor pentru care campio
natul asociației a însemnat un pri

de 
ai asociației se află an
in diferite întreceri. La 
participă peste 100 de ti- 
întreceri sint prezente și 
de fete, unele dintre ele 

să obțină rezultate meri-

Microfoileton

•••

milă ctnd ti auzi povestea, 
dar să fi fost și martor 
ocular. Și mai tragic este 
insă faptul că nimeni nu 
știe ând și de ce a su
combat. Unii presupun că 
s-ar fi 
terenul
naștere 
Iar i-a

Pe urmă, tn semn de 
doliu, încăperea destinată 
șahului și tenisului s-a 
închis pe un an și jumă
tate (și acum stă închisă), 
programele artistice nn 
fost prohibite, căminul cul
tural și-a încetat activi
tatea, directorul lui a dat 
bir cu fugifii.

stins de dadă ci 
de sport primit la 
de la sfatul popu- 
fost luat.

de afirmare a cali-

de tineri dornici să 
de „cel mal puternic

lej deosebit 
taților lor.

Peste 30 
obțină titlul
sportiv" al asociației și-au măsu
rat forțele la trîntă. întâlnirile 
organizate 
stituit un 
tru tineri 
liu Szabo 
Tot o întrecere a celor puternici 
este și ridicarea halterelor. Iată 
clțiva dintre cei mai buni halte
rofili ai asociației: Ștefan Imre, 
Aurel Negrea, Nicolae Rățulea, 
Keleman Toth și Bella Sighiarto. 
Unii dintre aceștia vor figura cu 
siguranță printre campionii aso
ciației sportive în anul 196?.

Un frumos succes înregistrează 
întrecerile campionatului asociației 
Ia fotbal. Echipele diferitelor bri
găzi sau unități depun toate stră
daniile pentru cîștigarea primului 
Ioc.

Așadar, întrecerile campionatu
lui asociației Fîerarul-Ozun pe 
lingă faptul că — pentru mulți — 
reprezintă un bun prilej de a- 
tragere în sport, creează și posi
bilitatea de selecționare a elemen
telor talentate care să reprezinte 
apoi asociația în diferite compe
tiții raionale și regionale. In plus, 
cu acest prilej, tinerii iși trec nor
mele Insignei de polisportiv. Așa 
se explică faptul că peste 100 de 
băieți și 20 de fete au și devenit 
purtători ai Insignei, iar alți 150 
au și trecut 2—3 norme.

Desigur, cele de mai sus consti
tuie o dovadă că la „Fierarul"- 
Ozun sportul prinde rădăcini.

nu 
se 
de 
fi

eu

Cî)i ani or fi de Ctnd 
durează jalea ? Nu, 
sînt numai doi, cum 
zvonește. Sînt doi ani 
ctnd s-a aflat de deces 
cam tot atît pînă s-a 
flat. Cine poate ști 
exactitate ?

Dar ce importantă mai 
are astal Important este 
faptul că acum i se în
cearcă reanimarea. Au în
ceput să se frăminte cei 
ce-au iubit-o cu adevărat. 
Au mers la sfat să-i re
dea ce i s-o luat, terenul 
și sala, au trimis si re
dacției o scrisoare spre a-i 
cere ajutor și cîte altele. 
Dar clubul e încuiat, iar 
sfatul vreo să-i dea teren 
tn altă parte (fastul teren 
a devenit proprietatea 
C.A.P. care l-a semănat cu 
măturică) unde, toată lu
mea o știe, nu se poate, 
tn ruptul capului, juca: e

pînă în prezent au con-- 
prilej de afirmare pen- 
ca Ludovic Simon, Iu- 
Ștelan Vaneea și alții-

AUREt CRI ȘAN

lac. Tn aceste condiții a- 
sociatia refuză se reînvie. 
Cică mai bine moare încă 
o dată, da‘ nu mai revine 
printre ființele vii, cu toa
te ci i s-a ales alt con
siliu care să o îngrijească. 
Mai pretextează ea ci a- 
cest consiliu este vitreg ti 
inactiv, ceea ce o determi
nă să nn-i accepte tutela 
Pentru a-i ciștiga bună
voința, consiliul — cică — 
ar fi trimis un „sol" la 
C.A.P. și sfatul popular, 
dar s-a intimplai ca în 
chestia cu Ana ți Caiafa.

Așadar, speranțele reîn
vierii asociației din Ștefă- 
nești sînt deșarte. Drept 
pentru care am scris a- 
ceste rinduri spre pome
nirea e> In saecula saecu- 
lorum. Cei ce au iubit-o ti 
păstrează o vie amintire.

AURELIAN BREBEANU



în această perioadă se 
află în plină desfășu
rare campionatul asociați
ilor sportive, competiție 
care angrenează un mare 
număr de tineri și tinere 
dornici să facă sport.

în rîndurile de fată am 
încercat să stabilim locul 
pe care-1 ocupă acest cam
pionat în cadrul activității 
sportive de masă de la 
asociațiile Spartac și Dîm
bovița din Capitală. în a- 
cest scop, am discutat cu 
activiști și sportivi proble
me legate de eficiența 
practică a competiției, de 
interesul pe care ea îl stîr- 
nește în rîndul iubitorilor 
de sport.

După raidul efectuat, con
cluzia este că în cadrul 
campionatului asociației se 
desfășoară o activitate sus
ținută, că întrecerile se 
bucură de multă atenție a- 
tit din partea consiliilor a- 
sociațiilor. cît și a iubito
rilor sportului.
PROMOTORUL PRINCIPAL 

-ÎNTRECEREA INTERGRUPE
Iată, de altfel, și cîteva 

păreri pe care le-am cules 
de la tov. I. AVRAMESCU, 
secretarul consiliului aso
ciației sportive Spartac din 
Capitală, o asociație cu 
foarte multe grupe sportive.

(Trebuie amintit faptul că 
aici există 8 echipe de fot
bal, 16 echipe de orientare 
turistică, 12 echipe de vo
lei, peste 90 de partici
pând la concursurile de tir, 
80 de popicari, 30 de iubi
tori ai tenisului etc).

— „Rivalitatea" dintre 
grupele sportive ale asocia
ției stîrnește mult entu
ziasm în rîndul tinerilor a-

rilor pe terenul de sport 
(fotomontaje cu aspecte de 
la concursuri, acordarea de 
premii învingătorilor etc).

PRESTIGIUL TITLULUI 
DE CAMPION

7

C. STĂNCIOIU, organiza
torul grupei I.R.C.M. (aso
ciația Spartac) și, totodată, 
un pasionat sportiv, ne-a

tive — ne spunea secreta
rul asociației Spartac — o 
constituie asigurarea bazei 
materiale. De aceea, este 
necesar ca fondurile să fie 
judicios gospodărite în a- 
cest sens. De asemenea, 
pentru satisfacerea dorințe
lor iubitorilor de sport, 
asociațiile din orașe, care 
— din lipsă de spațiu — nu 
au posibilitatea să amena

tive Dîmbovița, TIBERIU 
HALMAGIU, în legătură cu 
competițiile de masă. După 
ce ne-a informat asupra 
bogatei activități sportive 
desfășurate aici și după 
ce ne-a arătat fotomontaje 
cu aspecte de la desfășu
rarea campionatului asocia
ției el a remarcat faptul 
că aceasta este cea mai în
drăgită competiție. Și to

Campionatul asociației sportive
— Discuții, păreri —

sociației noastre, a căror 
participare la întreceri este 
din ce în ce mai numeroa
să. Trebuie menționat, de 
asemenea, faptul că aceste 
întreceri determină și o 
afluență de spectatori — 
colegi ai sportivilor — care 
vin să-și susțină favoriții.

Părerea mea este că a- 
ceastă competiție își atinge 
scopul pretutindeni unde 
există preocupare din par
tea consiliilor asociației 
pentru popularizarea între
cerilor și cîștigătorilor, pen
tru găsirea unor forme efi
ciente de atragere a tine

spus că această competiție 
se bucură de aprecierea 
unanimă a tineretului, că 
titlul de campion al aso
ciației a început să capete 
prețuire în rîndul iubito
rilor sportului din această 
întreprindere bucuresteană, 
iar evidențierea și popu
larizarea celor mai buni 
sportivi constituie un im
bold în angrenarea tineri
lor la întreceri.

AJUTOR RECIPROC

„O condiție sine qua non 
a unei bune activități spor

jeze toate terenurile nece
sare, trebuie să se întraju- 
loreze, folosind reciproc ba
zele sportive. De pildă, a- 
sociația noastră oferă clu
bului Construcția terenul de 
volei, sala de șah și tenis ; 
în schimb beneficiază de po- 
picăria și terenul de iotbal 
ale acestui club".

DE LA CAMPIONATUL 
ASOCIAȚIEI, LA CELELALTE 

COMPETIȚII

Demnă de luat în seamă 
ni s-a părut și părerea se
cretarului asociației spor

tuși mai există multă su
perficialitate în organizarea 
și desfășurarea competiți
ilor de masă. La etapele 
superioare ale Spartachla- 
dei, majoritatea asociațiilor 
nu se prezintă — dovada 
că nici la faza întîia, une
ori, nu se organizează în
treceri. „De pildă, ne spu
nea interlocutorul, la faza 
raională a acestei competi
ții, „Dîmbovița" a obținut 
toate titlurile la întrecerile 
atleților prin neprezentarea 
celorlalți concurenți. O pro
blemă de o importanță de
osebită o constituie înde

plinirea normelor In vede
rea obținerii Insignei de 
polisportiv. Pentru evitarea 
formalismului ar fi de do
rit ca probele atletice — 
care deseori nu sînt în
deplinite, dar arbitrii și or
ganizatorii— închid ochii — 
să se dea numai în prezența 
organelor UCFS raionale*.

Din discuțiile avute cu 
alți activiști din asociațiile 
sportive bucureștene s-au 
desprins cîteva concluzii în 
legătură cu campionatul a- 
sociației, pe care le redăm 
pe scurt.

1. Să i se acorde mai 
multă atenție. De altfel, e- 
xistă o mulțime de argu
mente care reclamă acest 
lucru: are o priză mult 
mai mare în rîndul tinere
tului, se bucură de mai 
mult interes.

2. Să se țină seamă de 
preferințele amatorilor de 
sport fn stabilirea ramuri
lor sportive ce vor figura 
în calendarul campionatu
lui asociației.

3. In amenajarea bazelor 
sportive, asociațiile bucu
reștene să primească un 
sprijin mai substanțial de la 
organele UCFS,

BARBU AUREL

invitatul nostru:
Maestrul emerit al sportului

I---------------------------
| Cînd doi se ceartă,
1 al treilea... pierde

EMILIAN CRISTEA
I 
I

Redactorul: Vă solicităm dv, alpi
nist și drumeț încercat, cîteva re
comandări și sfaturi turistice, acum 
în plin sezon de vară, de vacanță, 
de concedii.

Emilian Cristea: Le voi da bucuros. 
Turismul trebuie făcut în funcție de 
vîrstă, sănătate și posibilități. înce
pătorilor le-aș recomanda excursii în 
jurul orașelor unde locuiesc. Drumeția 
se va face în grupuri, organizate de 
cercurile de turism sau de excursio
niști cu experiență. Ideal este ca a- 
ceste drumeții să cuprindă un mini
mum de 6—10 km de mers pe jos.

Redactorul: Cîteva exemple, cîteva 
localități, în jurul cărora se pot or
ganiza asemenea scurte drumeții.

Emilian Cristea: Baia Mare (ca
bana Mogoșa), Cluj—Turda (Cheile

La ștrandul Obor, 
un nou ciclu
de învățare 
a înotului

La 28 iulie, la ștrandul 
„Obor" din Capitală, va în
cepe un nou curs de învățare 
a înotului pentru copiii între 
4 și 14 ani. Lecțiile se des
fășoară zilnic, cu o durată de 
două ore. înscrierile se fac la 
casieria ștrandului (troleibuzul 
85), între orele 9—12. Infor
mații suplimentare la telefon 
35.53.31 și 35.02.25.

Centru 
de inițiere 
în judo

Clubul sportiv Olimpia a 
luat inițiativa organizării unui 
centru de judo. Inițierea în 
„tainele" acestei spectaculoase 
ramuri sportive se va face cu 
bărbați între 14—45 de ani 
și femei între 16—35 de ani.

înscrierile se primesc zilnic 
la sediul clubului din str. Ne
gustori nr. 7, raionul Tudor 
Vladimirescu. Relații la telefo
nul 14.13.08.

Turai), Oradea (cabana Vadul Cri- 
șului, cu excursii în jurul cabanei), 
București (pădurea Pustnicul, cu tre
cere Ia mănăstirea Cemica; pădurea 
Andronache, cu plimbare . prin pă
dure; Snagov. cu excursie la Căldă- 
rușani) etc. Desigur, începătorii se 
pot „aventura** și în excursii ceva 
mai mari. Bunăoară, la Predeal, Si
naia. Bușteni, cu plimbări de 2—3 
ore pe traseele marcate de la poalele 
munților, care ating unele vîrfuri 
cu obiective ușor accesibile. Plecînd 
din Predeal, spre exemplu, putem 
ajunge Ia refugiul Susai (trei ore 
dus-intors), cabana Gîrbova (4 ore 
dus-întors), cabana Trei brazi (trei 
ore dus-întors). De la Sinaia putem 
face excursii la cabana Piscul cîinelui 
și Cota 1 400, iar de la Bușteni — 
spre Urlătoare și Poiana Coștilei. 
Distanta, „norma** începătorului, fiind 
aceeași: trei ore dus-întors !

Redactorul: „Turismul — spuneați 
dv. într-o conferință •— est’e o familie 
din care se desprind o serie de ac
tivități recreative menite să reconfor
teze organismul. Formele desfășurării 
lui sînt multiple**... Și în acest sens 
dădeați ca exemplu și turismul auto. 
Ce ne puteti spune în legătură cu 
el?

Emilian Cristea: Din punct de ve
dere sportiv, turismul auto nu este 
chiar atît de... sportiv. Cei din 
mașini își petrec majoritatea 
timpului din „excursie** privind 
pe geam. Turismul auto, însă, 
devine sportiv atunci cînd, o dată 
ajunși la punctul terminus al itinera
riului nostru, părăsim automobilul 

< și mergem să vizităm împrejurimile.
Adică, parcurgem un minimum de 
3—4 km pe jos, într-o zonă fru
moasă, pitorească. Respectiv, dacă 
ne-am oprit la Sibiu, vizităm Dum
brava; la Tg Neamț, Cetatea Neam
țului; la Lacul roșu, împrejurimile 
ș.a.m.d.

Redactorul: Ce recomandați turiș
tilor avansați ?

Zi de caniculă 
in Valea Jiului

Frumosul ștrand din Lupeni 
cunoaște în aceste zile de iulie 
o mare afluență. Ștrandul ter- 
moficat „Preparatorul* dispune 
de numeroase vestiare conforta
bile, porticuri de gimnastică, bu
fete cu răcoritoare, zone verzi și 
peluze cu flori.

Duminica trecută, a avut loc 
primul meci de polo în Valea Jiu
lui. El s-a disputat în bazinul 
de la Lupeni, între echipele Pre
paratorul și Minerul (ambele din 
Lupeni), și a fost cîștigat de 
prima formație cu scorul de 8—6.

ST. KONYICSKA—coresp.

