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Prima etapă a „Motocrosului Balcanic"
Duminică dimineața, Ia ora 

10, pe traseul Pantelimon, se 
va da primul start în compe
tiția internațională „Motocro- 
sul Balcanic1' organizată de 
clubul sportiv bucureștean 
Metalul. Concursul cuprinde 
două manșe a cîte 10 ture la 
clasa 250 cmc. Pentru comple
tarea programului se va aler
ga o manșă de 10 ture (numai 
sportivi români) la clasa 500 
cmc.

La startul probei de 250 cmc 
(concursul internațional) se 
vor prezenta : P. Paxino (nu
măr de concurs 1), Cr. Dovids 
(2). c. Goran (3), o. stephani 
(4), E. Seiler (5), E. Keresteș 
(6), C. Coman (7), Șt. Chlțu 
(8) — ROMANIA, Șt. Gheor- 
ghiev (9), Gh. Serafimov (10), 
H. Peev (11), V. Stambolov 
(12), S. Pîrvanov (13), M. Ko

lev (14), B. Kvetkov (15), I. 
Radev (16) — BULGARIA.

Pînă la închiderea ediției 
n-am primit numele alergăto
rilor din iugoslavia și Turcia 
dar ei vor purta numere de 
la 17 la 32, cu cifre albe pe 
fond verde. La clasa 500 cmc 
vor fi prezenți : Al. Ionescu 
Cristea (1), FI. Ștefan (2), E. 
Huszar (3), D. Vasilescu (4), 
șt. Viuleț (5), Al. Paliev (6), 
A. Crican (7), A. Kriszbai (8), 
P. Lucaci (9), I. Bobîlneanu 
(10), V. Savin (11), Fr. Szinte 
(13), Tr. Macarie (15) — cu 
cifre negre pe fond galben.

Misiunea alergătorilor noștri, 
la clasa 250 cmc, este dificilă 
dacă ținem seamă de faptul 
că sportivii bulgari alcătuiesc 
o echipă foarte puternică. 
Motocicliștii români sînt însă 
hotărîți să dea totul pentru o 
comportare frumoasă.
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Al 40-lea campionat national al
Aproape 400 de tineri a- 

tleți din toate colțurile tării 
participă acum, la Cluj, la o 
frumoasă aniversare: cea de 
a 40-a ediție a campionatelor 
naționale de juniori. La între
ceri, care vor avea loc pe sta
dionul orășenesc, și-au dat 
întîlnire cei mai buni atleți 
din noua generație, cei de la 
care sperăm ca, nu peste multă 
vreme, să preia ștafeta perfor
manțelor din mîinile campioni
lor de astăzi.

La Cluj, sînt prezenți așadar 
campionii și recordmanii de

mîine ai atletismului nostru. 
Tocmai de aceea așteptăm a- 
cum rezultate pe măsura ta
lentului lor, a pregătirii efec
tuate și a condițiilor de ac
tivitate pe care le au la dis
poziție. Prof. Dumitru Fă- 
gădău de la Școala sporti
vă 2 București apreciază că 
la actualele întreceri vor putea 
fi doborî te recordurile de ju
niori la 3000 m, 1500 m ob
stacole, înălțime, prăjină și 
suliță băieți, înălțime și disc 
fete. Potrivit înscrierilor de

atleților juniori
pînă acum, cei mai mulți con
curent i vor fi la : 100 m
(35), 200 m și 1500 m ob
stacole (34), 400 m și 10 
km marș (31), iar cei mai 
puțini la 110 mg și triplu- 
salt (14), înălțime (13) și 
ciocan (12). La fete, cea mai 
mare afluență de participante 
o vor cunoaște probele de 400 
m (31), 80 mg (28) și disc 
(24), pe cînd cele mai puțin 
„populate** vor fi locurile de 
concurs de la suliță (16) și 
înălțime (11).

Dacă regulamentul de fotbal 
ar fi prevăzut și vîrsta maximă 
pînă lă care un jucător este ac
ceptat în teren, totul ar fi fost 
în ordine. Veneam cu regulamen
tul și ziceam: precum n-ai voie 
să porți crampoane cu... deute- 
riu, să reduci la tăcere adversa
rul fără minge sau să dai țgol 
direct din lovitură indirectă, tot 
așa n-ai voie să calci gazonul 
după 34 de ani (împliniți). Dar, 
cum o astfel de prevedere nu 
există, renunțarea la jucătorii „bă-

în centrul liniei de înaintare pro
duce mai multă efervescență' ; 
.numeroasele acțiuni purtate de 
veșnic tînărul și neobositul Oai
dă" ; și o lamentare : „am regre
tat cu toții absența lui Oaidă, 
care mai anima în ultima vreme 
acțiunile de atac ale echipei 
safe"). Adăugăm aprecierile mai 
mult decît favorabile pe care sec
ția de fotbal a clubului le-a fă
cut la adresa acestui jucător în 
ședința de analiză a campiona
tului ........ "

Numărăm
«» sau

trîni* se face în virtutea altor con
siderente : vitalitate redusă, ran
dament scăzut, clarviziune și in
tuiție tactică slăbite.

în cazul Oaidă, toate aceste 
criterii sînt inoperante. Spun asta 
pentru că ultimul campionat ni 
l-a relevat ca pe un mare vita
list (cam tot atîta suflu cît tot 
atacul echipei la un loc), același 
optimism din meciurile debutului, 
același spirit animator dintotdea- 
una. Consecvența formei sale de-a 
lungul întregului campionat poa
te fi citită în... cardiograma re
zultatelor : o notare permanent 
bună, însoțită, de cele mai multe 
ori, de comentarii laudative („in
troducerea lui Oaidă a adus un 
reviriment' ; .trecerea lui Oaidă

'66-67.

anii,

FLORIN PIERSIC - actor : „To
tul- e o farsă ; Oaidă se pregă
tește în ascuns ; face antrena
mente după cortină. O să-l 
„pluseze" tare la începutul cam
pionatului. Tot el va fi .rezone- 
rul", vă asigur".

GHEORGHE BANU — pensionar 
(Giurgiu) : „Oaidă a fost pentru 
mine simbolul forței (în sensul 
sublim al cuvîntului) sportive. 
Simpla sa prezență în teren crea 
derută printre adversari, dădea 
echipei sale un plus de siguranță.

apreciem jocul?
sâ întrebați atunci care 

rațiunea ! De altfel, asta 
întrebarea care circula, în

O 
este 
este ___ ...
ultimele două săptămîni, cu per
manență de refren. Și, iată cîțiva 
dintre cei care n-au putut depăși 
această întrebare de baraj :

CEZAR GRIGORIU - regizor : 
„Renunțarea la Oaidă este una 
din cele mai mari greșeli ale 
clubului Progresul. A renunța la 
acest jucător înseamnă a supri
ma echipei „nucleul radioactiv'.

Ing. MIRON DOBRESCU - De
partamentul GOSTAT : „Ultimul 
campionat, în care Oaidă a atins 
o formă de invidiat de către toți 
„apaticii' de 23 de ani, m-a con
vins că acest excelent „strateg' 
mai poate conduce atacul echipei 
sale încă 2-3 ani".

Renunțarea la Oaidă înseamnă 
renunțarea la echilibru'.

Deși „scăpați" de un adversar 
care i-a făcut deseori K.O., apă
rătorii Nunweiller III, Ion Motroc, 
Dan Coe sînt de-a dreptul intri
gați (spirit de solidaritate spor
tivă) de abdicarea forțată a lui 
Oaidă.

NUNWEILLER III .- „Mateianu, 
deși lucrează cu o minuțiozitate 
de bijutier, poate fi anticipat. 
Oaidă lucrează direct, cu duri
tatea unui cioplitor în piatră, că
ruia nu-i poți preîntîmpina lovi
turile".

DAN COE : .Energia de care a 
dat dovadă acest jucător în cam-

,•#

(Continuare in pag. a 5-a)

Fază din meciul de polo 
Steaua — Rapid (6-3)

Foto : A. Neagu
BOXERII JUNIORI

TURNEUL FINAL

AL CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE JUNIORI

LA POLO

ÎN CENTRUL ATENȚIEI
La sfîrșitul' acestei luni se 

va disputa în Bulgaria întîlni- 
rea internațională de box din
tre reprezentativele de juniori 
ale României și Bulgariei. In 
vederea acestei partide, tinerii 
noștri pugiliști și-au început 
pregătirile sub conducerea an
trenorilor Zlătarii și Niculescu. 
Au fost chemați în lot. priru 
tre alții, următorii boxeri: 
F. Ivan, I. Ciocoi, M. Toni, 
P. Iuga, F. Chiș, P. Dobrescu, 
C. Cutov, M. Budu, D. Burtea, 
l. Giorfi, A. Nustac, /. Săliste, 
M. F lor ea, V. Lehâduș. D, 
Bucur.

DINAMO ZAGREB - PETROLUL

LA FOTBAL

(Citiți comentariul in pag. 
a 4-a)

AL „CUPEI ORAȘELOR TIRGURI"

N. MUȘCELEANU

IN NUMĂRUL DE AZI
PAG,PAG. 3 » Cum facem

sportiv.

PAG. 8 : Actualitatea

Dinamoviștii bucureșteni au 
terminat nedeeis (0—0) pri
mul lor meci din cadrul tur
neului pe care-l întreprind în 
Turcia jucînd cu cunoscuta 
echipă de fotbal, Fenerbahce. 
Meciul următor al lui IJinatno 
va avea loc duminică, la An
kara, tot cu Fenerbahce.

7 : Magazin

Șl F.C. ARGEȘUL - FERENCVAROS 
ÎN PRIAAUL TUR

PLOIEȘTI 
BUDAPESTA

Vineri seara, la Neu-Isenburg; a avut Ioc tragerea la 
sorți a primului tur din competiția dotată cu „Cupa ora
șelor tirguri". Reprezentantele noastre, PETROLUL 
PLOIEȘTI și F. C. ARGEȘUL (iost Dinamo Pitești), vor 
avea ca adversare pe DINAMO ZAGREB și, respectiv, pe 
FERENCVAROS BUDAPESTA. Primul meci. Petrolul îl va 
juca Ia Zagreb, Iar F. C. Argeșul la Pitești.

cunoscute valențele so
ciale ale sportului?

PAG. 5 : Fotbal. internaționala.

★
Joi s-a deschis la Galați o 

tabără de pregătire a boxerilor 
de perspectivă. Au fo-t selec
ționați 45 dintre cei urai ta- 
lentati juniori din țară Con
ducerea pregătirilor a fost în
credințată antrenorului Mielu 
Doculescu.

ASEARĂ LA ISTANBUL
DINAMO-FENERBAHCE 

0-0



ÎN ACESTE ZILE, LA BRAȘOV
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180 de elevi-baschetbaliști 
își perfecționează cunoștințele

t® PROFESORI ENTUZIAȘTI LA DISPOZIȚIA 

(ELEVILOR • INDEMINARE IN ARUNCĂRILE LA 

COȘ • TERENURILE - ADEVĂRATE ATELIERE

© „CINE ȘTIE BASCHET... CÎȘTIGA" Dispută sub panou, pe terenul Voința din Brașov. 
Tinerii baschetbaliști, elevi ai diferitelor școli spor
tive din tară, participă zilnic la joc uri-școală...

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

La poalele Tîmpei, înt’r-un splendid 
decor montan, s-a deschis zilele tre
cute o tabără de perfecționare a ti
nerilor basclietbaliști, elevi ai șco
lilor sportive din 18- orașe ale țării 
Sportivi din București, Arad. Piatra 
Neamț, Satu Mare, Giurgiu și Si
biu, din multe alte orașe cu și fără 
1 radii ic în jocul de baschet, au ve
nit la Brașov pentru a învăța mai 
temeinic procedeele tehnice ale bas
chetului. Mai temeinic, deoarece la 
dispoziția tinerilor sportivi stan pro
fesori experimentați. ca Elena Boșu- 
Brașov, Arcadie BUndu-Krsă. Tema 
Velciov-Oradea, II oria Pop-CAuj, 
Victor Conslantinescu și Ion A/iro- 
nescii-Bucureșli, Nicolae Dâsteann- 
Timișoara și multi alții.

însoțiți dc directorul taberei, praf. 
Arcadie Blinda, i-am „surprins** zi
lele trecute pe elevi și pe profesori, 
în plină activitate. Un prim contact 
cu terenurile din curtea liceului nr. 2, 
cu cel de la Voința, cu sălile liceelor 
nr. 1 și 2 — toate, bine întreținute 
— ne-a edificat pe deplin asupra 
condițiilor excelente de pregătire ofe
rite tinerilor baschetbaliștl.

Cei 160 de sportivi au fost thi- 
nărțili în 13 grupe, fiecare grupă 
fiind dală „în grija® unui profesor 
de educație fizică. Un lucru semni
ficativ este acela că majoritatea spor
tivilor (aiît băieții, cît și felele) sînt 
foarte înalli și că mulți dintre ei do
vedesc îndemînare în aruncările la 
coș. Rămîne ca în zilele de tabără 
să se încerce. . șlefuirea acestor spor- 
livi, considerați de specialiști spe
ranțe ale baschetului românesc. Be 
altfel, unii dintre tinerii prezenți în 
tabăra de la Brașov (printre care 
Dan Ă/urî/tzJe-București, Mariana 
Moldovan-Brașov, Octavian lancia- 
Timișoara, Ion Cimpeanu-Ploiești, 
Gabriela Vanea-Cluj, George Matei- 
București) dovedesc un deosebit 
„simț al coșului**, posedă remarcabile 
cunoștințe tehnice și tactice.

„Nu trebuie să surprindă. ne-a 
spus prof. Blind u. Acești sportivi 
•-au remarcat și cu prilejul campio
natelor școlare și de juniori. Acum,

ODIHNĂ-DAR PE BANII CUI?...
La Bran, în tabăra de copii, a 

sosit a doua serie de școlari. A- 
proape 500 de elevi din Capitală 
și din alte localități din țară. 
O dată cu ei au venit șl cadre di
dactice. care s-au străduit să le 
organizeze cit mai plăcut zilele de 
vacanță, astfel incit acestea să 
cuprindă acțiuni variate, printre 
care, firește, și întreceri sportive, 
Maria Sirbu (Șc. generală nr. 4), 
Letitia Marinescu (Șc. generală 
nr. 2), Elena Alecn (Șc. generală 
nr. 87), Sofia Smărăndescu (Șc. 
generală nr. 192), Gherghina Fu- 
droiu (Șc. generală nr. 174), Paras- 
ehiva Filcescu (Șc. genearală nr. 
192), Despina Amariei (Șc. gene
rală nr. 74), Margareta Săvulescu 
(Șc. generală nr. 31), iată numai 
titeva din cadrele didactice des
pre care ne-au vorbit profesorii 
Romulus Mirza, directorul taberei 
și Florin Șindrilaru, comandantul 
unității de pionieri, elogiindu-Ie 
strădaniile și entuziasmul.

Dar, în același timp a sosit în 
tabără și un grup de profesoare 
de educație fizică, cadre cu califi
care de specialitate, avînd sarcini 
deosebite în ceea ce privește or
ganizarea activității sportive.

Cu sprijinul unui gospodar pri

în tabără, noi urmărim ca elevii care 
dovedesc cunoștințe mai reduse să 
fie aduși ,.pe linia® celor buni. Ex
periența pe care am căpătat-o de-a 
lungul anilor (anul acesta particip 
la cea de a X-a tabără) m-a con
vins că aceste tabere sînt foarte uti
le. Aci s-au ridicat o scamă de 
baschetbalist! (Doina Marian, Vartcp- 
niue, Horvat ș.a.) care au ajuns în 
echipele reprezenta live. Aproape ju
mătate din efectivul actualei selec
ționate de junioare a țării este com
pus din foste eleve care an participat 
la taberele școlilor sportive organiza
te în anii trecuți.®

★

în prima zi de tabără elevii au fost 
sunași unui test, spre a se da posi
bilitate profesorilor să vadă cu cine... 
pleacă la drum. Ei au susținut jocuri 
de verificare, pe grupe, lăsînd în ge
neral o frumoasă impresie. De reți
nut că tabăra de la Brașov are ca
racter de perfecționare. S-a hotărît 
ca după rîteva zile să se organizeze 
tradiționalul campionat al taberei, 
limpul frumos a permis ca jocurile- 
«eoală să se desfășoare în aer liber. 
Ne-a impresionat plăcut ambiția fie
cărui sportiv de a demonstra cunoștin
țele pe care le posedă, dorința de 
afirmare. Cele trei terenuri au de
venit adevărate „ateliere®, disputele 
su-h panouri fiind deosebit de intere
sante.

Pentru a se organiza cît mai plă
cut timpul petrecut în tabără, lecțiile 
de antrenament alternează cu variate 
și instructive activități extra-baschet- 
balistice De aceea, în programul ta
berei un loc important îl ocupă ex
cursiile. Vizitarea orașului și a Po- 
ianei Brașov, a Postăvarului, a Mu
zeului regional au fost primite cu 
bucurie. Se preconizează o excursie 
la Peleș, iar scara au loc concursuri 
de cîntece, recitări și... dans. Profe
sorii Blîndu, Roșu, Fleseriu și Va- 
dasz pregătesc acum un concurs-ghi
citoare intitulat „cine știe baschet... 
cîștigă**, iar în preajma zilei de 9

ceput, tov. Traian Ștefan, admi
nistratorul taberei, profesoare ca 
Elena Moțiu (Șc. generală nr. 50) 
și Maria Timofte (Șc. generală nr. 
192) au pornit acțiunea de reame- 
najare a terenurilor de sport și 
de organizare a unor competiții 
atractive. Acțiunea acestora a fost 
continuată cu succes, în seria a 
Ii-a, de alte profesoare, dintre care 
amintim pe Florica Oancea (Șc. 
generală nr. 57). Din păcate, însă, 
unele profesoare venite în tabără 
au înțeles greșit „delegația" pe 
care au primit-o, socotind-o ca pe 
un bilet gratuit la... odihnă. Și, au 
procedat în consecință. în loc să 
contribuie la buna desfășurare a 
entuziastelor întreceri care au an
grenat aproape toți copiii din ta
bără, ba chiar și vecinii lor de la 
școlile din localitate, profesoare ca 
IOANA NICOLAE (Șc. generală 
nr. 1) și CARMEN SOBIESCHI (Șc. 
generală nr. 31) au „afișat" o... 
mină de superioritate, afirmînd că 
rolul lor se rezumă numai la... con
trol și nicidecum la o activitate 
concretă. Ca urmare, au privit „de 
sus" celelalte cadre didactice, le-au 
bagatelizat entuziasmul cu care 
se ocupau de copii și nu au făcut 
nimic pentru reușita unor acțiuni 

august (cînd este prevăzută închide
rea taberei^ elevii baschetbaliști vor 
trebui să-și verifice cunoștințele de... 
geografie, cu prilejul concursului 
„Cunoașteți Brașovul și împrejurimile 
sale®? în sfîrșil, sini așteptate eu 
justificat interes jocurile de verifi
care ale lotului reprezentativ, care 
vor avea loc la Brașov.

lată deci că datorită priceperii, a 
entuziasmului celor 13 profesori de 
educație fizică selecționați pentru a- 
ceastă tabără, datorită condițiilor de 
pregătire puse la dispoziția elevilor 
de către secț-ia de învățămînt oră
șenească, tinerii baschctLaliști petrec 
zile minunate, pe care — sîntem con
vinși — nu le vor uita curînd...

