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LUCRĂRILE SESIUNII
Marti dimineața, în Sala Palatului 

Republicii Socialiste România au con
tinuat lucrările sesiunii Marii Adunări 
Nafionale.

La sosirea in sală, conducătorii de 
partid și de stat au fost întîmpinati 
cu puternice aplauze.

Sînt prezenți alături de aeputați un mare 
număr de invitați din întreaga țară — 
activiști de partid și de stat, conducători

I. Bănet, cîștigătorul pro
bei de înot din cadrul penta
tlonului modern.

clasat: Al. Stoenescu

Cursa de cras de astăii va decide

campionul țării la pentatlon modern

Pentru prima oară în isteria 
pentatlonului din tara noastră 
probele de tir și înot s-au des
fășurat în aceeași zi, ceea ce 
evident a impus participantilor 
un efort deosebit. Această orlen. 
tare nouă în organizarea între
cerilor noastre va putea consti
tui o propunere pentru Uniunea 
internațională de pentatlon mo
dern, date fiind caracterul ei 
economicos și o serie de aspecte 
de ordin tehnic și psihologic.

Proba de pistol, găzduită de 
poligonul Tunari, s-a încheiat 
cu victoria tînărului da 17 ani. 
Marian Cosmescu (cîștigător și 
la călărie). El a realizat rezul
tatul de 185 p pentru care a 
primit 802 p. Pe locurile urmă
toare s-au
184 p (780 p), FI. Șulea 183 p 
(758 p), Șl. Vizitiu 183 p (758 p), 
D. Spîrlea 180 p (892 p), C. Zam-

fir 171 p (494 p). Pe echipe, for
mația Steaua I a totalizat 1944 p.

Dupâ-amiază, la ștrandul Ti
neretului a avut loc proba de 
înot pe 300 m. Victoria a reve
nit, cu un timp remarcabil, ti
mișoreanului lvan Bănet — 
3:52,7 (1009 p). Un rezultat bun 
a înregistrat și Cosmescu — 
3:58,8 (973 p). Ceilalți concurenți 
au obținut : Călina 4:12.5 (889 p), 
Spîrlea 4:14,6 (877 p), Șt. Vizitiu 
4:14.7 (877 p), Diaconescu 4:19,8 
(847 p). Stoenescu 4:22.8 (829 pi
pe echipe : Steaua I 2739 p.

Astăzi, de la ora 16. pe traseul 
din pădurea oe la Călugăreni se 
va desfășura ultima probă a 
concursului, cursa de cros pe 
4000 m. înaintea acestei probe 
clasamentele generale ale com
petiției sînt următoarele: 1. Al. 
Stoenescu (Gloria) 3646 p. 2. M. 
Cosmescu (Steaua I) 3584 p, 3 
St vizitiu (Steaua II) 3482 p,
4. D. Spîrlea (Steaua I) 3457 p,
5. M. Diaconescu (Steaua I) 2791 p,
6. Fi. Șulea (Sănătatea Timișoara) 
246S p etc. ; echipe : Steaua I 
9«37 p. 2 Gloria «131 p, 3. Sănă
tatea Timișoara 7120 p etc. Pen
tru a deveni campion, Al. Stoe
nescu trebuie sa nu fie întrecut 
de Cosmescu cu mai mult de 
21 de secunde ! 

de instituții centrale de stat și or
ganizații obștești, de mari întreprin
deri, vechi militanți ai mișcării munci
torești din tara noastră, personalități 
ale vieții științifice și culturale, generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți ai cul
telor,’ șefi de misiuni diplomatice și 
persoane oficiale de peste hotare aflate 
în vizită în țara noastră, un mare nu
măr de ziariști români și străini.

în continuarea dezbaterilor la Expu
nerea cu privire la politica externă a I partidului și guvernului au luat cuvîntul 
deputății : Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 

prim- 
de 

prim- 
regional Ga- 

general-colonel 
Ion loniță, ministrul forțelor armate, 
prof. univ. Tudor lonescu, președintele

I
I
I
I

Comitetului Executiv, al 
Permanent al C.C. al P.C.R.,

: al Consiliului
Constantin Dăscălescu, 

secretar al Comitetului
I P. C. R.,

Irermuneni a 
vicepreședinte 
Miniștri, Con

I secretar 
lăți al

Ion lonit
I

2.

In prima zi a „finalelor" de juniori

Azi, alte 11 întreceri decisive

Marti au început pe apele 
Snagovului întrecerile finale 
ale campionatului republican 
<le juniori la caiac-canoe. La 
startul diferitelor probe (pro
gramate separat pentru ju
niori mari și juniori mici) au 
fost înscriși aproape 400 de 
concurenți. reprezeniînd 20 de 
cluburi și asociații sportive 
din București, Timișoara, A- 
rad. Hunedoara, Reșița, Ga
lați, Tg. Mureș și Reghin. 
După seriile de dimineață, 
prima zi a campionatului * 
continuat cu 11 finale dintre 
care 4 de fond. Majoritatea 
curselor decisive au dat loo 
la dispute echilibrate, în ca
drul cărora s-au evidențiat nu 
numai tinerii caiaciști sau ca- 
noiștî ai Capitalei, ci și o 
serie de mînuitori ai padelei

sau pagaei din unele centre 
nautice ale țârii, latâ care 
sînt campionii de juniori ai 
țării la probele de viteză des
fășurate ieri: JUNIOARE
MARI K 1—- 500 m Evdochi- 
mov (Steaua) 2:12,5; K 2 — 
500 m Tulea. Feodotov (Stea
ua) 2:01,3; K 4 — 500 in 
Pindic, Jgnatenco, Humă, Co- 
mișan (Dinamo) 1:51,3 ; JU
NIORI MARI C 1 — 1000 m 
Sevastian (Steaua) 4:32,0; 
0 2 — 1000 m V. Năstase, 
P. Năstase (Ancora Galați) 
4:05,0; K 4 — 1000 m Ti
mofei, Aftene, Ivanov, Popa 
(Steaua) 3:21,5; JUNIOARE

D. GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Comitetului național de solidaritate cu 
lupța poporului vietnamez, ing. Emil 
Oniga, director general al. Uzinelor de 
tractoare din Brașov, Justin Moisescu, ’ 
mitropolitul Moldovei și Sucevei, Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ion Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, Ilie Verde}, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
acad. Horia Hulubei, președintele Co
mitetului pentru energie nucleară de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, Nagy Istvan, 
scriitor, membru corespondent al Acade
miei, acad. Andrei Oțetea, directorul 
Institutului de istorie „Nicolae lorga’' 
al Academiei, Eduard Eisenburger, re
dactor șef al ziarului Volkszeitung din 
Brașov, Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

în ședința de după-amiază au conti
nuat dezbaterile la Expunerea cu pri
vire la politica externă a partidului și 
guvernului. Au luat cuvîntul deputății i 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri,

(Continuare în pag. a 4-a)

PRIMA ETAPĂ A MOTOCROSULUI BALCANIC
VA AVEA LOC LA BUCUREȘTI

Competiția internațională de motocros organizată de ziarul 
„Vecerni Novini" din Sofia, sub numele inițial de „Cupa 
capitalelor balcanice", va primi începînd cu ediția din a- 
cest an, denumirea de „Motocrosul Balcanic".

La actuala ediție s-au înscris motocrosiști din patru țări 
balcanice : România, Turcia, Iugoslavia și bineînțeles Bul
garia. în consecință vor avea loc patru etape : 6 august- 
București, 17 septembrie-Belgrad, 24 septembrie-Istanbul și 
1 octombrie-Sofia.

Etapele se vor disputa în două manșe a cite 10 ture, fiecare 
țară puund participa cu cîte două echipe formate din 4 aler
gători, la clasa 250 cmc. Pentru prima etapă în Iotul țării 
noastre au fost selecționați cei mai în formă motocrosiști :

P. Paxino. Cr. Dovids, O. Ste- 
phani, E. Seiler, E. _Keresteș, Tr. 
Macarie, C. 
Cuman, Fr. 
Ei vor lua 
namente pe 
limon după 
pe cei 8 componenți ai celor două 
echipe reprezentative.

la caiac - canoe
Goran, E. Huszar, C. 

Szinte și P. Lucaci. 
parte la cîteva antre- 
traseul de la Pante- 
care îi vom cunoaște

Echipajele de canoe dublu in cursă
Foto : A. Neagu

Terenurile noastre de tenis așteaptă
mai mul fi oaspeți de valoare!

De mai multi ani asistăm la perfor
mante din ce în ce mai valoroase ale 
tenisraanilor fruntași din țara noastră. 
O bogată listă de prezențe în finalele 
și semifinalele turneelor internaționale, 
ca și mai multe Jocuri intîi cîștigaie de 
primii noștri jucători, atestă acest 
„crescendo” al tenisului românesc. Sta
tisticienii „sportului alb“ au notat — 
numai în ultimii doi ani — victoriile 
campionului român Ion Tiriac la tur
neele de la Alexandria, Bruxelles, Not
tingham, Portschach și Bratislava, iar 
numele lui Ilie Năstase a fost trecut 
pe tabelul învingătorilor de la Cannes 
șt Travcmunde. Perechea Tiriac — Nâs- 
lase s-a afirmat cu pregnantă. cali- 
ficindu-se in finala marelui turneu de 
la Roland Garros, de anul trecut, iar 
în acest an iucînd în semifinalele a- 
eeleiași întreceri lueător: ni faimă ca

K. Fletcher, W Bungert, I. Gulyas, O. 
Davidson, P. Darmon, N. Pietrangeli, 
]. Leshly, ca și cupluri redutabile ca 
Dewitt—McMillan, Santana—Arilla, Lî- 
haciov—Metreveli, au pierdut în fața 
tenisniauilor români.