Emilian Cristea: Drumeția de două 
sau mai multe zile — turismul avan
sat — comportă un echipament cores
punzător, excursionistul fiind obli
gat să aibă o haină de vînt, un im
permeabil pentru ploaie, o îmbrăcă
minte comodă. în rucsac se va afla 
un minimum de rufe de schimb, o 
lanternă, și neapărat un bidon de 
apă, cunoscînd că la cabana unde 
ajunge găsește hrană. Acest gen de 
excursii, mai ales cînd sînt făcute 
la munte, trebuie organizate și con- 
dnse de un om priceput.

Redactorul: Ce trasee turistice le 
recomandați ?

Emilian Cristea : Bucureștenilor — 
Făgărașul, Retezatul și Munții Rod- 
nei. Celor din Cluj. Timișoara, Baia 
Mare — Buccgii, Piatra Craiului. Și 
tuturor — MAREA ! Asemenea ex
cursii de durată mai mare necesită 
un studiu amănunțit al itinerariului. 
pe etape, itinerariu care poate fi în
tocmit consultînd colecția „Călăuza 
turistului* din Editura UCFS, cate 
a publicat traseele turistice marcate 
din aproape toți masivii Carpaților.

Redactorul: Ce nu recomandați tu
riștilor ?

Emilian Cristea: a) „tradiționalul** 
foc din poiană (pentru încălzirea 
unei conserve se poate folosi și o 
spirtieră); b) popasurile (mă refer la 
turismul auto) făcute la marginea 
drumului, musai lingă mașină, cînd 
la o aruncătură de băț se află ră
coarea pădurii și nu praful șoselei; 
c) coniacurile de după orele 10 
noaptea băute în barurile ce s-au 
deschis la cabane (după mine, cabana 
nu trebuie să fie un local, ci o bază 
sportivă pentru întărirea sănătății și 
educarea omului); d) „autografele** 
puse cu miile pe diferite monumente 
ale naturii; e) buchetele făcute din 
flora rarisimă a munților noștri !...

Din Reșița ne-a sosit un plic cu o veste surprinzătoare. „De cîtva 
timp, se arată printre altele în scrisoare, asupra jucătoarelor și 
jucătorilor de la C.S.M. s-a abătut un mare necaz și, în con
secință, sîntem pe punctul ca secția de popice să se destrame. 
Motivul : nu mai avem ridicători. Șeful comisiei economice a 
C.S.M. a dispus — ca urmare a unei măsuri a secției organiza
rea muncii din UCFS ■ ' ' ' ’ "
plata ridicătorilor. Dv. 
respectarea principiilor 
cauzele acestei hotărîri 
ficați situația**.

Plecînd pe urmele...
anonimi, am constatat __  ____ ___r___ , ______
sportului,. Maria Stanca, ne-a dealarat : „Mă pregăteam aproape in 
fiecare zi, după cele opt ore de producție (n.r. e stanțatoare la 
secția de mașini electrice a U.C.M.R.). Acum, însă, sînt nevoită 
să-mi reduc la jumătate numărul antrenamentelor, întrucît tre
buie să ridic popicele și cînd se pregătesc colegele mele de sală. 
Am ridicat popicele Danielei Brăiloiu la 100 de bile mixte și, 
vă mărturisesc, după aceea, din cauza oboselii nu am mai 
putut să intru pe pistă să joc. Nu înțeleg de ce să ne dezorga
nizăm noi munca de pregătire din cauza greșelilor săvîrșite de 
alții ? Dacă nu se va rezolva problema ridicătorilor, sînt pusă 
în situația să renunț la sportul de performanță**.

situația creată în urma lipsei ridicătorilor, 
unor oameni competenți.
secretarul F.R.P. : „Consider că secția organi- 
pripit cînd a luat hotărîrea prin care s-au 
necesare plății ridicătorilor. Fără ridicători,

— sistarea fondurilor necesare pentru 
știți că, —’ —- ' •*•*”
moderne de 
și de aceea

fără ridicători, este imposibilă 
antrenament Nu cunoaștem 
vă rugăm pe dv. să clari-

scrisorii, ai 
că relatările

i
I
I
I
I
I

cărei autori vor să rămînă 
sînt reale. în plus, maestra

în legătură cu 
am cerut părerea

Ladislau Szocs, 
zarea muncii s-a 
anulat fondurile 
secția de performanță a C.S.M. Reșița este pusă în situația să-și 
înceteze activitatea. Să fie trași la răspundere cei care n-au 
respectat normele de administrare a fondului nescriptic. Sportivii 
(și mai cu seamă Maria Stanca, Daniela Brăiloiu și Ildico 
Szizsok care au fost selecționate în lotul pentru campionatele 

) nu trebuie să-și întrerupă antrenamentele**.
Acum, să auzim opinia unuia dintre reprezentanții secției orga

nizarea muncii din - UCFS. Să-i dăm cuvîntul tov. Constantin

I
ISzizsok c 

mondiale)
^A___

Inizarea ..
Oprea.

I
I

— Am pus restricții în manipularea fondului nescriptic deoarece 
conducerea C.S.M. Reșița l-a întrebuințat nerațional, a perma
nentizat angajați! zilieri, contravenind normativelor în vigoare.

— lertați-nc, dar dacă ați stabilit că vinovății sînt tovarășii 
din conducerea clubului, de ce nu le-ați imputat sumele risi
pite ? E normal să sufere sportivii din cauza neglijenței altora ?

— Aveți dreptate, sportivii nu au nici un amestec în treaba 
aceasta. O să reanalizăm problema respectivă.

Așadar, anularea fondurilor pentru plata ridicătorilor a avut, 
cum era și firesc, repercusiuni în procesul de instruire a popica
rilor reșițeni și, îndeosebi, asupra celor vizați pentru campiona
tele mondiale, care trebuie să respecte un program riguros de 
pregătire. Rezumînd părerile exprimate în scurta noastră anchetă, 
reies clar următoarele : se impune penalizarea tovarășilor din 
conducerea CjS.M. Reșița pentru abaterile comise în folosirea 
fondului nescriptic și revenirea imediată asupra hotărîrii res
pective. ____F TR. IOANIȚESCURedactor:

VASILE TOFAN



următorul

stabilite următoarele cla-

SERIA I
SERIABacău

partea opusă adversarului

15
13
11

9
11
12
12
10
9
7
8
9
8
4

10 
ii
9
9
7

10
7
9

6
8
8
9
5
3
2

5 48—18
7 38—27
7 31—21
8 35—28

10 38—35
11 27—35
12 32—28

Dinamo 
Sider. Galațt 
Chimia Suceava 
Dinamo Vict. 
PoUteh. Buc. 
Flacăra Moreni 
Poiana Cimpina 
Metalurg. Buc. 
Ceahlăul P. N. 
Metrom Bv. 
C.F.R. Pașcani 
Oltul Rm. V. 
Prog. Brăila 
Oțelul Galați

Promovează in _

echipele : Progresul Brăila 
Galați.

„ ..._________  campionatul cate
goriei A evhipa DINAMO BACAU.

Retrogradează în campionatul cate
goriei C -•
și Oțelul

Federația română de fotbal a omo
logat rezultatele campionatelor de 
fotbal din categoriile A, B, C, Juniori și 
Cupa României pe anul 1966/1967 șl 
a stabilit competițiile oficiale ce ta 
vor desfășura în sezonul 1967/1963.

A. In urma omologării _
"anul ccmpetlțional 
stabilit 1-----

10.
11.
12.
13.
14.

Fault? Da, dar din partea atacantului, care a fortat intrarea, tn vreme ce 
apărătorul este înclinat tn

Rapld Buc. 
Dlnamo Buc. 
Unlv. Cv. 
Farul C-ța 
Steaua Buc. 
Unlv. Cluj 
St. roșu Bv. 
Jiul Petroșeni 
Petrolul PL 
Prog. Buc. 
U.T.A. Arad 
Dlnamo Pit. 
C.S.M.S. Iași 
Pollteh. Tlm.

Se declară echipă campioană repu
blicană pe anul 1966—1967 RAPID 
BUCUREȘTI.

Retrogradează In campionatul ca
tegoriei B echipele C.S.M.S. Iași și 
Politehnica Timișoara.

B. In urma omologări! rezultatelor 
jocurilor din campionatul categoriei 
B, au fost stabilite următoarele cla
samente :

categoriile A, B

1. Portul C-ța
2. I.M.U. Medgidia
3. Met. Tîrgoviște
4. Dunărea Giurgiu
5. Electrica C-ța
6. Oltul St. Gh.
7. Stuful Tulcea
8. S.N. Oltenița
9. FI. roșie Buc.

10. Rapid C.F. Buc.
11. Prog. Corabia
12. Electrica Flenl
13. Muscelul C. L.
14. C.F.R. Roșiori

8. Gaz. m. Mediaș 
(. Ind. s. C, Turzil

C.S.M. Sibiu 
Clujeana Cluj 
C.F.B. Arad 
Mln. Lupeni 
Unirea Dej

Jocurilor din campionatul republican 
categoria A, pe ’ —t 
1966—1967, a fost 
clasament :

Faulturile intenționate să fie sancționate cu toată severitatea l
Relatări de la Intilnirea arbitrilor internaționali

Ca In fiecare an, și In această vară a fost organizat Ia Viena tradiționalul „stagiu” pentru 
arbitrii internaționali de baschet. Au luat parte 72 de reprezentanți din 22 de țări. Delegația
țării noastre a fost alcătuită din arbitrii internaționali Dan Chiriac și Gh. Dinescu. La îna
poiere, l-am rugat pe Gh. Dinescu să ne relateze unele amănunte de Ia acest curs. lată-le 
tn rlndurile de mal jos:

La lucrări au fost prezentate 
participanților următoarele refera
te : „Psihologia arbitrajului" (dr. 
Decio Scuri — Italia, președintele 
Comisiei tehnice a F.LB.A.), 
„Pregătirea și antrenamentul arbi
trului de baschet" (Turgut Atakol 
— Turcia, membru în Comisia teh
nică a F.I.B.A.), „Aplicarea prac
tică a psihologiei în arbitraj* 
(Robert Busnel — Franța, membru 
în Comisia tehnică a F.I.B.A.), 
„Tehnica arbitrajului* (Turgut 
Atakol). în afara acestor referate, 
dr William Jones, secretar gene
ra' al F.I.B.A., a făcut un comen
tariu al regulamentului de joc, cu 
mențiuni asupra capitolelor mai 
importante, iar-- Robert Busnel a 
prezentat un film în care au fost 
ară’ate infracțiunile ce se pot co
mite în regula „pașilor" și a con
tactelor personale. în cadrul discu
țiilor purtate asupra regulamentului 
de joc, au fost făcute unele pre
cizări. dintre care menționez :

1. Clasificarea greșelilor perso
nale în trei grupe (greșeli norma
le. greșeli intenționate șt greșeli 
descalificatorii). S-a insistat asu
pra gravității greșelilor personale 
intenționate, care prezintă un as
pect nesportiv și contravin spiri
tului jocului. în aceste cazuri, 
semnalizarea din teren trebuie fă
cută în mod foarte vizibil și, în 
<az de repetare a greșelilor, tre
buie să se procedeze la eliminarea 
eelui vinovat

2 La sancționarea greșelilor 
personale, arbitrii trebuie să a- 
nunțe în primul rînd oprirea cro- 
nometrulur prin ridicarea în sus a 
unei mîini, cu pumnul închis, după 
care Jucătorul sancționat va fi in
dicat de arbitru. Urmează indica
rea către masa oficialilor a numă
rului purtat pe tricou de jucătorul 
care a comis greșeala personală, iar 
Sn continuare va fi arătat locul de 
repunere în joc a mingii (din la
teral sau de la linia de aruncări 
libere). Toate aceste semnalizări 
trebuie făcute, în ordinea arătată, 
în mod cursiv și fără a se între
rupe prea mult jocul.

3. La ultima aruncare liberă, 
arbitrul va înmîna mingea jucăto
rului care beneficiază de aruncare 
ji va fi cu o mînă pe minge, iar 
Cu cealaltă va indica la masa ofi
cialilor încheierea perioadei de 
fchiinge moartă*.

Iată și unele atribute conside
rate indispensabile unui arbitru de 
baschet : cunoașterea profundă a 
regulamentului de joc și a noțiu
nilor de tehnică și tactică ale jo
cului, fermitate, corectitudine, pre
gătire fizică impecabilă, deplasare 
și plasament foarte bun.

Alte discuții au fost purtate

asupra unor elemente considerate 
în mod greșit minore. Așa, de 
pildă, s-a reamintit că arbitrul 
principal este, pînă la începerea 
meciului, și „responsabilul admi
nistrativ* al întîlnirii. în acest 
sens, el are datoria să verifice ma-

rarii lucrărilor celui de al XV-lca 
stagiu european vor fi prezentate 
cu prilejul consfătuirilor ce vor fi 
organizate de F.R. Baschet prin 
Colegiul central de arbitri. Și 
precizare : în cadrul stagiului

Au fost omologate re:
campionatelor pe 196

Pentru noul sezon: sistem de desfâșun 
ți C 9 întrecerea ince

8 0 31—30 26
6 10 31—37 26
3 12 «—32 25
1 10 25—26 25
5 11 29—34 25

10 9 31—36 24
3 13 34—41 23
7 12 30—53 21
9 13 33—45 19

26 13 8 5 39—21 34
26 13 8 7 38—23 32
26 13 4 9 38—32 30
26 11 1 8 38—36 29
26 10 6 10 36—28 26
26 9
26
26
26
26
26
26
26
26

5 11 33—33 25
7 10 34—43 23

10 9 35—29 24
8 10 33—39 24
6 11 30—43 24
6 12 28—35 22
7 15 15—43 15

8 7 11 26—35 23
8 5 13 26—-35 21
8 5 13 27 —52 21
4 6 16 24—73 14

campionatul cate-Promovează tn ___ ._______
goriei A echipa A.S.A. TG. MUREȘ. 

Retrogradează tn campionatul cate
goriei C echipele : Minerul Lupenl șl 
Unirea Dej.

C. In urma omologării rezultatelor 
Jocurilor din campionatul categoriei 
C, au fost stabilite următoarele cla
samente :

SERIA EST

următoarele cla-

1. Vict. Roman 26 15 3 8 45—30 33
2. Gloria BIrlad 26 13 4 9 34—26 30
3. Met. Buzău 26 14 2 10 44—43 30
4. Ancora Galați 26 13 3 10 43—28 29
5. Unirea Focșani 26 11 5 10 41—25 27
6. Foresta Fălticeni 26 11 5 10 44—45 27
7. Met. Rădăuți 26 12 3 11 38—48 27
8. Minobrad V. D. 26 12 2 12 29—32 26
9. Textila Buhuși 26 12 1 13 32—41 25

10. Rapid Mizll 26 10 4 12 27—27 24
11. Pet, Molnești 26 10 3 13 49—44 23
12. Gloria C.F.R. Gl. 26 8 7 11 29—36 23
13. FI. r. Tecuci 26 9 5 12 33—43 23
14. Locomotiva lași 26 5 7 14 24—44 17

Iași.

Promovează în campionatul cate
goriei B echipa VICTORIA ROMAN.

Retrogradează în campionatele re
gionale respective echipele : FI. ro
șie Tecuci și Locomotiva Iași.