R. CĂLÂRĂȘANU

REZOLVĂRILE
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In Codlea sînt mai multe construc
ții sportive. Două dintre ele, ștrandul 
și stadionul orașului, se impun aten
ției prin mărimea lor. Cum sînt folo
site și întreținute aceste baze spor
tive ? Răspunsul la întrebare l-am 
căutat în cursul vizitei făcută re
cent la Codlea.

STADION AVEM — DAR CUM 
ÎL ÎNGRIJIM ?

Prezența noastră i-a cam întristat 
pe proprietarii stadionului — asocia
ția sportivă Măgura Codlei. I-a în
tristat. pentru că stadionul nu arăta 
prea bine. Terenul de fotbal avea 
denivelări, gardul de la dreptunghiul 
de handbal era stricat prin unele 
locuri, iar pe pista de atletism nu se 
afla nici urmă de zgură.

— Am făcut și noi ce-am putut, 
ne-a explicat Alexandru Costin, mem
bru în consiliul asociației sportive. 
Am reparat gardul, am mărit ves
tiarele. In această perioadă, cînd e- 
chipele se află în vacanță, vom pune 
la punct terenurile de fotbal și hand-

sportive organizate în tabără, cum 
au fost campionatele la șah, atle
tism și fotbal, disputele pentru 
desemnarea „celui mai puternic*', 
„celui mai îndeminatic" etc., etc.

Chiar dacă cele două profesoare 
ar fi venit la Bran ca simple tu
riste și tot ar fi trebuit să dea 
o mină de ajutor în vederea orga
nizării activității sportive a copi
ilor, măcar ca urmare a numeroa
selor insistente ale conducerii ta
berei. Le obliga calificarea pro
fesională de specialitate în educa
ția fizică, mîndria de a ajuta sute
le de copii să se bucure din plin 
de vacanță. Dar Ioana Nicolae și 
Carmen Sobieschi n-au făcut-o. 
Ele a« petrecut un concediu de 
odihnă pe banii statului, inșeljnd 
conducerile școlilor care le-au pro
pus pentru tabăra de Ia Bran și 
încrederea eopiilor care așteptau 
dovezi de dragoste și îndrumare.

Iată de ce socotim că astfel de 
atitudini se cuvin analizate temei
nic de cei în drept. Ioana Nicolae 
și Carmen Sobieschi trebuie să 
răspundă pentru atitudinea lor și 
să plătească, din propriul buzunar, 
cheltuielile prilejuite de concediul 
petrecut la Bran. Să fie o lecție 
pentru viitor...

AUREL CRIȘAN

DIN NOU, PE LINIA 
DE PLUTIRE

Cu ani în urmă, boxerii din 
orașul Macin își cîștigaseră o 
faimă binemeritată în toată re
giunea Dobrogea, datorită rezul
tatelor bune obținute chiar și în 
competițiile cu caracter republi
can. In anii 1965—1966, însă, la 
Macin, boxul a început să bată 
pasul pe loc, ajungînd la un mo
ment dat chiar în prag de dis
pariție.

Ziarul nostru a criticat de mai 
multe ori comisia locală de box 
și consiliul raional pentru impa
sul în care ajunsese sportul cu 
mănuși pe aceste meleaguri do
brogene. Și iată că, din veștile 
primite în ultimul timp de la 
corespondentul nostru, Traian 
Enache, aflăm cu bucurie că 
boxul se află din nou pe un 
drum bun în acest oraș, cum s-ar 
spune, tinde să revină pe linia 
de plutire. Forurile locale au 
luat o serie de măsuri pentru 
redresarea acestui sport. Bună
oară, s-a găsit o sală adecvată 
care a fost amenajată pentru 
antrenamente, a fost angajat an
trenorul brăilean C. Petcu, iar 
acesta — cu sprijinul boxerului 
localnic, C. Darie — a readus 
la sală pe iubitorii pugilismu- 
lui. După puțin timp, au apărut 
și rezultatele așteptate. Astfel, la 
etapa regională a campionatului 
republican individual de box din 
acest an. Osman Suliman s cu
cerit primul loc la categoria 
ușoară, iar la .zonă" a obtinut 
locul doi. în palmaresul boxeri
lor de la Minerul Măcin întîl- 
nim acum mai multe victorii, 
printre care și una cu 9—3 asu
pra pugiliștilor de la Progresul 
Brăila.

Felul sănătos în care a lost 
primită critica de către organele

însemnări de sezon

SE AFLĂ LA FATA LOCULUI

Jocuri și cursa de... fnțepat mingi la ștrandul din Codlea.

bal. Reamenajarea pistei de atletism, 
însă, depășește puterile noastre.

împărtășim punctul de vedere al 
tov. Costin, referitor la pistă. Men
ționăm că reamenajarea pistei și a 
sectoarelor respective constituie o 
problemă care privește toate foru
rile din localitate interesate în dez
voltarea atletismului.

POFTIȚI LA ȘTRAND, DAR 
SPORT FACEȚI ACASA

Marele bazin (75/16 m) și lacul de 
agrement, aflat lîngă plajă, sînt 
locurile cele mai căutate în aceste 
zile. Așa că nu ne-a mirat cîtuși 
de puțin aglomerația de la cabine 
sau de pe aleile umbroase din ju
rul frumosului ștrand. Imaginea, 
de altfel, ne era familiară : tineri 
și vîrstnici, înotau, făceau plajă sau 
citeau la umbră. Dinspre plajă se 
aud frînturi de conversație : „M-am 
plictisit, hai în apă“, „Dacă am avea 
o minge, ce bine ar fi", iar două 
fete, fiecare purtînd cite o rachetă 
de tenis, se rugau : „Dați-ne voie 
să jucăm puțin tenis aici, pe alee. 
Vă implorăm, dați-ne voie efi nu 
călcăm pe iarbă". „Nu, nu, nu — 
a venit prompt răspunsul. Dacă vă 
prind mingea v-o sparg cu cuiul. 
Am primit — continuă pe același 
ton categoric paznicul ștrandului — 
dispoziții să nu las pe nimeni să «« 
joace cu mingea in incinta ștrandu
lui*. Curios !

Fără să stăm pe gînduri, am ple
cat să-l căutăm pe administratorul 
ștrandului, Petre Zermen.

— Dacă oamenii venlțl la ștrand 
vor să facă și puțin sport — l-am 
întrebat pe administrator — unde 
se pot practica jocurile preferate T

— Nu se poate. Jocurile cu mingea 
sînt interzise. Alergînd după minge, 
se strică iarba, se calcă pe flori. 
Am primit dispoziții să nu admi
tem pe nimeni cu mingea pe iarbă.

— De la cine ați primit aceste 
dispoziții .1 

sportive din orașul Măcin a dus 
la redresarea boxului din locali
tate.

„PĂCAT".-

...se intitula un foileton apărat, 
nu de mult, în ziarul nostru, prin 
care se critica Intolerabila risipi 
făcută cu ocazia zugrăvirii cabi
nelor și pavilionului central de 
la Ștrandul Tineretului din Capi
tală. La semnalul ziarului nos
tru, ne răspunde I.E.B.S., prin- 
tr-o adresă semnată de directo
rul T. Iliescu, în care se arată 
că: „zidăria a fost zugrăvită cu 
vinacet. în conformitate cn preve
derile normativului privind exe
cutarea vopsitorilor cu vopsele 
pe bază de acetat de potivinil. 
prin aceasta înțelegind că s-a 
executat în prealabil refacerea zi
dăriilor deteriorate, pregătirea su
prafețelor, iar aplicarea vopselei 
s-a făcut în trei straturi cu bi
dineaua și nu cu peria de seîn- 
dură. S-au observat, totuși, și une
le greșeli (DE ALTFEL. INEREN
TE UNOR ASEMENEA LUCRĂRI) 
{SUBL. NS.) ca de exemplu: neo- 
mogenizarea perfectă a vopsele
lor înainte de aplicare; o insu
ficientă și parțială curățire (șle
fuire) a suprafețelor suport, din 
care cauză zugrăvelile prezintă 
unele denivelări ; existența lirelor 
rămase din bidinea.

Defecțiunile semnalate mai sus 
se daloresc, in special, unei insu- 
iiciente supravegheri a șefului lu
crărilor și șefului sectorului în
treținere. Pentru înlăturarea a- 
ceslor deficiențe s-au luat măsu
rile necesare*.

Despre măsurile care s-au luat 
nu se spune nici un cuvinte!, 
deși, poate, ar fi fost nimerit să 
se știe cine a suportat paguba 
și dacă acum lucrarea este coreu- 
punzătoare.

R. D.

Desen de Al. denciu
— De la Sfatul popular orășenesc. 

Ni s-a atras atenția ca cetățenii 
să facă sport acasă, nu aici.

PROIECTE FRUMOASE, 
DAR DEOCAMDATĂ T

Nu ne rămtnea altceva de fficuS 
decît să cerem explicațiile cuve
nite tovarășilor de la sfat. După 
ce le-am adus la cunoștință ede 
auzite și văzute 1* ștrand, tov. 
Gheorghe Spînu, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar, ne-a răspuns :

— Cunoaștem situația, dor deo
camdată nu avem altceva de făcut. 
Aria complexului de la ștrand se 
va mări însă. Anul viitor se va 
da în folosință sl doilea lac de 
agrement. De asemenea, se va a- 
menaja un nou bazin, destinat nu
mai pen’ru concursurile de nota
ție, în proiect figurează amenajarea 
unor terenuri de baschet, tenis fi 
volei, precum și Instalații pentru 
canotaj.

— Nu considerați că este nevoie 
și acum de terenuri de sport 7

— Aveți dreptate Și nu era greu 
să găsim la ștrand un loc pentru 
un teren de volei sau tenis S-ar 
putea ca o parte din instalațiile 
sportive de care u-am vorbit să /te 
gata chiar în actualul sezon.

— încă ceva : pista de afletism 
de la stadion este lăsată In pă
răsire. Tovarășii de la asociația 
Măgura Codlei se plîng că nu au 
posibilități să o redea activității. 
Nu credeți că <t stadionul, aflat 
într-o poziție centrală, constituie 
„firma* orașului T

— Desigur. Dar tovarășii de la 
fabrica de mobilă nu au scos, pînă 
acum, nici un cuvînt despre greu
tățile lor. Rezolvările nu pică dtn 
senin. Eu cred eS avem forțe pro
prii, pe care să ne bizuim; toate 
fabricile, întreprinderile și școlile 
din oraș ar trdmt M se considere 
gospodarii acestui stadion. Atunci, 
totul se va aranja. (

1TL ĂNDRONACHE



PENTRU
UN CLIMAT SĂNĂTOS

CÎTEVA ASPECTE DIN MUNCA DE SELECȚIE Șl PREGĂTIRE 
A LOTURILOR REPREZENTATIVE DE POPICE

Acum un an, popicarii noștri au 
cucerit trei din cele țase titluri puse 
5n joc Ia campionatele mondiale de 
le București. Performanta a avut un 
puternic ecou și peste hotare, spe- 

r cialiftii și ziariștii remarc irul succesul 
sportivilor români. Din păcate, insă, 
•ceste aprecieri elogioase au fost 
greșit înțelese. Lauda a continuat în 
cercul restrîns al forului de resort, 
uittndu-se ci succesele nu tin da 
cald o veșnicie.

După „mondiale* se crease atmos
fera efl echipele reprezentative sînt 
invincibile pe teren propriu, lată, insă, 
câ în dubla intîlnire susținută la 
București cu selecționatele R.F, a 
Germaniei, popicarii noștri s-au chi
nuit sâ găsească culoarul preferat, 
pe o arenă ale cărei particularități 
le cunoșteau ca pe propriul buzunar. 
Ne-a învins, la băieți, o echipă pe 
eare o surclasasem ia Pirmasens, iar 
la fete am obținut o victorie dificilă. 
Specialiștii forului de resort au con
siderat ca un simplu accident com
portarea de la București, argumen
tând că băieții, în ansamblu, au rea
lizat o medie mai mult decît mulțu
mitoare. Cînd ziarul nostru le-a a- 
mintit că jocul de popice e prin ex
celență individual și căderea unuia 
sau a mai multor jucători costă 
scump echipa reprezentativă, specia
liștii federației s-au supărat.

A venit' momentul ca echipele na
ționale (masculină și feminină) să 
joace peste hotare. Și iată câ ele s-au 
întors de la Budapesta înfrânte. 
Scriind într-un articol că formația 
masculină a avut o comportare total 
necorespuHzatoare, forul de resort 
s-s făcut foc și a început să umble 
«u.. reclamații.■»

De cîteva săptămîni au început 
pregătirile pentru campionatele mon
diale, programate în 1968 în Austria. 
Loturile republicane au fost comple
tate eu o serie de tineri popicari, 
foarte bine, veți zice, dar din felul 
cum a fost pregătit primul concurs 
de verificare, desfășurat nu de mult 
po arena Voința din Capitală, reiese 
eter că federația nu-și face griji in 
legătură cu viitoarele întreceri. Este 
suficient să arătăm că de la acest 
important concurs au lipsit majorita
te* membrilor colegiului de antrenori, 
care urmau, pe baza însemnărilor fă- 
ewte asupra evoluției concurențitor, 
al stabilească — împreună cu antre- 
aorii lotului — un program de pre
gătire pentru selecționați, pe urmă
toarele 2—3 luni. Deziluzia a fost 
fi «tai mare însă cînd, cercetând re
voltatele îuregistrate, am numărat pe 
degete sportivii care au corespuns 
așteptărilor. Restul (în special fetele) 
oh dovedit o imprecizie îngrijoră
toare în lansarea bilei. Majoritatea 
emocurenților au „motivat41 slaba lor 
comportare prin faptul că... nu au 
știut de existența acestui concurs și, 
î» consecință, nu s-au pregătit 1 An
trenorii nu i-au putut acuza de co
moditate, întxucît unii sportivi au a- 
rfltat că adresele federației sînt ținute 
aăptămîni întregi în sertare de orga- 
nete sportive locale. In cronica con- 
earsnlui am demonstrat inutilitatea 
verificării de la București, pentru 
eare s-a cheltuit o sumă bunicică de 
temi. Semnalele de alarmă l-au ener

vat mult pe antrenorul lotului femi
nin, Alexandru Andrei. El a sărit în 
sus, spunîndu-ne : KNe descurajați 
sportivii și, apoi, nu cunoașteți pre
cis situația. O serie de sportive sînt 
indisponibile, iar altele au nevoie de 
odihnii. în lipsa lor, ce pretenții a- 
veți la jucătoare de valoare mo
destă!* Chipurile, arătând jucătoare
lor greșelile comise la „izolate44 sau 
„plin44, le... descurajăm. Ce a făcut 
antrenorul Alexandru Andrei ? G«m 
le-a stimulat el pe arădencele Voi- 
chița Babuțiu și Ileana Antal (care 
au obținut, prin pregătiri serioase, 
aproape zilniee, dreptul de selecție 
în lotul pentru întâlnirea cu repre
zentativa Ungariei) ? Trimițîndu-le 
acasă ? în schimb, au fost reținute 
Crista Szi'cs (soția secretarului fede
rației) și Ana Marca din București, 
care deși beneficiaseră de condiții 
speciale de antrenament, se clasaseră 
în urma celor două sportive din A- 
rad ! Pentru edificare : ...7. Voichița 
Babuțiu 392 p.d. (media a două 
jocuri), 8. Ileana Antal 383 p.d., 
9. Crista Szoes 378 p.d., 10. Ana 
Mareu 375 p.d.

Mai trebuie spus că forul de re
sort și-a îndreptat în ultima vreme 
atenția numai spre 6—7 jucătoare, 
cărora li s-au creat, ca la niște „fe
tițe răsfățate41, tot ce au vrut' și 
n-au vrut.

Revenind la ultimul concurs de 
verificare sînteni nevoiți să-1 contra
zicem — din nou — pe antrenorul 
Alexandru Andrei. Pentru ce avea 
nevoie de odihnă Cornelia Moldovea
na ? Racolată de la clubul Rapid și 
adusă la echipa Voința (pe care o 
antrenează același Alexandru Andrei), 
ea a stat pe tușă aproape un sezon, 
deoarece clubul feroviar nu i-a dat 
dezlegarea. Apoi, concursul de verifi
care a avut loc la o săptămînă după 
turneul întreprins în R.D.G. Cît pri
vește pe Elena Trandafir, aceasta 
ne-a declarat că n-a luat parte la 
concurs intrucît era neantrenată și nu 
voia să se facă de rușine. Mai de
parte. Cum pot' fi cotate ca jucătoare 
de valoare modestă recordmana și 
fosta campioană a țării, Maria Stanca, 
sau lise Schmidt, care au vechi state 
de activitate în lotul reprezentativ? 
Dimpotrivă, cum pot fi apreciate mă
car mulțumitoare trei rezultate peste 
390 p.d. și restul sub 380 p.d., cînd 
marea majoritate a jucătoarelor par
ticipante la ultima reuniune de ve
rificare au depășit de mai multe ori, 
pe aceeași arenă, rezultatul de 400 
p.d. ?

Toate acestea s-au petrecut sub 
privirile îngăduitoare ale secretarului 
F.R.P., Ladislau Szoes, și a mai 
multor membri ai vechiului birou fe
deral.

Am scris aceste rânduri cu intenția 
de a contribui la crearea unui climat 
prielnic în procesul de selecție și 
pregătire a sportivilor vizați pentru 
viitoarele confruntări internaționale. 
Sperăm că, în noua lui componență, 
după recenta Conferință a federației, 
biroul F.R.P. va lua măsuri care să 
ducă la o înțeleaptă muncă de selec
ție și pregătire a loturilor reprezen
tativei.

TR. IOANIȚESCU

Cum facem cunoscute 
valențele sociale ale sportului?

In ultimii ani, activitatea sportivă 
de masă din țara noastră a continuat 
să se dezvolte. A crescut numărul 
cetățenilor, în special al tinerilor, 
care au îndrăgit și practică în tim
pul liber diferite forme ale exerci
țiilor fizice.

Se constată, totuși, că în această 
direcție există încă multe râmîneri 
în urmă, câ în unele întreprinderi, 
la sate și — mai ales — în școli, pro
centul celor care practică exercițiile 
fizice șî sportul este foarte redus, eu 
mult sub cerințele pe care aceste 
activități sînt chemate să le îndepli
nească în viața societății contempo
rane.

In Salutul C.C. al P.C.R. șl Consi
liului de Miniștri, rostit de tovară
șul LEONTE RAUTU la recenta Con
ferință pe țară a mișcării sportive, 
se arăta că : „Dezvoltarea largă a 
sportului de masă presupune deplina 
înțelegere a rolului social al sportu
lui, a importanței sale in societatea 
noastră. Ca cît activitatea sportivă 
cunoaște o amploare mai mare, cu 
atât se îmbunătățesc caracteristicile 
biologice ale poporului. Sportul în
seamnă sănătate și călire fizică, e- 
nergie și capacitate sporită de mun
că, înseamnă recreere și destindere, 
compensarea eforturilor intelectuale 
tot mai mari solicitate omului zile
lor noastre".