PUNCTE DE VEDERE

La suita de afirmări. revelatorii pen
tru creșterea înregistrată <le tenisul nos
tru, s-au atlâugat în acești ani și vic
toriile obținute in tradiționala competiție 
baleanirâ pe echipe De două ori con
secutiv — anul trecut, la Zagreb, și 
acum la Rncore-ti — echipa României 
s-n situat pe rriniid loc, întrecind în

meciurile decisive puternica formație iu
goslavă. compusă din N. Pilici, Z. Fra- 
nnlovici și B. lovanovici. Pe răbojul 
Balcaniadelor, început în 1960. victoriile 
sînt acum împărțite egal între Româ
nia și Iugoslavia : 4—4.

De ce am reamintit cititorilor noștri 
toate aceste rezultate? Pentru a subli
nia încă o dată faptul că tenisul ro
mânesc joacă astăzi un rol important 
In arena internațională, iar jucătorii
noștri sint cotați la locuri de frunte 
in tabela europeană. Poate cea mai
elocventă dovadă a furnizat-o ultimul
nostru meci din „Cupa Davis", în care 
echipierii României au pus la grea

RADU VOIA 
NEAGOE MARDAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Turneul handbaliș- 

tilor de la Politeh-

nica Timișoara la 

Skopje

de curind un 
la Skopje, 

obținut urmă- 
rezultatc : 12—

Echipa masculină 
de handbal Politeh
nica Timișoara a e- 
fectuat 
turneu 
unde a 
toarele
11 (6—1) cu Borec Ti- 
tovelej, 11—10 (5—5) 
cu selecționata orașu
lui Sofia, 10—12 (4—5) 
cu
șului Skopjc.

selecționata ora-

PETRE AECAN —
coresp. principal

IMNASTICA

POSIBILITĂȚI
ÎNCĂ NEEXPLOBĂTE
LA C. S. M. CLUJ

Cu puțin timp în urmă, 
activiști ai federației de 
specialitate au asistat la cî- 
teva antrenamente ale sec
ției de gimnastică a C.S.M. 
Cluj, cu scopul de a ur
mări procesul de instruire 
și organizare a activității. 
Cu toate că perioada de 
observație 
scurtă. în 
de analiză 
participat 
ducerea clubului și repre
zentanți ai Consiliului re
gional UCFS — s-au putut 
trage unele concluzii inte
resante și utile.

a fost destul de 
cadrul ședinței 
— la care au 

antrenorii, con-

COPIII CRESC GREU

Incontestabil, la C.S.M. 
Cluj, cel puțin în ultimul 
timp, calitatea muncii s-a 
îmbunătățit. De aici s-au 
ridicat cîtiva gimnaști ta- 
lentați, între care Irina Să
răcuț, Ofelia Alexa, Voichi- 
ța Nusfăleanu, Vladimir 
Mărgineanu, Radu Branea, 
Gheorghe Iușan. Unii din
tre ei sînt componenți ai 
loturilor de seniori, de ti
neret sau de juniori. Con
siderăm. însă, că numărul 
gimnaștilor cu talent este, 
totuși, prea mic dacă ne 
gîndim că secția de gim
nastică a C.S.M. este cea 
mai puternică din oraș și 
că aici lucrează nu mai 
puțin de 6 antrenori. Din 
cei 50 de sportivi clasifi-

cil numără clubul, 
40 sînt copii și ju- 
mici. Este adevărat 
gimnastică obținerea 
performante înalte

câți, 
peste 
niori 
că la 
unor 
cere ani și ani de muncă 
asiduă. Totuși... Cei 6 an
trenori, cu 
priceperea 
pregătească 
naști la un

Pentru a 
timp 
multi __
trebuie acordată, în primul 
rînd, mai multă 
lecției inițiale 
zării grupelor. La secția 
C.S.M.-ului însă, 
grupe de începători sînt 
incluși șl copii de 5—6 
ani (f) și de 10—11 ani 
(grupele antrenorilor I. Al
bert și A. Molnar). Firește, 
în aceste condiții nu se 
poate asigura o pregătire 
unitară.

De asemenea, trebuie să 
arătăm că în secție sînt 
menținuți de mai mult timp 
gimnaști care, evident, nu 
au perspectivă. După păre
rea noastră, nu trebuie să 
fie selecționați prea multi 
copii (mai ales că sala 
este supraaglomerată). Mal 
bine mai putini, dar cu po
sibilități certe. Să nu uităm

experiența și 
lor, puteau să 
mai multi gim- 
nivel ridicat, 
crește într-un 

relativ scurt mal 
gimnaști valoroși

atentie se- 
și organl-

în aceleași

ILDICO RUSSU ȘIRIANU 
t 

(Continuare în pag. a 2-a)



Posibilități încă neexplorate
(Gimnastica' la C. S. M. Cluj

SALUTARE!
(Urmare din pag. 1) 

că o secție de club ca cea de 
Ia C.S M. Cluj trebuie să consti
tuie o .universitate" a gimnasti
cii noastre și nu o .școală me
die".

DISCIPLINA Si PREGĂTIREA 
GRADATA - ATRIBUTE ESEN

ȚIALE ALE GIMNASTICII

Credem că e inutil să mai a- 
mintiin laptul că gimnastica este 
sportul disciplinei și al mișcări
lor de înaltă precizie. Deprinde
rile unei comportări disciplinate 
și ale execuțiilor la... milimetru 
trebuie însușite încă de la pri
mii pași făcuti în sala de gim
nastică. Or, la C.S.M. se mai 
întîmplă ca unii sportivi să fie 
indisciplinati (la un antrenament 
Ofelia Alexa a refuzat, pur și 
simplu, să asculte indicațiile an
trenorului ! ?). să întîrzie la an
trenamente, ca partea pregătitoa
re să se desfășoare neorganizat, 
antrenorii lăsîndu-i pe gimnaști 
să facă numai încălzirea indivi
duală, fiecare după cum vrea. Și 
dacă cei mai avansați știu, cît 
de cît, cum să se încălzească, 
copiii au nevoie de indicații pre
cise pentru pregătirea funcțională 
a organismului în raport cu sar
cinile antrenamentului. Nici exi
genta în ceea ce privește execu
tarea corectă a mișcărilor nu 
trebuie să lipsească în orice par
te a lecției. în această privință 
antrenorul E. Duma este cei mai 
exigent.

Lipsa de preocupare pentru o 
execuție corectă se observă și în 
partea fundamentală. în general, 
se lucrează cu densitate cores
punzătoare (s-au făcut progrese 
vizibile față de tșamna anului 
trecut), dar antrenorii trebuie să 
insiste mai mult asupra îndrep
tării greșelilor.

Execuția globală, încă de la în
ceputul învățării unui element 
tehnic, nu este totdeauna cea 
mai indicată. Descompunerea lui 
și însușirea separată a părților 
componente, folosirea din plin a 
exercițiilor pregătitoare trebuie 
să găsească un cimp de aplicare 
mai larg. După cum s-a arătat

TLETISM

Finalele concursului republican 
al școlilor sportive

Carmen lonescu (București 2) - 
nou record republican de junioare 

li la disc : 46,24 m!
ORADEA (prin telefon). In orașul 

nostru au avut loc cu cîtva timp în 
urmă, finalele concursului republican 
de atletism al școlilor sportive. Din
tre rezultate rețin atenția noul re
cord republican la disc, junioare H, 
realizat de Carmen. lonescu (46,24 m), 
performanța de 1,55 m la săritura în 
înălțime, junioare I — autoare Doina 
Munteanu — precum și rezultatul de 
61,24 m la suliță, juniori I, al lui 
Teodor Peca.

Iată mai jos cîștigătorii probelor. 
JUNIOARE H : 60 m : Elena Oan- 

cea (Ploiești) 8,0; 500 m : Tatiana
Molnar (București 2) 1:20,3; 66 m. g.: 
lulia Crișan (Cluj) 9,3; lungime : 
Tablța Olteanu (Constanța) 5,18 m ; 
înălțime: Elvira Crețu (București 2)
l, 49 m ; greutate : Carmen lonescu 
(București 2) 13,66 m; disc ; Carmen 
lonescu (București 2) 46,24 m; suliță: 
Georgeta Bule (Beiuș) 38,82 m; 4x100 
m: Brașov 52,2.

JUNIOARE I. 100 m : Edit Schall 
(Brașov) 13,0; 200 m: Mița Gheor-
gtxița (Reșița) 27,5; 400 m: Mița Gheor- 
ghița 61,4; 800 m: Mița Gheorghița 
2:23,6; 80 m.g.: Edit Schall 11,8; lun
gime ; Edit Schall 5,51 m; înălțime: 
Doina Munteanu (Bacău) 1,65 m; 
greutate : Fiiigoma Toi (Arad) 10,38 
m; disc: Filigonia Toi 32,lo m; suliță: 
Tatiana Pop (Arad) 33,62 m; 4x100 m: 
Brașov 53,9.

JUNIORI II. 80 m : Sorin Pășulâ 
(Reșița) 9,2; 300 m: Sorin Pășulă 36,3; 
1000 m: Ion Popa (București 2) 2:41,0; 
90 m.g.: Gheorghe Ciucă (București 
2) 12,6; prăjină : Nicolae Lungu
(București 2) 3,40 m; lungime: Dan 
Tihărău (București 2) 6,51 m; înălți
me : Csaba Dosza (Odorhei) 1,85 m; 
greutate: Dan Moșoiu (Arad) 14.10 m; 
disc: Gheorghe Șuha (Brașov) 54,94 
m; ciocan: Gabriel Ghelmejanu 
(București 1) 50,62 m; suliță : Horia 
Arghir (București 2) 57,80 m; 4x100 m: 
București 2—45,3.