SUD

K
5
a

10
9

11
10
12
12
11
14
14 
13 
19

37
34
33
30
30
27
26
25
24
22
22
20
19
15

terialul tehnic aflat la masa ofi
cialilor (foaia de arbitraj, cele 
două cronometre). terenul de joc 
(panourile, parchetul, coșurile etc.), 
precum și modul în care se pre
zintă jucătorii. Aceștia nu trebuie 
să poarte lănțișoare și inele, întru- 
cît acestea pot provoca acciden
tări. In cazul opririi jocului pen
tru unele nelămuriri, unul dintre 
arbitri va merge la masa oficiali
lor, iar celălalt va rămîne în te
ren pentru a supraveghea compor
tarea jucătorilor și antrenorilor. 
S-a insistat, de asemenea, asupra 
verticalității săriturii, precizîndu-se 
că orice intenție de abatere de la 
verticalitate aduce sancționarea 
celui vinovat în caz de contact 
personal.

Alte amănunte asupra desfășu-

I
Promovează tn campionatul catego

riei B echipa PORTUL CONSTANȚA.
Retrogradează tn campionatele re

gionale respective echipele : Mușcelul 
C. Lung și C.F.R. “ ' 'Roșiori.

9 ATLETISM : stadionul Republicii, de la ora 9 și ÎS: 
concurs internațional între I.C.F. București — AZS AWF Var
șovia.

[• CICLISM : velodromul Dinamo, de la ora 17: concurs 
de urmărire individuală.

• BASCHET: terenurile din «tr. Uranus și de la Sala 
Floreasca, de la ora 17 : meciuri în cadrul „Cupei României".

• ATLETISM: stadionul Republicii, de la ora 9 și 17,30: 
concurs internațional între I.C.F. București și AZS AWF Var
șovia.

3#. PENTATLON MODERN : baza hipică din cal. Pievnei, 
de la ora 9: proba de călărie din cadrul campionatului re
publican.

•. IACHTING : lacul Herăstrău, de la ora 10 i „Cupa ora
șului București".

SERIA

Tg. M. 37
35
31

4 41—14
7 37—23
9 58—25
8 44—29 31

10 46—36 30GH. DINESCU
arbitru international de baschet

la Viena nu au fost discutate 
viitoarele modificări ale regula
mentului de joc.

A H-A
28 13 7
26 16 3
26 14 3
26 13 5
26 14 2
26 11 5 10 42—43 27
26 11 2 13 39—30 24

A.S.A. _ 
Min. B. Mare 
Vagonul Arad 
C.F.R. Tlm.
C.S.M. Reșița 
A.S. Cuglr 
Crișui Oradea

V-ați depus buletinele la Pronosport?
Dacă nu ați făcut aceasta pînă 

în prezent, nu mai stați pe gîn- 
durt fntrați în prima agenție si 
completați-le cu pronosticurile 
dv. Vă recomandăm însă, înainte 
să consultați Programul Lota- 
Pronosport care conține date asu
pra echipelor incluse în progra
mul de concurs.

In cadrul premiului excepțional 
concursul de mîine atribuie un 
autoturism .Renault Dauphine* șl 
61.700 lei, în afara 
obișnuite în bani.

Pentru a putea din 
documentați asupra

TRAGEREA LOTO 
DIN 21 IULIE 1967

SERIA VEST

53 65
10

59
24

8
21

61
68

5
23

82

FOND
din care 
tegoria I.

Tragerea următoare va avea 
loc vineri 28 iulie 1967 în Bucu
rești.

DE PREMII i 983.543 lei, 
169.086 lei report la ca-

premiilor

vreme să 
cancursu-Vă

lui Pronosport următor (nr. 60 
din 
jes programul i

I.

80 iulie 1967} publicăm mal

Mureșul Deva — Metalul Hu
nedoara ; II. G.F.R. Timișoara — 
G.F.R. Arad; III. Vagonul Arad — 
G.S.M. Reșița; IV. Steaua roșie 
Salonta — ©limpia ©radea; V. 
Minerul Bihor — Grișul Oradea t 
VI. Metalul Aiud — Industria 
Sîrmei Gîmpla Turzil; VIL Me
dicina Cluj — Clujeana; VIU. 
Unirea Dej — Chimica Tîrnă- 
venl; IX. Arieșul Turda — Soda 
©cna Mureș; X Gaz metan — 
G.S.M. Sibiu i XI. A.S A. Sibiu — 
Metalul Gopșa Mică; X!i. Chi
mia Făgăraș — Tractorul Brașov; 
XIII. Faianța Sighișoara — Me
trom Brașov.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 28 DIN 

16 IULIE 1967

Premiul exceptional i 1 variantă 
75.000 lei (1 autoturism „Flata

1300* -{- 6.100 lei în numerar); 
categoria 11 63 variante a 772 
lei t categoria a II-a i 6.021,50 a 
21 Iei.

întrucît la categoria a IlI-a s-a 
omologat un mare număr de pre
mii, nu 11 s-a putut asigura pla
fonul minim de 20 lei.

Fondul categoriei respective a 
fast repartizat premiilor 
categoria a II-a.

Premiul exceptional a 
participantului Tăbăcaru 
din Galați.

de la

revenit
Ghlță

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat boto-Pronosport,

1. Met. Hunedoara
2. Tractorul Bv.
3. Electroput. Cv.
4. Chimia Făgăraș
5. Min. Anina
6. Mureșul Deva 

Victoria Tg. ~ 
A.S.A. Sibiu 
Vict. Călan 
C.F.R. 
Caransebeș 
Met. Tr. Severin 
Prog. Strehaia 
Autorapid Cv. 
Aurul Zlatna

Jiu

26
26
26
26
26

6 57—20
8 51—31
8 52—34
9 53—41 32

38
32
32

26 16 4
26 14 4
26 14 4
26 15 2

14 2 10 46—34 30
12 5 9 45—34 29
10 6 10 38—40 26
7
9

9 10 37—41
5 12 22—35

23
23

26
26
26
26
26

13
12
13
16
16

19—49
35—65
35—43
39—48
33—47

22
22
20
19
18

campionatul cate- 
METALUL HUNE-

Promovează în 
goriei B echipa 
DOAR A.

Retrogradează în campionatele re
gionale respective echipele ‘ 
Craiova și Aurul Zlatna.

SERIA NORD

1. Olimpia Oradea
2. Medicina Cluj
3. Recolta Cărei
4. Sătmăreana S.M.
5. Soda O. Mureș
6. Mln. Bihor
7. Min. B. Sprie
8. Metalul Alud 

Chim. Ttrnăveni 
St. r. Salonta 
Metalul C. M. 
Faianța Sighlș. 
Arieșul Turda 
Voința Reghin

Promovează în___ .____________
goriei B echipa OLIMPIA ORADEA.

Retrogradează In campionatele re
gionale respective echipele 
Turda și Voința Reghin.

D. Se declară cîștigătoare 
României ediția 1966—1967, 
STEAUA BUCUREȘTI.

E. Se declară campioanăcană de - ■ ■
echipa 
CLUJ.

F. Vor _______
tegorlei C ediția ___ ___
cîștigătoare ale jocurilor de ___
la care participă echipele campioane 
de regiuni.

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

juniori 
clubului

promova

Autorapid

26 16 5 5 44—19 37
26 14 7 5 41—20 35
26 12 5 9 41—27 29
26 11 4 11 30—29 26
26 10 6 10 32—35 26
26 11 3 12 37—38 25
26 11 3 12 40—42 25
26 9 7 10 39—42 25
26 11 3 12 34—39 25
26 9 7 10 34—46 25
26 li 2 13 36—33 24
26 11 2 13 38—44 24
26 10 2 14 31—33 22
26 6 4 16 23—55 16

campionatul cate-

Arieșul
a Cupei 

echipa

republi- 
1966—1967pe anul

UNIVERSITATEA

tn campionatul ca- 
1967-1968 echipele 

baraj.

• Pentru BALCANIADA DE 
TENIS, care se desfășoară pînă 
duminică Inclusiv, zilnic de la 
ora 15, pe terenurile Progresul, 
biletele se găsesc la AGENȚIA 
SPECIALĂ DIN STR. SMIRDAN 
nr. 13 și la casele de la teren.

• Pentru această competiție s-a 
editat un interesant 
al cărui cuprins 
Balcaniada 1967; 
primelor 7 ediții ale 
Din regulamentul

program din 
menționăm : 

Clasamentele 
Balcaniadei; 
competiției j

4. 
put 
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Rinduri de la specialiști și cititori Am aflat, vă informăm
AM AFLAT, MĂ BUCUR, PROPUN...

1
a

t 
igust

An citit cu multă satisfacție in 
Sportul popular că „Oborul tre
buie recucerit pentru fotbal", că 
uzina Electronica, în afară de 
faptul că are o bază sportivă 
foarte frumoasă, a fuzionat cu 
Dinamo Victoria si că, in noul 
campionat, fotbaliștii respectivi 
vor lua startul in categoria B, 
sub culorile lui „Electronica 
Obor".

Nici nu vă putefi imagina 
cită bucurie a stirnit această ves
te în cartierul nostru, pe strada

967—1968 se 
e competi-

an catego- 
:um urmea- 
amo Bucu- 
;a, Farul 
ști, Univer- 
?u Brașov, 
oiești, Pro- 
ad, Dinamo 
A.S.A. Tg.

îi B, pe 
iipe fiecare 
if ice, dupâ
dderurgistul
Hnamo Vic- 
ca Bucu- 
oiana Cim- 
3eah!ăul P. 
etrom Bra- 
'ictoria Ko-

I
i Timișoara, 
ionul Arad, 
Reșița, A.S. 
laz metan 
ipia Turzil, 
uj, C.F.R. 

și Olimpia

!i C, pe 
iiipe fiecare 
fice, după

1, Metalul 
J ni rea Foc- 
tfetalul Ră- 
»urnei, Tex- 
îești, Gloria 
ați, Rapid 
n cazul cînd 
baraj, Medi- 
,i sau cam-

răila, I.M.U. 
ște, Dună- 
nstanța. Ol
ul Tulcea, 
*oșie Bucu- 
ști, Viitorul 
Chimia Tr. 
tești și Pro-
Mizil în ca
se califică 

irașov, Elec- 
a Făgăraș, 

Deva, Vic- 
jiu, Victoria 
Metalul Tr. 

aia, Minerul 
ra și Pro- 
ul Motru în 
irmă se ca- 
lj.
iluj, Recolta 
Mare, Soda 
îor, Minerul 
id, Chimica 
îalonta, Me- 

Sighișoara, 
4are și Ști-

SĂ GĂSIM SINGURI SOLUȚIILE

„Fotbalul se joacă pe toată fața 
pămîntului — ne scrie antrenorul 
ȘTEFAN CIRJAN — șl angrenează 
milioane de tineri. Terenurile sint 
la fel. Cu toții respectă aceleași 
reguli. In ce constă diferența ? In 
interpretarea diferitelor principii 
ale jocului. Observînd și analizind 
rezultatele marilor competiții in
ternaționale, se poate spune că fie
care învingător a ciștigat in stilul 
său : italienii — cu „furia latina", 
brazilienii cu jocul lor specific de 
mare mobilitate in articulații, cu 
sistem nervos liniștit (răbdare), 
ceea ce a determinat o mare finețe 
în execuții tehnice, englezii — 
prin dirzenie, încredere, tenaci
tate zdrobitoare.

Cum am procedat noi 1 Am co
piat și răscopiat. Și după unii și 
după alții. In loc să interpretăm 
jocul de fotbal pe românește, pe 
specificul nostru. S-a trecut prea 
ușor cu vederea peste anumite 
caracteristici de ordin fizic și psi
hic. Noi sintem, în general, oa
meni de talie mijlocie. Fizicul nos
tru se pretează la exerciții variate, 
complexe, dar fără prea mare in- 
greuiere. Trebuie cultivate viteza, 
detenta, plecarea, oprirea bruscă, 
schimbarea de direcție. Din punct 
de vedere psihic noi avem unele 
calități. Adoptăm repede noul, 
dar, undeva, ne plictisim repede, 
lată de ce, apreciez eu, copiii noș
tri trebuie invățați să joace in 
stilul lui Bindea, Ciolac, Marian, 
Pircălab, Ozon, Dumitriu II, Apol- 
zan. Constantin etc. care au reușit 
să pună in valoare specificul ro
mânesc. Sini mulți, foarte mulți 
tineri cu talent care așteaptă doar 
să fie descoperiți. De către oa
meni de specialitate, care să fie 
înzestrați cu ceea ce se numește 
„ochi”. 

mea. în completare, as dori să 
fac o propunere. Se știe, mai de 
mult, că Oborul, pe lingă jucători 
cu nume de rezonantă, a dat și doi 
buni antrenori: Petre Steinbach 
și Ștefan Cirjan. Cine nu-i cu
noaște ? Oare nu s-ar putea ca și 
acești antrenori să fie aduși din 
nou în cartierul nostru, acolo unde 
ei au dat cele mai frumoase roa
de în creșterea fotbaliștilor?

Florinache Velcu 

tobuzul. Din păcate, ultimele jocuri 
ale echipei noastre naționale, dis
putate în campionatul european, 
ne-au lipsit de elementele spec
taculare specifice fotbalului, um- 
plind paharul amărăciunii. Atit la 
Zurich cit și la București repre
zentativa noastră a practicat un joc 
static, a dovedit lipsă de concep
ție, de tactică, de pregătire fizică, 
în dorința de a ajuta la redresa
rea fotbalului nostru am să în
cerc să scot Za iveală cîteva din 
cauzele insucceselor din ultimul 
timp. în primul rind, cred că an
trenorii noștri au rămas in urmă 
la capitolul tactică. Ei aplică sche
me deja cunoscute și depășite de 
alte echipe. Tot ce s-a aplicat în 
fotbalul românesc a fost „impor
tat” fără prelucrare Și fără să fi 
fost adaptat, in prealabil, la spe
cificul temperamentului nostru. 
Este cunoscut faptul că echipele 
mari, de clasă, s-au ridicat prin 
concepție și tactică de joc pro
prie. în fotbal, tactica a consti
tuit întotdeauna elementul-surpri
ză care a condus la victoria tabe
rei care a aplicat-o. S-au epuizat 
oare sursele de tactică ? Nu, dar in 
fotbal sintem obișnuiți să preluăm 
de-a gata tot ce au inventat alții. 
Nu sint un specialist, dar mă gin- 
desc că in jocul cu italienii echipa 
noastră trebuia să aplice o tac
tică adecvată. O tactică „pendu
lară", dintre linia mediană și cea 
de la înaintare a echipei noastre ar 
fi făcut ca în fața apărătorilor ad- 
verși să apară alternativ alți ju
cători. în felul acesta, planul apă
rării italiene de marcaj strict „om 
la om” ar fi fost dejucat".

Creiniceanu (Steaua) a 
început, o dată cu ceilalți 
coechipieri, antrenamentele. 
Iată-l, intr-o poziție ca
racteristică, pe postul lui 
de extremă stîngă.

PUIUL ISl PĂRĂSEȘTE 
CUIBUL...