In aplicarea prețioaselor indicații 
ale partidului și statului nostru cu 
privire la necesitatea dezvoltării con
tinue și multilaterale a educației 
fizice și sportului de masă, un rol 
însemnat revine propagandei spor
tive, convingerii maselor largi de 
oameni ai muncii, a întregului tine
ret despre utilitatea practicării exer- 
cițiilor fizice și sportului, despre 
importantele valențe sociale ale a- 
cestel activități.

în acest domeniu al propagandei 
sportive au fost inițiate,e drept, unele 
acțiuni pe plan central care și-au 
dovedit eficiența, contribuind la 
popularizarea largă a foloaselor exer
cițiilor fizice și sportului. Se înscriu, 
printre aceste acțiuni, o serie de 
conferințe despre relațiile sport-sănă- 
tate sau alte teme asemănătoare, care 
au fost trimise — șl expuse — în 
toate regiunile. Notăm, de asemenea, 
simpozioanele care au avut loc, afi
șele editate în acest scop, ca și 
unele din lucrările apărute sub în
grijirea Editurii de specialitate — 
toate acestea propunîndu-șj. — și în- 
tr-o oarecare măsură reușind — să 
convingă pe cît mai mulți oameni ai 
muncii că practicarea exercițiilor fi
zice și sportului este, înainte de 
orice, o importantă cerință a vieții 
noastre sociale. Preocupări sporite în 
această direcție manifestă în ulti
mul timp și Radiodifuziunea, Tele
viziunea și studiourile cinematogra
fice, care au introdus în tematica 

lor această problemă și au realizat 
unele producții — rubrici și emisiuni 
speciale, scurt-metraje, documentare, 
diafiime pentru proiecții în școli ș.a. 
— care reprezintă importante con
tribuții la obișnuirea oamenilor mun
cii cu mișcarea în aer liber, cu exer
cițiul fizic, cu sportul. Se cuvine, de 
asemenea, apreciate unele acțiuni 
organizate pe plan orășenesc sau 
regional la Brașov, Sibiu, Arad, Ba
cău, Craiova sau București.

Este însă limpede că s-a făcut, to
tuși, prea puțin, că eficiența propa
gandei îndreptate în direcția con
vingerii maselor de utilitatea practi
cării exercițiilor fizice și sportului 
este încă foarte scăzută. De ce acest 
lucru ? In primul rind, pentru că 
multe consilii teritoriale, cluburi sau 
asociații sportive nu acordă atenția 
corespunzătoare acestui important o- 
biectiv, dovedind astfel și o neînțe
legere a sarcinilor fundamentale ce 
revin mișcării noastre de cultură fi
zică și sport. Trecute în mod cu 
totul greșit pe un plan secundar, a- 
ceste probleme ale propagandei 
sportive nu sînt analizate, foarte pu
țini activiști fiind angrenați în rezol
varea lor. Sînt „flori rare“ inițiativele 
în acest domeniu. Mai mult decît 
atît, în unele cazuri (Oradea, Cluj, 
Constanța, Pitești etc.), nu există nici 
măcar preocuparea de a valorifica 
materialele de propagandă editate 
pe plan central.

In ultimul timp, ziarul „Sportul 
popular" a criticat numeroase orga
nizații sportive pentru faptul că nu 
se ocupă nici de popularizarea com
petițiilor cu caracter republican. Cu 
atît mai puțin se poate vorbi, în 
cazul acestor cluburi sau asociații, 
de o muncă de propagandă pentru 
convingerea cetățenilor din orașele 
respective că exercițiile fizice în
seamnă sănătate, o necesară recon- 
fortare a organismului, recreere și 
destindere.

Ce trebuie să facem ? Fără îndoială 
că se impune impulsionarea propa
gandei sportive. Sindicatele, organi
zațiile U.T.C., Sfaturile populare sînt 
chemate să-și aducă o cît mai mare 
contribuție în această direcție. Este, 
de asemenea, necesar ca în consi
liile teritoriale, în cluburile și în a- 
sociațiile sportive munca de propa
gandă să fie așezată la locul ce i se 
cuvine, în centrul preocupărilor în
tregului activ salariat și obștesc, și 
nu lăsată ca pînă acum, de cele 
mai multe ori, în sarcina unui sin
gur activist. Pentru îndeplinirea com
plexelor sarcini ale acestei munci de 
convingere a cetățenilor despre uti
litatea și binefacerile practicării 
exercițiilor fizice și sportului tre
buie ca toate organele și organiza
țiile de masă, toți factorii care au 
atribuții în domeniul educației fizice 
și sportului să conlucreze eficient, 

să depună eforturi sporite, să tfove* 
dească mai multă perseverență și 
inițiativă. Totodată, este mai mulU 
ca oriclnd nevoie să atragem în a- 
ceastă muncă un număr mai maro 
de specialiști din diferite domenii da 
activitate — medici, profesori, peda-* 
gogi, oameni de artă și cultură etc.

In toată această activitate se cere 
o deplină înțelegere a sarcinilor tra
sate de partid mișcării de cultură fi
zică și sport din țara noastră, se 
cere multă pasiune, pricepere și răs
pundere. Este, pentru oricine o mi
siune de cinste, de a convinge cît 
mai mulți tovarăși de muncă sau de 
învățătură, tineri sau vîrstnici, că 
sportul le dăruiește mai multă sănă
tate, mai multă vigoare și optimism.

Creșterea conținutului muncii de 
propagandă, a eficienței acesteia re
prezintă o sarcină deosebit de în
semnată. Pentru a o îndeplini la ni
velul cerințelor actuale trebuie, prin
tre altele, să asigurăm muncii de 
propagandă un caracter concret și* 
ceea ce este foarte important, per
manent.

Un afiș pe care scrie la modul ab
solut general „Practicați sportul !* 
are, desigur, o valoare mobilizatoare 
redusă. O conferință în care, de a- 
semenea, se va vorbi la general des
pre influența practicării exercițiilor 
fizice și sportului — fără a se arăta 
concret cum, în ce măsură, în ca 
condiții ș.a. — nu va convinge pe 
nimeni sa vină pe terenul de hand
bal sau volei, sau să facă, la domi
ciliu. gimnastică de înviorare, să se 
înscrie pentru prima excursie sau 
pentru primele întreceri ale campio-

natului asociației 
sportive.

La fel de impor
tant — hotărâtor" 
pentru creșterea e- 
fîcienței este și 
caracterul perma
nent pe care trebuia 
să-1 imprimăm aces-

■ tei munci da 
convingere a oamenilor muncii. Dacă* 
de exemplu, vom organiza o dată — 
cu ajutorul cabinetului medical •— o 
discuție utilă, convingătoare denpra 
binefacerile sportului și apoi luni da 
zile nu vom mai iniția nici o altă 
acțiune, se cheamă că am făcut o 
treabă pe jumătate, sau nici măcar 
atît. Trebuie să desfășurăm perma
nent această muncă de convingere* 
să insistăm, să ne adresăm colecti
vului, dar și fiecărui tînăr în parte, 
să urmărim consecvent deplina con
vingere a cetățenilor și să cunoaștem 
în mod real rezultatele acestei acti
vități.

Este, de asemenea, foarte impor
tant să avem în vedere modul în 
care desfășurăm această muncă do 
convingere, complexitatea mijloace
lor și metodelor care pot asigura o 
eficiență crescută propagandei spor
tive. Să folosim. pentru aceasta, 
forme cît mai plăcute, interesante, 
variate — întâlniri cu oameni de ști
ință, simpozioane cu participarea 
sportivilor fruntași, discuții pe tema 
medicale, concursuri, vitrine sau pa
nouri, expoziții de fotografii, opinii 
transmise prin stațiile de amplificare, 
vizionări de filme sau documentare 
sportive și multe asemenea acțiuni.

Nu este însă suficient să desfășu
răm o susținută muncă de convin
gere a oamenilor să practice exerci
țiile fizice și sportul. în aceeași mă
sură trebuie să ne îngrijim să asi
gurăm acestora largi posibilități de 
participare la diferitele activități 
sportive. Este necesar ca, împreună 
cu sindicatele și organizațiile U.T.C., 
asociațiile sportive să acorde toată 
atenția formelor simple, larg acce
sibile de practicare a exercițiilor fi
zice, să organizeze o intensă acti
vitate în domeniul turismului spor
tiv, să amenajeze baze sportive sim
ple, dotate cu material și echipa
ment, care să fie puse la dispoziția 
cetățenilor dornici să facă sport, j

Zilele calde, frumoase, de vară, în
deamnă la drutneție, la mișcare în 
aer liber, la întreceri sportive. Să 
convingem cît mai mulți tineri șî 
vîrstnici să folosească din plin acest 
sezon pentru a practica exercițiile 
fizice și sportul. Ii așteaptă stadioa
nele și terenurile de volei, handbal 
sau baschet, bazinele de înot, cen
trele de sporturi nautice, cabanela 
din vîrful munților. Pretutindeni* 
prietenia cu exercițiul fizic, cu spor
tul, se va transforma curînd într-ua 
plus de sănătate, voioșie, robustețe 
fizică, în zile și săptămîni pline da 
multe și minunate satisfacții. Ce-ar 
fi să încercăm — chiar de azi — să 
descoperim aceste puternice izvoare 
de sănătate și viață ?

DAN GÂRLEȘ1EANU
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UN TITLU - O... SUTA 
DE LEI!

Traian Voronca este un 
bun șahist. Anul trecut el a 
cucerit chiar titlul de cam
pion al regiunii Suceava. O 
performanta pe care a ți
nut cu orice preț (vom ve
dea cît a fost „prețui") s-o 
reediteze. Dar, iată câ a- 
Jtunci cînd se aștepta mai 
puțin, unul din adversari îi 
strică toate socotelile. Au
rel Prandea, din Rădăuți, 
are - după patru ore de 
joc - pozifie de cîștig. 
Conform regulamentului, el 
lasă mutarea în plic și 
pleacă, lăsîr>du-l pe Vo
ronca neconsolat de pier
derea șanselor de a de
veni, din nou, campion al 
regiunii.

Dar Voronca a găsit so
luția pe care zadarnic o 
căutase la masa de joc. Ce 
credeți că i-a dat prin cap?

A țîșnit după adversar, 
l-a găsit și l-a... invitat la 
restaurant. După cîteva pa
hare, Voronca a pus des
chis problema : „Vreau să 
câștig neapărat campiona
tul. Ajuta-mă | N-am să 
uit !" ți i-a strecurat în bu

zunar o hîrtîe de 100 de 
lei (!?).

Prandea, om... milos, a 
luat suta, s-a dus la club, a 
deschis dulapul, a luat pli
cul cu mutările întrerupte 
și a dat altă mutare. Vo
ronca avea, din nou, des
chis drumul spre titlu.

Și, totuși, n-a cîștigat I 
Poate la anul... Ba nu, la 
anul nu se poate. Nici la 
ediția viitoare. Pentru că 
și el, și Prandea, au fost 
suspendați - pe timp de 
doi ani - din activitatea 
competijională. Frumoasă 
„remiză", n-avem ce zice!...

AȘA E Șl LA... LONDRA !

Tn comuna Ciorani, din 
raionul Mizil, peste 1 400 de 
tineri au desfășurat în ul
timii ani o frumoasă activi
tate sportivă. De fiecare 
dată, asociația Spicul a... 
recoltat succese la atletism, 
gimnastică, fotbal, trîntă, 
cucerind numeroase titluri 
sau locuri fruntașe în cam
pionatele raionale sau re
gionale.

Toate bune pînă înfr-o zi, 
cînd pe terenul de sport

construirea uneia început 
brutării I

Nu știm 
se mai găsea alt loc. Știm 
însă că era de datoria Sfa
tului popular să se îngri
jească de repartizarea u- 
nui alt teren pe care cei 
peste 1 400 de tineri ama
tori de sport să-și poată 
continua activitatea.

dacă chiar nu

dioane ca să se facă bru
tării ?

Mai bine lăsati erudi
ția (?!) și citiji Hotărîrea 
care reglementează pro
blema bazelor sportive I 
Hotărîrea pe care - cu 
gîndul la brutăriile Londrei 
- ați încălcat-o, tovarăși 
de la U R.C.C.-Mizil și

In loc de o asemenea, 
decizie, iubitorii sportului 
au primit un original răs
puns : „Ce vreji? habar 
na veți voi, brutării sînt și 
în centrul... Londrei. De 
ce n-am face și noi la 
fel ?"

Foarte bine, dar 
aflat încă edilii din 
ceasta comună că la 
dra nu s-au desființat

n-au 
a-

Lon- 
sta-

de

nedescris a locurilor 
adăugat acum un alt punct 
de atracție : terenul 
sport I

lată, într-adevăr, un 
cru plăcut. La Straja, se 
poate juca - și se joacă 
mai toată ziua — volei și 
chiar fotbal. Cabanierul Pe
tre Aron, un entuziast ama
tor de sport, a rezolvat de 
curînd și problema organi
zării concursurilor de tenis 
de masă.

Multi din oaspeți l-au fe
licitat pentru aceste initia
tive. Facem și noi acelașifive. Facem și 
lucru...

„VACANȚA"

s-a

de

lu

același

la Sfatul popular al comu
nei Ciorani.

Și să ne spuneți și nouă 
cum ați rezolvat cu tere
nul de sport I...

SURPRIZE PLĂCUTE 
LA CABANA STRAJA

înturismului 
în itinerariile 
spre cabana

Pasionafiî
dud deseori 
lor drumul ___
Straja. La frumusețea de

Nu e vorba 
ritaja vacantă 
sau studenților, 
din concediile 
petrecute pe litoral sau la 
cabanele de pe vîrf de 
munte.

La Focșani, vacanța are 
alte sensuri, alte dimensiuni 
și alt conținut. Bineînțeles, 
este vorba de sport..

De cînd a venit vara, 
nu s-a mai organizat a- 
proape nici o competiție 
de volei, atletism, folbal

de
a 

nici 
de

bineme- 
elevilor 
de cea 
odihnă

etc. Nu e un record. El 
aparține boxului. Ultima 
gală - acum un an I

Să fi plecat, oare, în 
vacanță și inițiativa, pasiu
nea și, mai ales, răspun; 
dereq activiștilor sportivi 
din Focșani ? Așa se pare. 
Cu atît mai mult — cu cît 
aflăm, de la coresponden
tul nostru, că terenul de 
fotbal continuă să se afle 
în aceeași stare de degra
dare, că tribuna „smulsă" 
de furtună acum trei ani 
n-a mai fost reconstruită, 
dar că - în schimb - ma
terialele stau aruncate pes
te tot, că bazinul de înot 
a intrat, acum în plin se
zon, în... reparație și dacă 
toate merg’ cum trebuie o 
să se poată înota prin lu
na octombrie. ~ 
găsi amatori...

Ce-ar fi să 
finalul acestei ____
nedorite în sportul focșă- 
nean ?

Dacă s-or

consemnăm
„vacanțe*

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE și 
DAN GÂRLEȘTEANU 
după scrisorile cores
pondenților noștri
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Juniorii și-au desemnat campionii
SNAGOV, 4 (prin telefon). — La capătul a două 

zile de întreceri, vineri seara s-au încheiat finalele 
campionatului republican de canotaj pentru juniori. 
Au participat aproape 250 de juniori mari și mici, 
reprezentînd 20 de cluburi și asociații sportive din 
cinci centre nautice ale tării (București, Timișoara, 
Atad, Tg. Mureș, Cluj). Se poate spune că această 
ediție a marcat un progres net față de cele prece
dente, nu numai din punct de vedere al numărului 
participant!lor ci. mai cu seamă, prin calitatea supe
rioară demonstrată de tinerii vîslași și rameri, și 
aptopierea de valoare dintre ei. Deocamdată, notăm 
pe campionii primei categorii a juniorilor, urmînd 
ca intr-unui din numerele viitoare să comunicăm 
și cîștigătorii de la juniori mici și să facem o serie 
de aprecieri asupra acestei reușite competiții.

JUNIOARE MARI (7S0 m): 4+1 r Metalul Buc. 
(Lidia Bloos, Florina Georgescu, Madeleine Efti- 
inescu, Constanța Voichescu + Ștefania Borisov) 
2:48,9; „ simplu Ioana Tudoran (Dinamo) 6:01,3;

v Universitatea Buo. (Mariana Chermeș, Elena 
Necula, Silvia Speteanu, Ecaterina Conda+Rodica 
Goman) 2:47,0; 2 vîsle Școala sportivă Timișoara 
(Zoe Solomon, Mariana Lemnei) 2:54,1; 8+1 Voința 
Timișoara (Georgeta Chirtu, Constanța Tăbușcă, 
Stela Sternițchi, Iosefina Winer, Ștefania Nedelcu, 
Doina Popa, Georgeta Hristea, Angelica Pascu + 
Hedviga Covaci) 2:43,0; JUNIORI MARI (1 500 m): 
4+1 r Dinamo (M. Călin, Gr. Neicu, G. Radu, A. 
Sandu+G. Bunceanu) 5:13,8; simplu loan Șerban, 
(Metalul Buc.) 5:43,7; 2+1 Steaua (V. Radu. C. 
Georgescu+M. Bogdan) 5:51,7; 2 vîsle G.F.R. Tir 
șoara (M. Borchiu, T. Micolicî) 5:20,3 ■ 8+1 Metalul 
Buc. (C. Ifrim, I. Stoica, G. Cuteanu, D. Baloșiu, 
V. Ioniță, I. Acheaua, S. Voicu, T. Butacu+V. Ma
nea) 4:40,4.

N. MARDAN

rr Valsul" recordurilor continuă
la ștrandul Tineretului

In „£inalele“ juniorilor
Turneul final al juniorilor și-a în

cheiat ieri și etapa a treia. Au mai 
rămas două reuniuni și tricourile de 
eampionî vor fi îmbrăcate de cei mai 
buni juniori ai tării.

Pentru a reflecta obiectiv Caracte
ristica întîlnirilor de pînă acum, să 
dăm grai cifrelor. Din cele 68 goluți 
marcate în cele 9 jocuri de pînă a- 
Cum se constată că realizarea scoru
rilor se bazează pe aruncările libere 
de la 4 m (ea urmare a cumulului 
punctelor de penalizare ■— 104, salt 
a faulturilor grave în zona de poartă 
— 15) De o asemenea manieri, au 

goluri, iar din 
36. Balanța au 
de la Steaua, 
jocuri au mar- 

rest, din acțiuni

Să vorbească cifrele...
nu pot avea explicație (s-au 

astfel 14 ocazii). Aceste

fost înscrise 32 de 
faze de joc numai 
echilibrat-o jucătorii 
care în primele două 
cat 15 goluri. în 
s-an înscris numai 1—2 puncte. Dacă 
ratările în timpul jocului au o oare
care justificare, aruncările libere de

la -1 m 
pierdut 
cîteva cifre dovedesc că juniorii își 
orientează prea mult tactica pe pro
vocarea sau simularea faulturilor 
grave.

Ziua de ieri a fost mult umbrită 
de unele manifestări de indisciplină. 
Cum vor analiza cluburile abaterile 
respective, cînd reprezentanții 
sînt mai mult absenți ?

PROGRESUL—G.S.Ș. 2—2 (0—0, 
1—1, 1—1, 0—0). Rezultat echita
bil. S-au evidențiat autorii golurilor: 
Dumitra și Olac pentru C.S.Ș., Ma
rele și Flrșirotu de la Progresul. Re
gretabil că antrenorul T. Angelescu 
(Prog.) nu respectă regulamentul cu

lor

Campionatul Armatelor Prietene
Boxerii de la Steaua se pre

gătesc asiduu în vederea campio- 
Anulai Armatelor Prietene, care 
se va desfășura la București, în- 
tte 1 și 9 septembrie.