JUNIORI I. 100 m ; Adrian Ioanii 
(Cluj) 11,1; 200 m: Adrian Ioanij 22,8; 
400 m: Dumitru Cosma (Bacău) 51,7; 
800 m: Remus Stoleru (Focșani) 2:00,5; 
1509 m: Nicolae Miron (Focșani)
4:14,5; 3 000 m: Nicolae Tomozei (Ba
cău) 9:12,6; 1 500 m obstacole: Remus 
Stoleru (Focșani) 4:36,6; 110 m.g.:
Gheorghe Cornea (Brașov) 14,8; 400
m. g.: Dumitru Cosma 54,5; lungime: 
Mihai Melnic (București 1) G,53 m; 
înălțime: Cornel Scofes (Cluj) 1,80 
m; triplu î Florin Șișu (Craiova) 
14,37 m; prăjină: Vasile. Martin (Bucu
rești 2) 3,90 m; greutate: Vlad llodoș 
(București 2) 13,7o m; disc : Vlad Ho- 
doș 48,16 m; suliță: Tudor Peca (Cra
iova) 61,24 m; ciocan: ion Jaru (Bucu
rești 2) 54,78 m; 4X100 m: București 1 
44,0; 4x400 m: București 1 3:30,9.

VASILE SERE — corespondent 

în ședința de analiză amintită, 
la lecțiile de gimnastică artistică, 
de exemplu, nu se acordă aten
ție suficientă lucrului picioarelor : 
la bară exercițiile sînt executate 
cu picioarele îndoite, la sărituri 
se insistă mai mult asupra po
ziției brațelor, neglijîndu-se îm
pingerea. La exercițiile pe apa
rate se învață, uneori, mișcări 
grele, fără ca gimnastul să cu
noască elementele de bază. De 
exemplu, la cal, se încearcă sări
turi dificile, dar gimnaștii aleargă 
pe toată talpa, nu știu să bată 
corect sau să aterizeze. Unii spor
tivi mai avansați (grupa antreno
rului A. Batiz) învață salturi dea
supra barelor la paralele, fără să 
execute perfect balansul în spri
jin sau schimbul de sprijin.

Procesul de instruire trebuie să 
se desfășoare mai organizat, bazat 
pe o gîndire metodică clară și 
bine orientată.

SALA DESTINATA NUMAI 
GIMNASTICII ?

Una dintre cauzele obiective ale 
lipsurilor în desfășurarea proce
sului de instruire este supraaglo
merarea sălii de gimnastică a 
C.S.M. Cluj. Această sală, con
struită din fondurile mișcării spor
tive, a fost destinată numai prac
ticării gimnasticii, așa cum se în
tîmplă și în alte orașe ale țării, 
în prezent, proprietarul, Sfatul 
popular orășenesc, o închiriază 
nu numai secției de gimnastică 
a C.S.M., ci și Liceului cu pro
gram de educație fizică (dimi
neața liceul ar putea folosi foarte 
bine sala, dar nu și după-amiază) 
și cluburilor universitare. Secția 
de gimnastică a C.S.M. — după 
cum am mai spus, cea mai pu
ternică din oraș — are acces 
în sală de 3 ori pe săptămină, 
intre orele 16,30 și 21 și de două 
ori între 19 și 21. In acest timp 
se antrenează copiii, juniorii, se
niorii, fetele și băieții, toti la un 
loc, sub conducerea celor 6 an
trenori, plus maestrul de balet. 
Și să nu uităm că cerințele în 
privința numărului de antrena
mente pe săptămînă și a duratei 
lor sînt mereu în creștere. Supra
aglomerarea, cu consecințele ei, 
lipsa de spațiu, zgomotul — toate 
acestea tac improprii condițiile de 
lucru. Pe de o parte, antrenorii 
și conducerea secției trebuie sa 
studieze mai bine alcătuirea pro
gramului (eventual, începerea an
trenamentelor diferitelor grupe 
cu decalaj de un sfert, de ju
mătate de oră, pentru a asigura 
spațiu de încălzire și pentru a 
trece pe rînd la toate aparate
le), pe de altă parte, și acest 
lucru este cel mai important, sec
torul tehnic al Consiliului regio
nal al UCFS trebuie să revizuias
că modul de folosire și orarul 
acestei săli, destinată practicării 
gimnasticii. Să nu uităm că, o 
dată cu crearea secției de gim
nastică de la C.S.M., în orașul Cluj 
au fost desființate alte 5 secții 
mai mici (fiecare avînd antrenor 
și sală la diferite școli), cu scopul 
de a concentra și de a îmbună
tăți activitatea. Or, pentru aceas
ta se cer și condiții corespunză
toare.

★

în concluzie, să precizăm că în 
cadrul secției de gimnastică a 
C.S.M. Cluj munca s-a îmbună
tățit simțitor, dar nu putem trece 
cu vederea lipsurile care se ma
nifestă încă în desfășurarea pro
cesului de instruire și în organi
zarea activității. Tradiția gimnas
ticii în orașul de la poalele Fe- 
leacului și cerințele actuale ale 
acestei ramuri de sport îi obligă 
pe antrenorii, activiștii și spor
tivii clujeni la mai mult 1
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Programul concursului Proimspoit 
nr. 30 de duminică 30 iulie 1967 este 
alcătuit în întregime cu meciuri din 
„Cupa de Vară*.

Participant» la acest concurs be
neficiază în cadrul premiului ex
cepțional în valoare de 75000 lei, 
de un autoturism „Renault 16“ plus 
3 500 lei în numerar, în afara pre
miilor obișnuite în bani pentru 13, 
12 și 11 rezultate exacte.

Dar iată acest program : I : Mu
reșul Deva — Metalul Hunedoara ; 
II : C.F.R. Timișoara — C.F.R. A- 
rad ; III : Vagonul Arad — C.S.M. 
Reșița ; IV : Steaua roșie Salonta — 
Olimpia Oradea; V ; Minerul Bihor

Primesc o notă din par
tea clubului sportiv Medi
cina din Iași : „îu meciul 
de fotbal de la Bîrlad am 
fost frustrați ! Vă- rugăm 
să anchetați* Nu mai par
ticipăm la nici o activi
tate, pînă nu ni se face 
dreptate * Vă așteptăm cu 
nerăbdare. Salutare !*'

Primesc o contra-notă 
din partea asociației spor
tive Rulmentul Bîrlad :

„In meciul cu Medicina 
Iași noi am fost frustrați ! 
Vă rugăm să anchetați ! 
Nu mai participăm la nici 
o activitate, pînă nu ni se 
face dreptate ! Cu aceeași 
nerăbdare... Salutare

în sfîrșit, primesc și o 
notă din partea șefului ru
bricii noastre de foile
toane :

a) în meciul de fotbal cu 
cei de la Bîrlad, sportivu 
de la Medicina Iași au fost 
frustrați. Rog urgent să an
chetați ! ; b) în meciul de 
fotbal cu Medicina lași» 
sportivii de la Rulmentul 
Bîrlad au fost și ei frus
trați. Deci, și aici să anche
tați ! ; c) Orientează-te, 
fă-le dreptate, că altfel nu 
mai participă la nici o ac
tivitate !; d) Vezi că te 
așteaptă cu nerăbdare și 
că arbitrul se află la Sal
vare ; e) Salutare ! P. S. 
Miine pleci în deplasare!...

Frumos oraș Bîrladul ! 
Blocuri cochete, grădini 
cochete, fete cochete ! De 
ce venisem eu aici ?...

— Ca să ne faceți drep
tate » aud mai multe voci.

— Exact. Ca să vă fac 
dreptate, fiindcă altminteri 
nu mai participați la nici 
o activitate.

— Știți, am fost frustrați 
în meciul de fotbal cu Me
dicina Iași. Noi trebuia 
să promovăm în „O” * Ar
bitrul însă a ținut cu cel 
din Iași.

Campionatele republicane Mai mulți
ale școlilor

Recent, la Brașov, au avut loc 
campionatele republicane de handbal 
rezervate școlilor profesionale și teh
nice de 4 ani.

La buna pregătire a finalei de 
handbal o contribuție importantă a 
adus-o colegiul de arbitri din Bra
șov, care a asigurat un arbitraj co
rect și autoritar.

Merită să fie subliniată performan
ța echipei Școlii profesionale ener- 
getice-Craiova, care a întrecut școli 
cu tradiție în handbal, cucerind lo
cul 1. Echipa a fost pregătită de 
un profesor tânăr (în al doilea an 
de activitate), dar care s-a dăruit 
cu pasiune meseriei pe care a ales-o: 
prof. Viorel Dobre. Un exemplu care 
merită urmat...

Clasament final, fete:
1. Școala profesională F.R.B.-Bucu- 

rești (Petra Badea, Maria Nedelcu, 
Aurelia Postolaclie, Virginia Făieu- 
ță, Constanța Vîlcu, Antoancta Gre
cii. Ținea Tonșa, Ștefania Colea și 
Elena Popovici — antrenor prof. Vir
ginia Ion) ; 2. Școala profesională 
„N. Kretzulescu*-București (prof. 
Teodora Paseu) ; 3. Școala tehnici

QăiaccflivoE „FINALELE" JUNIORILOR
(Urmare din pag. 1)

MICI K i — 500 m Coloranu, Tudor, 
Georgescu, Cojan (Clubul sportiv șco
lar București) 1:57,0.

După această singură cursă a ju
nioarelor mici, în partea finală a 
programului — pe o- ploaie măruntă 
— s-au desfășurat cele 4 probe de

—Crișul Oradea ; VI : Metalul Aiud
—Industria sîrmei Cîmpia Turzii ; 

VII: Medicina Cluj — Clujeana; 
VIII : Unirea Dej — Chimica Tîr- 
năveni ; IX : Arieșul Turda — So.da' 
Ocna Mureș ; X : Gaz metan Mediaș
— C.S.M. Sibiu ; XI : A.S.A. Sibiu
— Metalul Copșa Mică; XII : Chi
mia Făgăraș — Tractorul Brașov; 
XIII : Faianța Sighișoara — Metrom 
Brașov.

S Tragerea concursului Pronoex- 
pres de astăzi va avea Ioc la Bucu
rești în sir. Doamnei nr. 2, la ora 
18.

— De ce ?
— Era ieșean. Ne-a a» 

nulat vreo trei goluri.
— Ei, lasă, cărl Incon- 

deiez eu !
— Nu-1 mai incondeiați, 

că l-am încondeiat vreo 
200 dintre noi de nu mai 
zice nici pis !

