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Provincia a ciștigat din nou 
„duelul" cu reprezentanții Capitalei

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Și SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

tn aceste zile, pe litoral...

A început cursul
BRAȘOV, (prin telefon de 

Ia trimisul nostru). Luni, au 
început la Poiana Brașov lu
crările celui de al XV-lea 
curs internațional de arbitri 
organizat de Federația Inter
națională de Handbal, la care 
participă peste 50 de arbitri 
din 21 de țări. Cu ocazia fes
tivității de deschidere, parti- 
cipanții au fost salutați de 
conf. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu, secretar al Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport și membru al 
comisiei tehnice a F.I.H. Pri
ma lecție a fost prezentată 
de dl. Emil Horle (Elveția), 
președintele comisiei tehnice 
a F.I.H., după care a urmat 
o demonstrație practică.

în cursul după-amiezii, au 
avut loc, pe terenul Tractorul 
din Brașov, primele meciuri 
din cadrul turneelor interna
ționale. Rezultate tehnice, la

--------------------------- !

De la I.C.F.
Studenții și studentele ; 

Institutului de cultură fi
zică vor fi prezenți la in
stitut în dimineața zilei de 
12 august a.c., în vede
rea pregătirii demonstrației 
sportive de 23 August.

Deplasarea în București 
se va efectua conform con
dițiilor specificate în tele
gramele individuale expe
diate la domiciliu.

' Ședința de lucru a Biroului 
I Federației române de fotbal

ANGELO NICULESCU - director tehnic ol F.R.F., 
■ CONSTANTIN TEAȘCA - selecționer unic 

și antrenor al echipei reprezentative
Luni 7 august a avut loc prima ședință de lucru a 

I Biroului Federației române de fotbal.
Cu această ocazie au fost stabilite sarcinile mem

brilor Biroului, precum și sfera de activitate a comi- 
Isiilor și colegiilor centrale.

Au fost numiți președinții comisiilor și colegiilor 
centrale, după cum urmează ■.

I- Comisia de disciplină - Ion Deheleanu ;
— Comisia de competiții — Grigore Arjoca ;
— Comisia de copii și juniori - Gheorghe Urich ;

— Comisia medicală - 
Dumitru Tomescu ;
- Colegiul central al 

antrenorilor - Angelo 
Niculescu ;
- Colegiul central al 

arbitrilor - Andrei Ra
dulescu.

In funcția de director 
tehnic al F.R.F. a fost 
desemnat Angelo Nicu
lescu , iar ca selecționer 
unic și antrenor al echi
pei reprezentative A - 
Constantin Teașcă.

La ședință au luat 
parte și reprezentanți ai 
presei.

Foto: R. Teodor |

international de arbitri la handbal !
fete : București (senioare) — 
București (junioare) 9—6 
(6—1), S. K. Leipzig — Bucu
rești (tineret) 8—4 (1—1) ; 1» 
băieți : București (tineret) — 
București (juniori) 29—7 
(11—4), Dynamo Berlin — Hel
las Stockholm 15—12 (10—6).

Marți, a continuat turneul 
de handbal și au fost înre
gistrate următoarele rezulta
te : fete : S. K. Leipzig — 
București (junioare) 13—4

(7—2), București (senioare) — 
București (tineret) 18—11 
(10-5).

Băieți : Dynamo Berlin — 
București (juniori) 14—11 
(10—4), București (tineret) — 
Hellas Stockholm 23—15 (14—5).

Azi, au loc jocurile de'-’si- 
ve pentru stabilirea cîștigă- 
toiilor, iar In continuare se 
vor disputa meciuri amicale 
internaționale și în final un 
turneu fulger.