După cum am mat a- 
nunțat, lotul C.S.M.S. 
Iași se află în vacanță 
la Borsec, urmînd ca 
peste cîteva zile să re
vină în orașul de pe 
Bahlui. Dintre cei care 
au făcut deplasarea a 
fost dat lipsă la apel 
Gălățeanu. Acest jucă
tor vrea să-și părăseas
că clubul pentru a se le
gitima, după cum se 
aude, la Bacău, Pașcani 
sau unde va găsi un... 

cuib mai călduț. Nu cu
noaștem motivele care 
l-au deteiminat pe Gălă- 
țeanu să ia această ho- 
tărîre. Știm doar atît, 
că nu e un act care să-i 
facă cinste. Doar aici, 
la C.S.M.S., a prins el 
aripi de fotbalist, ju- 
cînd în echipa de ju
niori, iar anul trecut i 
s-a acordat încrederea 
de a face parte din pri
ma garnitură a C.S.M.S. 
Puiul își părăsește cam 
devreme cuibul...

D. DIACONESCU 
coresp. principal

CUPLAJ „TARE" LA 
POALELE CARAIMA-

NULUI

Mîine, stadionul din 
Bușteni va fi probabil 
asaltat de amatorii de 
fotbal care se află în 
stațiunile de pe Valea 
Prahovei. Motivul ? Le-a 
fost programat un atră
gător cuplaj fotbalistic, 
la care participă trei 
formații din prima cate
gorie a tării. Se vor 
întîlnl, pe stadionul din 
pitorescul oraș piaho- 
vean, Dinamo București 
cu Dinamo Pitești, în 
meci vedetă, de la ora 
17, iar în deschidere, 
Petrolul Ploiești va primi 
replica unei echipe frun
tașe în campionatul re-

„Cupa de vară"
Duminică se desfășoară încă 14 partide în 

cadrul „Cupei de vară'. Iată programul i Mureșul 
Deva — A. S. Cugir, Metalul Hunedoara — 
Minerul Lupeni, G.S.M. Reșița — G.F.R. Timi
șoara, C.F.R. Arad — Vagonul Arad, Minerul 
Bihor — Steaua roșie Salonta, Olimpia Oradea — 
Crișul Oradea, Metalul Aiud — Clujeana, Me
dicina Cluj — Ind. sîrmei G. Turzil, Arieșul 
Turda — Unirea Dei, Chimica Tîrnăveni — 
Soda Ocna Mureș, Metalul Copșa Mică — Gaz 
metan Mediaș (se dispută la Mediaș), A.S.A. 
Sibiu — C.S.M. Sibiu. Metrom Brașov — Trac
torul Brașov, Chimia Făgăraș — Faianța Sighi
șoara.

Ultimele jocuri de baraj 
pentru categoria C

Mîine se dispută trei meciuri de baraj pentru 
promovarea în categoria G. Se vor întîlni 
echipele i

Știința Bacău — S.U.T. Galați, Victoria Bo
boc — Minerul Motru și Metalul Pitești — Chi
mia Tr. Măgurele.

giunii Ploiești, Caraima- 
nul Bușteni.
V. ZBARCEA — coresp.

MECI AMICAL 
LA SINAIA

Joi după-amiază, dina- 
moviștii piteșteni, aflați 
în concediu pe Valea 
Prahovei, au susținut un 
meci de verificare în 
compania echipei Car- 
pați. Jocul, disputat în- 
tr-un tempo susținut, a 
oferit un interesant 
spectacol fotbalistic. Vic
toria a revenit oaspeți
lor cu 4—1 (3—0). Au 
înscris: Olteanu, Ioni- 
ță și Decu (2 autogoluri) 
pentru piteșteni, respec
tiv Petre. De remarcat 
jocul bun prestat de 
Carpați Sinaia în partea 
a doua a întrecerii.

Dinamo Pitești a folo
sit următorul lot: Co- 
man, I. Popescu, Barbu, 
Stelian, Ivan. Prepurgel, 
Olteanu, Radu, Eftimie, 
Dobrin, Păciulete, Ioni- 
ță, Kraus, Ionescu, Țur- 
can.

I. SUDITU — coresp.

TOATA SECȚIA 
LA DATORIE

La antrenamentul de 
zilele trecute, secția de 
fotbal a Politehnicii Ti
mișoara a cunoscut un 
mic eveniment: insta
larea unui nou antrenor. 
Este vorba de profeso
rul N. Godeanu, care 
s-a ocupat pînă acum 
de pregătirea formației 
feroviare din orașul de 
pe malul Begăi. Prima 
zi de muncă a noului 
antrenor a fost marca
tă de o festivitate la 
care au fost prezenți 
numeroși suporteri ai 
echipei, precum și mem
brii biroului secției de 
fotbal Politehnica, în 
frunte cu tov. prorector 
Gh. Silași. Profesorul 
Godeanu și-a exprimat 
hotărîrea ca, printr-o 
muncă susținută, împreu
nă cu antrenorul se
cund, N. Reuter, să rea
ducă formația studen
țească în categoria A.

La antrenament au 
participat jucătorii : Sur- 
dan, Petrovici, Regep, 
Hodrea, Cotormani, Ră- 
celescu, Popa Petru, Mu- 
reșan, Mihăilă, Cucla 
și Rotaru. Mițaru a fost 
prezent la stadion, dar 
nu a luat parte la pre

gătire. El a cerut dez
legare pentru o altă e- 
chipă. Au lipsit motivat i 
Vidoc. Bodrojan și tî- 
nărul Grozăvescu. Ab
senți nemotivați : Lere- 
ter, Mircea Popa (șl ei 
au cerut transferul), Po- 
panică și Grizea. Poli
tehnica Timișoara își va 
continua antrenamentele 
cu o intensitate crescîn- 
dă. în următoarea pe
rioadă se va pune ac
centul pe pregătirea fi
zică. Dintre meciurile 
amicale în perspectivă 
amintim cele cu i Șoi
mii Timișoara, Vagonul 
Arad. Minerul Deva eto. 
ȘT. MARTON — coresp.

,.A" CONTRA „B"

Așa s-ar putea intitula 
meciul amical care a 
avut loc recent în sta
țiunea Borsec între 
noua promovată în ca
tegoria A, A.S.A. Tg. 

xMureș, și proaspăta re
trogradată în categoria 
B, C.S.M.S. Iași. După 
90 de minute de joc 
plăcut, cu o repriză albă 
și alta bogată în goluri, 
fotbaliștii mureșeni s-au 
impus, cîștigînd cu 3—2 
(0—0). Au marcat Raksl, 
Siko și Pavlovici pen
tru A.S.A., respectiv 
Tîmpănaru (autogol) șl 
Cuperman. Au asistat 
peste 3000 de spectatori.

I. CRISTEA — coresp.

A fost un antrenament 
greu... în fotografie Dra- 
gomir (Petrolul) cară ba
loanele cu roaba spre ma
gazie.

mul de dis- 
inoștlnță ul-
ri cu parti- 
ntative de

★

lori cu par- 
lentatlve de

■„Sint un îndrăgostit al acestui 
sport — își începe scrisoarea tov. 
N. GHERASOIU, de la uzina Au-

implona tulul 
rticipa echi
ni.

de seniori 
formulă ce 
comisie re- 

barea F.R.F. 
51 orășenești 
ura după o

de fiecare 
Ișenească in

juniori la 
pele de ju- 
al cu echipe 
11 A. B. C, 
I fază reglo

169, sistemul 
lunicat pînă

r A, B șl C 
august 1967. 

1967—1963 se 
ate cu pre- 
u privire la 
: fotbal.

CE AU DE GÎND?

Am primit la redacție o scri
soare din partea unui fotbalist 
de la Oltul llm. Vilcea: „Sediul 
asociației noastre este tot timpul 
închis. Din echipa noastră. Oltul, 
au mai rămas pe aici prin oraș 
doar vreo 4—5 jucători, restul 
au fost militari, și-au satisfăcut 
stagiul și au plecat. Ce vom face 
în noul campionat care se apro
pie? De cite ori intilnim pe cine
va din conducerea asociației, a- 
cesta caută să ne ocolească pen
tru a nu fi pus în situația de a 
ne da lămuriri. Antrenamentele 
nici gînd să înceapă, și nici echi
pament suficient u-avem. V-am 
scris dv., gindindu-mă că dacă-i 
vom întreba prin ziar pe tovarășii 
din conducerea asociației ce gin- 
duri au cu echipa noastră Oltul, 
poate or să întreprindă ceva 1“

Opinii

CLUBUL SPECIALIZAT FORȚA FOTBALULUI (II)
acum, după ce în prima parte a materialului nostru ne-am ediîicat asupra 

cîtorva mari cluburi de fotbaL să trecem la:Și 
structurii interne și activității

PRIN DEFICIT DE ORGANIZARE, 
LA DEFICIT FINANCIAR

. B.
ogramul se 
la difuzorii

Iui este pus 
ui ÎN F1E- 
r BAZINUL 
:a, în fie- 
9—22 I ba- 

. plajă, ar- 
s distracție, 
cadru dea-

• CURSURI DE ÎNOT PENTRU 
COPII sint organizate la ȘTRAN
DUL TINERETULUI și la BAZI
NUL FLOREASCA. înscrieri zil
nic între orele 10—13 și 10—19.

• In incinta ștrandului Tine
retului funcționează un CENTRU 
DE TENIS pentru amatorii aces
tui sport și un CURS DE TENIS 
PENTRU COPII ȘI TINERET în
tre 7 șl 17 am. înscrieri la 
ștrand.

Trecerea de la formula de organizare 
actuală a echipelor ncastre de A. la clubul de 
fotbal ar reprezenta de fapt eliminarea unor 
inadvertențe de fond, care au atrofiat respon
sabilitățile, generlnd delăsare și complicații. 
Care ar fi parametrii concreți ai acestei res
tructurări 7 Silit necesare unităd cu persona
litate juridică, cu planuri de venituri si chel
tuieli proprii, capabile sâ realizeze anual o ba
lanță financiară echilibrată. Fără obținerea 
acestora vinturarea noțiunii de club de fotbal 
devine o discuție donquișotescă.

Este paradoxală și de netolerat situația clu
burilor de A șl B care evoluează intr-un per
manent deficit, veniturile însumind doar 45—48*/« 
din valoarea cheltuielilor. Fotbalul de masă 
realizează venituri și mai mici, 25—30"/, din vo
lumul cheltuielilor, dar peste tot acest sector 
este sprijinit. în schimb, fotbalul de perfor
manță trebuie să devină în cel mal scurt timp 
un sector cu propulsie proprie.

Modelarea organizatorică ar trebui Înfăptuită 
în etape șl, firesc, ar începe cu echipele din 
categoria A. Cheltuielile unui club depind în 
primul rind de numărul echipelor, ai jucăto
rilor. La început ar trebui (altfel depășim mar
ginile realismului) să nu ne cramponăm de 
ideea unor cluburi supradimensionate teu 140— 
150 de jucători). O sinteză între eficacitate și 
economie (noțiuni de care nu trebuie să ne 
rătăcim), ar reprezenta-o, după părerea noastră, 
clubul cu două echipe de seniori (17 iucători 
în lotul prim — cu statut profesionist. 15 tn cel 
de rezerve, cu statut seml-profesionist), înso
țite de Centrul de copil șl Juniori. Cu timpul 
s-ar mal putea adăuga o echipă sau două de 
tineret, pe măsură ce s-ar depăși obstacolele 
inerente oricărui început.

Să luăm ca bază estimativă planurile actuale 
de venituri șl cheltuieli ale echipelor din cate
goria A. Se impune constant observației că 
veniturile proprii, ale tuturor, nu acoperă nici 
jumătate din valoarea cheltuielilor. Cum de s-a 
ajuns în această situație ? Mai întîi prin scă

derea necontenită a numărului de spectatori. 
In medie acum se înregistrează 8 000—10 000 de 
plătitori pe meci, deși capacitatea majorității 
stadioanelor din orașele cu formații de „A“ 
este mult mai mare, iar cu excepția orașelor 
Pitești și Petroșeni populația celorlalte depă
șește cifra de 100 000. Cauza acestei stări , de 
fapt, care nu poate fi anulată de nici un argu
ment, este influența televiziunii. Cu ani în 
urmă, înainte de intervenția ei, afluența era 
incontestabil mal mare și există statistici de
monstrative despre regresul încasărilor, paralel 
cu înmulțirea receptoarelor de televiziune. Cei 
ce nu vor să se lase convinși, să reflecteze de 
ce în toate celelale țări s-au luat măsuri pro
tectoare, de ce niște campionate de valoarea 
celui italian, englez, uruguaian, brazilian, iu
goslav, vestgerman, ungar etc. și-au apărat de 
mult dreptul la existentă, la venituri proprii, 
de concurenta televiziunii.

Numai din contactul direct cu un public din 
ce în ce mai numeros s-a scris pretutindeni 
istoria acestui sport. Televiziunea a optat de 
la început pentru soluția cea mai comodă — 
transmisia directă — devenită cu timpul din 
ce în ce mal nocivă pentru relația spectator — 
fotbal.

DE CE ARTERE SA FIE HRĂNIT 
CLUBUL DE FOTBAL?

Fiecare echipă de categoria A are nevoie 
de prezenta (cînd joacă pe teren propriu) a 
15 000—18 000 de spectatori pentru a micșora 
decalajul existent între venituri șl cheltuieli.

Am scris cu altă ocazie despre semnificația 
suporterilor șl argumentăm prin cifre de ordi
nul zecilor de mii dimensiunea acestei armate 
de prieteni fideli al cluburilor de fotbal de pe 
toate meridianele. La noi Rapid, dată mereu ca 
exemplu de formație simpatizată, are abia 3 000 
de membri susținători care plătesc o anumită 
cotizație. Cifra este deconcertantă dacă ne gin- 
dim la numărul imens al celor ce se intitu
lează „rapidiștf. Iar alte echipe n-au nici atit 
sau de loc. Sîntem convinși că publicul nos
tru, oameni de pe cuprinsul fiecărei regiuni, 
iubesc echipele lor din ,A*. Dar a fost ținut la 
distantă de apatia, de dezinteresul funcționa
rilor de cluburi, care n-au întreprins nimic în

sensul vizat. Un club de fotbal trebuie să se 
sprijine pe fidelitatea (și la bine și la rău) 
a minimum 8 C00—10 CCO de suporteri. Faptul în 
sine ni se pare realizabil dacă va dispare men
talitatea sintetizată in următoarea afirmație de 
largă circulație : „Nu-mi bat capul cum să fac 
Încasări mai mari. Tot nu beneficiem de ele“. 
Inutil să comentăm. Credem insă că o dată eu 
Înființarea cluburilor de fotbal, această lamen
tabilă optică va dispare sub loviturile unei 
responsabilități înzecite. Creșterea veniturilor 
fiecărui club s-ar mai putea obține prin :

— Sporirea numărului de jocuri oficiale și 
amicale interne șl internaționale (în medie 50 
pe an) :

— Limitarea sau chiar interzicerea gratuită-
O cotă anuală din partea radioteleviziunil 

pentru dreptul de transmisie a două meciuri 
(unul în tur, altul tn retur) ;

— Primirea unei alte cote din beneficiile ob
ținute la Pronosport în regiunea respectivă 
(Ex : reg. Brașov — Steagul roșu).

Față de structura actuală a planurilor de 
cheltuieli o oarecare degrevare s-ar obține prin 
trecerea stadioanelor în proprietatea cluburilor 
(majoritatea dintre ele plătesc ’cum chirie — 
30 la sută din costul biletelor), prin aprobarea 
unei reduceri de 50 la sută pe C.F.R. pentru 
scăderea cheltuielilor de deplasare, printr-o 
mai bună întreținere a materialelor sportive.