I.a această tradițională întrecere 
ți-au anunțat participarea echipele 
j.SK.A. Moscova, Honved Bu
dapesta, Vorwărts Berlin, Dukla 
Praga o selecționată a Armatei R. 
P. D. Coreene și, bineînțeles, for
mația Steaua.

Valoarea boxerilor care alcătu- 
>e--.i aceste echipe (mulți dintre 
pugil știi respectivi fiind totodată 
și membri ai echipelor reprezen
tative) ne determină să anticipăm 
că turneu) va fi foarte interesant. 
Meciurile vor avea tac în „pot
coava" stadionului Republicii, la 
Limina reflectoarelor.

Antrenorii Chiriac, Spakov și 
Șerbu au prevăzut, în programul 
de pregătire al echipelor lor, cî- 
teva partide de verificare cu for
mații din București și din provin
cie. Prima va avea tac la 20 Au
gust. în lotul echipei Steaua fi
gurează, printre alții, Ciucă, Gru- 
iescu, Gîju, Gorea, Silberman, 
Chivăr și Iancu.

privire la interzicerea indicațiilor în 
timpul jocului.

STEAUA—RAPID 6—3 (1—0,
2—0, 2—2. 1—1). Respecting re
gula derbiurilor, jocul tinerilor bucu- 
reșteni a fost un... pom lăudat. Miza 
mare a partidei (se hotăra cursa pen
tru titlu) i-a determinat pe jucătorii 
ambelor echipe să acționeze nervos, 
obstructionist și cu vociferări pe te
ren. Arbitrul international N. Nico- 
laescu (care a condus autoritar) a 
fost nevoit să-i elimine definitiv din 
joc pe B.izea (R) pentru atitudine ne
cuviincioasă, pe Cozmici (R) și Po
pescu (S) pentru lovirea intenționată 
a adversarului. Juriul campionatului 
a hotărît pe ioc suspendarea primu
lui cu o etapă și a celorlalți cu cîte 
două.

CRIȘUL ORADEA—POLITEHNI
CA CLUJ 4—3 (1-0, 0-0, 1—3, 
2—0). Toți jucătorii au înotat mult, 
dar fără eficacitate. Antrenorul Filip 
(C) s-a „remarcai" și el prin indis
ciplină, fiind prompt eliminat de pc 
bancă de arbitrul C. Mărcii! eseu. Iată 
clasamentul după
1. Steaua
2. Progresul
3. C.S.Ș.
4. Rapid
5. Crișul
6. Politehnica

trei etape :
3 * * *
3
3
3
3
3
C. RADUȚ

o
2
2
1
0
0

0 
o 
o
1
2
3

6
4
4
2
2
0

O adevărată avalanșă de re
corduri și performanțe de bună 
valoare pentru vîrsta și stadiul 
de pregătire al sportivilor a 
marcat cea de a doua zi a „na
ționalelor" de juniori. Cursele, 
una mai frumoasă decît cealaltă, 
au deschis gustul» competitorilor, 
în veșnică întrecere nu numai 
cu adversarii direeți, dar și cu 
acele febrile ale cronometrului. 
în această situație, ne este 
foarte greu să facem o justă se
lecție a celor mai merituoși. 
Totuși, performanța de 1:11,31a 
100 m delfin (nou record de se
nioare și junioare a Georgetei 
Cerbeanu se detașează parcă de 
celelalte rezultate ale zilei. Eleva 
prof. Gh. Dimeca a „mers" ad
mirabil (33,6 la 50 m), dovedind 
o formă excelentă.

Nu mai puțin îmbucurătoare 
au fost și „cronometrele" reali
zate de VI. Belea (63,4 la 100 m 
delfin), la numai două zecimi de 
recordul țării și M. Hohoiu (67,6 
la 100 m spate). La capătul unei 
curse pasionante de 400 m li
ber, Mar a Ilahanu (5:24,6) a câș
tigat clar, dar meritul cel mare 
revine micuței Anca Grova (11 
ani), clasată pe locul IV cu un 
timp excelent pentru vîrsta ei: 
5:29,5. în sfârșit, de subliniat 
victoria la 100 m delfin a lui 
1. Miclăuș, care aduce după 15 
ani primul titlu național de ju
niori orașului Sibiu.

REZULTATE TEHNICE - JUNI
ORI MICI : 400 m liber (b) : 1. 
Rolik (Șc. sp. Timiș.) 4:51,4, 2. 
Cosmescu (Steaua) 4:54,5, 3. C. 
jeu (Steaua) 4:59,6; 400 m liber (f) : 
1. M. Haiianu (Viitorul) 5:24,6, 2. C. Ce- 
hanzuc (Șc. sp. 2) 5:27,1. 3. G. Gonos 
(Medic. Cluj) 5.29,5, 4. A. Groza
(Dinamo) 5:29, 5 — nou rec. fetițe B; 
100 m delfin--------- ----------
Sibiu) 66,7, 
3. E. Aimer 
nou rec. de
1. G. Cerbeanu (CSȘ) 1:11,3 — nou
rec. de senioare șl junioare, 2. M. 
Hahanu (Viitorul) 1:20,0 ; 4X200 m
liber (b) : 1. Steaua 9:23,4 — nou 
record, 2. Șc. sp. 2 9:52,5; 4X200 m 
liber (f) : 1. Șc. sp. Reșița 11:09,2,
2. Șc. sp. 2 11:22,8 ; 100 m spate (b) : 
1. M. Hohoiu (Șc. sp. Reșița) 67,6 — 
nou rec. de copii, 2. D. Turcanu

Georgeta Cerbeanu (15 ani), In 
capătul cursei de 109 m delfin, pe 
care a ciștigat-o în 1:11,3 — nou 
record al tării de senioare și junioare.

F. 
s. 

Hîr-

(b) 1. 1. Miclăuș (Șc. sp.
2. M. Rău (CSȘ) 67,4, 
(Șc. sp. Reșița) 68,4 — 
copii; 100 m delfin (f) :

(Șc. sp. 2) 71.4 : 100 m spate (O *
1. Z. Erdeli (CSM Cluj) 1:15,7, 2. C. 
Kokai (Șc. sp. Cluj) 1:16,6.

JUNIORI MARI — 400 m liber 
1. D, Gheorghe (CSȘ) 4:45,8 — 
rec. juniori mici; 400 m liber .
1. D. Coroiu (Șc. sp. Reșița) 5:19,9,
2. A. Boroș (Medic. Cluj) 5:26,1; 100
m delfin (b) : 1. VI. Belea (Șc. sp. 2)
63,4 — nou record, 2. Al Băin (Șc.
sp. Reșița) G4,3, 3. Al. Deak (Șc. sp. 
Timiș.) 65,8 ; 100 m delfin (f): 1. A. 
Șterner (Steaua) 1:11,9; 4X200 m li
ber (b) : 1. Șc. sp. Timiș. 9:28,0. 2. 
CSM Cluj 9:36,0 ; 4X200 m liber (f) : 
1. Șc. sp. Reșița 10:24,0 — nou re
cord, 2. Șc. sp. 2 10:34,3 (în primul 
schimb E. Schuller 2:30,6 — nou re
cord) ; 100 m spate (b) : 1. Z. Giu- 
rasa (Șc, sp. Reșița) 1:05,0, 2. A. 
Marin (CSS) 1 : 07,6 ; 100 m spate (1): 
1. A Andrei (Șc. sp. Reșița) 1:12,3 
(a. v.).

(b) : 
nou 
(t) :

Patruzeci de halterofili de la Șan
tierele Navale Constanța se strădu
iesc să-și însușească tehnica proce
deelor de „aruncat”, „smuls” și „îm
pins”. Văzîndu-i cu cită atenție as
cultă îndrumările antrenorului Li
sias Ionescu, cîtă ambiție și tenaei-

tale dovedesc în lecțiile de antre
nament, nu poți să nu-i admiri 
pe acești tineri de 15, 16 sau 18 ani. 
Au ei însă cu toții înclinație către 
sportul halterelor ? Cu această în-

perspectivele secției nu datează de 
multă vreme. Trebuie să amintim 
mai întîi că Lisias Ionescu, bucureș- 
tean de origină, n-a ezitat să plece 
la Constanța, atunci cind interesele

Azi, ultima zi Ia concursul
excepțional PRONOEXPBES

(au 
E- 
ca 
de

Tragerea are loc mrine la Eforie Sud la ora 18

întreaga țară 
pentru con- 
Pronoexpres

Azi se închide în 
vînzarea biletelor 
Cursul excepțional 
din 6 august, la care se atri
buie autoturisme în număr ne
limitat Vă reamintim că pentru 
acest concurs sînt rezervate au
toturisme „Renault 16", .,Skoda 
1000 „Fiat 850“ și „Tra
bant 601".

Prin tragere la sorți se atri- 
■ buie 10 autoturisme :

V. Lokomotiv Sofia —Beroe 
St. Zagora

VI. Spartak Plovdiv — Botev 
Burgas

VII. Sliven — Botev Vrața
VIII. Salgotarjan — Ferencvaros 

Tatabanya—Uj pești Dozsa 
Gyor — Csepel 
Pecs — Dunaujvaros

XII. Diosgyor — Kornlo
XIII. Vasas — Eger

IX.
X.

XI.

2 „Renau.lt
16". 2 „Fiat 1300“, 2 „Skoda
1000 M.B.“, 2 „Fiat 850 “ și 2
,,Trabant 601“.

Tragerea va avea loc mîine
după amiază, la ora 18. la E-
forie Sud.

Se efectuează 10 extrageri de
câte 9 numere din 49 fiecare,
în 4 faze; în total se extrag
90 numere.

ATRIBUIREA „CUPEI 
LOTO-PRONOSPORT"

Participarea se face pe unul 
din cele 4 feluri 
valori diferite : N 
de 18 lei, B de 9 
3 lei.

Biletele seria N 
asigură participarea 
cele 10 extrageri.

de bilete 
de 30
led si

lei, 
A

de 
M 
de

de 30 
la

vălei 
toate

Mîine dimineață, pe stadionul 
Gdulești, cu prilejul meciului a- 
niiaal Rapid — F. C. Argeșul, 
va avea loc festivitatea atribuirii 
„Cupei Loto Pronosport", care a 
fost obținută de formația noastră 
campioană — Rapid București. 
Totodată se vor atribui și pre
miile oferite de Loto-Pronosport 
pentru cîștigarea titlului de cam
pioană.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 30 DIN 30 IULIE 1967

trebare ne-am adresat antrenorului 
L. Ionescu...

Fostul recordman național este 
convins că din cei 40 de tineri care 
participa cu regularitate la antrena
mente va reuși să „ridice" cîteva e- 
lemente de mare valoare. Nu a ezi
tat să ne dea chiar cîteva nume : 
Gheorghe Ion (18 ani, „copia fidelă" 
a lui Fiți Balaș. După patru luni 
de pregătire a izbutit să împingă 85 
kg., să smulgă 80 și să arunce 
110), Doru Spînu (17 ani) și Ion Ha- 
bot (16).

Pe ce considerente și-a clădit op
timismul antrenorul L. Ionescu ? In 
primul rînd, pe marea pasiune ma
nifestată de cei 40 pentru haltere; 
în al doilea rînd a avut în vedere 
dezvoltarea lor fizică — într-adevăr 
promițătoare — iar în al treilea 
rînd a ținut seamă de condițiile 
de pregătire, excelente, oferite în 
prezent în noua sală a clubului 
Farul.

Dar încrederea antrenorului în

sportului său preferat au cerut-o. 
Aci a avut insă imediat prima dezi
luzie. N-avea unde să-i pregătească 
pe tinerii dornici să intre în tainele 
acestui sport. Și cit de mult dorea 
să aibă o sală 1 înapoi, însă, nu mai 
putea da. A bătut pe la multe 
uși, a explicat foloasele practicării 
halterelor pentru dezvoltarea armo
nioasă a organismului. In cele din 
urmă, inimosul antrenor a reușit să 
obțină „ceva" : un vestiar sub tribu
na stadionului „1 Mai". Mic, neîn
călzit. dar aceste greutăți nu l-au 
dezarmat. Știa, din proprie experi
ență că orice început este greu. Sin
gurele materiale pe care le avea la 
dispoziție erau patru haltere, care, 
în fiecare după-amiază treceau din 
mînă în mînă.

încet, încet, secția s-a pus pe pi
cioare. Primii sportivi au început să 
bată la porțile consacrării : Ștefan 
Leța a fost chemat în Iotul olim
pic, iar Vasile Tudor activează acum

la clubul Steaua. Dar, ca să te lupți 
cu actualele recorduri, ca să desfă- 
șori o muncă de calitate, într-un cu- 
vînt ca să te afirmi, sînt necesare 
— să recunoaștem — condiții supe
rioare de pregătire- Iar acestea 
s-au creat abia acum. Sala de antre
nament este curată, spațioasă 
fost montate patru podiumuri), 
xistă, deci, condiții mai bune 
oricînd, pentru ca din cei 40
tineri să se ridice, în anii viitori, 
halterofili de valoare.

Urmărind o lecție de antrenament, 
ne-a atras atenția seriozitatea cu 
care halterofilii își notează zilnic în 
fișa personală date referitoare la 
greutate, puls, numărul orelor de 
somn etc. Toate acestea îi permit 
antrenorului Lisias Ionescu să facă 
observații asupra stării de antrena
ment a elevilor săi, pe care le folo
sește apoi la întocmirea planurilor 
pentru lecțiile viitoare.

★

Lisias Ionescu este optimist, la 
fel ca și „elevii” săi. Să sperăm că 
halterofilii din Constanța ne vor 
da în curind prilejul să le consem
năm primele succese de prestigiu...

K. CALARAȘANU

Concursul Pronosport din 13 
August

In numărul trecut am publi
cat programul concursului; Pro
nosport. nr. 31 din 6 august. 
Dăm acum programul concursu
lui următor — concursul nr. 32 
din 13 august 1967.

I. U.T.A.
II.

Premiul excepțional : 1 variantă a 
75 000 lei (1 autoturism Renault 16 
plus 3 500 lei) ; categoria a n-a : 4 a 
13.012 lei ; categoria a IlI-a : 98,5 a 
374 lei.

Report categoria I : 43 373 lei.
Premiul excepțional a revenit par

ticipantului Pîrvu Nicolae din Bucu
rești.

Plata premiilor de la acest con
curs va Începe in Capitală de marți 
8 august a.c., iar în țară începînd de 
vineri 11 august a.c. timp de 45 ’

LOTO

• FOTBAL. Teren Timpuri Noi, 
namo Victoria — Flacăra roșie.

• ÎNOT. Ștrandul Tineretului, 
18,30 : campionatele republicane de

• POLO. Bazinul Dinamo, ora 16,30 : campio
natul republican de polo-juniori.

ora 16 : Di-

ora 9,30 și 
juniori.

DIN 4 AUGUST 1967

zile.

III.

Fenerbahce
Cerno More Vama — 
T.S.K.A. Sofia
Spartak Pleven — Slavia 
Sofia
Dobrudja Tolbuhin —
Spartak Sofia

7 1 73 4
Fond de
Tragerea ________ . _ ____

vineri. 11 august 1967 la Constanța.

13 36 9 47 22 17 90 
premii : 784 953 lei. 
următoare va avea

79

loc

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

• FOTBAL. Stadionul Ciulești, ora 8,15 :
Rapid C.F. —- F.C. Argeșul Pitești (rezerve), ora 
10: Rapid — F. C. Argeșul ; stadionul Re-

ERGEM?
publicii, ora 20 : Steaua—Ț.S.K.A, Cerveno Zna- 
me Sofia ; ora 17,45 : IDEB—Arte Grafice (Gupa 
României); teren Timpuri Noi, ora 9 : 1PROFIL 
—TAROM, ora 11 : Sudorul — Metaloglobus 
(baraj pentru promovarea în categoria I a orașu
lui București).

• ÎNOT. Ștrandul Tineretului, orele 9,30 și 
17 : campionatele republicane de juniori.

• POLO. Bazinul Dinamo, ora 9,30 : campiona
tul republican de polo-juniori. Bazinul Dinamo, 
ora 12,30 : Dinamo—Mureșul Tg. Mureș (categ. 
A); Ștrandul Tineretului, ora 11,80 : Steaua — 
Ind. Jînei Timișoara (categ. A) și Rapid — I.C.F. 
(categ. A).

• MOTO. Traseul Pantelimon, de la ora 10: 
..Motocrosul Balcanic".

%25e2%2580%259eRenau.lt


FOTBAL
Mîine seară, pe stadionul Republicii

Steaua—T.S.K.A. Cerveno /name Sofia
Sezonul internațional de toamnă se deschide cu o paitidă 

de mare atracție, Steaua întilnind, mîine seară pe stadionul 
Republicii, începînd de la ora 20,00, cunoscuta formație sofiotă 
T.S.K.A. Cerveno Zname.

Oaspeții și-au anunțat sosirea pentru mîine dimineață, dis
tanța Sofia — București însemnînd o agreabilă jumătate de oră 
de zbor. O telegramă sosită din capitala țării vecine ne furni
zează amănunte în legătură cu Iotul ce va face deplasarea la 
București: portari: BONCEV și IORDANOV — maeștri ai spor
tului ; jucători de cîmp : KOLEV, GAGANELOV — maeștri eme- 
riți ai sportului ; VASILIEV, MARINCEV, STANKOV, PENEV, 
NIKODIMOV si IAKIMOV — maeștri ai sportului ; MARASLIEV, 
BONEV, HARALANOV, GHEORGHIFV si ATANASOV. Antre
norii echipei: ORMANDJ1EV și KOVACEV.

„Unsprezecele" ce va fi aliniat duminică seara va fi stabilit 
după sosirea la București. Oricum ar fi alcătuită formația, ea va 
cuprinde nume sonore în fotbalul bulgar. T.S.K.A. Cerveno 
Zname, în actuala sa componență, a obținut o serie de rezul
tate meritorii. Să amintim acele 4—1 cu Olimpiakos (Grecia), 
4—2 cu Borussia Dortmund, 4—0 cu Gornik Zabrze (Polonia) și 
mult discutatele egalități din intilnirite, din semifinalele „C.C.E.", 
eu Inlernazionale Milano.

Steaua și-a continuat pregătirile, Ia București, după meciu
rile de duminică și marți. Antrenorul ȘTEFAN COVACI ne-a 
anunțat că va începe jocul cu T.S.K.A. Cerveno Zname, cu for
mația prezentă, pe teren, în prima repriză a partidei cu Dinamo 
București. Iat-o: HAIDU — SATMAREANU, JENEI, D. NICO- 
LAE, HĂLMAGEANU
VOINEA, SOO, MANEA. Rezerve : SUCIU, CHIRU. TĂTARII II, 
SORIN AVRAM.

NEGREA, D. POPESCU — PANTEA,
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MICRO ANCHETA NOASTRĂ

LA ORA 17, ÎN ÎMPREJURIMILE STADIONULUI DIN TIMIȘOARA
De cite ori mă îndrept 

spre stadionul „1 Mai", 
la antrenamentele echipei 
Politehnica, privirea îmi 
este atrasă de un număr 
mare de tineri care joacă 
fotbal pe asfaltul din ju
rul stadionului sau pe te
renurile din apropiere.