— Exagerați. Chiar nici 
»pîs“ ?

— Păi, dacă are man
dibula spartă !...

— Da, aveți dreptate.
— Și, totuși, pentru „flea

cul^ ăsta cei de ia regiu-

de foiletoane : „Am fost la 
Bîrlad. Oraș frumos. Cu 
multe muzee pe care 
le-am vizitat metodic in 
timpul meu liber, spre 
deosebire de alți tineri pa 
care i-am văzut bind bere 
rece la „Mielul alb“, res
taurant pe care vi-1 reco
mand cu căldură și dv. 
Desigur, conform indica
țiilor ce mi le-ați dat, am 
anchetat, le-am dat celor 
de la Rulmentul Bîrlad 
dreptate și acum au acti
vitate. Stadionul a fost des-

FOILETON - ANCHETĂ
nea UCFS Iași ne-au sus
pendat stadionul pe cinci 
etape »

— Formidabil! Ei, lasă, 
că-i încondeiez eu !

— Nu-i mai incondeiați. 
că i-am încondeiat noi cu 
un memoriu la federație.

— Cite brigăzi de spe
cialiști au trimis aici cei 
de la federație ?

— Una.
— Numai ? Ei, lasă, 

că-i...
— iși nu ne-au dat nici 

dreptate î
— Deci, campioni regio

nali — fotbaliștii de la Me
dicina Iași !

— întocmai * Pe chestia 
asta am dizolvat și noi 
consiliul asociației spor
tive, am pus lacăt la sta
dion și am făcut tot ce e 
posibil ca echipa de rugbi 
Rulmentul Bîrlad să nu se 
prezinte la meciul cu A- 
gronomia Cluj U.

★
Nota subsemnatului că

tre șeful rubricii noastre

chis (ex-vicepreședintele 
Lazăr Radu și-a permis de 
l-a închis), rugbiștii au re
luat antrenamentele, iar 
fotbaliștii au încălțat din 
nou ghetele44.

CE N-AM ÎNȚELES EU 
DIN TOATA POVESTEA 
ASTA s 1) Medicina Iași, 
înaintea meciului decisiv 
de la Bîrlad, avea un go
laveraj mai mic cu 19 
puncte decît cei de la Rul
mentul. Joacă cu echipa 
Constructorul Vaslui și... 
surpriză : obține victoria 
la scorul de 19—0 ! Ziarul 
nostru (în nr. 5282) îi cri
tică, însă comisia regio
nală de fotbal nu ia nici 
o măsură. De ce ? Părerea 
mea : fiindcă n-a luat și 
nici nu e în stare să ia 
vreo măsură !; 2) Medicina 
Iași „aranjează44 un meci 
cu Instalatorul Iași, zia
rul nostru (în nr. 5275) o 
critică din nou, însă comi
sia regională de fotbal nu 
ia nici de data aceasta 
vreo măsură. De ce ? pă

profesionale
agricolă de 4 ani Bistrița (prof. 
I.eon Pascu) ; 4. Școala profesională 
Wf<lectroprecizia“-Săcele (prof. Ște
fan Cozma).

Clasament final, băieți :
1. Școala profesională energetică— 

Craiova (Mihai loader, 1 rinei Să- 
ceanu, Ion As atica,. Ion Gheorghe. 
Aurică Nicolae, Pietre lordache, Nicu 
Glăvan, Alexandru Vînturi, Constan
tin Florea, Marin Stanciu și Con
stantin Nina — antrenor prof. Vio
rel Dobre) ; 2. Școala profesională 
„Tractorul’4-Brașov (prof. Tiberiu 
Orban) ; 3. Școala profesională Me- 
talolehnica-Tg. Mureș (prof. Viorel 
Florea) ; 4. Școala profesională „Ce
ramica*-Jimbolia (prof. Nicolae Lin- 
ster).

Campionatul republican școlar de 
handbal, pentru școlile profesionale 
și tehnice de 4 ani, a însemnat un 
frumos succes și sub aspectul nu
mărului de participanți. Astfel, în 
faza pe școală au participat peste 
12 000 de elevi, iar la etapa finală, 
pe ministere, au fost prezente 120 
echipe de băieți și fete.

prof. TRAIAN PREDEJEANU

fond pe distanța de 5 000 ni, rezer
vate juniorilor mari. Au cîștigat:

K 1 Schmul (Steaua) 21:25,9; 
A 2 Macarertco. Graciov (Dinamo) 
19:07,7; C 1 Crăciun (Dinamo) 
21:00,6; C 2 Danielov, Partnoi 
(Steaua) 21:16,5.

Campionatul republican de juniori 
la caiac-canoe continuă astăzi, de îa 
ora 9, cu celelalte 11 finale.

PREMIILE TRAGERII AUTOTU
RISMELOR LOTO DIN 18 IULIE 

1967
I 

CategoruB I; („Renault KT), 7 ; 
Categoria a Il-a: („Renault 10 
Major"), 7; Categoria a IlI-a: 
(„Fiat 850"), 13; Categoria a
IV-a: („Trabant 601-), 3; Catego
ria a V-a: 80 variante a 4.914 lei ; 
Categoria a Vl-a; 10.220 variante 
a 50 Iei.

Fiecare autoturism primește și 
cite o husă de protecție.

Rubrică redactată de Administra
ția de ‘ xt Loto-Pronosport,

rerea mea : fiindcă n-a 
luat și nici nu e îhî siaje 
să ia vreodată o măsură ! 
3) Medicina Iași folosește în 
acest campionat (și il cîs- 
tigă) 5 JUCĂTORI DUBLU 
LEGITIMAȚI ! Revista 
„Fotbal44 (nr. 58) îi> cri
tică, însă comisia regională 
dh specialitate nu ia; nici 
o măsură. De ce-?: Părerea 
mea: fiindcă nu-a luat și
nici nu e în stare să ia 
vreodată o măsură î ; 4)
meciul de fotbal dintre 
Medicina lași și Rulmen
tul Bîrlad se termină cu 
un incident grav pe teren: 
molestarea arbitrului! Zia
rul nostru cere pedepsirea 
huliganilor și... surpriză : 
este destituit președintele 
asociației sportive Rulmen
tul, care n-are nici o vină 
în treaba asta * De ce ? 
Părerea mea : fiindcă... a 
luat și comisia regională 
o măsură *

CE AM ÎNȚELES EU DIN 
TOATA TREABA ASTA : 
1) Că pasiunea rău înțe
leasă pentru fotbal nu du
ce decît la lucruri exage
rate (vezi poziția : „Nu mai 
participăm la nici o acti
vitate, pină nu ni se face 
dreptate !«) • 2) Că acest
campionat regional este o 
parodie (vezi scorurile, 
arbitrajele și neprezentă- 
rile din tur și retur); 3) 
Că respectiva comisie re
gională de fotbal n-ars nici 
autoritatea șt nici compe
tența de a îndruma și con
duce (vezi toate cele ce 
s-au petrecut) ; 5) Că (vă 
rog să mă iertați) nu tre
buia să mă trimiteți aici, 
la Bîrlad (vezi ce-a ieșit 
din această anchetă aștep
tată cu atîta nerăbdare !...) 
Salutare !

VASILE TOFAN

ț re iv is

oaspeți 
de valoare!

(Urmare din pag. 1) 

încercare (scor: 2—3) echipa Spa
niei, cîștigătoarea grupei A a zonei 
europene.

Dar, In acest context. atic de* fa- 
vorabil nouă pe plan valoric și pro
pagandistic, iată că realizările pri
vind o altă latură a activității în 
tenis, anume cea organizatorică, ni 
se par cu totul contrastante. In toți 
acești ani, țara noastră nu și-a cîș- 
tigat aureola, pe care ar fi meri
tat-o, de gazdă a unor competiții de 
anvergură în „sportul alb“. Ne-am- 
deprins să preluăm doar ceea ce... 
cade din sorții „Cupei Davis* — 
de obicei un singur mecr, în primă
vară •— iar apoi, în ultimii cinci 
ani, am organizat două ediții ale 
Balcaniadei. Alît, și nimic mai mult!

In cadrul federației noastre de 
specialitate nu există o preocupare 
susținută in direcția organizării de 
turnee individuale, forma cea mai cu
rentă a activității în tenis. Din 1962 nu 
s-au mai disputat campionatele in
ternaționale de tenis ale României. 
0 inițiativă recentă — „Cupa Ma
maia* — n-a „spus* prea mult, la 
întreceri participînd nume fără re
zonanță. 0 asemenea competiție, care 
ar putea deveni tradițională, trebuie 
să nu fie un simplu „week-end* la 
mare, ci un turneu de prima mină, 
cu participarea unor rachete renumi
te. Și nu înțelegem să ne rezumăm 
la tin singur concurs internațional pe 
an. Țara noastră, care și-a creat o 
„carte de vizită* apreciată în tu
rismul internațional, poate să folo
sească cu succes competițiile de te
nis — pe litoral și în stațiuni de 
munte (Sinaia, Predeal, Poiana Bra
șov, Tușnad ele.) — în scopul popu- 
larizătii acestui sport și al ridică
rii de noi jucători de clasă. în a- 
ceastă direcție și O.N.T. ar putea a- 
vea inițiative fructuoase.

Oricât de bune ar fi performanțele 
lui Ion Țiriac și Ilie Năstase. oricît 
de utile ar fi deplasările lor Ia tur
nee peste hotare, ele continuă să 
poarte un caracter singular, cc nu 
ne poate satisface. Trebuie să ridi
căm șî alți jucători la nivelul cel 
mai înalt, să formăm schimbul de 
mîine al performerilor noștri de azi. 
Or, aceasta nu se poate face nu
mai răspunzând invitațiilor de diu- 
colo de graniță, ci tocmai prin in
stituirea și în țară a unor concursuri 
de amploare, care să constituie o 
școală pentru generațiile noastre de 
tenis mani în ascensiune.