Numai printr-o maximă strădanie din partea 
conducerii cluburilor în direcțiile citate, prin 
măsuri protectoare, prin prezentarea unor 

jucători și echipe cu valoare și pregătire exce
lentă. (sinteză între pasiune și optica profe
sională), vor putea fi declanșate izvoarele care 
nutresc pe toate meridianele organismul fotba- 
1UClubul de fotbal, rezultat din contopirea celor 
mal bune tradiții, este un mecanism oare ac
centuează responsabilitatea jucătorilor, antre
norilor. conducătorilor și celorlalți angajațț Este 
o corabie care va pluti lin etîta timp cit toți 
cei îmbarcau pe ea vor vîsli din răsputeri. 
Conștiinciozitatea devine un numitor comun, 
cel ce alcătuiesc un club încep să-și liciteze 
la maximum suma calităților. Este Si direcția 
din care se pot obține primele ameliorări de 
fond în fotbalul nostru.

ROMULUS BALABAN



Pe urmele
naterialeior publicate

„Notația arădea- 
ă trebuie readusă pe 
inia de plutire" — s-a 
ititulat articolul nos- 
ru în care se atrăgea 
tenția asupra 
țări de lucruri neco- 
espunzătoare în acest 
port. Conducerea Clu- 
ului sportiv orășenesc 
trad ne face cunoscut 
ă a luat o primă serie 
e măsuri menite să 
npulsioneze natația a- 
ădeană. Astfel, pen- 
ru o mai bună folo- 
ire, bazinul de înot, 
dministrat de I.C.O.A., 
fost transferat la a- 

ocia tia spor ti vă Va-
onul, care dispune de 
□ndîtii optime de între- 
nere. Echipa de polo 

fost trecută și ea 
i „Vagonul". Pe de 
Ită parte, pentru for- 
îarea unei tinere ge- 
erații de înotători, a 
ist organizat un put er
ic centru de inițiere, 
recventat de aproape 
00 de copii. Centrul 
5te asigurat cu cadre 
alificate care lucrează 
e baza unui program 
nic.

O altă măsură a fost 
•organizarea comisiei 
rășenești de notație. 
a fine, conducerea ciut
ului a solicitat, prin 
onsiliul General al 
CFS, repartizarea în 
•calitate a prof. Tibe- 
ti Lessai, absolvent 
’F, cu specialitatea na
ție, originar din Arad. 
După cum se vede, 
Arad s-a făcut

•im pas pentru i 
Tea pe linia de 
re a natației.
nă la redresarea 
stui sport, mai 
ne depuse eforturi.

(0. în ziarul nostru 
'. 5317, într-un gru- 
ij de 
lopiii 
ordat 
tins 
bile
Cetatea

s-i

unor

t un 
adu- 
plu- 
Dar,

tre-

note critice, 
nimănui", s-a 
un spațiu mai 
situației deplo- 
a stadionului 

Deva.

PE TEME DE EDUCAȚIE

Ne așteptam ca semna
lul de alarmă (nu sin
gurul, de altfel) să 
pună în mișcare pe cei 
responsabili de pără- 
ginirea acestei impor
tante baze sportive hu- 
nedorene. După cum 
se arată într-o scrisoa
re primită de la Consi
liul regional UCFS Hu
nedoara: „Sfatul popu
lar regional. Sfatul 
popular orășenesc Deva, 
Trustul regional de con
strucții și D.S.A.P.C, 
Deva sînt vinovate in 
comun de starea în care 
se află stadionul". In 
consecință,- așteptăm 
răspuns cit mai grabnic 
din partea celor vizați, 
în care să ni se comu
nice CONCRET ce s-a 
hotărât pentru reface
rea acestei importante 
baze sportive. Sportivii 
orașului de reședință a 
regiunii Hunedoara aș
teaptă de 
rezolvarea 
tuații de-a 
Icra bile.

CU
de

ani de zile 
acestei si- 

dreptu! into-

să ne fie 
răspunsuri 
rezolvări la 
materialele

A. S.

• Directorul Școlii 
sportive din Constanța, 
Eugen Simionescu, își 
exprima nemulțumirea 
că de ani de zile școa
la pe care o conduce 
nu dispune de condiții 
corespunzătoare de func
ționare (nu are un lo
cal propriu, o sală de 
gimnastică sau alte a- 
menaj’ări). Starea a- 
ceasta de lucruri a fă
cut pe unii dintre pro
fesorii de educație fi
zică de aici să se tran
sfere la alte școlis cu 
condiții mai bune de 
muncă.

Pe semne că întrebă
rile puse în finalul ar
ticolului „Cit va mai 
rezista pasiunea ?" a- 
părut în ziarul nostru 
nr. 5308, au dat de 
gîndit anumitor tovarăși 
din organele locale și 
iată că noul an de în- 
vățămînt... va pune în 
drepturi Școala sporti-

vâ din orașul de pe 
malul mării. De aceasta 
garantează comitetul 
executiv al Sfatului 
popular orășenesc, care 
ne comunică : „Localul 
a devenit proprietatea 
Școlii sportive, prin 
decizia nr. 533/27-06- 
1967. De asemenea, pen
tru a se face amena
jări la sala de gimnas
tică s-au întocmit devi
zele lucrărilor de repa
rații capitale, lucrări ce 
au fost cuprinse în pla
nul pe anul 1967, cu 
termen de dare în folo
sință la 1 septembrie 
u.c".

Un răspuns care va fi 
primit, desigur, 
multă satisfacție
elevii și cadrele didac
tice ale' acestei școli 
constănțene.

★
Continuă 

datori cu 
concrete, cu 
adresele și
noastre critice:
Arieșul Turda (artico
lul „Au de la cine să 
învețe..." — ziarul nr. 
t>284); Consiliul raional 
UCFS Lugoj („Cefe
riștii din Lugoj — fără 
sport" — 5284); A.S. 
Chimia Făgăraș („Cum
părați un program" — 
5287); Federația româ
nă de haltere („Halte
rofilii progresează, dar... 
cu încetinitorul" — 
5238); întreprinderea 
horticolă „1 Mai" Bucu
rești („100 000 de lei 
pentru un teren imprac
ticabil" — 5290);
Consiliul regional UCFS 
Suceavă, Consiliul re
gional UCFS Dobrogea 
și Federația română de 
atletism („Bona fide"— 
5293); Federația româ
nă de volei („Notații 
cu minus la actul final 
al campionatului mas
culin" — 5300) etc.

Cîți dintre noi n-au fost martorii 
unor fapte, la prima vedere de mică 
importanță, dar pline de semnificație. 
In autobuz se urcă un om (sau o 
femeie) cu tîmplele încărunțite. Fără 
ca cineva să-1 facă atent, un licean 
se ridică de pe banca unde stătea 
și-i cedează locul. Deși nimeni n-a 
spus un cuvînt, după privirile celor 
din jur, îți dai seama că oamenii 
îl admiră pe tînăr și în sinea lor își 
spun: „Iată un băiat bine crescut !" 
Alteori, îl vezi pe cîte unul cu nasul 
vîrît în ziar sau uitîndu-se pe geam. 
Face acest lucru pentru a avea, chi
purile, un motiv ca să nu cedeze lo
cul unui om mai în vîrstă. „Deh, nu 
l-a observat11. Din păcate mai găsim 
și astfel de elevi.

Mă aflam într-o după-amiază în 
trenul personal 4 006 — Baia Mare— 
București. Era într-o sîmbătă și în 
tren — aglomerație. Pe culoar, lume 
multă Alături de mine se aflau doi 
oameni în vîrstă, soț și soție. S-au 
urcat la Sinaia. Și-au făcut loc cu 
greu printre călătorii postați pe cu
loar și și-au găsit un loc mai liber 
la fereastră. Femeia era însă neli
niștită. Suferea de ceva. îi era rău. 
Avea nevoie de un loc, să se odih
nească. Dar cine să i-1 ofere ?

In acest timp in compartimentele 
alăturate, în fața cărora stăteau cei 
doi soți, se aflau vreo 12—14 băieți 
și fete, elevi de clasele VI—VII. 
Erau de la o școală generală din 
București și se întorceau acasă din-

tr-o excursie de 7 zile, făcută în 
țară. Unii dintre ei văzuseră femeia 
de pe culoar. Dar nimeni nu s-a 
oferit să-i cedeze locul. Elevii noștri 
erau... ocupați: unii cîntau, alții (n-o 
să credeți!) jucau cărți, în timp ce 
profesorul lor stătea pe undeva la 
capătul celălalt al vagonului. A tre
buit să intervină cineva să le facă 
observații, ca unul dintre „puișori" 
să-i facă loc femeii, care putea să le 
fie chiar bunică. Penibilă situație 
pentru acei școlari. (Dacă părinții 
lor ar fi fost de față credem că nu 
s-ar fi simțit de loc bine). Sigur e 
un lucru: oamenii din vagon 
făcut o părere proastă și cu 
ranță că în sine și-au spus : 
educație". Aveau dreptate!

Fiind martori la toate acestea, 
gîndit și la alte lucruri văzute și au
zite cu ocazia finalelor de fotbal ale 
liceelor, desfășurate la Sinaia.

Cînd am ajuns la terenul de fotbal 
al asociației Carpați, locul de des
fășurare a campionatelor, tovarășul 
Mihai Ștefănescu, îngrijitorul bazei, 
se plîngea de dezordinea provocată 
de unii dintre elevi, ne spunea cum 
a fost nevoit să desfunde chiuveta 
plină cu noroi, să spele vestiarele 
și, cuhnea, păturile de pe paturile 
din cabine. Unii dintre jucători s-au 
șters cu ele pe ghete, alții s-au ur
cat încălțați în pat (ca elevii de la 
Liceul nr. 27 din Capitală, pe care 
i-am văzut chiar noi cum stăteau în-

și-au 
sîgn- 
,halal

ne-am

călțați pe pături înaintea jocului cu 
echipa liceului din Caracal). Așa or 
fi procedînd și acasă ?

Dar ce să te mai miri cînd chiar 
unii dintre profesori greșesc. Și încă 
grav! De pildă, ce să învețe elevii 
de la profesorii de educație fizică 
care au condus echipele de fotbal, 
campioane ale regiunilor Suceava, 
Bacău, Mureș-Autonomă Maghiară și 
Galați la „zona" de la Suceava ? Aici, 
comisia de organizare a fost obligată 
să anuleze toate rezultatele și să des
califice echipele respective ! De ce ? 
Pentru că profesorii care au condus 
aceste „reprezentative" de liceu au 
umblat cu lucruri incorecte, au folosit 
elemente fără drept de joc, adică au 
introdus în formațiile lor jucători pe 
fals, procedeu străin fotbalului, și 
în general, sportului nostru. Echipa 
liceului nr. 5 din București a pier
dut finala pe Gapitală pentru că la 
calcularea mediei de vîrstă (jocul 
se terminase 3—3) profesorul, din... 
greșeală, a prezentat la calcul buleti
nul nnui elev mai mic de ani, care 
nici nu luase parte la joc. Echipa a 
fost descalificată. Ce-au învățat ele
vii din aceste exemple, se înțelege. 
Poate că asemenea cazuri, întîmplate 
în aceste zile, nu vor fi totuși trecute 
cu vederea de forurile în drept. Pen
tru că, și în vacanță se pot da note 
de bună purtare !

CONSTANTIN ALEXE

R. M.

ai echipei de flo-

...Mihai Dumitran este 
primul. Baschetbalist. Elev 
în clasa a XI-a a Liceu
lui nr. 35 din București. 
Și-a început activitatea 
sportivă o dată cu intrarea 
în această școală, cu 
ani în urmă. De fapt, nu 
era, pe atunci, la prima 
cunoștință cu sportul. Lo
cuind în apropierea sta
dionului Giulești se „lan
sase" ca fotbalist. Prac
ticase însă și voleiul, 
handbalul și atletismul. 
Deci, un multilateral.

— Măi, Mihai, 
părerea mea, tu 
să faci baschet, 
„văd" în cîți va 
Iar al lotului...

Era punctul de. 
profesorului -antrenor 
lentin Dăsctllescu.

Mihai a ținut seama de 
această recomandare, 
dedicat baschetului, 
greșit. Timp de doi 
a lucrat cu perseverență 
în grupele de inițiere. A- 
poi, în cele de perfecțio
nare. Abia din a VII-a a 
trecut în grupele de com
petiții. Din a VII l-a el a 
fost prezent constant în 
selecționata liceului. Anul 
trecut a luat parte la fi
nala școlară de la Bacău, 
anul acesta la aceea de la 
Constanța. Om de bază, 
căpitan al echipei. Cel mai 
eficace jucător al campio-

natului. în medie — cite 
26 de puncte de meci!

Se pare că previziunile 
profesorului Dăscălescu sînt 
cu totul îndreptățite.

...După Mihai — în or
dine... cronologică —
mează Gabriela. învață tot

ur-

ta, Gabi, să alegi între 
atletism și baschet...

Aceasta a jost pînâ la 
urmă soluția la care au 
ajuns cei doi profesori. 
Să decidă singură eleva.

Gabi s-a consultat cu 
părinții (primii îndrumă-

uliu Falb (dreapta), unul din componenții de bază 
retă a clubului Steaua, în plin asalt.

Foto: A. Neagu

După turul campionatului republican

după 
ar trebui 
Eu te 

ani titu-

vedere al
Va-

S-a 
N-a 
ani

TREI ERAȚI,
TREI DASCHETDALIȘTI- 
MÎNDRIA ȘCOLII!
la „35", în clasa a VIII-a. 
Și ea s-a dedicat basche
tului. Și tot dintr-a cincea, 
o dată cu intrarea în școa
lă.

Cu Gabriela povestea a 
fost ceva mai complicată. 
La un moment dat s-a 
angajat o „dispută" directă 
între profesoara Elisabcta 
Stănescu, care îi anticipa 
succese în atletism, și pro
fesorul 
nes cu. •
prof. Dăscălescu — 
trevedea un frumos 
în baschet.

— Rămîne la aprecierea

Ghcorghe
Ultimul —

Simio- 
ca și 
îi în- 
viitor

tori în sport ai fraților 
Dumitran), a reflectat 
mult înainte de a face ale
gerea. în cele din urmă 
a optat și ea tot pentru 
baschet, urmînd exemplul 
fratelui ei mai mare.

Acum, Gabi, elevă a pro
fesoarei-antrenoare Ștefania 
Dinescu, face parte din 
prima grupă de competiții, 
este selecționată în echipa 
liceului. Succesul fetelor 
de la „35" — locul I, 
anul trecut, la Oradea — 
se datorește în mare mă
sură și jocului inteligent 
și incisiv al acestei talen
tate eleve.

...Ileana este mezina.

După ce a terminat pri
mele patru clase, în cartier, 
în Giulești, și-a îndreptat 
privirile tot spre... Liceul 
35. Iar ca preferințe — 
la fel, baschetul. La drept 
vorbind, sub aspectul ca
lităților fizice este cea mai 
bine dotată în comparație 
cu Mihai și Gabi. La 11 
ani — 1,70 metri! In 
plus, multă mobilitate, in
tuiție și „simț" al coșului. 
La admitere comisia a fost 
unanimă:

— Pentru baschet !
Intr-un an de zile Ileana 

a făcut progrese aproape 
de necrezut.

— Dacă va merge așa, 
în toamnă o promovez 
fără rezerve în selecționa
ta școlii, afirmă, hotărîtă, 
profesoara Dinescu.