De la început', trebuie 
să vă spunem că lupta se 
duce pentru ocuparea u- 
nei porțiuni de teren. După 
ce echipele au intrat în 
posesia lui, tinerii încep 
partidele. Uneori, această 
joacă durează cîteva ore 
în șir (între 16,30—20,30), 
cu mici întreruperi.

Dar să vedem cine sînt 
fotbaliștii? Sînt tineri ve
ni ți din toate colțurile ță
rii (Oltenia, Suceava, Ma
ramureș, 
locuiesc 

T.R.C.B. 
dur nr. 
duiește 
tineri între 18—22 de ani 
majoritatea absolvenți ai 
școlilor profesionale. Pen
tru „joaca" zilnică ei au 
adunat' bani și și-au cum
părat mingi de fotbal, lată 
și părerile lor:

ca și fn 
ocupe ci-

(22 de
,Noi am

Il

Crișana etc.) și 
în căminul 

din str. Truba- 
18. Căminul găz- 
aproximativ 200

zat un campionat al șan
tierului".

Ne-au mai împărtășit 
părerile și alții: Gbeorghe 
Bătan. Gavrilă Pușcaș
Constantin Vatu, Mihai 
Aitfatcr et'c.

Cartierul Elisabctin din 
Timișoara a avut o tra
diție în această direcție. 
De aici s-au ridicat mulți 
jucători de fotbal. Spunem 
a avut, pentru că acum 
nimeni nu se mai ocupă 
de copiii și tineretul din 
cartier, lată ce ne decla
ră laborantul Vasile Bur- 
tic de la Facultatea de 
construcții: „Locuiesc în 
acest eaiticr (str Eroilor 
nr. 26) și copiii de aici 
au avut întotdeauna dra
goste pentru fotbal Au a- 
vut echipele lor. De apro-

MIIIA1 FRISTERCU (19 
ani, electrician) : „Ne-am 
bucurat cind am partici
pat — din inițiativa Co
mitetului orășenesc U.T.C. 
— la „Cupa Constructo
rul". Am vrea 
continuare să se 
neva de noi".

ION MEDAR 
ani, parclietar) :
aranjat .puțin terenul, dar 
nu avem voie să instalăm 
porți de joc. Păcat cS 
n-avem echipament. A- 
tunci, întrecerile noastre ar 
fi și mai frumoase".

GHEORGIIE POPESCU 
(19 ani, zidar) : „Aș pro
pune să ni se dea posi
bilitatea de a împrumuta 
echipament pe 
sumă de bani de la o a- 
sociație sportivă, pentru 
că vă spunem, sincer tare ximativ trei ani însă, ni

meni nu se interesează de 
ei. Din contră, cînd încep 
să se joace între 
majoritatea locatarilor 
gonesc. Intr-un 
copiii n-au unde 
fotbal".

Virgil Șerban, 
la Inspecția sanitară 
stat, care locuiește în a-

o anumită

ne place fotbalul. Pentru 
noi. dup? orele de lucru, 
fotbalul reprezintă singu
ra preocupare".

ION BRINDAN (18 ani, 
zugrav) : „La căminul nos
tru se pot forma cel pu
țin șase echipe. De aceea, 
aș propune să fie organi-

blocuri 
îi 

cuvînt, 
să joace

salariat 
de

cest cartier, ne-a spus : 
„De ani de zile urmăresc 
copiii care joacă fotbal, 
nu numai pe cei din car
tierul nostru, dar și din 
altele. Numărul lor scade 
fiindcă nimeni nu se in
teresează să le creeze locuri 
de joacă. Nu se dă im
portanță creșterii micilor 
fotbaliști. Și ne mai între
băm unde ne sînt jucăto
rii de fotbal, 
avem echipă 
A.

în loc de 
micro-aiTchcta

— Am dori să aflăm și 
părerea organizațiilor spor
tive din Timișoara si în
deosebi a Sfatului 
oraș Timișoara in 
spațiilor de sport 
copii și tineret;

— Oare nu se 
organiza un campionat al 
șantierului de către aso
ciația sportivă Construc
torul, unde să fie asigurat 

și echipamentul necesar 
pentru tinerii muncitori ai 
căminului sus

de ce nu 
în categoria

concluzii la 
noastră :

popular 
privința 

pentru

poate

menționai ?

P.
coresp

ARCAN 
principal

ARGEȘUL" !

IM AFLAI, VA INFORMAM
,.F. C 

Pitești _a J>nmît_Dinamo 
denumire .
ȘUI. Hotărîrea de modificare 
a denumirii a fost luată avîn- 
du-se în vedere tradițiile lo-

cale și dorința manifestată în 
repetate rînduri de amatorii 
de fotbal din regiune.

Așadar, începînd de azi — 
F. C. ARGEȘUL PITEȘTI!

„TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE"

. . - O
noua : F. C. ARGE-

se 
a 
a 

în 
dis-

Dupâ cum 
știe, anual, în 
doua jumătate 
lunii august, 
Bulgaria se
pută un turneu in
ternațional de ju
niori. Începînd 
din această toam
nă competiția este 
deschisă speranțe
lor olimpice. Vor

CONSTANTIN,

avea drept de 
participare tinerii 
născuți după 1 sep
tembrie 1949. Tur
neul, care va a- 
vea loc în peri
oada 25 august — 
3 septembrie, se 
va disputa în o- 
rașele Sofia, Plov
div, Pernik, Pa- 
zargic, Pieven, 
Vrața etc. Parti-

IND1SPONIBIL

capa, in afara 
chipei țării gazda, 
lormațiile Româ
niei, Ungariei, R. 
D. Germane, Polo
niei, Uniunii So
vietice, Cehoslo
vaciei și Iugosla
viei. Cele 
chipe vor 
părțite în 
grupe.

opt e- 
fi îm-

două
— Voi, fotbaliștii, aii început să purtufi perciuni, fi ciocul cine îl poarta ?
— Ca de obicei, voi spectatorii! Desen de Neagu Rădulescu

Numărăm anii,
sau apreciem jocul ?

(Urmare din pag. I)

1 un 
voi pulea, 

să de-

pionaful trecut mi-a ridicat 
semn de
oare, ca

NE-A VIZITAT SEARA I

I
La antrenamentul efectuat 

joi de Steaua în vederea par
tidei de duminică, cu Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname Sofia, Con
stantin s-a accidentat și nu

rniine. 
ca el 

în

va juca în meciul de 
Este mai mult ca sigur 
să-și reia locul în echipă 
prima etapă a campionatului.

Desigur că cititorii noștri 
își amintesc de faimosul por
tar al reprezentativei Iugo
slaviei și al echipei continen
tului, Beara. El ne-a vizitat

curînd, cu prilejul turneu- 
echipei olandeze F. C.

de
lui
Sittardia, al cărui antrenor este 
de doi ani.

[
I

H

CE AVEM DE FĂCUT?
I
I
i

Ca unul care mai bine de 20 de ani mi-am 
dedicat în întregime timpul liber sportului cu 
balonul rotund în calitate de arbitru, 
să-mi spun părerea în legătură cu 
lățile de 
jului din

Primul 
luăm de 
domeniu ... 
adapta la noi. Dacă nu ne pricepem să facem 
singuri acest lucru, va trebui să aducem din 
străinătate tehnicieni de înaltă valoare. Cui 
ar vrea să mă contrazică, i-aș răspunde doar 
că țări care bateau pasul pe loc la unele 
sporturi, așa cum facem — —— 
de fotbal, nu s-au sfiit 
antrenori buni, cu care 
Așa trebuie să facem și

Este nevoie de multă

fotbalului și

aș vrea 
posibili- 
arbitra-

să vedem că 
de fotbal fac 
și progresivă.

redresare ale 
țara noastră, 
lucru care ar 
la cei ce ne-au întrecut în acest 
lot ceea ce ei au bun și se poate

trebui făcut este să

noi acum în materie 
să ia din România 

au redresat situația, 
noi.

___ _______ ___ ______  muncă în pregătirea 
și perfecționarea măiestriei sportive a jucă
torilor, în creșterea și formarea noilor gene
rații de fotbaliști, care să-i poată înlocui 
oricînd pe cei depășiți de vîrstă sau ieșiți 
din activitatea competitională. Va trebui să 
avem jucători cu care să putem forma la 
nevoie 2—3 echipe naționale, toate de mare 
valoare, nu să ajungem în situația ca în 
preajma unei confruntări internaționale să 
căutăm o extremă stingă în toată țara.

Și ne mai trebuie ceva : să luptăm din răs
puteri, cu totii, să schimbăm mentalitatea 
greșită a unor jucători, antrenori, spectatori 
și... arbitri, punîndu-se accent pe creșterea ca
lității jocului. Din nefericire, mai ales în pro
vincie, goana după rezultate imediate în detri
mentul calității jocului preocupă atît conduce
rile unor cluburi, cît și pe antrenorii, jucătorii 
șl spectatorii respectivi. Cred că una din cau
zele rămînerii noastre în urmă la fotbal tre
buie căutată și în concepția că echipa gazdă 
trebuie să cîștige cu orice preț. Nu con
tează cum, cinstit sau necinstit, prin bruta
lități care duc la scoaterea din luptă a 
adversarului, prin încercări de intimidare a 
echipei adverse sau a arbitrilor. Atita vreme 
cît dăinuie astfel de metehne nu vom avea 
fotbal de calitate. Vom bate pasul pe Ioc 
mult și bine.

Și tot ne mai trebuie ceva : 
la antrenamente jucătorii noștri 
o pregătire metodică, temeinică 
Că ei se dăruiesc total pregătirii și jocului 
de fotbal, că ei înșiși și spectatorii văd de 
la etapă la etapă o netă creștere a valorii 
lor, că ei devin artiști ai balonului. Nici un 
mare jucător al lumii, fie el Pele sau Gar- 
rincha. Di Stefano sau Mathews, iar la noi 
Baratky, Dobai, Cotormani. David, Apolzan 
sau Voinescu, nu au ajuns celebrități fot
balistice — bineînțeles avînd și talent — decît 
prin muncă multă, prin ore nesiirșite și zile 
în șir de pregătire pe stadion. Or, să recu
noaștem cinstit, așa ceva nu se mai iace la 
noi cam de mult.

în sfîrșit, tot ne mal trebuie ceva: sînt 
necesare ca în oricare alt domeniu schimburi 
de experiențe periodice cu marii tehnicieni 
ai fotbalului din 
străinătate a unor 
cători ai tainelor 
țină tot ceea 
anumită etapă

Ca să poată obține rezultatele scontate, 
noul colegiu de arbitri va trebui să fie ajutat 
de un larg activ de arbitri-observatori, selec
ționați numai dintre foștii arbitii și școlarizați 
după o programă uniformă în toată (ara. Nu
mai așa se vor putea cuprinde toate jocurile 
divizionare și vor pulea fi văzuti la treabă 
toți arbitrii.

MARI ARBITRI AR PUTEA AJUNGE NUMAI 
FOȘTI JUCĂTORI DE „A" ȘI ,.B" ?

PENTRU

I
I
I

lume, prin deplasări în 
oameni competenți, cunos- 
iotbalului, capabili să re- 

oeste esențial și dominăce
in concepția acestui joc.

RIDICAREA CALITĂȚII 
ARBITRAJELOR

O primă problemă care trebuie rezolvată 
în acest domeniu este acum reciștigarea în
crederii arbitrilor în forul lor conducător, — 
in Colegiul central — în care toți să vadă 
în adevăr un organ competent, muncitor și 
obiectiv. Spre a înlătura orice suspiciune fn 
materie de delegări Ia jocuri, consider ca 
indicată formarea acestui colegiu din foști 
arbitri, oameni care nu mai conduc jocuri 
republicane. Iar aceștia vor trebui promovați 
arbitri competenți, curajoși și cinstiți, indife
rent că sînt tineri sau mai vîrstnici, că sînt 
din Capitală sau din provincie, că au jucat 
mai mult sau mai puțin fotbal. Vor trebui 
susținuți și delegați acei arbitri care, cu orice 
risc, împiedică vicierea rezultatelor de pe te
ren, nu admit învingerea prin mijloace inco
recte a celui mai bine pregătit de către cel 
mai slab pregătit, cum s-a întimplat de atî- 
tea ori.

In principiu da, dar... legile au și ele ex
cepțiile lor. Și în materie de arbitraj la 
fotbal se pare că excepțiile infirmă regula mai 
mult ca în oricare alt domeniu. Vreau să 
spun că* NU ESTE SUFICIENT să fi fost un 
mare jucător de fotbal ca să fii și un exce
lent arbitru. Nu știu cîți foști mari jucători 
la noi în țară au ajuns și buni arbitri. Cred 
că se pot număra pe degetele unei singure 

preamîini, dacă nu cumva și asta este 
mult. Dar am văzut modești jucători deve
nind mari arbitri. Aici nu este vorba de a 
pune în aplicare calitățile de jucător, ci de 
a poseda aptitudini, calități, cu un cuvînt 
talent, pentru această exlraprofesiune atît de 
delicată. Or, acest 
foștii mari jucători, 
medie sau modestă.
Cît și ceilalți să fie 
lități. Deci, nu trebuie să se abordeze stereo
tip problema : școlarizăm pe foștii jucători 
din A și B în materie de regulament și cu 
asta am rezolvat problema formării lotului 
de arbitri din țară.

în concluzie, atît în materie de ridicare a 
fotbalului cît și a arbitrajului situația este 
rezolvabilă. Nimic nu este imposibil în aceste 
domenii. Sperăm că noile organe recent 
alese la conducerea F.R.F. să ia din tot ce 
s-a spus și scris pînă acum propunerile cele 
mai judicioase și, punîndu-le în aplicare, să 
aducă fotbalul nostru la nivelul condițiilor 
existente, al cerințelor sutelor de mii de 
iubitori ai acestui sport.

dr. N. CHELEMEN
— arbitru —

talent îl pot avea atît 
cît și cei de valoare 

Totul este ca atit unii 
înzestrați cu aceste ca-
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întrebare : 
------ — la vîrsfa lui 
monstrez același lucru ?

ION MOTROC : „Nae acționa 
în adîncime și prin asta era deo
sebit de periculos. Avea arta de 
a alege drumul cel mai ascuns 
spre poartă. Oaidă era singurul 
jucător progresist care creo pa
nică în apărarea adversă. Au re
nunțat, inexplicabil, la cel mai 
incisiv atacant al lor"

...Și, totuși, trebuie că există o 
rațiune. Am găsit-o... exprimată 
la club : „Am pus mîna pe o 
extremă rară ; o să facă furori, 
în plus, întinerim lotul Intră in 
vederile noastre de perspectivă*. 
Valoroasa achiziție are o carte de 
vizită de invidiat : „23 de ani și, 
pînă în prezent, legitimări la 7 
cluburi” (se cheamă Banul Tare 
nu-mi vine să cred că o să-l a- 
puce așa, subit, amorul de al op
tulea. Și, sărmanul Nae. care a 
împins cu o sîrguință de gospo
dar, timp de 11 ani, roatele echi
pei sale...

Să nu fim înțeleși greșit : să se 
creadă cumva că punem bariere 
tinereții, de dragul „Darfumurilor 
ontice". (Deși tot flori.e ae toam
nă au partumurile cele mai pu
ternice). Tinerețea trebuie, însă, 
să facă mai întîi ucenicie, să se 
rodeze lîngă maeștri, să fie ve
rificată serios și numai atunci 
cînd ne dă niște certitudini s-o 
investim cu puteri depiine. Dar 
așa, să lăsăm pasărea din mină 
pentru... E cam hazardant, nu ? 1

Pînă începe campionatul mai 
este, totuși, ceva timp. Poate se 
mai revizuiesc concepțiile ! Să 
nu regretam mai tîrziu, cînd vom 
coborî pe povîrniș. Degeaba o 
să mai lamentăm atunci și o să-l 
invocăm pe Villon cu „...Dar unde 
sînt zăpezile de altădată".

★
P. S. Două cuvinte despre arta 

despărțirilor (dacă, volens nolens, 
trebuie să vorbim despre despăr
țire) ,- despre felul cum știm să 
ne luăm adio și să le mulțumim 
acelora care au slujit cu pasiune 
ani de-a rîndul acest sport.

Ce facem noi să ie îndulcim 
clipa amară a despărțirii ? 1 Fa
cem I... Propunem meciuri de 
adio; jocuri în care vedeta să 
fie sărbătorită, aclamată. Pe 
Mathews și Di Stefano i-au săr-, 
bătorif selecționate ale lumii, ia 
„renunțarea" lui Turgay au jucat 
și românii Pîrcălab și Nunweiller 
III. Noi păstrăm proporțiile : ce
rem un meci pe „Republicii" în
tre două echipe de club. Dar îl 
vrem ; astăzi. Pentru că dacă se 
duce AZI și mai trece și MÎINE 
(experiența lui Apolzan, Voines
cu, Macri, Ozon, Nae Georges
cu), POIMÎINE zicem : „fosta-i 
lele cît ai fost și... mai lasă-ne în ■ 
pace I*

N. M.



DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
LA CONFERINȚA PE ȚARĂ

GH. PRICOP
președintele Federației române de oină

Istoricește vorbind, oină este pri
miți dintre jocurile sportive de tnasă 
din România. Documente și cronici 
prăfuite de timpuri amintesc de 
practicarea acestui joc, pe meleagu
rile noastre cu multe secole în 

armă.
Prefacerile socia l-economice din 

anii puterii populare au făcut ca 
și oină — tradițional sport româ
nesc —- să capete o puternică pre
țuire, organizîndu-se campionate re
publicane,. școlare, regionale, orășe
nești și locale. în satele și comune
le noastre, din inițiativa unor învă
țători și neobosiți activiști obștești, 
s-au pus bazele multor echipe și ast
fel tradiția populară a reintrat în ac
tualitate.

Datorită instrucțiunilor Ministeru
lui Învățăniîntului și Consiliului Ge
neral al DCFS, date în anul trecut, 
care recomandau profesorilor pro
nto \arca in cadrul activității spor
tive extrașcolare a jocului de oină, 
în multe școli s-a pornit la treabă. 
Fină aici totul e bine la prima ve
dere. Din păcate, însă, măsurile men
ționate s-au rezumat la inițiative lo
cale și nu la acțiuni generale. Ana
lizând condițiile ce le avem, consi
derăm că se poate face mai mult 
pentru ca acest sport atletic, care 
dezvoltă multilateral mușchii, curajul, 
înde ruina rea și agerimea să ia am
ploare în școlile de toate gradele. 
Pentru aceasta trebuie însă ca în
ființarea și pregătirea echipelor de 
oină să intre în slera de preocupare 
a fiecărui cadru didactic, asemenea 
unei materii de studiu. Consideram

că absolvenții institutelor pedagogice 
și ai Institutului de cultură fizică 
trebuie să-și însușească temeinic cu
noștințele legate de practicarea spor
tului nostru național, în așa fel in
cit ei să poală învăța pe elevi jocul 
la nivelul cerințelor actuale.