’roblema nr. 1 a arbitrajului:

SELECȚIA
Am aflat,

Aruncind o privire retrospectivă 
isupra a tot ce s-a scris pînă acum 
n materie de arbitraj, se poate con- 
itata că dezideratele autorilor aces- 
or articole, publicate de-a lungul 
inilor, au fost totuși satisfăcute, 
idică : a fost editat și probabil se 
va reedita regulamentul de joc ; au 
fost organizate cursuri cu partici
parea unor arbitri internaționali 
din țări cu fotbal avansat ; anual 
au fost organizate cursuri de re
împrospătare pînă cind cursanții 
au manifestat dezinteres și s-au 
eschivat să mai participe datorită 
repetării la infinit a unor tema
tici plicticoase ; au fost introduse 
unele metode de arbitraj împrumu
tate de la arbitrii din diverse țări, 
pentru Ca ulterior să se renunțe 
la acestea. Și totuși, nu avem re
zultate pe măsura cerințelor.

Rătăcindu-se intr-un labirint de 
probleme, din care unele de amă
nunt, conducerile de pînă acum ale 
Colegiului arbitrilor nu au ținut 
seama de o condiție esențială, care 
stă de fapt la baza întregii noastre 
politici de cadre și aceasta este SE
LECȚIA, pe care toți au evitat 
sistematic s-o pună în practică.

Spre deosebire de alte țari, cu 
fotbal avansat, la noi recrutarea 
viitorilor arbitri se face defectuos. 
Zadarnic vom organiza școli sau 
cursuri, cheltuind fonduri, dacă la 
baza recrutării candidaților nu vor 
exista criterii obiective de selec
ționare a celor ce urmează a frec
venta OBLIGATORIU cursurile 
unei școli de arbitri.

Simpla propunere a asociației 
din care face parte candidatul, de 
multe ori redactată formal, este 
azi suficientă pentru recomandare. 
Subliniindu-se că cel propus întru
nește anumite calități (care sint a- 
celea nu se știe), iar în plus ară- 
tîndu-se că a fost și jucător, soli
citantul — în unele cazuri SOLICI
TATUL — primește viza de tre
cere într-o activitate care s-a do
vedit a nu fi tocmai ușoară.

Dacă se ține seamă de faptul că, 
la examenul final, foarte puțini 
candidați (eu spun că nici unul) 
sînt declarați repetenți, „absolven
tul" va îmbrăca în citeva luni că
mașa cu ecusonul de arbitru, chiar 
dacă nu are calitățile minime pen
tru un început

In practica invățămintului din 
țara noastră, examenul de admitere 
este o metodă de selecție. Dacă ia 
arbitri nu s-a făcut așa, aceasta 
este o greșeală care trebuie grab
nic lichidată, examenul de admi
tere trebuind să fie prima măsură 
pe linia recrutării elementelor de 
care fotbalul are atîta nevoie.

De cîtva timp, circulă ideea că 
foștii jucători internaționali sau 
cei care au activat în categorii 
superioare au calități deosebite și 
deprinderi formate pentru a deveni 
arbitri, urmînd a fi școlarizați se
parat prin cursuri de scurtă durată.

Indiscutabil, aceștia au unele 
calități care le dau dreptul să 
aspire la funcția de arbitru, avînd 
o pregătire fizică superioară, vi
teză în mișcare, unele deprinderi 
formate și obișnuința cu atmos
fera jocurilor ; cum s-ar spune, 
pornesc la drum avînd un teren 
ciștigat. Ce se întîmplă însă cind 
viteza de gîndire, cealaltă calitate 
a arbitrului este practic sub limi
ta minimă admisă și cînd în tem
peramentul și structura viitorilor 
arbitri nu se întrezărește o îmbu
nătățire rapidă a acesteia ? Fos
tul jucător va fi totuși admis pen
tru că a fost internațional sau 
jucător de categoria A, apreci- 
indu-se că celelalte calități se 
vor forma pe parcurs.

In legătură cu aceasta, cred că 
trebuie să mergem tot pe linia 
unei selecționări riguroase. A 
școlariza prin cursuri de scur
tă durată pe unii foști jucă
tori, pentru că au avut un nume 

în fotbal, treeîndu-se peste anu
mite reguli statornicite în întreaga 
noastră activitate, consider că este 
o greșeală care mai tîrziu poate 
aduce prejudicii. De altfel, au 
fost înregistrate asemenea cazuri 
de jucători mari care, devenind 
arbitri, au dovedit că sînt lipsiți 
de calități. Nu trebuie nici un 
moment să facem deosebirea în
tre jucători mari și jucători mici, 
cind este vorba de altă activitate 
de la startul căreia pornesc toți 
cu șanse aproximativ egale.

Am văzut Ia lucru doi arbi
tri : pe Calomfir și pe Caricaș — 
ultimul fost fundaș central al e- 
chipei naționale. Identitatea lor 
ca structură mă obligă să fac ur
mătoarea remarcă : arbitrul N. 
Rainea — Bîrlad, fără a fi fost 
un mare jucător, este azi după 
numai 4 ani unul din bunii noș
tri arbitri, datorită unor calități 
pe care cei arâtați mai sus — să 
nu se supere — nu le au și nu 
se știe dacă le pot dobîndi dato
rită temperamentului lor, ca să 
mă exprim intr-un termen me
dical, bradipsihic. La un examen 
de admitere în care această con
diție ar fi o probă eliminatorie, ei 
și alții ca ei vor fi categoric res
pinși.

Calitatea de fost jucător inter
național sau de categoria A nu este 
întotdeauna o garanție în arbi
traj. De multe ori, nici nu este 
necesară această calitate. Nu tre
buie ignorat, de pildă, că C. Mi- 
tran, un jucător modest al echi
pei Industria iutei, a fost cel mai 
bun arbitru român pînă acum 
cîțiva ani. Nici Denis Xifando, 
cu care școala românească de ar
bitraj se poate- mindri, n-a contat 
ca fotbalist activ.

Prin organizarea separată a 
cursurilor pentru foștii jucători de 
categoria A sau internaționali, se 
manifestă o tendință de subesti
mare a foștilor jucători care au 
activat în categorii inferioare ; aceș
tia deși și-ar putea valorifica cali
tățile necesare unui arbitru, nu 
o fac și nu o vor face, pe de o 
parte, din cauza unui complex de 
inferioritate, iar pe de altă parte, 
din cauză că au ajuns la conclu
zia că nu pot promova înaintea 
unor foști jucători cu stagiu în 
categoria republicană, care au și 
fost incluși în loturi republicane 
după un stagiu minim (de ce ?) 
înaintea altor arbitri mai vechi.

O asemenea situație determină 
pe foștii jucători din categoriile 
inferioare să abandoneze ideea de 
a se face arbitri.

Organizarea școlilor de arbitri 
(eu aș spune că și a cursurilor anu
ale) este obligația fiecărui colegiu 
și de aceea conducerea Colegiului 
arbitrilor trebuie să stimuleze or
ganele sale subordonate să recru
teze și să pregătească pe viitorii 
arbitri, foști jucători, indiferent 
de categorie, astfel îneît toți să 
cunoască mai intii ce înseamnă 
arbitrajul la o categorie inferioară, 
care reprezintă de fapt adevărata 
școală de arbitraj.

Socotesc, de asemenea, că tre
buie să se renunțe la școli de 
arbitri gigant, cu clase de cîte 
80—100 cursanți, așa cum s-a pro
cedat ani de-a rîndul la București.

Este timpul ca o dată cu măsu
rile radicale care bănuiesc că se 
vor lua, să se facă ordine și în a- 
ceastă activitate. Sint prea mulți 
arbitri intrați în activitate fără exa
men de admitere, care teoretic cu
nosc arbitrajul, insă practic încurcă 
lucrurile și admit ca jocurile de 
fotbal să fie confundate cu o luptă 
in care mijloacelor incorecte li se 
asigură cîștig de cauză, în dauna 
tehnicii, a spectaculozității jocului.

MIHAIL POPA 
arbitru F.I.F.A.

ÎN ACEASTA sap- 
TAM1NA

• Bogat program 
internațional in săp- 
tămîna care a înce
put : 26 iulie, la Tg. 
Mureș : A.S.A. — Neu 
Brandenburg (R.D.G.); 
27 iulie, la Constanța : 
Farul — Motor Zwic
kau (R.D.G.); 30 iu
lie, la Constanța : Fa
rul — F.C. Sittardia 
(Olanda) ; 30 iulie, la 
Ploiești : Petrolul — 
Motor Zwickau iar la 
Mediaș: Neu Bran
denburg '— Gaz me
tan.

PROGRAMUL 
DE PREGĂTIRE AL 

ARADANILOR

• Corespondentul
nostru din Arad, ȘTE
FAN IACOB, ne co
munică programul 
meciurilor de pregă
tire și verificare ale 
echipei U.T.A. : 27 iu
lie, la Arad, cu Va
gonul ; 30 iulie, la
Arad, cu Politehnica 
Timișoara; 3 august. 
Ia Arad, cu I.C.A. ; 
6 august, la Oradea, 
cu Crișul.

Reprezentativa regiunii Ploiești, ciștigătoarea „Cupei F.R.F.U pentru juniori Foto : V. Rageac

CE TALENTE AVEM?
Timp de opt zile, pe stadioanele 

„Poiana" și „Rafinăria*1 din Cîmpina, 
16 reprezentative de regiuni și-au 
disputat „Cupa F.RF.“ pentru ju
niori. După cum s-a anunțat, tro
feul a fost ciștigat de reprezenta
tiva regiunii Ploiești (antrenori N. 
Stoian și V. Ionescu). Un succes 
binemeritat, care a răsplătit jocu
rile frumoase făcute în competiție. 
Semnificativ este faptul că tinerii 
ploieșteni n-au cunoscut înfrîngerea 
(un singur meci egal, în semifinală, 
cu Mureș) și n-au primit nici un 
gol în cele cinci partide susținute. 
Reprezentativa regiunii Ploiești s-a 
dovedit a fi cea mai bună echipă, 
avînd o apărare sobră și o înain
tare eficace, care a înscris 9 go
luri. Locurile următoare în clasa
ment au fost ocupate, în ordine, de 
regiunile Brașov (antrenor St. Hi- 
dișan), București oraș (antrenori M, 
Birsan și C. Ardeleana) și Mureș 
— Autonomă Maghiară (antreno
ri D. Vakarcs și E. Turoș). O 
impresie deosebită a lăsat evo
luția bucur eștenilor. Antrenorii M. 
Bîrsan și C. Ardeleana au prezentat 
o formație de tineri talentați, unii 
dintre ei avînd o bună pregătire 
tehnică. în ultima partidă, pentru 
locurile 3—4, ei au oferit multe faze 
frumoase de fotbal, depășind net 
apărarea masivă a mureșenilor, către 
nu primise nici un gol în celelalte 
patru meciuri.