Cei care o cunosc sînt 
pe deplin convinși că se 
va întîmpla așa. Ileana 
Dumitran va fi cea mai 
tînără baschetbalistă de la 
Liceul 35.

★
frați. Trei baschet- 
Toți — la aceeași 
Și o altă caracte- 
comunat aceea de

Trei 
baliști. 
școală, 
ris tică
fruntași la învățătură. Pe 
bună dreptate afirmă direc
torul școlii, cînd vine vor
ba de cei trei baschetla- 
liști:

— Frații Dumitran? 
Mîndria liceului nostru!

TIBERIU STAMA

cele mai importante competiții in
terne — campionatul republican.

Dar. în rândurile de 
propus să ne ocupăm de 
care poartă 
află în imediata apropiere a zonei 
retrogradare.

față ne-am 
acele echipe 

.lanterna roșie”, sau
Facem acest lucru

se 
de 
în

de scrimă pe echipe

Să folosim din plin lunile de vară!
rima parte a campionatului Te- 
dican de scrimă pe echipe s-a 
ieterizat prin meciuri viu dis- 
ate și la un nivel tehnic ridicat, 
edind că în unele secții din 
i se muncește cu tragere de 
ia și simț de Tăspundere.
e lîngă frumoasele rezultate 
mute de către formațiile du
al Steaua, bine au mai evo- 
l, cu acest prilej, și alte echipe, 
i sînt: Unio Satu Mare la flo- 
î băieți, Progresul București 
loretă fete, Medicina Tg. Mu

și Electroputere Craiova 
>aspăt promovată în „A") la 
lă, Universitatea București și 
tia Brașov la sabie. Scorurile

strînse cu care s-au terminat o 
serie de meciuri (Steaua — Uni
versitatea Buc. 9—7; Universita
tea Buc. — Scena Brașov 9-7 la 
sabie; Steaua — C.S.M. Cluj 
9—7 la spadă), ca și desele situații 
de egalitate, unde doar tușavera- 
jul a putut da cîștig de cauză unor 
formații (Unio Satu Mare — Uni
versitatea Buc. — spadă: 8—8, iar 
la tușe 58—59, Progresul — Steaua 
— floretă fete: 8—8, la tușe
47—46 1), reflectă echilibrul de
forțe din campionat.

Antrenorii și sportivii celor mai 
multe formații merită laude pen
tru felul cum au înțeles să se pre
gătească în vederea uneia din

speranța că cei vizați nu vor pune... 
armele în cui, ci vor folosi din plin 
această perioadă de vară, pînă la 
toamnă — septembrie — cînd va în
cepe returul întrecerii.

„Parterul" clasamentului pe echipe 
este ocupat de Progresul București 
(floretă băieți) cu 0 puncte, S.P.O.B. 
(floretă fete) 0 p, Crișul Oradea 
(spadă) 0 p și S.P.O.B. (sabie) 2 p. 
în „zonă" mai sînt Medicina Tg. Mu
reș (floretă băieți), Școala sportivă 
Satu Mare (floretă fete), Universita
tea București (spadă) și Agronomia 
Iași (sabie).

In toamna trecută, la Iași, Pro
gresul Buc. realizase frumoasa per
formanță de a se califica în „catego
ria" A. Tinerii floretiști bucureșteni 
(Burlea, Bej an, Ursovici și Fintoc) 
promiteau atunci fapte mari. Dar, se 
pare că aerul de altitudine al cate
goriei A nu le-a priit și promisiunile 
se lasă așteptate. Poate în returul 
campionatului să se producă reviri
mentul... Progresului. Cei doi antre
nori, A. Pelegrini și N. Marinescu, 
recunoscuți ca specialiști, au toate 
condițiile pentru' a prezenta la

toamnă o echipă bine pregătită. Ca
pitala mai figurează în zona „lanter
nei roșii» cu încă două formații ale 
aceleiași asociații sportive — S.P.O.B.
— la floretă fete și la sabie. Evolu
ția „quartetului" de floretă de-a lun
gul celor trei etape ale campionatu
lui republican ne-a decepționat. Cu 
două trăgătoare, componente ale lo
tului de tineret (Rodica Văduva și 
Eva Voinea), formația S.P.O.B. a pier
dut la scoruri mari, în compania unor 
echipe de valoarș medie. Astfel ^4“-ul 
S.P.O.B. a capotat cu scorul de 6-10 în 
meciul cu școala sportivă Satu Mare 
(recent promovată în ^A"), iar cu 
Universitatea Buc. a pierdut cu 
5—11.

Pentru spadasinii de la Crișul Ora
dea am tras un prim semnal de a- 
larmă încă din luna martie cînd am 
scris următoarele : „Ei au făcut doar 
figurație pe planșete de la Satu 
Mare... în cele trei meciuri susținute, 
orădeniî au demonstrat slaba lor pre
gătire, pierzînd la scoruri foarte 
mari... Crișul Oradea (secție cu o ve
che tradiție în scrimă) figurează in 
prima categorie doar cu echipa de 
spadă ♦ Deși teoretic, aici există o 
situație ideală din punct de vedere 
organizatoric (4 antrenori salariați, 
deci omul și proba ’) rezultatele sînt
— după cum se vede — încă departe 
de a atinge acest ideal”.

Aceleași lucruri le putem repeta și 
acum, după consumarea primei ju
mătăți a întrecerii. Conțin uînd să se 
pregătească în acest mod nu știm 
ce vor face în retur spadasinii bră- 
deni ț

O altă echipă de spadă care a dat 
puține satisfacții în prima parte a 
campionatului a fost și aceea a Uni
versității București. Singura victorie 
realizată de studenți a fost asupra 
Crișului cu 11—5. Universitatea nu 
are în momentul de fată o echipă 
omogenă. Mai eficace s-a dovedit a 
fi C. Țintea, el fiind cei care a dus

tot greul. Ceilalți au făcut mai mult 
act de prezență pe planșe, e de aș
teptat ca, acum cînd studenții sînt în 
vacanță, antrenorul C. Georgescu să 
insiste mai mult pe pregătirea teh
nică a spadasinilor.

Așa cum am mai spus, pînă la 
returul campionatului e timp sufi
cient de pregătire. Rămîne doar ca 
antrenorii și sportivii să înțeleagă 
deopotrivă acest lucru.

ELENA DOBINCA

Iată clasamentul pe probe î
floreta masculin

1. Steaua
2. Unio Satu Mare
3. Universitatea Buc.
4. C.S.M. Cluj
5. Medicina Tg. M.
6. Progresul Buc.

FLORETA

5 0 0 64 215 356
4 0 1 37 291 286
3 0 2 47 259 343
2 0 3 38 301 275

10
8
6
4
2
0

1 0 4 32 314 
0 0 5 22 341
FETE

271
220

1. Progresul Buc. 5 0 0 62 142 286 10
2. Steaua Buc. 4 0 1 57 170 280 8
3. Universitatea Buc. 3 0 2 40 231 237 6
4. Unio Satu Mare 2 0 3 36 236 229 4
5. $c. sp. S. Mare 1 0 4 26 266 185 2
6. S.P.O.B. 0 0 5 19 330 152 0

SPADA
1. Steaua 5 0 0 58 219 358 10
2. Med. Tg. Mureș 4 0 1 41 269 327 8
3. Electroputere Cr. 3 0 2 41 299 310 6
4. C.S.M. Cluj 2 0 3 38 294 278 4
5. Universitatea Buc. 1 0 4 28 318 261 2
6. Crișul Oradea 0 0 5 19 361 213 0

SABIE
1. Steaua 5 0 0 57 246 338 10
2. Universitatea Buc. 4 0 1 48 268 329 8
3. Scena Brașov 2 0 3 39 320 300 4
4. Unio Satu Mare 2 0 3 31 320 281 4
5. Agronomia Iași 1 0 4 33 326 279 2
6. S.P.O.B. 1 0 4 32 335 268 2



fotbalistulDestinatar

ionel și Ileana Drimbă 
așa cum nu-i cunoașteți

Gheorghe Constantin
Dragă nene Constantin,

Ne întîlnim din nou pe 
calea scrisului. Eu am a- 
vut două emoții în acest 
an :

— examenul de admite
re la liceul teoretic, pe 
care l-am luat cd „foarte 
bine*.

— cîștigarea „Cupei 
României* pentru a 8-a 
oară de către Steaua.

Să știi că aici, departe 
de București, v-ali cîștigal

stima copiilor din clasa 
mea și a țăranilor coope
ratori. T oți vă
succes în „Cupa

Vreau să mai
nea Constantin,

urează 
Cupelor", 
știi, ne

ed am o 
surioară de 10 luni, pe 
care o cheamă Cerasela, ca 
pe fata matale.

elev PATRA
Comuna Zlatița, 
Moldova Nouă,

Banat

DANUȚ 
raionul 

regiunea

Micro-anchetă

CE E STADIONUL DE FOTBAL?
Scenă în 

liber unde, chiar 
o cădere, speria

se reia săptăminal. 
magistrat: Instan-

Un actor
aer 
după 
colul

Un
ță unde judecă publicul, 
iar hotărîrile le ia ar
bitrul.

Un
două...

Un

întîlnire pentru îndră- 
gostiții... de balonul ro
tund.

Un arhitect : Teren pe 
care se construiesc... 
atacuri.

Un șahist: Tabla de 
șah a fotbaliștilor.

Combi- 
diverse ele- 
și fără ta- 
dau reacții

VICTOR TEODOR

Din 9 Iulie, după ulti
mul gong al „mondialelor*, 
eroii de la Montreal sînt 
intr-un continuu... asalt : 
presă, radio, televiziune, 
specialiști, nespeciaiiștî, 
prieteni, amatori de auto
grafe etc. „Bravo campio
nii i“ „Cum a fost meciul 
cu... „dar finala cu...?” 
slnt întrebări care au per
manență de refren. Proas
peții performeri, „încoro
nați* sub auspiciile stră
vechii universități cana
diene, sînt vedetele zilei. 
Tocmai de aceea l-am ales 
pe ionel Drimbă, căpitanul 
„mușchetarilor*, ca per
sonaj principal pentru un 
reportaj... „Așa cum nu-l 
cunoașteți*.

încerc un asalt: — „Ce 
faci, spre exemplu, astăzi 
sau miine ?“

— Astă-seară am să as
cult muzică ; ultimele în
registrări. ȘI, conform u- 
nui vechi obicei, după fie
care bucată audiată am 
să exersez la chitară. 
Vreau să... verific valoa
rea noilor compoziții. Mii
ne, am să plec cu soția 
la Timișoara, la familia 
mea.

Atac: — Probabil aici
au fost începuturile !

— Da, pe malul Begăl, 
în jocuri de copil. Făceam 
fandări, '
spadasini 
deam la
Joaca s-a _______  ___
repede. Am fost chemați la 
„disciplină* : la „Flacăra 
roșie* și apoi la „Stăru
ința*. Perioada timișorea
nă a durat pină ta ’60, 
pentru că după Olimpiada 
de la Roma am rămas ia 
București, la Steaua.

— Aici l-am văzut eu 
pentru prima dată trăgind, 
Iși amintește Ileana. Veni
sem la București pentru 
primul meu concurs de 
anvergură. Era Ia înce
putul lui >61. El nu avea 
declt 19 ani, dar...

— știu, reia zlmbind Io
nel : te-a tnctntat „ma
niera mea de a trage*, 
te-am Interesat „din punct 
de vedere tehnic*. A fost

imitind pe marii 
pe care-i ve- 

cinematograf. 
terminat insă

prima dată cînd o astfel 
de considerație tehnică nu 
m-a măgulit. Poate aștep
tam altfel de aprecieri — 
...care n-au întirziat insă 
să vină...

— Ileana s-a gîndit mult 
pini s-a hotărît să se mă
rite cu mine. „Ești prea 
tînăr" îmi spunea mereu. 
In plus, butadele socru

lui meu mă dezarmau 
permanent: cînd am o- 
ferit Ilenei, la revelionul 
din ’65, verigheta, dinsul 
a „meditat” : „Băiete, îmi 
place că ești spiritual ; po
vestea cu verighetele e 
teribilă ca... bane". In a- 
ceeași manieră ne-a „încu
rajat* și la căsătorie ; 
după sărutările $1 felici
tările de rigoare ne-a spus: 
..Măi copii, căsătoria este 
foarte frumoasă, păcat nu
mai că ține așa de multli

— Cînd ne-am întors de 
la Montreal, îeia discuția 
Ileana, ne-a lntimpinat o 
felicitare de la dinsul : 
„11 sărut pe Ionel de trei 
ori și pe tine o dată*. Era 
echivalentul afectiv al me
daliilor primite : „aurul* și 
„bronzul*. Poate, ia „mon
dialele* de la București, 
din ’69, să primesc și eu... 
trei sărutări.

Accentul Ilenei îl tră
dează regiunea de baștină: 
Maramureșul. De altfel, ea 
confirmă deducția : „M-am 
născut Ia Satu Mare, în 
12 iunie 1946. (Anul acesta 
mi-am serbat ziua nașterii 
ta avion, In drum spre Ca
nada, venind din Cuba). 
Tot Ia Satu Mare mi-am 
făcut și „ucenicia” sporti
vă ;
tulni
ne-a 
1964,
echipă campioană a țării.

Slnt derulate apoi amin
tirile ee țto de Tokio, O- 
Hmpladă numită de eei doi 
„Olimpiada logodnei*, de 
cele cinei campionate mon
diale la care a participat 
Ionel șl cele două campi
onate mondiale de tineret 
(’64 Budapesta, ’65 Rotter
dam) cînd Ileana trece, tot 
de două ori pe lingă titlu, 
oprindu-se la treapta a 
doua a podiumului: vice- 
camploană.

— Cînd ești așa de a- 
proape de titlu, n-ai voie 
să cedezi, intervine proas
pătul campion. Nu este un 
reproș făcut Ilenei ; astea

POȘTA MAGAZIN

dirijor: Cor pe 
tabere.
chimist: 

nații între
mente (cu 
lent), care 
în tribune.

Un amorezat: Loc de

Snagovul ne oferă mul
te subiecte inedite. Ulti
mul îl are ca „erou* pe 
micul Adrian. Cu toate că 
nu are decît... opt luni, 
Adrian a și făcut cunoș
tință cu caiacul șl apele 
tacului. Credeți că este 
ușor ? Încercați... Dar, 
nu uitați că micul Adrian 
are marele avantaj de a 
se numi Lipalit și că pă
rinții lui, Elena și Ichim 
sînt cunoscuți maeștri ai 
sportului la caiac și ca
noe 1

sub bagheta aprecia- 
antrenor Cslpler. El 
condus, de altfel, in 
la nesperatul titlu :

cuvintele prietenului 
meu, scrimerul maghiar 
Kamutl Lazsto, spuse îna
intea finalei noastre.

— Ileana, am vorbit su
ficient despre... asalturi. 

Să revenim puțin... acasă 
și să vorbim despre ...arti
zanat.
Eu croșetez și montez in 
diferite stiluri. E odihni
tor și-mi face o mare plă
cere. îngerul păzitor este 
șl aici tot Ionel : are o a- 
devărată voluptate 
deșire ghemele șl 
încurce ițele.