După ce vorbitorul a arătat că oină 
se poate practica fără investiții mari 
în echipament și terenuri de joc, a 
continuat: Cu îngăduința dv. aș vrea 
să mai arăt un aspect, din păcate 
negativ, pentru dezvoltarea sportului 
nostru național. Este vorba de modul 
cum presa noastră de specialitate 
sprijină dezvoltarea acestei ramuri 
sportive. Pentru noi. oglindirea acti
vității de oină în ziarul „Sportul 
popular“ a fost întotdeauna o pro
blemă dintre cele mai grele. A tre
buit să intervenim sub diferite forme 
pentru a ni se publica măcar rezul
tatele, fără să mai vorbim de dife
rite articole pe probleme, necesare 
în procesul de instruire din cadrul 
secțiilor Anul acesta nu a apărut ni
mic despre fazele primare din cam
pionatul republican sau despre cons
fătuirea regională cu corpul didactic, 
antrenorii și arbitrii.

în închiere, vorbitorul a spus : 
Lucrările Conferinței noastre și în 
special îndrumările cuprinse în Salu
tul C.C. al P.C.R. și Consiliului de 
Miniștri au menirea să ducă ia stră
lucirea sportului românesc. îmi ex
prim convingerea că, la conferința 
viitoare, se va vorbi de la această 
tribună cu mai multă pasiune na 
numai despre celelalte sporturi, ci și 
despre jocul nostru național, oină.

ION EERENCZ
președintele Consiliului raional pentru educație fizică și sport

Miercurea Ciut

In eaviniul meu aș vrea si mă 
refer la- unele probleme legale de 
activitatea in domeniul hocheiului 
pe gheată, care în raionul noatru 
este unul din cele mai îndrSgite 
•porturi.

An de an. echipele de seniori ale 
asociațiilor sportive Recolta, Avîn- 
rul. Progresul și Voința din orașul 
Miercurea Ciuc au concurat în pri
ma categorie iar echipele de juniori 
ale acestor asociații sportive au par
ticipat, cu succes, la toate corupe
rii iile și confruntările pe plan na
țional,

flerultatele bune obținute se expli
cit 'rin faptul că în M. Ciuc a exis
tat și există și în prezent u» mare 
număr de juniori din cadrul cărora 
s-a putui completa ta permanență 
efectivul echipelor de seniori Ca 
anuare, orașul nostru a putut da 
echipelor din întreaga țară și lotului 
Sațional zeci de jucători de valoare 
internațională.

Cînd afirm acest lutru mă gut- 
desc la faptul că, dacă ta fiecare 
oraș capitală de raion s-ar crea o 
tradiție pentru anumițc sporturi a- 
eea-ta ar putea constitui un factor de 
marc importanță în lărgirea barei
de masă a sportului de performanță 
și in pregătirea de clemente pen
tru loturile reprezentative ale tării.

In momentul de fată, însă, din
lipsa unor condiții materiale, hocheiul 
din Miercurea Ciuc nu mai poate

(ine pasul cu hocheiul prestat de ce
lelalte echipe din Capitală, cărora 
le sînt asigurate condiții multila
terale de pregătire.

Ridicînd această problemă mă 
gîndesc că soluția cea mai bună 
in vederea dezvoltării sporturilor tra
diționale din diferite orașe este or
ganizarea unor cluburi în care să se 
asigure, cu sprijin central și în 
special local, condiții de instruire 
a sportivilor la nivelul cerințelor 
mondiale. în acest sens, Federația 
română de hochei ar trebui să a- 
corde un sprijin material mai sub
stanțial dezvoltării și îmbunătățirii 
activității hocheistice din raionul 
nostru.

Pentru asigurarea ridicării de noi 
elemente talentate, în anul acesta 
am organizat, cu sprijinul Comitetu
lui raional U.T.C. și al Secției de 
învățămînt, campionatul școlilor de 
!J ani, campionatul liceelor și un 
camjrionat de copii, acțiuni care 
s-au bucurat de o mare simpatie 
din partea cetățenilor orașului și a 
organelor locale.

Noi ne angajăm că vom ridica ni
velul activității hocheistice pe o 
treaptă și mai înaltă, vom lărgi baza 
de masă a acestei ramuri de sport 
și vom da lotului național elemente 
bine pregătite, care să ridice ho
cheiul românesc pe culmi tot mai 
înalte.

CUMPĂRĂM
Mă aflam tn gara Sibiu. 

Priveam locomotiva lilipu
tană care urma să remor
cheze trenuiețul Sibiu — 
Agnita (linie îngustă), 
cînd am auzit o discuție 
ciudată :

— Vinde-ne-o bade Gheor- 
ghe. Zău că avem tre
buință de ea. Șl plătim 
cît cert, cu sîntem în su
ferință t

— Cum să o vînd ? O 
am pe inventar. Și-apoi, 
eu pe ce o sa mai lucres ? 
Dar fochistul 7

— Cazanul nu ne tre
buie. Nici plstoanete, nici 
cabina. Ti le dăm gratis 
înapoi; bade Gheorghe. 
Vei fi in ciștig

M-am întors spre cel 
care vorbeau. Mecanicul 
locomotivei îșl ștergea 
mîlnile de ulei; înconju
rat de un grup de tineri 
masivi care-1 asaltau cu 
cererea lor.

— Nu vă supărațl, ara 
zis eu. De ce aveți ne
voie de o locomotivă ? 
Vreți să vă faceți o cale 
ferată, să vă jucați cu

Din nou despre problemele baschetului nostru
Am urmărit atent ultima ediție 

a campionatului mondial și, mai 
ales, clasamentul final în care 
Iugoslavia și Polonia au ocupat 
locurile II, și respectiv V. Aceasta 
m-a făcut să mă întreb ce se 
îrrtîmplă cu baschetul românesc, 
a cărei reprezentativă învingea, 
cu zece ani în urmă, aceste echipe, 
in timp ce astăzi nici măcar teo
retic nu ne putem gîndi la o vic
torie asupra lor. Care sînt cauzele 
care au făcut ca baschetul nos
tru să scadă atît de mult din 
punct de vedere valoric ?

Ca unul dintre tehnicienii care 
au avut ocazia să vadă și să dis
cute mult cu antrenori fruntași 
din diferite țări, am datoria.să-mi 
exprim și în scris punctele de ve
dere.

Pînă în 1957, an în care bas
chetul românesc a obținut cele mai 
bune rezultate, aveam 4—5 echi
pe care se luptau pentru titlul de 
campioană, iar rezultatul întîl- 
nirilor directe era întotdeauna in
cert. în felul acesta, s-au format 
titularii echipei reprezentative care 
au urcat baschetul românesc pînă 
aproape de vîrful piramidei (locul 
V Ia campionatul european din 
1957, la Sofia). Din 1958 însă, nu 
a mai rămas decît o singură e- 
chipă la un nivel superior care, 
în anii următori, a cîștigat la di
ferențe apreciabile titlul de cam
pioană republicană. Acest feno
men, petrecut pe plan intern, s-a 
răsfeînt și pe plan internațional, 
deoarece, din cauza nivelului scă
zut al meciurilor din campionat, 
a scăzut și valoarea jucătorilor e- 
chipei Steaua, majoritatea compo
nent! de bază ai reprezentativei. 
Deprinderile formate în partidele, 
repet, de scăzută valoare, erau 
departe de ceea ce se cerea (chiar 
și pe atunci) pe plan internați
onal. Rezultatele acestei stări de 
fapt s-au repercutat asupra per
formanțelor echipei naționale care 
a ocupat pe rînd, la campionatele 
europene, locurile VIII la Istan
bul, VII la Belgrad, XI la Wro
claw și XIII la Moscova, La fie
care ediție a „europenelor", echipa 
română a făcut jocuri frumoase, 
apreciate de tehnicienii prezenți, 
dar în mai toate partidele decisive 
a fost învinsă din cauza cîtorva 
greșeli de neconceput ale jucăto
rilor noștri, cărora le-a rămas doar 
satisfacția victoriei morale.

în fața situației respective, fe
derația de specialitate a început, 
prin măsurile pe care le-a luat, 
să acționeze și mai centralist, 
tratisformîndu-se într-un adevărat 
colectiv al lotului reprezentativ. 
Deviza era ; „totul pentru lot, pen
tru rezultat". S-a uitat în acele 
momente de baza materială, care 
de la an la an a înregistrat minu
suri, sau nu a ținut pasul cu ce
rințele moderne. Or, se știe, în 
sfera pregătirii pentru obținerea 
unor performanțe, sălile și tere
nurile bine utilate, aparatele aju
tătoare și echipamentul modern 
(mingile medicinale, mingile în
greuiate, ochelarii pentru dribling 
etc.) sînt părți componente ale 
procesului instructiv. Aceasta pen
tru echipele de primă categorie, 
deoarece la celelalte categorii și, 
mai ales, la juniori și copii, situ
ația a fost și este și mai precară. 
La vîrsta la care, prin antrena
mente zilnice, trebuie să se vadă 
acumulările necesare saltului va
loric, în jurul vîrstei de 18—20 
de ani, tinerii noștri fac unul-două 
antrenamente pe săptămână. Pu
țini dintre ei au văzut o minge 
medicinală sau au purtat saci în

greunați. De ce ? Pentru că nu 
există. A cui era datoria să asi
gure dotarea cu aceste materiale 
ajutătoare sau să se îngrijească dc 
fabricarea lor ? Cred că a fede
rației, deoarece federația, prin 
IDMS, pe baza unor prototipuri 
și comenzi la întreprinderi specia
lizate, ar fi asigurat o calitate 
superioară și un preț accesibil 
materialelor necesare. Mai ales că 
știm că pe plan local este foarte 
greu să se asigure confecționarea 
materialelor ajutătoare. Nu cu
nosc care este situația actuală, dar 
mulți ani nu a existat o în
treprindere care să fabrice pa
nouri (N.R. : nu există nici acum). 
Da ! Panouri, o instalație indispen
sabilă jocului de baschet. Dacă 
voleibaliștii pot să se perfecțio
neze prin pase între ei, iar hand-

OPINII
baliștii să tragă și la o poartă de
senată pe un perete, jucătorilor 
de baschet le sînt indispensabile 
panoul și coșul. Ei nu pot arunca 
Ia cercuri sau puncte desenate pe 
perete...

Drumul spre marile perfor
manțe presupune cunoașterea și 
alternarea judicioasă a raportului 
dintre componentele de bază ale 
efortului fizic : , volum, intensi

tate și complexitate. Dacă primele 
două componente sînt prezente 
într-o măsură mai mare sau mai
mică în pregătirea baschetbaliș- 
tilor noștri, cea de a treia com
ponentă lipsește, mai ales în pre
gătirea formațiilor de juniori și 
de tineret, unde se pun bazele 
tehnicii și tacticii individuale. în 
ceea ce privește echipele de se
niori, complexitatea nu este adec
vată sistemelor de joc, exercițiile 
nu reprezintă fragmente ale com
binațiilor ofensive și defensive. 
Lipsa acestui al treilea element al 
pregătirii arc consecințe negative, 
asupra disciplinei tactice la jucă
torii noștri, fapt constatat în 
multe jocuri internaționale, deci
sive pentru obținerea unui loc 
fruntaș.

Complexitatea lipsește însă și 
din desfășurarea campionatului. în 
cîte meciuri din campionatul nos
tru se pun probleme jucătorilor 
de la Steaua și Dinamo care dau
majoritatea componenților echipei 
reprezentative ? Un campionat 
slab creează deprinderi slabe, cu 
care jucători! noștri fruntași nu 
pot răspunde cerințelor unei întâl
niri internaționale, mai ales în 
condițiile de efort ale unui cam
pionat european.

Un alt factor absent în antre
namente, sau întrebuințat spora
dic, a fost lucrul cu greutăți și cu 
alte materiale ajutătoare. Aceasta 
a făcut să crească de la an la an 
decalajul fizic dintre echipa noas
tră și celelalte reprezentative. Ju
cătorii noștri fruntași seamănă 
cu niște juniori pe lîngă compo- 
nenții selecționatelor din alte țări.

Aceste lipsuri din munca antre
norilor erau cunoscute. Pentru re
medierea lor și pentru menține
rea pregătirii teoretice a antre
norilor noștri la un nivel supe
rior, s-a recomandat federației 
organizarea unor ___ 1 ____
de perfecționare, de schimb de 
experiență, pe
7—10 zile. Au trecut însă mulți 
ani, dar aceste cursuri nu au 
fost ținute. Au fost înjghebate

cursuri anuale

o durată de

LOCOMOTIVE!
ea ? Cunosc eu un maga
zin cu trenuri electrice. 
Are ultimele tipuri de lo
comotive. Asta e, totuși, 
demodată.

Văzînd că mecanicul mă 
privea chiorîș, n-am mai 
așteptat răspunsul și m-am 
îndepărtat.

★
Spre seară treceam pe 

strada unde se află sala 
de antrenament a asocia
ției „Metalul I.O.S.*. A- 
jungînd în dreptul sălii, 
am auzit un murmur. Se 
Cînta „Glasul roților de 
tren“. Tonul de jale m-a 
surprins.

— Dar liniștiți-vă, tova
răși ! — am recunoscut 
glasul antrenorului Oprea 
Popa Toma. Și nu vă mai 
jeluiți. Mîine merg la de
pozitul de fier vechii la 
I.C.M. și fnc rost de o 
locomotivă.

~ Mai bine la Rîurerii, 
tovarășe antrenor. Acolo 
sînt peste 30 de bucăți. 
Stau pe linie de la... ’77.

I-a criticat și la televiziu
ne că nu le mai trimit la 
topit.

— Poate sa fie și o sută, 
dacă n-au caracteristici... 
olimpice. Noi avem nevoie 
de o locomotivă olimpică, 
cum e „Mocănița".

„Ce vor să facă oamenii 
aceștia cu o locomotivă ? 
Și de ce „Mocănița“ e... 
olimpică, iar celelalte 
nu ?“ — m-am întrebat eu.

FOILETON

Peste o săptămîna mă 
aflam la Hunedoara, în 
curtea Combinatutui side
rurgie. Priveam « locomo
tivă cînd»

— Vinde-ne-g, bade Ioa
ne. că avem trebuință — 
am auzit eu. Și plOtim eîi 
ceri, eg sîntem tn sufe
rință.

— Cum s-o vlnd 7 C& o 
am pe inventar, și-apoi; 
eu și fochistul...

— Iți dăm pe gratis îna

poi cazanul, șl pistoanele, 
șl cabina...

★
în seara zilei, trecînd 

prin dreptul sălii de an
trenament a sportivilor de 
la Metalul Hunedoara, am 
auzit cîntîndu-se „Glasul 
roților de tren“. Se cînta 
cu jale.

— Nu vă mai jeluiți, s-a 
auzit glasul tovarășului 
C. Ghenea, președintele 
consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport. 
Că facem noi rost de o 
locomotivă. Mîine merg 
la l.C.M.

— Sau la Rîureni, tova
rășe președinte, că acolo 
sînt destule.

— Nu-s bune, că nu-s 
olimpice.

Simțeam eă-mi pocnește 
capul de curiozitate. Am 
dat buzna în sala hunedo- 
renilor.

— Ce vreți să faceți, oa
meni buni cu o locomo
tivă ? De ce umhlați să 
cumpărați ? Vreți să fa
ceți un tren pionieresc ? 
Să vă jucați ? Cunosc eu 
un magazin care are mul
te locomotive electrice...

Oamenii m-au privit în.

■ cruntați, apoi aflînd cine 
sînt, s-au mai îmbunat.

— Știți ce vrem să fa
cem ? Să-i luăm roțile.

— Să-i luați... ?
— Pentru că nu ni se 

.trimit dc la București.
— Roți ?
— Nu ! Haltere ! Federa

ția de haltere ne-a promis. 
A promis și sibienilor. Dar 
degeaba. Cer haltere și 
cei de la Ilia. Și-atunci ce 
ne-am gîndit ? Să luăm 
niște roți de la locomoti
vele de pe liniile înguste. 
Că osiile lor au dimensi
uni asemănătoare halterei 
olimpice. Cele de la loco
motiva „Pacific" nu-s bu
ne. Sînt prea mari.

— Să mă calce... „Mocă- 
nița* dacă înțeleg.

— Nici noi nu înțelegem. 
De ce nu ne trimite ? 
Măcar să ne fi dat o do
cumentație, Că facem noi 
pe plan local haltere. A- 
vem întreprinderi clasa 
una, De ce oare ne lasă 
să vegetăm ? Să lucrăm 
eu improvizații sau cu 
bare vechi ? De ce ?

...Uite, asta e și întrefra- 
,rea noastră : de ce ?

SEVER NOR AN

I 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
l 
i

mici consfătuiri de 2—3 zile în 
care se vorbea despre toate pro
blemele baschetului (de multe ori 
organizatorice și administrative), 
fără o anumită tematică, fără 
exemplificări în sală, pentru de
monstrarea temelor teoretice. în 
nici una din aceste consfătuiri 
nu au fost aduși specialiști din 
sportul halterelor care să ne 
facă să pătrundem „tainele" excr- 
cițiilor cu îngreuieri. care sa 
țină lecții teoretice și practice și 
cu colaborarea cărora să sc al
cătuiască lecții specifice jocului 
de baschet. S-au făcut, în schimb, 
tabere de pregătire în timpul va
canțelor, în care, timp de 10—15 
zile, tinerii jucători, așa-ziși de 
perspectivă, făceau cîte 1—2 an
trenamente pe zi. La îna-oierca 
acasă, ei intrau din nou în ritmul 
de 1—2 antrenamente pe săntă- 
mînă. Consider că ar fi fost mai 
bine și mai eficient să se fi or
ganizat cursuri de îmbogățire a 
cunoștințelor cu antrenorii din fie
care capitală de regiune care, îna- 
poiați acasă, să fi făcut, la riadul 
lor, consfătuiri cu antrenorii echi
pelor din regiunile respective. Fon
durile cheltuite ar fi avut o între
buințare mai eficientă, iar rezul
tatele mai concrete și mai de per
spectivă.

Pțț parcursul anilor, numeroși 
tehnicieni au venit cu propuneri 
concrete, menite să ducă la îm
bunătățirea muncii, la ridicarea 
nivelului jocului de baschet. In
consecvența în aplicarea lor, ne- 
susținerea sau, pur și simplu, ne
supunerea spre aprobarea foru
rilor superioare, au făcut ca pro
punerile să râmînă în procese-ver- 
bale. Multe din propuneri au fost 
adoptate de alte federații, iar a- 
plicarea și urmărirea lor au dat 
rezultate frumoase.

De ce am ajuns la aceste rezul
tate, cînd un plan dc perspectivă 
și-ar f' -r”tat acum ro-dr-’- ’ Un 
asemenea plan a fost întocmit în 
1^61 —1962 de cîțiva tehnicieni, 
dar lipsa de consecvență în aplicarea 
lui, lipsa de opinie a celor care 
au condus federația, au făcut ca 
măsurile preconizate, ca și multe 
altele propuse în ședințe, să ră- 
mînă pe hîrtie.

în concluzie, față de cale cîteva 
aspecte prezentate mai sus, con
sider că impasul în care se află 
baschetul românesc (accentuat și 
de lipsa de preocupare pentru for
marea unei laxigi baze de masă) 
este generat de STILUL DE 
MUNCĂ AL FEDERAȚIEI. Pen
tru a ieși din acest imnas, cam 
prelungit, trebuie ca în cal mai 
scurt timp să se treacă la aplica
rea consecventă a unui plan de 
măsuri, în el-borarea căruia să 
se țină cont de specificul nostru 
național, de adevărurile științifice 
privind metodica antrenamentului 
modern, organizarea, munca edu
cativă și baza tehnico-materială.