în afara reprezentativelor sus-amin- 
tite, o bună comportare au avut, in 
jocurile din serii, echipele regiu
nilor Bacău, Galați și Banat La 
polul opus s-au situat reprezenta
tivele regiunilor Argeș, Oltenia, Cluj 
și București — regiune. Antrenorii 
lor au depus o activitate slabă de 
depistare și pregătire a echipelor 
înscrise în competiție. Reprezenta
tivele Argeșului, Olteniei, Clujului și 
lașului au marcat doar unul sau 
două goluri în trei partide. O altă 
grupă a fost formată din reprezen
tativele Crișanei, Constanței și Hu
nedoarei — cu o comportare osci
latorie.

în general, în jocul echipelor s-a 
putut constata un progres față de 
ediția trecută. Dar, trebuie să ținem 
seama că atunci au participat nu
mai tinerii născuți după 1 septem
brie 1949, pe cînd la ediția recent 
încheiată au avut drept de partici
pare și cei născuți după 1 ianuarie 
1949, deci cu o virstă mai mare. 
Majoritatea echipelor au fost for
mate din tineri născuți în anii 1949 
și 1950. Astfel, lotul Ploieștiului a 
cuprins 5 jucători născuți în 1949 
și 9 in 1950, București oraș și Olte
nia — numai în anii 1950 și 1951, 
Brașov — cu 8 în 1949 și 6 în 1950 
și 1951, Maramureș cu 10 în 1949 și

BUKOSI LA POR
TUL CONSTANȚA

O Biikosi va juca 
în sezonul viitor la 
Portul Constanța. El 
a și debutat în noua 
echipă, jucînd intr-un 
meci amical împotri
va... Farului.

BULETINUL TRAN
SFERĂRILOR

• Pînă luni după- 
amiază, la F.R. Fot
bal au mai fost de
puse forme de tran
sfer pentru următorii 
jucători : F. Covaci 
(fost Știința Petro- 
șeni), A. Naidin (Mi
nerul Anina), D. Cău- 
nei și I. Aehim (ambii 
Victoria Tg. Jiu), toți 
pentru Jiul Petro- 
șeni ; Udroaica (Oltul 
Rm. Vilcea) și Cucla 
(Gloria Birlad) — am
bii pentru U.T.A.

• F.R. FOTBAL a- 
nunță : în campiona
tele juniorilor vor a- 
vea drept de joc spor
tivii născuți după 1 
septembrie 1949 sau 
mai tineri...

• Așa cum am mai 
anunțat, Consiliul o- 
rășenesc al UCFS 
București, organizează 
prima ediție a „Cupei 
Bucureștiului", pentru 
echipele de categoria 
A, sîmbătă 29 iulie și 
marți 1 august, în 
nocturnă, pe stadionul 
„Republicii”.

Sîmbătă, începînd 
de la ora 18,30 se 
vor disputa, in urma 
tragerii la sorți, în- 
tilnirile Rapid — Di
namo și Steaua — 
Progresul.

Marți, programul 
va avea următoarea 
alcătuire : începînd
de la ora 18,30 se 
vor întilni învinsele 
(de sîmbătă) și, în 
continuare, învingă
toarele, pentru a de
semna cîștigătoarea 
trofeului.

w 

va

4 în 1950 (cu toate acestea a ocupat 
locul 3 în serie !).

Totuși, problema nr. 1 a compe
tiției n-a constituit-o valoarea jo
cului echipelor, ci depistarea unor 
elemente talentate, cu perspective, 
în cele 28 de meciuri disputate s-a 
observat un fapt îmbucurător : acela 
că sînt mulți tineri talentați care, 
instruiți cu atenție, ar putea aduce 
un aport serios în fotbalul nostru. 
Ne referim, în primul rînd, la așa- 
zișii „stîngaci" : Anghel lordănescu 
(din București, născut în 1950), Ște
fan Ciutac (Brașov, 1950), Vasile 
Simionaș (Bacău, 1950), Costel Florea 
(Ploiești, 1950), Doru Munteanu 
(București, 1950). în al doilea rînd, 
portarii. La nici una din edițiile 
„Cupei F.R.F." n-au fost prezenți 
jucători cu asemenea calități, ca cei 
de acum. Ne gîndim la Cristian 
Bărbulescu (Ploiești, 1950), Ion Ol- 
teanu (Brașov, 1950) și Ștefan Ung- 
vari (Mureș, 1951). în ceea ce pri
vește înaintașii centrali, „Cupa" nu 
a adus ceva deosebit. Totuși, sînt 
citeva elemente cu perspective, care 
trebuie însă să muncească mult 
pentru a atinge un nivel corespun
zător cerințelor fotbalului modem. 
Este cazul tinerilor Marian Petreanu 
(București, 1950), Ion Sima (Banat, 
1950), Tudor el Cotigă (Galați, 1950) 
și Ion Vasile (Brașov, 1949). Lista 
evidențiaților mai cuprinde pe M. 
Vidac (Banat, 1949) — portar, T. 
Gagheș (Cluj, 1950), M. Rădulescu 
(Ploiești, 1949), M. Olteanu (Bucu
rești, 19501 R. Gotlieb (Crișana, 
1949), S. Diaconu (Galați, 1950) — fun
dași, A. Moldovan (Cluj, 1950), I. 
Naom (București, 1951), A Csiszar 
(Mureș, 1949) — mijlocași, R. Io
nescu (București, 1951), A. Kanyaro 
(Mureș, 1951), M. Schwartz (Brașov, 
1949), E. Lucaci (Mureș, 1949) —
atacanți. Ne oprim aici pentru că, 
de fapt, pe listă sînt trecute 60 de 
nume ale tinerilor fotbaliști care au 
fost selecționați în tabăra ce func
ționează la Cîmpina.

La întreceri am revăzut și vechi 
cunoștințe, juniori care s-au impus 
în fața specialiștilor la ediția tre
cută a „Cupei". în formația Bucu
re ști-oraș au fost prezenți Dumbrean 
și Viciu, iar în a Constanței — Etern 
și Biliboacă. Bucureștenii s-au ară
tat a fi în progres, ceea ce dove
dește că ajutorul primit din partea 
federației și a antrenorilor lor n-a. 
fost zadarnic, rn schimb, constăn- 
țenii Etern și Biliboacă par a avea 
un nivel mai slab de pregătire de- 
cît cel atins în ultima lor perioadă 
de activitate în cadrul lotului de 
juniori. Ei au fost depășiți de alți 
tineri, în ceea ce privește tehnici
tatea. Se pare că antrenorii Farului, 
care ne-au anunțat în iarnă că cei 
doi au fost promovați în lotul de

RAPiD - DINAMO SI STEAUA - PROGRESUL 
SÎMBATA, ÎN NOCTURNA, PE „REPUBLICII"

In pauzele meciu
rilor, se vor desfășura 
concursuri de atle
tism, demonstrații de 
moto și ciclism la 
care vor participa cei 
mai reputați sportivi 
bucureștenl printre 
care Andrei Barabaș, 
Zoltan Vamoș, C. BIo- 
țiu (atletism), Cristian 
Dovids, Tr. Macarie, 
Ervin Seiler (moto), 
V. Burlacu, Soare 
Paul (ciclism) etc.

Publicului ii vor fi 
oferite și noutăți, în
registrate, din reper
toriul orchestrei de 
muzică ușoară „Sin
cron".

Consiliul orășenesc 
a| UCFS, organizato
rul competiției, și A.S. 
Loto-Pronosport vor 
oferi premii atit cîș- 
tigătorilor trofeului, 
cit și echipelor cla
sate pe locurile II— 
III.

informăm

seniori, n-au depus străduințe pen
tru ridicarea măiestriei acestora. 
Desigur, vina principală o au Etern 
și Biliboacă. Ei cred că au ajuns 
la un asemenea nivel îneît nu mai, 
au ce învăța. Mergînd, însă, pe o 
asemenea cale, vor aștepta încă 
mult timp pe tușe cu speranța că 
vor deveni titulari ai echipei din 
orașul de pe malul mării.

★
Și acum, cîteva păreri :
• Sistemul de desfășurare a „Cu

pei" trebuie revizuit. Este destul de 
dificil ca o echipă (cuprinzînd doar 
14 jucători în lot) să dispute cinci 
meciuri în opt zile. La turneul fi
nal să ia parte patru echipe, cali
ficate prin meciuri tur-retur.

q Stabilirea unei limite de vîrstă. 
La ediția recent încheiată, au luat 
parrte juniori cu o vîrstă mai mare 
decît la ediția trecută. De asemenea, 
juniorii care au fost prezenți intr-un 
alt turneu final republican (de e- 
xemplu : al școlilor profesionale, al 
liceelor ș.a.m.d.) și în ediția trecută 
a „Cupei" să nu aibă dreptul de a 
juca în această competiție. „Cupa. 
F.R.F." trebuie să se transforme 
într-o întrecere rezervată doar ul
timei „producții* de juniori.
• In tabără să fie chemați și cei

lalți juniori evidențiați în competiții 
cu finale republicane, deoarece în 
prezent n-au fost invitați elevii re
marcați la „finalele" școlilor profe
sionale.
• Antrenorii celor mai talentate 

elemente să fie obligați să prezinte 
planuri de pregătire a acestora. în 
funcție de rezultate, antrenorii să 
fie stimulați sau sancționați.