— Șl gospodăria 1
— „Tragem* amîndoi. 

asalturi pe zi- 
la voi multe 
studii. Pregătiți

să-mi 
să-mi

ING. M. RADU, BUCU
REȘTI. Nu putem refuza 
un pasionat al statisticii. 
Iată, ded, rezultatul com
plet al finalei cursei de 
400 m garduri din cadrul 
meciului dintre S.U.A. și 
formația Commonwealth- 
ului britanic : 1. Whitney 
(S.U.A.) 49,3; 2. Rogers 
(S.U.A.) 50; 3. Johnson 
(Noua Zeelandă) 50,2; 4.
Beli (S.U.A.) 50,2; 5. Knoke 
(Australia) 50,2; 6. Pickett 
(Australia) 50,6.

Scrisoare

Cite două
— Văd 

cursuri și 
cumva...

— Examenele. EI iși dă 
admiterea, eu sesiunea de 
vară (amînată pentru 
„mondiale") a anului I. A- 
mtndoi la I.C.F.

— Gindurl de viitor ?
— Mexico. Medaliile ne 

obligă. Apoi, „mondialele* 
de la București din 1969. 
După acestea, eu voi spu
ne stop, pentru un timp.

— ? !
— Pentru că, după acea 

ediție, îmi doresc un copil.
— Vrem să mai fim cam

pioni cind el va cuceri 
titlul ...la pitici, se anga
jează... viitorul tată.

— Prosperitate, longevi
tate sportivă șl noi suc
cese vă dorim șl noL

NUȘA MUȘCEJLEANU

de la mare

FILE DIN ISTORIA SPORTULUI NOSTRU

Chiar și de-aicea, 
De la mare,
Mi-e dor de tine. 
Stadion;
Căci luna plină, 
Cînd apare, 
Pui mîna-n foc 
Că «... balon.

M -aș fi gîndit, vai! tot 
la tine, 

Călcînd pe verdele... gazon.

Un sonet despre... pasiunea buricelor! Chiar dac-aș vrea 
Să-mi vindec „boala*, 
E tot degeaba și-i firesc 
Căci freamătul

Cînd marea spumegă-n... 
reprize 

Și ceru-și freamătă azurul, 
Eu am impresia precisă 
Că nu s-a terminat... 
Returul.

MICU VASTLE, SAVI- 
NEȘTI. Dv. susțineți că, in 
medul cu Luton Town, 
disputat in cadrul turneu
lui întreprins In 1956 in 
Anglia, C.C.A. a fost con
dusă cu 3—0, clștigind 
pină la urmă cu 5—3. Ui 
coleg „tine minte precis 
că fotbaliștii noștri a1 
condus cu 3—0, piervînd 
In final cu 5—3. Fac și eu 
pariu : eu zic că scorul 
era la un moment dat 3—0 
pentru englezi, dar că în 
final a fost 4—3 pentru 
C.C.A Țineți ?

GHEORGHE PETREAN, 
SOMCUTA MARE. Așadar, 
potrivit celor arătate de 
dv., cind e vorba de fotbal 
faimosul dicton trebuie 
schimbat ; toate drumurile 
nu duc la Roma, d la... 
Farul. Spunind aceasta, 
vă referiți la faptul că a- 
proape întreaga echipă 
„constănțeană* este alcă
tuită din jucători venit! de 
pe alte meleaguri. Parcă 
numai Farul ? Arădanil 
joacă la București, bucu- 
rețtenii Joacă la Pitești, 
piteștenti se duc la Cra
iova și... așa mai departe !

C. DAN, CONSTANȚA. 
1) Două echipe — șl nu 
una, ca pină acum — ne 
vor reprezenta în acest an 
In „Cupa Orașelor Tîrguri*: 
Petrolul șl Dinamo Pitești. 
Să sperăm însă că acest 
lucru nu va constitui s*n- 
gurul... progres față de 
trecut 1 2) Actorul Ștefan 
Tăpălagă este una și

plonatul orășenesc. 
Gheorghe Constantin
(Steaua) va împlini la 14 
decembrie 35 de ani. El a 
debutat, ca junior, la Uni
rea Tricolor. De aici a 
trecut la Progresul I.C.A.S., 
pentru ca apoi să Întă
rească atacul echipei Lo
comotiva Iași. Din 1954 
este la Steaua, pe postul 
de... „profesor*.

ION FARCAȘ, SIBIU. 1) 
Iolanda Balaș a devenit 
pentru prima oară record
mană mondială

sărind 1,7a m. Ea 
atunci 20 de ani. 2) Deși 
parcă loacâ de o... veșni
cie, Sorin 
declt 24 de

Avram n-are 
ani.

BOLDESCU,

Se pare că primul velociped care 
și-a făcut apariția pe teritoriul țării 
noastre a fost cel prezentat de „ar
tistul” Ignacz Holler, cu prilejul spec
tacolului susținut pe scena teatrului 
din Arad, la 25 aprilie 1870. 16 ani 
mai tîrziu, bicicletele aduse la Bucu
rești de Șt. Velescu, Emil Gaic și 
B. Antonescu trezeau interesul și- 
spaima pietonilor!

Cronicarul publicației „BICICLETA
— prima revistă velocipedică din Ro
mânia* afirma în numărul din 15 
decembrie 1893 că : „velocipedul va 
sfirși prin a face parte din om, cu 
același titlu, dar cu atribute deosebite 
bineînțeles, ca giletca și pantalonul*.

Aceeași revistă anunța, încă de la 
primul număr (1 noiembrie 1893), pre
zența în rîndurile primilor noștri ci
cliști, a unora dintre cei mai cunos
cuți scriitori: Alexandru Vlahuță, 
Barbu Delavrancea etc. Dar, omul de 
litere care a intrat în istoria ciclis
mului nostru, este poetul Alexandru 
Macedonski, participant la „cea mai 
extraordinară cursă din cite s-au fă
cut pină acum la noi în țară” („RE
VISTA MODERNA — Publicație bi- 
mensuală științifică, literară și în spe
cial sportivă", din 1897). Este vorba 
de excursia făcută pe biciclete, îm
preună cu Constantin Cantilli, la Bra
șov (20—23 octombrie 1987) și poves
tită de acesta în revista citată mai 
sus.

„Revista modernă" ne rezervă însă
— tot într-un număr din 1897 — o 
surpriză. Un...

Răsfoește’ncet o carte; și în gînduri 
adîncită 

Pare-o lebădă in doliu, pe un lac fără 
talaz.

Numai de tine îmi

De-aș fi pornit

SONET

fcE’n amurg. Pe o terasă dintr-o vilă 
înflorită 

O fecioară’n elegantă rochie neagră de 
atlaz.

și-nghe- 
suiala 

vorbesc.

deposedat de titlul pe 
11 deținea. Ceea ce 

reu$lt nici un adver- 
a reușit (fără luptă i)

Și noaptea, dnd ridic
Perdeaua,
Simt că mă sfîșie amarul: 
Căci, de pe cer, zîmbește 
„.Steaua
Și, de pe dig, lucește 
...Farul.

dștlgîndu-le
de 
pe 

zile
In

MARCU
GIURGIU. Cine va fi noul 
campion mondial de box 
la toate categoriile ? Inttt, 
nu putem decît să regre
tăm că un boxer de va
loarea ltd Cassius Clay a 
fost 
care 
n-a 
■ar,
W.B.A. Dintre cel 8 can
didați desemnați aă-șl dis
pute .tronul* greilor, păre
rea mea este că cele mal 
multe șanșe le are Joc 
Frazier, campion olimpic 
la Tokio. Ca profesionist, 
acesta a susținut 20 
meciuri,
toate. Acum cfteva 
l-a Învins prin K.O. 
repriza a 4-a pe rezistentul 
boxer canadian George 
Chuvallo, pe care Clay nu 
l-a putut răzbi declt la 
puncte, după 15 reprize. 
Dar șl Frazier are o parte 
slabă : e... negru. Deci, are 
Întotdeauna un... adversar 
tn plus. Pe W.B.A. I

PAUL LEIBOVICL 
ROHOL 
Austria s-au mai 
acum clțiva ani.
In cadrul .Cupei campio
nilor europeni", fotbaliștii 
austrieci au avut ciștig de

pe căi 
alpine,

Chiar și de-acolo, 
Stadion,robită 

mops 
topaz, 

nu-l mîngîie. eleganța 
agită,

Și de farmecul citirii e otita de 
Ca uitat

Ce mirai

Parc’ar fi

Pe

că

un

Bloc — frumosul 
cu ochi ca de

VICTOR HÎLMU

și-o 
paj ce-și soarbe 

castelana in extaz.

iubireCine știe ce sublimă poezie de
A putut să o ridice din al vieții lung 

banal 1 
Ce maestru o’nfioară cu profunda lui 

gindire 1

Poate e înduioșată povestire-a unei 
fete 

Ce-a murit în așteptarea unui mare 
ideal ?

Nici de cum !—
E catalogul ilustrat de biciclete."

sfîrșit de

o amintire 
sportivului

Ce-am mai putea adăuga ?
în imagini delicate, dar nu lipsite 

de fireasca-i ironie, inegalabilul epi
gramist ne reamintește de pasiunea 
bunicilor noștri, din acel 
veac.

Și nu numai atît. Este 
de peste ani, din partea
Cincinat Pavelescu. Mărturie in acest 
sens, scurta știre apărută în numărul 
pe lunile noiembrie—decembrie 1913 
al revistei „ILUSTRAȚIUNEA NA
ȚIONALA" :

„Printre sportsmanii pe care Sinaia 
îi așteaptă să debuteze o dată cu în
ceputul iernii este și eminentul poet 
Cincinat Pavelescu, care va face curse 
cu săniuța".

DORIN ȘTEFLEA

COADA LA
în mai toate țările 

poate fi observat, în ul
timul timp, un interes 
din ce în ee mai mare 
pentru tenis, marcat atît 
prin numărul celor care 
practică acest sport, eît 
și prin numărul specta
torilor prezenți la dife
ritele turnee.

Astfel, în acest an, 
„Wimbledon*-ul a bătut 
toate recordurile i 
301 000 spectatori plăti
tori I Pentru a asista la 
finale, peste 600 de oa
meni au stat o noapte 
întreagă în 
lor Închise, 
se pună în 
ma rezervă 
bilete.

Un alt exemplu 
meciul de tenis Spania— 
U.R.S.S. a fost nevoie 
să se monteze tribune 
suplimentare, mărlndu-se 
astfel capacitatea stadi
onului respectiv de la 
6 000 la 10 000 de locuri.

fața ghișee- 
așteptind să 
vînzare 
de 100

ulti-
de

••• TENIS
eașl persoană cu
rul de acum 8—10 
rula 1 s-a acordat 
de maestru al r

scrlme- 
ani, că- 
șl titlul 

sportului.

Și totuși n-au putut fi 
rezolvate toate aererile 
de bilete, astfel «ă la 
.bursa neagră" s-a plă
tit de 5 și chiar de 10 
ori prețul pentru un bi
let de intrare.

IANCS ISTVAN, CLUJ.
Suarez are 32 de ani. Corso 
n-are decît 26 de ani.

ION STOICESCU, ANI
NA. 1) Mihai Popa n-a re
nunțat la arbitraj. In ulti
mul timp a condus me
ciuri de fotbal - din cam-

S-a ținut de cuvînt!
iulie, un d- 

părul alb s-a

Steaua
DO

SI F.C. 
tatii nit 
Atunci,

Vîlcea, Pitești, Găești, 
București, Lehliu, Călă
rași, Constanța, Tulcea, 
Galați, Tecuei, Birlad, 
Vaslui, Iași, Fălticeni, 
Suceava, Gura Humoru
lui. Cîmpulunq Moldove
nesc, Vatra 
șa. Vișeu, 
Mare, Satu 
Oradea.

Plecînd din Oradea, el 
a trecut prin Beiuș și 
Orașul Dr. Petru Groza, 
ajungînd în ziua de 12 
iulie la Brad, unde era 
așteptat cu nerăbdare 
de familia sa.

Luni, 10 
citeț cu 
oprit la sediul Consiliu
lui regional UCFS Cri- 
șana. După ce și-a lăsat 
bideleta în fata ușii, a 
intrat și s-a... prezentat: 
Era pensionarul Florea 
T. Hodrea, din Brad, în 
etate de 68 de ani. în 
ziua de 27 mai el pleca
se de unul singur din 
Brad, anuntînd că va 
face... Turul României 
pe bicicletă. Mulțl au 
zîmbit...

Florea T. Hodrea s-a 
tlnut însă de cuvînt. El 
a străbătut aproape 4 000 
de kilometri, trecînd 
prin Deva, Orăștie, 
Sebeș-Alba, Sibiu, Rm.

Dornei, Bor- 
Siqhet, Baia 
Mare, Cărei,

la București șl 
el la Viena.

cauză : 0—0
1—0 pentru
.Cupa Cupelor* oferă fot
baliștilor noștri un bun 
prilej de a-și lua revanșa. 
Să sperăm că nu-l vor 
scăpa 1

lai

ILIE GHIȘA
corespondent principal

ION
Ilustrații N.

POȘTAȘU
CLAUD1U

•»



de tenis
(Urmare din pag. 1) 

lea reprezentant al României, llie 
Năstase, trecuse mult mai ușor peste 
rezistența lui Pericles Gavrilidis: 
6—2, 6—2, 6—2. Năstase s-a miș
cat foarte ușor, a plasat mingi cu 
multă adresă și n-a părut nici un 
moment incomodat de adversar.

Victoria culorilor noastre a fost 
întregită în partida de dublu, unde 
din nou Ion Țiriac și llie Năstase 
au făcut dovada cunoștințelor lor a- 
vansate în această specialitate a teni
sului. Valorificarea deplină a servi
ciului, atacuri sincrone și dublarea 
permanentă a coechipierului au fost 
cîteva din atuurile perechii noastre, 
care a dispus de cuplul Kaloghc- 
ropoulos—Gavrilidis cu 6—1, 6—4, 
6—1.

ROMÂNCELE la a doua 
VICTORIE

Mai dezinvolte, mai sigure 
posibilitățile lor, s-au prezentat te
nismanele echipei României la a 
doua lor apariție în turneul balca
nic feminin. Ele n-au pierdut nici 
un set în toate cele trei întîlniri, în 
care adversarele lor — echipierele 
Iugoslaviei — au reușit numai ra-

pe

reorî să mențină scorul strîns : Iudit 
Dibar—Tatiana Kokeza 6—1, 6—1; Eleo
nora Dumitrescu —- Irena Skulj 6—0, 
8—6; Iudit Dibar, Julieta Namian- 
Boboc — Irena Skulj, Tatiana 
keza 6—4, 6—3.

Tot ieri sportivele bulgare au 
pus de tenismanele Greciei cu 
(Ceakîrova — Kalogheropoulos i 
6—3 ; Berberian — Vasiliadou ‘ 
(>—3, 6—3 ; Ceakîrova, Ratlkova

■Kalogheropoulos, Asteri 6—3, 6—2).
TENISMANII IUGOSLAVI 

CONTINUĂ SĂ FIE NEÎNVINȘI
Fără istoric, întîlnirea dintre echi

pele masculine ale Iugoslaviei și 
Turciei. Apreciabila diferență de 
valoare și-a spus cuvîntul, ca și 
forma deosebită în care se află ad
versarii noștri de duminică, Nikola 
Pilici și Zerko Franulovici. Rezul
tate : Iugoslavia — Turcia 3—0
(Pilici — Ataș 6—0, 6—3, 6—4 ; Fra
nulovici — Gursoy 6—2, 6—2, 6—0 ; 
Pilici, Franulovici — Ataș, Gursoy 
6—1, 6—4, 6—2).