VASILE POPESCU 
antrenor

N.R. Multe din cele expuse de 
antrenorul Vasile Popescu sînt 
reale și scot Ia iveală unele din 
carențele care au dns la scăderea 
valorică a baschetului românesc. 
Dar... tov. Vasile Popescu a fost 
antrenor al lotului pîoă în 1960, 
în anii 1965—1966 a fost antre
nor salariat al federației, avtnd 
sarcină să pregătească echipa re
prezentativă masculină. în apul 
1965 a fost în S.U.A. unde, timp 
de trei luni, a avut prilejul să 
urmărească metodele și mijloacele 
de pregătire ale echipelor de se
niori, juniori și de copii, să stea 
de vorbă cu antrenorii celor mai 
bune formații americane. Se poate 
spune, deci, că tov. Vasile Po
pescu a avut posibilitatea să con
tribuie nemijlocit, prim calitatea 
și cunoștințele sale, la redresarea 
baschetului românesc. Dar... La 
puțină vremi după înapoierea din 
S.U.A., tov. Vasile Popescu a 
prezentat an referat în cadrul li
nei consfătuiri a antrenorilor, a 
promis că va scrie o carte și 
apoi... și-a dat demisia din ca
drul federației.

Cele * arătate de tov. Vasile Po
pescu în articolul de mai sus ră- 
m‘n„ valabile. Ne întrebăm însă, 
dacă autorul nu poaTtă el însnși 
o bună parte din răspunderea pen
tru starea actuală a baschetului 
nostru, dacă prin atitudinea sa în 
momente în care avea responsa
bilitatea pregătirii Iotului și co
ordonării pregătirii formațiilor 
fruntașe, nu a contribuit la decli
nul acestui joc sportiv. Să nu ui
tăm că federația nu este o noțiune 
abstractă, ci un for care cuprinde 
pe mulți dintre antrenorii și tehni
cienii noștri țsalariați și voluntari) 
printre care și pe tov. Vasile Po
pescu, cîndva salariat, acum vo
luntar.



Mult așteptata veste

Acum

încă o breșă... feminină 
•în fotbal!

La Bacău, undeva în 
tribună, la un nteci a- 
mical pe „23 August". 
Din spate, ajungeau 

pină la mine frlntuii 
dintr-o conversație care 
mi-a reținut atenția. Su
biectul ? Arbitrajul. La 
pauză, mă strecor si 
cer loc lingă interlocu
tori. Le descifrez rolu
rile : unul era profeso
rul — interoga și eti
cheta răspunsurile, ce
lălalt elevul — bine 
pregătit, cu spirit anti
cipativ și observații 
pertinente. Surprinderea 
mea ține de faptul că 
instruitul discipol era 
de fapt o tînără fată. 
Profesorul, cunoscutul 
arbitru internațional A- 
drian Macovei. văzin- 
du-mă în... ofsaid îmi 
explică :

— A fost unul dintre 
cei mai buni elevi ai 
cursului de arbitri ți
nut in primăvara aceas
ta in regiunea Bacău, 
împreună cu Vătafu, 
jucătorul de la Dinamo, 
au format cuplul pre- 
miaților. Dar s-o pre
zint : Ileana Burada, 
1.9 ani, elevă in clasa 
a Xl-a seral.

— Ileana, mă adresez 
tinerei arbitre, ești în
truchiparea curajului 1

— Da ce nu te în
deamnă pasiunea! Pen
tru mine, fotbalul 
ceva vital. Cum 
pot practica, vreau 
car să-l „dirijez".

— Sînt teribil de în- 
cîntală ! Șj cum inter
locutoarea nu înțelege 
motivul exuberanței 
mele, îi explic: din spi
rit de solidaritate femi
nină : „Ileana, vii eu 
forțe noi ! Trebuie să 
dinamităm o dată acest 
sector (fotbalul) consi
derat de cei mai mulți 
un monopol al bărbați
lor 1“

— Dacă ar ști ei să 
folosească pe deplin 
privilegiile de care se 
bucură. Dacă nu li s-ar 
estompa prea devreme 
vibrația pentru fotbal 
și dacă ar avea ei am
biția... feminină, ce de
parte ar fi!

— Și, totuși, Ileana, 
a fi arbitru de fotbal 
este un lucru dificil, cu 
riscuri chiar.

— Cînd te poartă 
pasiunea, este imposibil 
să nu răzbești, îmi răs
punde ea convinsă.

Mi-a făcut și o con
fidență : Ileana are un 
scut de apărare (puter
nic și temut): soțul său 
este boxer la „semi
grea".

Urez tinerei temerare 
a fluierului (n-am gă
sit corespondent femi
nin formulării „cavaler 
al fluierului") hotărîre 
și _ promptitudine în 
decizii, reținînd pentru 
mine certitudinea că nu 
va avea nevoie nicio
dată să apeleze la ser
viciile soțului ei... bo
xerul 1
NUȘA MUȘCELEANU

o 
conferința 
tul triplu 
lut de gimnastică al țării, 
Mihai Botez, era tare a- 
gitat.
zusem 
nici chiar 
mai lipseau cîteva zecimi 
de puncte pentru a îmbră
ca tricoul de campion al 
României.

— Ce s-a întîmplat. 
maestre, trăiești un eve
niment deosebit ?

— Tntr-adevăr ! Dar nu 
vreau să discut despre a- 
ceasta pln& mîine seară

saptamina,
F.R.G., fost- 

campion abso-

Niciodată nu-l vă- 
atît de „nervos“, 

atunci cînd îl

făcut 
care 
titlu

parte din echipajul 
a adus țării un 
european...

★
astfel, iată-mă 
alături c?e Mihai

nou

din 
Bo-

0 inedită

este 
nu-l 
mă-

Pe terenurile din par
cul orașului Cluj a avut 
Ioc o originală 
internațională de tenis. 
30 de juniori 
componenți ai clubului 
de tenis Peinner, din 

Germaniei, au

întrecere

și copii,

ceasta 
<J ?) ..

Îmi 
ceva prea important îl fră- 
minta pe Mihai Botez și 
n-am mai insistat.

★
Duminică 

fonul sună 
prelung și 
parcă. La 
al firului, 
Ne-a luat direct :

— îmi puteți aduce 
mare bucurie, slnteți 

tâ-mi comunicați 
care să-mi

înțeleg— •

dădeam seama eă

Și 
nou 
tez ;

— De ce campion euro
pean la caiac și nu la gim
nastică ?

— Știu eu, cred că „vina" 
este a soției mele. De la 
6 ani am început să lu
crez cu el la gimnastică, 
Cînd a împlinit 12 ani, 
mi-am dat seama că „nu 
merge", că nu are deten
tă. l-am recomandat 
facă natație, dar și 
rezultatele așteptate 
intirzlat... soția mea, 
notoare in trecut, l-a

sa 
aici 
au 

ca- 
în-

drumat 
tru care a optat după o 
scurtă „escală" la schif. 
Antrenorul Bărbătei a 
Știut sfl-t dea cele mat 
bune sfaturi tehnice, iar 
eu m-am ocupat mult de 
pregătirea lui fizică (exer
ciții de gimnastică, ciclism, 
cros etc.), prin multă, 
multă muncă în tot tim
pul anului.,

— Tn continuare, ce mai 
așteptați de la el ?

— Alte... titluri. In sport 
și la învățătură. Și m-aș 
bucura daca profesiei lui 
actuale, de sculer, i se 
va adăuga peste cîțivt ani 
cea de inginer.

C. MACOVEI

Tele-
mai

seara... 
deodată
mai insistent 
celălalt capăt 
Mihai Botez.

o
în

Pe concret
Se tergiversează a- 

menajarea bazei spor
tive din București, 
str. Barbu Văcărescu, 
destinată unei școli 
profesionale.

Cu convingere deplină, 
Spune un școlar posac : 
— Școala-n trei ani se 

termină, 
Baza-n schimb nici în

tr-un veac !
la echipa de fotbal 

Crișul Orarăea s-au pe
rindat într-un timp 
relativ scurt 70 de 
jucători.

Pe dreptate microbiștii 
Iși arată pesimismul.

■ Căci la „Crișul" fotbaliș'ii 
Practică mai mult tu

rismul.
V.D. POPA

PELE

Știați că

Poșta magazin
X. V. DINU. BUCU

REȘTI. Plină de umor 
și de... adevăr, epigrama 
pe care 
cursant 
arbitri: 
Liniștit,
Ca arbitru să 
Ai aici un profesor, 
Pe teren ai...

o adresați unui 
la o școală de

cu bere. Mai aveți insă 
un hop de trecut: să 
nu vi se spună că s-a 
terminat berea. Vă vor
besc din experiență 1

înveți de zor 
devii.

zeci de mii I

POPESCU. 
De ce am 
mirării la 

Kiev

GABRIEL 
BUCUREȘTI, 
puș semnul 

știrea că Dinamo 
a fost 
„Cupa 
știți că 
s-au mirat au fost 
baliștii din Kiev, 
purtau tricourile de cam
pioni ai Uniunii Sovie
tice. Așa e la fotbal și 
mai ales la „Cupă” : unii 
se miră și alții se ca
lifică. Intrebați-i pe 
de la Rapid !

eliminată
U.R.S.S," ?
cei dinții

GELU OANCEA, PLO
IEȘTI. Sînteți un înflă
cărat suporter al echipei 
Steaua, i-ațj scris de mai 
multe ori „idolului" dv. 
Constantin, dar n-ați pri
mit nici un răspuns. O fi 
crezut omul că... aveți 
ceva cu el, din moment 
ce l-ați întrebat câte lo
vituri de la 11 metri a 
ratat la 
trebare, 
să, nu 
răspund

FRANK, TI- 
Gheorghe 

a realiza* 
metri. Per- 
fost omolo- 

constituie

NICOLAE 
MIȘOARA. 
Zamfirescu 
10,3 pe 100 
for man ța a 
gată și ea 
noul record al țării la

Tokio. Altă în- 
mai... drăgăstos- 
găseați ? Să vă 
eu : două.

această probă. Ne bucu
ră. firește, că străvechiul 
record al lui Ion Moina 
a fost... urnit din 
dar am dori ca acest 
să nu 
zultat 
vedem
mai ales cînd trebuie 1

constituie un 
izolat. Vrem 
cît mai

loc,

re- 
să-1

des și

ZENO TURDEANU, 
CLUJ. Televiziunea noas
tră a transmis, în 
urmă cu două luni, me
ciul dintre Joe Walcott 
și Rocky Marciano. în- 
vingînd prin K.O. în re
priza a 13-a, Marciano 
a devenit campion mon
dial de box la toate ca
tegoriile. Este bine

european 
în grupa

Și

MATEI AUGUSTIN, 
DOBREȘTI. In 
natul 
bal.
tivă, Anglia 
nu s-au întîlnit 
singură dată. La 

propriu, 
mondiali
cu 3-2- pier- 
9O*/o din șan-

Vor
totuși, la 
ce n-au

campio- 
de fot- 
respec-
Scoția 

(tecii o 
Londra> 

deci 
au

...Renato 
talentatul 
lui Inter, 
tort atîta 
condeiul ? 
ber,

20 de ani care îl des
părțeau de fostul re
cordman, Arnjolt Beer, 
nu l-au împiedicat sâ-1 
întreacă pe acesta cu 
9 centimetri.

...un milionar ameri
can, pe nume Jack 
Kent Cooke, a propus 
clubului englez Wol
verhampton cumpăra
rea... întregii echipe de 
fotbal ? Cooke, care 
credea că orice se poa
te cumpăra cu bani, a 
fost surprins cînd, rind 
pe rind, i s-au refuzat 
ofertele din ce în 
mai fabuloase.

...Foresta Fălticeni 
avut și în anul 1961 
bună comportare
„Cupă" ? Fotbaliștii din 
Fălticeni au eliminat a- 
tunci pe Știința (Uni
versitatea) Cluj, pier- 
zînd apoi la limită, 1—0, 
în fața lui Dinamo 
București, (comunicată 
de Oprică Preda).

pe teren 
campionii 
fost învinși 
zînd astfel
sele de calificare, 
reuși englezii. 
Glasgow, ceea 
reușit acasă : să înving*
Scoția ? în fotbal, 
nu e exclus 1

măsură 
vestea 
calmul

— Nu
— Spuneți-mi ce-au fă

cut băieții noștri la cam
pionatele europene de 
caiac-canoe din Suedia. 
Mă interesează îndeosebi

vedea

R.F. a
primit replica tinerilor 
jucători
Cluj. în total au avut
loc 60 de meciuri, din
tre care 58 au revenit | rezultatul lui Eugen Botez. 
gazdelor, — A, da, Eugen Botez a

din regiunea

Adevărata pasiune
a lui Roger Pingeon

remarcabil

Cappellini. 
înaintaș al 

mînuiește eu 
abilitate și... 
în timpul 11-

el scrie ■ romane 
polițiste pentru colecția 
„Gialli". Recent, Cappel- 
lini a terminat un ro- 
man-foileton intitulat 
„Viața searbădă", a că
rui publicare și-a asigu
rat-o cotidianul „Corri- 
ere dello Sport".

...în urma victoriilor 
obținute în ultimul 
timp , Joe Frazzier a 
fost poreclit vice Clay 7

...in Australia, la o 
populație care nu e 
mult mai mare decît a- 
ceea a Belgiei, există 
1878 de cluburi de na- 
tație ? Zeci- de mii de 
copii practică natația, 
începînd de la 5—6 ani, 
în cele 678 de bazine, 
dintre care 378 de 
mensiuni olimpice.

...Eusebio 
geterul nr,
ropei in sezonul 1966— 
1967 ? El este autorul 
a 31 din cele 64 de go
luri înscrise în campio
nat de Benfica.

...la 38 de ani, Pierre 
Collard a aruncat greu
tatea la 18,40 m, stabi
lind astfel un nou re
cord al Franței ? Cei

este
1 al

di-

ce

a 
o 

în

Zbor cu
Nu o dată s-a folosit 

expresia „a zburat" cînd 
a fost vorba de o „cobori- 
re“ la schi. Expresia ni se 
pare mai justificată de- 
cît oricînd dacă o legăm

nimic

brai- 
de 1» 
orașul

nu-l confundați pe
cu

acolo

să
Rocky Marciano
Rocky Grazziano, eroul 
filmului „Cineva
sus mă iubește”. Acesta 
din urmă a evoluat la 
categoria mijlocie. Ori
cum, ați cîștigaț un pa
riu de invidiat pe căl
durile acestea: 6 sticle

schiurile

GH. NICOLAU, 
LA — „Am auzit 
unii bătrini din 
nostru că în tinerețea 
lor exista o echipă care 
reprezenta Brăila in cam
pionatul categoriei A. 
Este adevărat ?“ E ade
vărat. Echipa se numea 
Dacia Unirea și a jucat 
în „A" în ediția 1937— 
1938, cînd s-au întrecut 
20 de echipe împărțite 
în două serii. Bătrinii. 
după cum vedeți, au ce 
povesti, 
azi cu 
Intr-o 
lor ?
Cu categoria... C î

Dar tinerii de 
ce se vor lăuda 
zi strănepoților

de cursa 
kilometru 
recent in 
italianul 
schiurile, 
die orară

unde schi pc 
lansat, disputată 
Alpi. Intr-adevăr, 
a... zburat cu 
realizînd o me
de 170.859 km!

ION POSTAȘU
Ilustrații : N. CLAUDIC

Știați că Roger Pingeon, 
recentul laureat al 
mai dificile întreceri 
cliste profesioniste, 
de France-, 
fotbalul ? Dar nu 
atît: nu îl iubește ca 
spectator obișnuit, ci 
unul care a practicat 
ceastă ramură sportivă.

Intr-adevăr, Pingeon 
jucat centru atacant

celei 
ci- 

.,Tour 
iubește mult 

numai 
un 
ca
a-

a
Și 

extremă în echipa Colegiu
lui Tehnic din Bella y, do-

vedindu-se 
șuier.

Întrebat asupra deosebi
rilor dintre ciclism și fot
bal, Roger Pingeon a de
clarat : „Ciclismul este 
foarte dur. Nu-i prea ușor 
să te afli în șa opt ore 
(mă gîndcsc la ruta Cler
mont — Ferrand — Fon
tainebleau) într-un efort 
continuu. De aceea, lie, 
...trăiască fotbalul".

Unde dai

ADMIRATORII

IDILA DE SEZON
(deși anacronică)

și unde crapă
și acum,. I®

După cum vă închipuiri, 
Pele este asaltat zi de zi, 
oriunde s-ar afla, de su- 
fHxrteri. Exista, în primul 
rind, o goană după auto
graful celebrului fotbalist, 
linii admiratori mai în
drăzneli nu se mulțumesc 
insă numai cu atîta, ci so
licită și alte „suveniruri*; 
o insignă, o batistă, un 
pix...

Recent, Pele s-a pome
nit cu o cerere cu totul 
neașteptată. Președintele 
clubului Belo Horizonte îi 
cerea cîteva picături de 
...singe. Scopul ? Inoculînd 
sîngele lui Pele în vinele 
atacantului central al echi
pei sale, acesta ar fi în
ceput să joace și el ca 
Pele.

Firește, Pele n-a dat curs 
acestei cereri. El a expli
cat de ce: Nu nti-e teamă 
că, în felul acesta, mi-aș 
crea singur un concurent 
redutabil, care mi-ar putea 
lua locul chiar în echipa 
Braziliei. Dar, aflîndu-se 
de acest lucru, sînt con
vins că în două-trei zile 
aș rămîne fără o picătură 
de singe!

Ea: — Rămîi aici, iubite, așa cum ai promis.
El: — Eu am promis cu vorba, dar vezi că nu și-n scris. 

— Au vorba nu contează I Au inimioara ta
Preferă să se schimbe, să plece-altundeva 7 
Au
Și
O,

— In 
’— Tu
— Pardon! Povestea noastră nu are-aspect legal.
— O facem noi legală... pe urmă... dar întîi, 

Iubite, schimbă-ți gindul și-aicea tu răihîi,
— De ce să stau aicea 7 Am altă variantă

Mult mai ispititoare și chiar mai... elegantă.
— Ascultă. Mai amînă. Te vei gindi apoi 

Nu e păcat să ștergem tot ce-a fost între noi ?
— Nu pot s-amin. Mă iartă. Nu-i timp de aminări 

Că ia sfîrșit prezentul sezon de... transferări.'...
. . . . . . . . . . . . • • >

unde tu găsi-vei o dragoste deplină
casă-n bloc in centru și... loc pentru mașină ? 
dacă pleci înseamnă că mă cufund în noapte! 
locul meu găsi-vei alți doi, sau trei, sau... șapte!
rîzi, dar ce vei face de iese un scandal ?

P.S. Ați înțeles, desigur că „Ea" este-o echipă, 
Iar „El" — tin fotbalist, vedetă de o clipă. 
Asemenea idile mai sînt pe ici-colea, 
Ou toate că din ele lipsește... dragostea !

NELU MARIAN lași

Se vorbește .
Anglia, despre „hapul" po 
care l-a înghițit echipa 
de fotbal Beresford, csn 
activează în liga a IlI-a 
a campionatului englez.

In preajma unui meci 
important, conducătorii *- 
ehipei și-au dat seama c» 
nu vor puica alinia cea 
mai bună formație, întro- 
cît! Jucătorul nr. 1, Arthur 
Wood, era plecat în Tur
cia, în interes de serviciu.