P. VINTILA

De la I. E. B. S.
BILETE PENTRU JOCURILE 

DIN „CUPA BUCUREȘTIULUI**
Pentru cuplajele de fotbal din 

cadrul „CUPEI BUCUREȘTIU- 
LUI“ din 29 iulie și 1 august de 
la stadionul Republicii, la care 
participă echipele RAPID. STEA
UA, DINAMO și PROGRESUL, 
biletele pentru public se pun in 
vînzare începînd de azi Ia casele 
obișnuite ale I.E.B.S.

PENTRU CLUBURI SI ASO
CIAȚII SPORTIVE, BILETELE 
SE DISTRIBUIE PPIN CONSI
LIUL ORĂȘENESC UCI S.



LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

I Asaltul spre marile performanțe
I la haltere

(Urmare din pag. ])

Corneliu Mânetcu, ministrul aface
rilor externe, Ion Pas, președin
tele Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
Brcniș Ladislau, președintele Sfa
tului popular al regiunii Mureș- 
Autonomâ Maghiară, general de 
ormală lacob Teclu, membru al 
Consiliului de Stat, președintele 
Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist, 
acad Constantin Daieovieiu, mem
bru al Consiliului de Stat, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai* din 
Clui, Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
o! P.C.R., Constantin Drăgan, 
mcrnbru ol Comitetului Execuf'val 
C.C al PC.R., președintele Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, Viorel Uibariu, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Lenauheim, prof. univ. 

Mihail Ghelmegeanu, vicepreședinte 
al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, ton 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C al P.C.R., pre

„Rutierul liniștit" 
a ciștigat Turul 

Franței in... Belgia
Pentru prima oară în istoria sa de 

peste șase decenii, Turul Franței nu 
s-a mai încheiat la Parc des Prin
ces cu fanfare, bătăi de flori și 
obișnuita festivitate de premiere a 
învingătorilor. Pe podiumul din fața 
tribunei oficiale au urcat de data 
aceasta trei cicliști britanici, Hoban, 
Lewis. Metcalfe, înconjurînd o bi
cicletă care nu era a nici unuia 
dintre ei. Atunci, concurența și 
toți cei din caravană au păstrat un 
minut de reculegere în amintirea 
lui Tom Simpson, ciclistul mort pe 
muntele Ventoux în etapa a 13-a 
a cursei. Purtînd povara acestei 
drame. Turul Franței din acest an 
n-a mai găsit la Paris apoteoza 
pc care i-o prevestea un start vir 
jelios, punerea în scenă cinemato
grafică, ambianța fierbinte și dis
puta promisă de revenirea la for
mula echipelor naționale J. Goddet 
a vrut un supersnectaeol, dar se 
pare că nu a găsit actorii pe care 
i-a visat. Contrastul dintre durita
tea extremă a traseului (4 780 km 
în 3 săptămîni de cursă cu etape 
foarte lungi, dintre care una de 
359 km} și pregătirea slabă a mul
tor competitori a fost uneori izbi
tor Media orară excelentă vină la 
Marsilia a scăzut apoi brusc, tar 
numărul abandonurilor s-a ridicat 
la~ 42. Chiar cîțiva „tenori" au avut 
căderi surprinzătoare, oscilații ne
prevăzute. întîrzleri de 10—15 mi
nute. Italianul Gimondi a ciștigat 
două etape de munte, dar a eșuat 
în tentativa de a repeta performanța 
lui Coppi (dubletul Giro-Tour în 
același an). înfrîngerea suferită la 
contiacronornet.ru, ezitările și mo
dalul său fragil nu i-au permis să 
se ridice la înălțimea celui care a 
ciștigat un Tur al Franței (1949); 
deși după etapa a 8-a avea 35 mi
nute întârziere. Jimenez, ceasorni
carul castllian; a cucerit premiul 
munților, dar nu cu panașul unui 
Bahamontes, ci mai mult cu pru
dența șl tactul unui picador în 
pragul pensionării. Raymond Pouli- 
'dor șLa decepționat și el supor
terii, deși,, ultîndu-se pe sine și pro
pria dramă, el, căpitanul echipei; 
n-a ezitat să se pună în serviciul 
lui Pingeon, cu un devotament demn 
de toată lauda. în sfîrșit belgienii, 
argonauți nenorocoși, se întorc acasă 
’din nou fără „lina de aur" pe care 
o cauM de aproape 30 de ani (ul
tima victorie belgiană a obținut-o 
S. Macs în 1939). B

TURUL CICLIST Al SCOȚIEI
6LASCOW, 25 (Agerpres). Turul 

ciclist al Scoției rezervat amatorilor 
a fost ciștigat de rutierul olandez 
Rene Tynan. Ultima etapă desfășu
rată intre Dumfries — Ayr (160 km) 
a revenit francezului jean Pierre 
naușiiillaume, cronometrat cu timpul 
de 4h 29,30. 

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Dezbaterile asupra Expunerii cu 
privire la politica externă a parti
dului și guvernului au luat apoi 
sfîrșit.

în încheierea dezbaterilor, pri
mit cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu secretar general al 
C.C. al PC.R.

Cuvîntul secretarului general al 
C.C. al P.C.R. a fost primit cu 
ovații și urale.

Cu aplauze puternice, îndelung 
repetate, exprimînd adeziunea 
fermă a deputatelor, a tuturor ce
lor prezenți la politica externă a 
partidului și guvernului închinată 
în întregime intereselor vitale ale 
poporului român, cauzei socialis
mului, progresului și păcii în lu
me, Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate o hotărîre 
pentru aprobarea expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
cu privire la politica externă a 
Republicii Socialiste România și 
sarcinile sale de viitor, precum și 
activitatea desfășurată de guvern 
pentru realizarea acestei politici.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

Roger Pingeon, fericit,
Tricoul galben a fost adus la Paris 

de Roger Pingeon, modestul aler
gător provincial, ciclist și mese
riaș galvanizator in același timp, 
acceptat din politețe la colțul mesei 
profesioniștilor. înainte de a fi se
lecționat în echipa Franței, era mal 
necunoscut chiar decit Walkowiak 
(în 1955), autorul unei alte mari 
surprize tn Turul Franței. Dar dacă 
„Walko" a învins fără a bate o sin
gură etapă, Pingeon a cîștigat-o pe 
a sa: etapa a 5-a încheiată Pe te
ritoriul belgian la Jambes, după o 
evadare spectaculoasă între Marci- 
nelle și Namur. Acolo Pingeon a 
luat așilor un avans de 6 minute. 
Modul cum șl-a chibzuit această 
.zestre" (precară totuși, cînd Alpii 
sl Pirineii erau încă departe), te
nacitatea, calmul și curajul au do
vedit că Pingeon este un bun fi 
solia alergător de etape.

Pingeon, scria Jean Bobet, a cîș
tigat un Tur interesant. Despre va
loarea intrinsecă a învingătorului 
este încă prematur să ne pronun
țăm. Absența unor mari campioni 
(Anquetil, Motta, Adorni) n-a în
găduit ca „dezbaterile" să atingă cel 
mai înalt nivel. Dar aceasta nu 
poate umbri victoria unui alergător 
inteligent și de o regularitate exem
plară. El a rupt cu tradiția potrivit 
căreia un Tur al Franței se ctș- 
tigă numai în etapele de munte sau 
la controttmn

PE SCURT • PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT«PE SCURT
• Turul ciclist al 

R. D. Germane a con
tinuat cu desfășurarea 
etapei a 6-a între Rode
wisch și Meissen (184 
km). A cîștigat Dieter 
Grabe (R. D. Germană) 
cronometrat în 4 h 
53:49,0. Dintre cicliștii 
români, Fr. Gera s-a 
clasat pe locul 7 cu re
zultatul de 4 h 54:04,0. în 
clasamentul qeneral in
dividual conduce Peschei 
(R D.G.I cu 22 b 42:19,0. 
urmat de Huster (R.D.G.)

I PREVĂD CĂ IN SCURT TIMP VA FI ATINSĂ „GRANIȚA" CE- 
1 LOR 600 KG - DECLARĂ ARKADI VOROBIOV, ANTRENO

RUL PRINCIPAL AL ECHIPEI U.R.S.S.
Jocurile Olimpice au avut de

I fiecare dată eroii lor la întrece
rile de haltere. La Helsinki, în 
1952, sportivul de culoare John

I Davis a produs o adevărată sen
zație prin performantele obținute ; 
patru ani mai tîrziu, la Mel-

I bourne, omul cel mai puternic 
avea să devină Paul Anderson; 
în 1960, la Roma, Iuri Vlasov a 

Ifost supranumit .Hercule al zi
lelor noastre*, iar la Tokio a 
triumfat „colosul din Zaporoje*, I Leonid Jabotinski.