Urmează ultimele două zile de în
treceri. Azi (ora 16) : România — 
Turcia și Iugoslavia ’ ’*
masculin; mîine (ora 
Iugoslavia și Grecia 
masculin ; România 
Grecia — Iugoslavia, 
lima zi, duminică. _ __ ______
pentru desemnarea echipelor învin
gătoare.

— Bulgaria, la 
15): România —
— Bulgaria, la
— Bulgaria șl 
la feminin. Ul- 
va fi decisivă

Farul—T.S.C. Berlin

vizionată

ringului 
cu prile-

.■sdllIIlSllISlBElti

CONSTANȚA 21, (prin telefon). 
Amatorii boxului din localitate, ca 
și cei veniți la odihnă pe litoral, s-au 
întîlnit joi seara în jurul 
instalat pe terenul Olimpia, 
jul întîlnirii dintre echipele Farul șl 
T.S.C. Berlin. Gala a fost 
de peste 4 000 de spectatori, care au 
urmărit partide de mare luptă.

Cel mai frumos meci l-au furni
zat semiușorii Goanță și Dunkel, în 
care primul a cîștigat la puncte după 
9 minute de luptă echilibrată' și mult 
aplaudată de spectatori. Păcat însă 
că la reușita reuniunii arbitrii-judecă- 
tori șl-au adus o contribuție modestă. 
Ei l-au frustrat pe constănțeanul Ba
ciu de o victorie pe deplin meritată, 
în final, Farul a obținut victoria cu 
scorul de 12—8.

ALTE REZULTATE : Drăgan b.p. 
Brefeke ; Klaus b.p.> Răgălie; Iliescu 
b.p. Woltgang; Dinu b.p. Rieger; 
Bandtke b.p. Baciu; Pițu b.p. Wehzel: 
Trodler b.p. Pintilie ; Preda b.ab. 2 
Schwartzlose; Anders b.ab. 2 Motoc.

C. GOLDENBERG-coresp.

Juniorii de la Rapid au lăsat o frumoasă
impresie in Cehoslovacia
La întoarcerea din turneul între

prins in Cehoslovacia, antrenorul e- 
chipei de rugbi juniori a clubului 
Rapid București, Anton Groman, ne-a 
furnizat cîteva amănunte interesante:

„Primul meci l-am susținut cu 
Spartak A. Z. K. Praga, mai exact 
,cu juniorii acestui club, care sînt 
campioni ai tării pe anul în curs. 
Meciul a fost tot timpul la discreția 
băieților noștri, care au cîștigat co
mod cu 23—3. Cel mai bun om al 
echipei a fost Miclescu, autorul a nu

mai puțin de 4 încercări. Au mai 
înscris Dogorit, Cezar și Rujoiu cile 
o încercare și Istudor, o transfor
mare.

.41 doilea meci din cadrul turneu
lui, l-am disputat în compania for
mației Sokol Ricany, proaspăt pro
movată în prima categorie de rugbi 
a Cehoslovaciei. De data aceasta am 
întîlnit un adversar mai dificil, cu 
un pachet de înaintași superior ca 
greutate și a trebuit să ne mulțumim 
cu un rezultat de egalitate: 6—6.

Intîlnirea a fost mai puțin specta
culoasă in raport cu prima, datorită 
în principal gazdelor care deseori au 
închis jocul. Dovadă: punctele au 
fost marcate din lovituri de pedeapsă 
(în cazul nostru, același jucător, 
Oprea) și doar o singură dată din 
încercare, atunci cînd rugbiștii de la 
Sokol au egalat.

Aș vrea să remarc obiectivitatea 
arbitrajelor și in special aceea a lui 
IP lady mir Skvor, cunoscut și la noi.

In acest turneu am folosit urmă
torul lot: I. Ghetu, Vasiliu, Rujoiu, 
Cezar, Mocanu, Ionel, Niculescu, Do- 
garu, A. Ghetu, Miclescu, Ileana. 
Milan, Topofiște, Vasilcan, Oprea."

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL POPULAR"

iată pe cei patru înotători francezi 
care zilele trecute au stabilit un nou 
record european in proba de ștafetă 
4x200 m liber (de la stînga la 
dreapta): Mosconi, Rousseau, Grue- 
nor, Luyce.

Foto: Keystone
PARIS, — înotătorul francez 

Francis Luyce a stabilit un nou 
record mondial în proba de 800 
m liber cu timpul de 8:42,0 (v.r. 
Mosconi — 8:46,8).

ÎN AȘTEPTAREA „EUROPENELOR" DE CAIAC-CANOE
între 25 și 27 august vor avea 

loc — in apropiere de Duisburg — 
campionatele europene de caiac-ca- 
noe. 21 din cele 22 de federal ii na
ționale europene afiliate la Federa
ția internațională și-au anunțat par
ticiparea la aceste întreceri.

Prin urmare, pe lacul B7edau își 
vor da întâlnire cele mai bune po
dele și pagaie din Europa. Majori
tatea acestora nu-și măsoară for
țele pentru prima oară. Deosebit de 
bogat în competiții, actualul sezon 
de sporturi nautice a programat nu
meroase regate internaționale. des
fășurate în Polonia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Austria, Finlanda, 
România etc. 0 altă confruntare im
portantă va fi regata de la Copen
haga — pentru multi sportivi ulti
ma verificare internațională înaintea 
campionatelor europene.

C.u toate că marele număr de par- 
ticipanți care își vor disputa întâie- 
tatea în cele 16 probe, ca și valoa
rea lor ridicată, îngreuiază pronos
ticurile, se apreciază că ediția din 
acest an a „europenelor1* nu va fur
niza surprize de proporții și că, în 
general, va fi respectată ierarhia va-

Canoiștii sovietici la antrenament.

lorică de la campionatele mondiale 
de anul trecui. Aceasta înseamnă 
deci că echipele Ungariei, României

Acestea sînt posibilitățile reprezentativei 
?noastre

Zilele trecute s-a întors în Capi
tală selecționata secundă de polo a 
României care a susținut la Lvov 
trei meciuri în compania reprezenta
tivei R.S.S. Ucrainene. Amănunte de 
la aceste partide ne-au fost oferite 
de către arbitrul internațional H. Ia
cobini, care a condus delegația noas
tră în acest turneu:

„Am jucat trei meciuri în trei zile, 
în primul, formația R.S.S. Ucrainene 
a cîștigat cu 5—3 (1—0, 1—1, 3—1, 
®—I) prin 5 goluri marcate de la 
4 metri. Pentru echipa română au 
înscris Mihăilescu, Popa și M. Po
pescu (toate din acțiune). De notat 
că jucătorii noștri au ratat trei lo- 
rituri de pedeapsă!

In ziua următoare, cele două echi
pe au terminat la 
(0—0, 1—1, 2-2, 
zii“ au condus cu 
erau 20 de secunde 
Fost egalați tot din ,____
Iniile reprezentativei noastre s-au da
torat lui Popa 2 și Mihăilescu 4. în 
jfîrșit, în ultima zi, gazdele au în- 
rins din nou : 6—5 (1—1. 2—1,
-—1, 1—2). De data aceasta, im-

egalitate: 6—6 
3—3). „Seeun- 
6—5 cînd mai 
de joc. dar au 
„4 metri". Go-

precizia în aruncările de la „4 metri" 
a fost mai mult decît supărătoare, 
sportivii români ratînd 4 asemenea 
lovituri 1 Au marcat pentru selecțio
nata noastră Rusu, Țăranu și Popa 3.

După părerea mea, echipa români 
a evoluat sub posibilități; s-au co
mis foarte multe greșeli In apărare 
și s-au ratat 9 lovituri de la „4 me
tri" (ucrainenii nu au rat'at decît una 
în cele 3 meciuri) 1 Singurul jucător 
pe care aș putea să-l remarc este 
B. Mihăilescu. Neașteptat de slab au 
jucat Băjenaru și Țăranu. Ultimul 
— împreună cu M. Popescu și 
Popa — s-au făcut vinovați și do 
acte de indisciplină".

Atît din relatările arbitrului H. Ia
cobini, cîr și din cele ale antrenoru
lui C. Vasiliu am dedus că rezulta- 
tele obținute de selecționata noastră 
la Lvov puteau fi mai bune. Dar — 
și acest lucru trebuie precizat — de
plasarea echipei s-a făcut In pripă, 
pregătirea jucătorilor ca și omogeni
tatea lotului lăsînd de dorit. Iată un 
subiect de analiză pentru biroul fe
deral...

și Uniunii Sovietice au cele mai 
mari șanse de a cuceri titlurile eu
ropene.

Specialiștii acordă prima șansă 
sportivilor români în probele de ca
iac simplu și dublu 500 m. In în
trecerile caiaciștilor pe distanta de 
1000 m favoriți principali sînt so
vieticul Saporenko și danezul Han
sen la simplu, Vemescu și Sciotnic 
la dublu, echipajul Uniunii Sovieti
ce la caiac 4. După toate probabi
litățile, probele feminine vor fi do
minate de sportivele sovietice, dar 
la una din medalii pot aspira și ca- 
iacistele din R. D. Germană și Ro

mănia. Mai greu pot fi făcute pro
nosticuri în legătură cu probele de 
canoe 1000 m. La simplu va fi, 
fără îndoială, o întrecere pasionantă 
între sportivii din Suedia, R.D. Ger
mană, Ungaria, România și R. F. a 
Germaniei. La dublu, campionii mon
diali de la Grunau — românii Calabi- 
ciov — Covaliov — sînt principalii fa
voriti. In sfîrșit, întrecerile de fond 
sînt complet deschise, la titlurile euro
pene concarînd, după părerea spe
cialiștilor, cu șanse egale sportivii 
din Ungaria, Uniunea Sovietică și 
România. Ștafeta — spectaculoasa 
probă de închidere a campionatelor 
— va desemna drept echipă cam
pioană a Europei una din următoa
rele trei formații: România, Uniu
nea Sovietică și Ungaria. Dar, ca în 
orice competiție de amploare, cîști- 
gători pot fi și... alții decît cei care 
întrunesc la ora actuală cele mai 
multe aprecieri. Pot avea un cuvînt 
greu de spus caiaciștii austrieci, 
canoiștii finlandezi, caiacistele po
loneze...

In încheiere, iată numele țărilor 
înscrise: România, U.R.S.S., Unga
ria, R.D.G., R.F.G., Suedia, Bul
garia, Franța, Austria, Cehoslovacia. 
Belgia, Danemarca, Finlanda, An
glia, Italia, Iugoslavia, Luxemburg, 
Olanda, Norvegia, Spania și Elveția.

Cea mai numeroasă delegație o 
prezintă U.R.S.S.: 62 de sportivi. 
Urmează România (55), Ungaria 
(42), R.D.G. și R.F.G. (cîte 40), 
Polonia și Suedia (cîte 30).

BERLIN. — Etapa a II-a a Tu
rului ciclist al R. D. Geimanc, 
desfășurată pe distanța de 195 km 
între Wittenberge și Bitterfeld, 
a fost cîștigată de Manfred 
Daehne (R.D.G.) în 4 h 07:09. 
Grosul plutonului, în care se aflau 
și alergătorii noștri Ftancisc 
Gera și Walter Ziegler, a sosit 
după 4:40. în clasamentul gene
ral conduce Peschel (R.D.G.), pri
mul dintre cicliștii români, W. 
Ziegler, fiind la 4:50 de lider.

FELICE GIMONDI - ÎNVINGĂTOR 
ÎN ETAPA DE IERI

Italianul Felice Gimondi a cîști
gat ieri în mod detașat cea de 
a 20-a etapă a „Turului ciclist 
al Franței". La capătul a 222 km 
(Limoges-Clermont Ferrand) el a 
sosit cu aproape 5 minute^ avans. 
Clasamentul etapei: 
7 ' * “ ‘
7
7

1. Gimondt 
08:21 ; 2. Rabaute (Franța) 
13:12; 3. Jimenez (Spania) 
13:13.
clasamentul general indivi- 
conduce Pingeon (Franța), 

de 
“ a rost cîștigată de ita- 
Cavalcante. Tricoul gal- 

în continuare

h
h
h
în 

dual
Aceeași etapă și în „Tour 

1'Avenir 
lianul i 
ben este purtat 
de Robini (Franța).

Programul J. 0. de vară 1972
va fi prezentat la viitorul

Congres C.I.O.

WOLFGANG THIEL
Dfisseldorf, iulie —

MONCHEN, 21 (Agerpres). — 
Programul definitiv al oelei de-a 
XX-a ediții a Olimpiadei de vară, 
ce 
26 
va fi prezentat Congresului C.I.O. 
de 
octombrie 
Munchen se anunță că președin
ția societății de construcție a sta
dioanelor și bazelor sportive olim
pice va fi încredințată lui Franz 
Josef Strauss, ministrul finanțe^ 
lor al R. F. a Germaniei.

va avea loc la Munchen între 
august și 10 septembrie 1972,

la Ciudad de Mexico, la 1
1968. Totodată, din
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FTEW YORK. — In 

cadrul concursului de 
atletism de la Minnea
polis, recordmanul mon
dial la săritura cu pră
jina, Paul Wilson, a 
trecut peste ștacheta 
înălțată la 5,19 m, iar 
Rink Babka a aruncat 
discul la 59,71 m. Alte 
rezultate i 200 m — 
Carlos 20,4; 400 m — 
Evans 45,8; 800 m — 
Bel! 1:47,5,- înălțime — 
Caruthers 2,18 m.

selecționatele de polo 
pe apă ale R.S.F.S. Ruse 
șl R; D. Germane. Și de 
data aceasta victoria a 
revenit oaspeților, învin
gători cu scorul de 4—2 
(0—0, 0—0, 2—0, 2—2).

DURBAN. In meciul de 
tenis R. S. A.
(din 
vis"), 
după partida

cadrul
scorul

— Brazilia 
„Cupei Da- 

este 3—0 
de dublu.

MOSCOVA.
Tuapse, s-a 
medul revanșă

— La 
disputat 

dintre

MADRID. — Cu pri
lejul unui concurs de 
natație, desfășura! la Va
lencia, înotătorul spaniol 
Chicoy a stabilit un

nou record al tării sale 
în proba de 100 m li
ber cu performanța de 
54,4.

NEW YORK. — Proba 
de simplu bărbați din 
cadrul turneului de te
nis de la Chestnut Hill 
(S.U.A.), rezervat jucă
torilor profesioniști, a 
fost cîștigată de austra
lianul Rod Laver, care 
în finală l-a învins cu 
4—6, 6—4, 6—3, 7—5
pe spaniolul Andres Gi- 
meno. Finala probei de 
dublu a revenit perechii 
Ralston-Rosewall, învin- 
oătoare cu 16—14, 6—4,

în fața cuplului Barthes- 
Gimeno.

VIENA. — Concursul 
internațional automobi
listic de viteză (formu
la 2), disputat la Viena, 
a fost cîștigat de spor
tivul austriac Jochen 
Rindt. învingătorul, care 
a concurat pe o mașină 
„Brabham", a străbăiut 
135 km în 54:44,44, rea- 
lizînd o medie orară de 
148,170 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat 
Jack Brabham (Austra
lia) — la 1 sec, și Jean 
Pierre Beltoise (Franța) 
— Ia 23 sec.
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