Imediat, s-a dat tele
fon la Istanbul. Lui Wood 
i se plătea drumul cu *- 
▼ionul, i se dădeau și des
păgubiri destul de consis
tente, dar... să se în
toarcă.

Și Wood s-a întors, ceea 
ce n-a constituit o pie
dică pentru echipa sa ea 
să piardă cu 1—0, prin- 
tr-un autogol. Autorul lui: 
nefericitul Wood !



\

Voleibaliști români peste hotare !*• Conferința de presă
VISNE — HAGY, 4 (prin tele

fon, de la trimisul nostru special). 
Miine (n.r. azi) începe în locali
tate tradiționalul turneu de volei 
organizat in cinstea revoluției na
ționale slovace și dotat cu „Cupa 
S.N.P.". La acest turneu fulger 
și-au anunțat participarea 41 de 
echipe masculine Și 19 feminine 
din 7 țări : România, Italia, Liban, 
Ungaria, R.S.S. Ucraineană, Bul-

LA SOFIA.

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 3-0
SOF1A.4 (prin telefon.de la cores

pondentul nostru). Azi (n.r. ieri) 
au început finalele turneului de volei 
feminin al „speranțelor olimpice”. In 
primul meci contînd pentru clasa
mentul locurilor 5—8, echipa Polo
niei a dispus de cea a Ungariei eu 
3—1 (—4. 1, 8, 16). A urmat' în
tâlnirea România.—Iugoslavia. Volei
balistele românce au obținut’o victorie 
lejeri cu scorul de 3—0 (9. 9, 4).

începînd relaxat, formația română 
a fost superioară tot timpul jocului, 
a egalat cu ușurință în primele două 
seturi cînd a fost condusă și a în
vins clar. Antrenorul Bodescu a uti
lizat azi toate voleibalistele care au 
făcut deplasarea la Sofia iar in setul 
3, care a durat doar 10 minute, au 
jucat' aproape numai rezervele.

In primul meci al echipelor care 
joacă pentru locurile 1—4 formația 
U.R.S S. a surclasa t pe cea a R.D.G. 
cu 3—0 (0, 2, 2) iar în cel de-ai 
doilea meci voleibalistele din Ceho
slovacia au jucat cu cele din Bul
garia, partida terminîndu-se cu sco
rul de 3—2 în favoarea gazdelor.

TOMA HRISTOV

garia și. bineînțeles. Cehoslova
cia. Formațiile au fost împărțite 
astfel : 3 grupe de 5 și una de 4 
echipe (feminin), 7 grupe de 5 și 
una de 6 echipe (masculin).

Meciurile se vor juca sistem 
turneu, pe terenuri în aer liber, 
după formula „cel mai bun din 
trei seturi". Sîmbătă au loc jocu
rile din serii, iar duminică se vor 
intîlni, în turneul final, primele 
două echipe din fiecare serie atît 
la băieți cit și la fete.

Partidele vor avea loc în loca
litățile Visne-Hagy și Tatranska- 
Poliana iar finalele 
Hagy, o pitorească 
terică din munții

După încheierea 
echipa de tineret

luni, în compania selec- 
similare a Cehoslovaciei,

va juca 
ționatei 
La Svit.

la Visne- 
stațiune clima- 
Tatra, 
acestui turneu, 
a țării noastre
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Aleksandr Agapov — cîștigătorul probei de ciclism 1OOO m cu start de pe loc

Foto: TASS

a președintelui C.1,0
MOSCOVA, 4 (prin telefon). — 

Comitetul pentru legaturile culturale 
cu străinătatea din U.R.S.S. a orga
nizat astăzi la amiază o conferință 
de presă cu Avery Brundage, preșe
dintele Comitetului Internațional 
Olimpic, care se află în U.R.S.S. în 
calitate de invitat de onoare la Spar- 
tachiada Popoarelor. în cuvîntul său, 
președintele C.l.O. a elogiat între
cerile la care a asistat, a făcut cu
noscute impresiile călătoriei între
prinse în mai multe orașe din Uniu
nea Sovietică, a expus unele păreri 
și puncte de vedere in legătură cu 
mișcarea olimpică și Jocurile Olim
pice din 1968.

La sfîrșit, Avery Brundage a răs
puns la întrebările ziariștilor pre
zent i la conferința de presă.

FINISUL
Prin «leton, de io trimisul nostru special la noscova. valeric ftiiOSE

SPARTACHIADEI
MOSCOVA, 4. — întrecerile Spar

tachiadei Popoarelor din U.R.S.S. 
s-au încheiat joi seara sub semnul 
performanțelor și al recordurilor. E- 
roii incontestabili ai ultimelor zile 
au fost halterofilii. Marți» numeroșii 
spectatori aflați în jurul arenei din 
parcul Sokolniki au fost martorii 
unui eveniment memorabil în Istoria 
sportului celor puternici : estonianul 
Ian Talts a reușit în limitele catego
riei semigrea un rezultat de peste 
500 kg ! Nu este prea multă vreme 
de cînd „jumătatea de tonă” era 
inaccesibilă chiar șl greilor. Să ne 
amintim cît de senzațional ni s-a 
părut acest rezultat obținut prima 
oară de colosul american Paul An
derson. iar acum, mai mult de zece 
sportivi, printre care șl un semi-

Turneul „speranțelor
olimpice" la lupte

greu, au la activ asemenea perfor
manțe. Talts este un atlet -------
bine făcut : 1,85 m înălțime, 90 kg, 
aleargă 100 m în 11 sec., țoacă bas
chet. schiază. In timpul triatlonulul 
(502.3 kg) el a mai reușit alte două 
performanțe superioare recordurilor 
mondiale oficiale : 151.5 kg la „îm
pins" șl 193,5 kg la „aruncat". Și un 
ultim amănunt: antrenorul 
fostul campion mondial și 
Arcadi Vorobiov.

Joi seara, în fața unei ___
record, a apărut ne podium liderul 
halterofililor lumii, Leonid Jabotin- 
skl. In absența lui Iuri Vlasov (ne
restabilit încă) ucraineanul a con
curat fără contracandidat, jucîndu-se 
pur șl simplu cu sutele de kg. El a 
reușit un total de 585 kg precum și 
două performanțe superioare recor- 

mondiale oficiale : 175 kg la 
și 219 kg (!) la „aruncat".

★
moale și condițiile grele 
(ploaie și vînt în rafale)

durilor 
„smuls3

foarte

său este 
olimpic,

asistențe

mîine, timp de 
polonez Kosza-

Începînd de 
trei zile, orașul 
lyn găzduiește tradiționala com
petiție internațională de lupte 
greco-romane și libere a „spe
ranțelor olimpice". La acest mic 
campionat european al tinerilor 
luptători participă 11 țări, prin
tre care România,

Po-

ur- 
Gh.

Cehoslovacia»
U R.S.S., Bulgaria. Ungaria. 
Ionia etc.

S-au deplasat în Polonia 
mătorii luptători români:
Berceanu, M. Tolea, Gh. Gheor- 
ghiu, I. Enache, Al. Brînzaru, 
C. Penciu, N. Mandea, Șt. Pa- 
Iade — ,,greco-romane", N. Dumi
tru, Gh. Stan, P. Venter, l. Du
mitru, V. lor ga, b. Rădoi, I. 
Marton și I. Laslo — „libere". 
Delegația este însoțită de antre
norii I. Lovas și I. Mureșan.

aciivilateaDeși a renunțat la 
compelilionalâ intensă, cunoscu
tul atlet francez Jazy poate fi 
înlilriit adesea pe aleile din preaj
ma locuinței sale, alergind ca altă 
dată, cind își pregătea marile 
curse.

ȘTIRI DIN ATLETISM

MetreveH și Bașkecva au terminat 
învingători la tenis. Drumul către 
finală al lui Metreveli a fost ușu
rat de accidentarea lui Lejus. din 
care cauză ultimul a trebuit să fie 
abandonat și în două finale de du
blu.

BA SZCZECIN a luat sfîrșit în- 
atletism 
și An- 
victoria 
masca* 
puncte, 
puncte.

filnirea internațională de 
dintre echipele Poloniei 
gliei. In ambele meciuri, 
a revenit gazdelor; la 
lin scorul a fost de 113—'19 
iar la feminin de 62—55 
Gît'eva rezultate mai importante din 
ultima zi: masculin: disc—Piatkow
ski (P) 60.45 m; 400 m garduri — 
Sherwood (A) 50,6; 200 m plat — 
Gampbell (A) 21.7; 3 000 m obsta
cole — I.uers (P) 8:41,6; feminin: 
greutate — Bedford (A) 15.58 m; 
înălțime — Shirley (A) 1.65 in; lun
gime — Rând (Ă) 6.45 m.

CU PRILEJUL Jocurilor Paname
ricane de la Winnipeg (Canada), a- 
tletul Van Nelson (SUA) a cîștigat 
proba de 5 000 m plat cu timpul de 
13:47,4 (nou record al Jocurilot Pan
americane). Sprinterul John Carlos 
(SUA) a terminat învingător în 
cursa de 200 m plat cu rezultatul 
de 20,5, Toomey (SUA) s-a clasat 
pe primul loc la decatlon cu 8 044 
puncte.
Cro there
800 m 
1:49.2.

Bell (SUA) l-a învins 
(SUA) in finala probei 

plat, realizînd timpul

pe 
de 
de

Pista 
concurs ........ „...................... ,
i-au împiedicat totuși pe atleți 
încheie întrecerile lor cu cîteva 
zultate bune. Dintre acestea cel ___
valoros este cel realizat de Fold la 
prăjină (5,15 m), ca și 13:39,2 obținut 
de G. Hllstov la 5 000 m. cel mai bun 
timp european al anului. Programul 
Spartachladei a cuprins și cîteva in
teresante probe feminine neciasice, 
între care 100 șl 200 m garduri și 
1 500 m. Timpul realizat de Dunais- 
kaia la semifond — 4:20,7 — este 
desigur invidiat de mulți decatlo- 
niști.

de 
nu 
să 

re
ni ai

★
Iată cîștigătorli finalelor de box, 

în ordinea categoriilor : Semenov, 
Novikov, Grigoriev, Plodnikov, Be
lousov, Frolov, Musalimov, Agheev, 
Strumski, Pozdniak, Izosimov. O im
presie deosebită a lăsat din nou cam
pionul european Agheev.

★
O sosire strînsă în turneul final de 

șah. Echipa Moscovei a cîștigat „la 
potou” (29‘/s p), înaintea formației 
R.S.F.S.R. (29 p). Iată componența
echipei campioane : Petrosian, Bot- 
vinik, S'mîslov, Bronstein, Holmov, 
Vasiukov (la primele mese). Și to
tuși, cel mai bun rezultat individual 
la masa întîi aparține lui Korcinoi 
(Leningrad) — 6 din 8. Același pro
cent l-a realizat la masa a doua 
fostul campion ’ mondial Botvinik. 
Scorul absolut al campionatului a 
fost realizat de Nona Gaprindașvili : 
ll/t din 9 posibile.

★
Astă-seară a avut loc festivitatea 

de „închidere a Spartachiadei Popoa
relor U.R.S.S., după care pe marele 
stadion moscovit s-a desfășurat me
ciul U.R.S.S. — Polonia din preli
minariile olimpice de fotbal, victoria 
a revenit reprezentativei U.R.S.S. 
cu scorul de 2—i (1—0)

VOLEI : selecționata României,
aflată in Franța, a susținut un meci 
amical cu o reprezentativă a regiunii 
Languedoc. Scor: 3—1 în favoarea vo
leibaliștilor români.
• In turneu în Albania, Tractorul 

Brașov a jucat 
locală Vllaznia. 
cu 3—1.

FOTBAL : în 
Ungariei” GySr 
(1—1) ; Salgotarjan 
pesta 3—2 (1—1) ; 
U.R.S.S. : Spartak Moscova 
tianik Baku 1—1, Zenit Leningrad — 
Dinamo Kiev 0—3, Ț.S.K.A. — Șah- 
tior Donețk 1—1. Conduce Dlnamo 
Moscova 
Kiev cu

TENIS 
ropean" 
fășoară 
apropie 
feminine de simplu se vor 
Vostova (Cehoslovacia) și Rester (Iu
goslavia), în sferturile de finală Ere
menko (U.R.S.S.) a eliminat-o cu 
21—16, 21—16 pe Crișan (România). 
Finala probei de simplu masculin va 
opune lui Strelnikov (U.R.S.S.) pe 
colegul său de echipă Eglitiș.

CICLISM : După patru etape în 
„Turul Iugoslaviei” conduce Skert 
(lug.), urmat la 2:15,0 de Deelen (O- 
landa).
• Viktor Petrov a cîștigat titlul 

de campion de fond al U.R.S.S., par- 
curgînd 176 km în 4 h 19:27,0.

ȘAH : Barczai, Bilek (Ungaria) șl 
Șamkovici (U.R.S.S.) s-au clasat pe 
primul loc, cu cite 10 p, în turneul 
internațional de șah de la Salgotar
jan.

TENIS : Rezultate înregistrate în 
campionatele internaționale ale R.F. 
a Germaniei : Newcombe — Spear 
10—8, 6—2, 6—2 ; Okker — Gisbert 
6—0, 7—5, 6—3 ; Bungert — Pawlik 
6—3. 6—3, 3—6, 6—3 ; Hewitt — Ro 
driguez 6—4. 6—4, 6—1.

la Skodra cu echipa 
Gazdele au cîștigat
semifinalele „Cupei
— Ferencvaros 3—2 

- Dozsa Buda- 
în campionatul 

Nef-

cu 27 p, urmată de Dinamo 
26 p.
DE MASA : ^Criteriul eu- 
al juniorilor care se des- 
la Vejle în Danemarca se 
de sfîrșit. în finala probei 

întîlnl

Din nou, despre limita recordurilor...
Care este limita posibilităților o- 

inenești în sport ? Cît de repede poa
te alerga un om? 10,0 s pe 100 me
tri reprezintă oare pentru el o limi
tă? Sau poate 9,9 s? Sau — 9.8 s ? 
Cît de departe poate sări un atlet?
8.50 m? Sau 9 m? Iată o serie de 
cifre care — la un moment dat — 
par a fi de domeniul fantasticului. 
Totuși, în secolul nostru, cînd spor
tul est’e ajutat de știință, cînd nu
mărul recordurilor crește necontenit, 
asemenea întrebări apar din ce în 
ce mai frecvent. „Recordurile sînt in
finite", scrie ziarul hamburghez 
„WELT". în anul 1952, redactorii 
săi sportivi au încercat să apară 
rolul unor prezicători, propunînd 
titorilor lor recordurile mondiale 
atletism ce vor deveni o realitate 
următorii 30 de ani. Au trecut 
ani — jumătate din perioada p 
văzută — și din cele 17 rezultate 
prezise, 15 au și fost realizate; doar 
două au răma9 pentru următorii 
15 ani...

Este vorba de săritura în lungime 
și de iriplusalt. Specialiștii sperau 
că la aceste probe vor fi realizate 
performanțe de 8,50 m și respectiv
17.50 m. Dar, recordul mondial al 
lui Ralph Boston se menține de doi 
ani la cifra de 8 35 m. Iar per
formanta săritorului polonez Joseph 
Schmidt — 17.03 m — a rămas în 
tabelele recordurilor mondiale 
anul I960, 
doiește de 
15 ani vor 
duri...

întrebarea 
posibilităților 
nat totdeauna o avalanșă de răspun
suri De fiecare dată. insă. aceste 
răspunsuri au fost inexacte. Pentru

Dar nimeni 
faptul 
cădea

Că, după cum afirmă excampionul 
olimpic la aruncarea sulifei, Gerhard 
Stock, „răspunsul la această între
bare trebuie căutat nu cu ajutorul 
calculelor, ci mai degrabă cu aju
torul filozofiei". St tick aparține a- 
cclui grup de specialiști care s-a 
„ars”, prezicînd viitoarele recorduri. 
In anul 1950 el a greșit pronosti
carea recordurilor mondiale la arun
carea discului, suliței și greutății. El 
își exprima părerea că nimeni nu va 
reuși să arunce vreodată greutatea 
mai departe de 18,50 m. Astăzi, re
cordul mondial al Iui Randy Matson 
est’c egal cu 21,78 m. La aruncarea 

Stiick ponsidera că limita 
58 metri. Dar iată că după 
Danek a atins 65,22 m. La 
suliță — 83 m, (ață de 
— recordul mondial existent.
acestea — a recunoscut 

Stock — m-au dezorientat. Știința 
mi-a răsturnat toate pronosticurile. 
Dar ce puteam noi ști despre fizio
logia sportului și metodica de an
trenament cu atîtia ani în urmă" ? 

Specialistul vest-german, dr. E 
Van Aacken, baztndu-se pe cele 
mai noi cuceriri In domeniul meto
dicii de antrenament, prevede urmă
toarele limite în probele de alergări : 
400 m — 43,0 (rec. m. 44,5), 800
— 1:40,0 (rec. ni. 1:44.3), 1 milă
— 3:30,0 (rec. m. 3:51,1). 5 000 m
— 12:30,0 (rec. m. 13:16.6), 10 000 
m— 26:00.0 (rec. m. 27:39,0). El 
crede că 
va putea 
adică un 
la fel de 
de ani.

Probabil că Jim Ryun est’e atletul 
care va realiza un asemenea salt — 
apreciază dr. Van Aacken.

în discului
ci- este de
la 17 ani
în fel la
15 91,72 m
te- „Toate

din 
nu se în

că in următorii 
și aceste recor-

„unde
omenești

se află limita 
•;i“ a determi-

va veni timpul, cînd omul 
alerga 800 m în 1:36,0, 
rezultat care astăzi pare 
utopic ca 1:44,0 acum 20

în privința probelor de sprint e- 
xistă o regulă solid fixată : sprin
terii se nasc, toate celelalte probe 
pot fi învățate! Astfel, antrenorul 
sprinterilor vest-germani, Bert Sum- 
ser, afirmă că dacă într-o bună zi 
va apare un sprinter care va avea 
coordonarea lui A. Hary, forța lui 
Bob llayes și sprintul final al lui 
Cermar, recordul mondial va fi bă
tut.

Armin Hary a fost primul om care 
a alergat 100 m în 10,0 s (1960).

în ziua de 27 mai 1967 la Modesto 
(California) a avut loc eea mai ra
pidă cursă de 100 metri din istoria 
sportului. Jim Haines și Willie Tur
ner au parcurs distanța în 10,0 s, 
urmăritorii trei — în 10,1 s.

Apariția în masă a alergătorilor 
care parcurg distanța de 100 ni in 
10,0 s ne permite să presupunem că 
a sosit vremea pentru ca recordul 
mondial să cadă. Așa a fost și în 
trecut : existau aproape zece sportivi 
care au realizai' 10,2 pe 100 metri, 
înainte va W. Williams și 1. Mur
chison să obțină 10,1 s pe stadio
nul olimpic din Berlin.

Experții sînt unanimi în prevede
rea că în timpul cel mai apropiat 
recordul mondial la 100 m va fi bă
tut. Argumentul prezentat este acela 
că negrul american Tommie Smith 
a parcurs anul trecut 200 metri (în 
linie dreaptă) în 19,5 s.
înseamnă că 
țiuni de 100 
de 9,73 s !...

Recordurile
să fie oare limita lor?...

pentru 
metri

cresc

Aceasta 
cele două por- 
a avut o medie

necontenit. Gara

(După „Sport Illuslrierte" )
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