Cine va fi halterofilul nr. 1 
la Ciudad de Mexico ? Se pare 

Ică de data aceasta răspunsul la 
înlrebare nu este atît de dificil 
de dat. La ora actuală, numai doi 

I.grei* se detașează prin rezulta
tele lor : Leonid Jabotinski și luri 
Vlasov — ambii cotati cu perfor- I mante de peste 580 de kilograme
la triatlon I Vlasov și-a reluat re
cent, cu o deosebită conștiincio- 

Izitate, antrenamentele și se află 
într-o formă bună, dovedită — 
între altele — prin recordul mon- 

Idial la „împins* (199 kg) realizat 
nu de mult. Jabotinski, la rîndul 
său, într-un concurs desfășurat la I Sofia, a stabilit, după cum se
știe, mai multe recorduri mon
diale, apropiindu-se evident de I granița celor 600 de kg I

Nu de muJt, antrenorul princi- 
Ipal al lotului de haltere al 

U.R.S.S., ARKADI VOROBIOV, 
răspunzînd unor întrebări puse

tn mijlocul familiei.
Deși are aproape 27 de ani, su

plul Pingeon (înălțimea 1,S3, greu
tate 76 kg) se află practic la înce
putul carierei sale de ciclist pro
fesionist. înainte de 5 iulie nu câș
tigase nici o cursă. Palmaresul său 
era o coală de hîrrle nescrisă. Anul 
trecut, exasperat de eșecuri, hotă- 
rîse să renunțe la bicicletă Și nu
mai insistențele soției sale l-au de
terminat să continue. Și iată că pri
ma sa victorie este cea supremă : 
Turul Franței. Alegîndu-l pe Pin
geon, bătrînul antrenor Marcel Bi- 
dot a avut fler. Revenind după 5 
ani la conducerea echipei Franței, 
fostul campion mondial nu ți-a dez
mințit priceperea. Noua sa „tactică" 
4—2—4 (patru sprinteri, doi oameni 
la mijlocul plutonului și patru că
țărători), sudura morală a echipei 
i-au reușit perfect.

Turul Franței din acest an Oferă 
interesante elemente de studiu în 
privința folosirii mai raționale a 
schimbătorului de viteză, alimentația 
tn cursă, terapeutica tonicelor, care 
dlntr-o reală sau disimulată igno
ranță sînt confundate cu dopingul. 
Scurtarea etapelor, modificarea ore
lor de start, evitarea zonelor prea 
toride, un control medical mal se
ver sînt cîteva propuneri avansate 
de specialiști, care consideră că 
ciclismul trebuie să fie fn pas cu 
vremea.

I. G. 

22 h 43:33,0 și Ampler 
(R.D.G.) 22 b 43:46.0. Pri
mul dintre cicliștii ro
mâni în clasamentul ge
neral este Gera, care 
ocupă locul 25 cu 23 h 
25:03,0. Ziegler se află 
pe locul 34.

’• în cadrul concursu
lui internațional de na- 
tațle de la Los Altos 
(California), tînăra îno
tătoare de culoare Lynn 
Vidali (SU.A.) a ciști
gat proba de 100 m flu

ture cu rezultatul de 
1:06,4. Timpul înregis
trat de Lynn Vidali re
prezintă cea de-a doua 
performantă mondială a 
sezonului. Alte rezulta
te i masculin: 200 m
spate Ray Rivero (S.U.A.) 
2:14,9; 100 m fluture
John Feris (S.U.A.) 
59,6,- 200 m liber Gary 
Uman (S.U.A.) 2:02.8;
feminin: 100 ro liber
Jan Henne (S.U.A.) 
1:02,1 ,■ 200 m spate Re

becca Holliman (S.U.A.) 
2:38,5.

• în campionatul de 
fotbal al U.R.S.S. s-au 
disputat două noi meciuri 
care s-an încheiat cu 
următoarele rezultate: 
Ț.S.K.A. Moscova — 
S.K.A. Rostov pe Don 
1—2 ; Dinamo Minsk — 
Dinamo Kiev 1—3. în 
urma acestei victorii, e- 
chipa Dinamo Kiev tota
lizează 23 de puncte și 
ocupă locul doi fn cla

de un corespondent al ziarului 
„Pravda*, s-a referit la unele as
pecte actuale ale sportului halte
relor, interviu din care spicuim:

— CE PĂRERE AVEȚI DES
PRE ATINGEREA „LIMITEI* DE 
600 KG ?

— Desigur, obiectivele pe care 
și Ie propun sportivii fruntași 
cresc necontenit. Omul, prin na
tura sa, dorește să obțină rezul
tate tot mai bune, să evolueze. 
Prevăd că în scurt timp va fi 
atinsă limita celor 600 de kg. Și 
alte limite pentru categorii mai 
mici vor fi depășite. La „semi
grea* se va trece în curind de 
500 kg, iar la „pană* se va putea 
realiza peste 400 kg. Aceasta do
vedește că oamenii zilelor noas
tre sînt mai sănătoși, că au de
venit mai puternici.

— CE CALITĂȚI CREDEȚI CA 
TREBUIE SA AIBĂ UN ANTRE
NOR PENTRU A REALIZA CU 
ELEVII SAl REZULTATE SUPE
RIOARE 1

— Un antrenor trebuie să fie 
înarmat cu multiple cunoștințe. 
Să fie un pedagog bun, un psi
holog perspicace și să fie un ade
vărat părinte cu elevii săi: să le 
fie la nevoi prieten, cunoscînd 
îndeaproape toată viața sportivi
lor pe care-i pregătește. Wn me
dic. oricît de bun ar fi, nu poate 
da un diagnostic exact atîta timp 
cit pacientul nu-1 ajută, spunîn- 
du-i în amănunt toate simptome- 
le pe care le are. Cu alte cuvinte, 
dacă halterofilul va fi întotdeauna 
sincer, dacă va vorbi deschis
despre starea sa fizică și psihică, 
antrenorul îl va putea ajuta tn 
obținerea unor rezultate mai 
bune.

România —- Bulgaria 5-3 la polc
VARNA, 25 (prin telefon). — Marți, 

a început în localitate un turneu in
ternațional de polo, la care participă 
reprezentativele Bulgariei, României, 
R.D. Germane, precum și selecțio
nata secundă a țării gazdă.

în primul meci, echipa R. D. Ger
mane a întrecut formația secundă a 
Bulgariei cu scorul de 13—2 (1—0,
5—1, 5—0, 2—1). A urmat întîlnirea 
dintre primele formații ale României 
și Bulgariei. Echipa română — ac- 
ționînd îndeosebi pe contraatac — a 
cîștigat cu 5—3 (2—0, 2—2, 1—0, 0—1). 
Scorul a fost deschis de Kroner (din 
„4 metri") șl tot el l-a mărit la 2—0, 
după o acțiune individuală. în re
priza secundă, gazdele au speculat 
cîteva greșeli ale apărării române, 
reușind să marcheze de două ori prin 
Bonev. în continuare însă, „7ft-le Ro
mâniei a avut inițiativa și a mai în
scris trei goluri prin zahan, Firoiu

Jocurile Sportive 
Panamericane

MONTREAL, 25 (Agerpres). La 
Winnipeg (Canada) au început în
trecerile celei de a 5-a ediții a Jocu
rilor Panamericane, la care participă 
3 000 de sportivi din 28 de țări. în 
turneul de hochei pe iarbă Jamaica 

a terminat nedecis (0—0) cu Me
xic, iar în cel de fotbal Trinidad 
Tobago a învins cu scorul de 5—2 
Columbia.

La volei masculin, echipa Brazi
liei a dispus de selecționata Baha
mas cu 3—0. Echipa feminină de 
baschet a Mexicului a întrecut cu 
67—52 formația Cubei.

Au început și întrecerile de tir. 
Primul titlu a revenit sportivului a- 
merican Anderson, care a cîștigat 
proba de pistol liber cu 548 puncte.

Leonid Jabotinski — cel mai în
dreptății candidat la un triatlon de 

600 de kg 1
Foto : TASS

— CUM PROCEDAȚI CU UN 
HALTEROFIL TALENTAT. DAR 
CARE CU TOATE CĂ SE BUCU
RA DE CELE MAI BUNE CON
DIȚII DE PREGĂTIRE, NU REU
ȘEȘTE SA OBȚINĂ REZULTA
TELE SCONTATE?

i

— De obicei, în asemenea ca
zuri, antrenorii își varsă mînia pe 
sportiv. După părerea mea, a- 
cesta este un procedeu îoarte gre-
șit. Antrenorul trebuie să fie calm 
în asemenea situații, să dea dova
dă de răbdare, să-și încurajeze 
în permanență elevul.

și Culineac, față de unul singur 
marcat de gazde (același Bonev).

Reprezentativa țării noastre a evo
luat în această partidă, bine condusă 
de arbitrul Koch (R.D.G.), în urmă
toarea alcătuire : Frățilă — Grîn- 
țescu, Firoiu, Szabo, Blajec, Kroner, 
Mărculescu, Zahan, Culineac și No
vac. Miercuri, formația română va 
întîlni într-o partidă decisivă selec
ționata R. D. Germane.

ȘTIRI • REZULTATE
ÎN RUNDA a cincea a turneu

lui fina) a) campionatului mon
dial universitar de șah care se 
desfășoară Ia Harrachow, echipa 
României a întilnit selecționata 
Cehoslovaciei. Șahiștii români 
coDduc cu 2—0, două partide 
fiind întrerupte. Alte rezultate: 
Danemarca — Anglia 0—3 (1) : 
R. D Germană — U.R.S.S 0—3 
(1); Iugoslavia — Bulgaria ’/2— 
(3) ; S.U.A. — Suedia l’/2—'/2 (2).

în clasament continuă să con
ducă U.R.S.S. cu 13'/s puncte (1). 
urmată de S.U.A. 12’/2 puncte (2), 
Cehoslovacia 10 puncte (2), Bul
garia 91/, puncte (3), R. D. Ger
mană 9'l2 puncte (1) Iugoslavia 
8 puncte (3), Anglia 8 puncte (1). 
România 7’/r puncte (2), Danemar
ca 6'/2 puncte (1) și Suedia 6 
puncte (2).

TURNEUL international feminin 
de baschet desfășurat la Piazza 
Armerina (Sicilia) a fost cîștigat 
de echipa Iugoslaviei, care în fi
nală a dispus cu scorul de 61—60 
(31—31) de selecționata Italiei. 
Echipa României a ocupat lacul 
trei, învingînd formația Franței 
cu 69—55 (42—32) 

sament. Pe primul loc se 
află Dinamo Moscova cu 
24 de puncte.

•’ La Lisabona s-a 
desfășurat dubla întîl- 
nire internațională de 
atletism dintre echipele 
masculine și feminine 
ale Portugaliei și Bel
giei. Atleții belgieni au 
cîștigat ambele meciuri i 
la masculin cu 115—97, 
iar Ia feminin cu 83—34 
puncte.
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