CALIN ANTONESCU

Mai întîl, faptele : la 18 iunie, în 
ultima etapă a campionatului re
gional (Bacău) de fotbal, în partida 
dintre Chimia orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Viitorul Săvinești 
s-a înregistrat un scor astronomic : 
16—0. Exact atîta cît îi trebuia Chi
miei să ajungă și să depășească 
cu o centimă golaverajul Științei 
Bacău, virtuala campioană a seriei 
și deci participantă în baraj pen
tru categoria C. Scorul, prin pro
porțiile sale neprevăzute și impli
cațiile ulterioare — schimbarea de 
ultim moment a liderului — a pro
dus cele mai vii șl contradictorii 
comentarii. Analiza meciului de că
tre comisia regională de fotbal a 
condus la concluzia că rezultatul 
jocului este total viciat (a fost rea
lizat cu colaborarea substanțială a 
adversarului) și s-a trecut la sanc
țiuni. Conform articolului 70 din 
Dispozițiile F.R.F. — care prevede 
eliminarea din campionat și retro
gradarea în categoria imediat in
ferioară celei în care activează 
a echipelor care se fac viriovate 
de atitudine antisportivă : descon
siderarea competiției sau a adver
sarului, ușurarea situației adversa
rului prin prezentarea unei formații 
de rezervă sau vădit inferioară — 
comisia regională de fotbal a ho
tă rît eliminarea celor două echipe 
din campionatul regional și retro
gradarea lor în campionatul raional.

Măsurile luate au incendiat spi
ritele (mai ales sie acelora care 
cred sau se fac a crede în co
rectitudinea scorului și onestita
tea performerului), au dezlănțuit, 
în regiune. „furtuna de trei săp-

tămîni“. Este perioada cînd, de 
la Bacău, Săvinești și orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej au pornit în 
serie demersuri si chemări, cînd 
reprezentanții cu jalba în băț au 
bătut în noapte drumul Bucureștilor, 
cînd audiențele, la toate nivelele, 
s.au ținut lanț. Proporțiile dosaru
lui pe care îl am în față îmi amin
tesc de litigii devenite istorice. Să-1 
deschidem, și pe baza datelor să 
încercăm să reconstituim faptele ; 
o facem din dorința de a lumina

îndemînă în dimineața 
3 cetățeni din comu

nă, fără legitimații și total ne- 
vinovați într-ale fotbalului, luați cu 
arcanul de Pe drum. Să menționăm 
și faptul că nu a existat nici an
trenor, nici delegat de echipă. Tripla 
funcție de antrenor, delegat și că
pitan de echipă a revenit jucăto
rului nr. 1 al echipei, Ion Rusu, 
care, profund „îndurerat" de pro
porțiile scorului după 45 de mi
nute (10—0) și-a petrecut pauza în

siți la 
plecării și 

fără

SA DAM CĂRȚILE PE FATA I
care 
cum

Agneta Șterner, una dintre cele mai bune specialiste, 
europene in probele de „delfin"

Foto : T. Roibu
încheiată recent, ediția a 

XIH-a a „naționalelor" de 
juniori ne-a dat prilejul 
mai multor satisfacții. Una 
dintre acestea se referă la 
asaltul tot mai puternic pe 
care provincia îl dă împo
triva reprezentanților Ca
pitalei pe scara ierarhiei 
interne. In 1964, de pildă, 
bucureșlenii au ciștigat toate 
probele de juniori mari, to- 
talizînd în general 31 de 
victorii față de cele 13 rea
lizate de înotătorii din res
tul țării. Anul trecut, ba
lanța a atîmat însă în par
tea opusă : 30—24 pentru
provincie. De data aceasta, 
bucureștenii au fost învinși 
și mai clar : 25 de titluri in 
Capitală și 34 în restul țării.

Foarte interesant este de 
subliniat și faptul că pe 
lista noilor campioni figu
rează la această ultimă e- 
diție sportivi dintr-un nu- 
măr-record (13) de secții, 
unele dintre’ ele (Viitorul, 
Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Timi
șoara) cu o activitate destul 
de redusă într-un trecut nu 
prea îndepărtat. Chiar și 
un reprezentant al Ploieș- 
tiului (Gh. Nițescu la 100 m 
bras), centru cu o activi
tate ca Și inexistentă pină 
in acest an, a urcat la „Ti
neretului” pe podiumul de 
premiere...

Explicația rămînerii în 
urmă a celor 7 secții din 
Capitală constă în aceea că 
atit piscina acoperită de la 
Floreasca, cit și bazinul de 
50 m de la ștrandul Tine
retului se dovedesc de mai 
mulți ani insuficiente pen
tru o pregătire la nivelul 
celor mai moderne cerințe 
a sportivilor TALENTAȚI.
• Două dintre performan

țele realizate în cele 4 zile 
de concurs sînt de nivel 
european. Georgeta Cerbea- 
nu, cu 1:11,3 la 100 m del
fin, se află pe locul 15 în 
lista celor mai bune spe
cialiste de pe continent, 
dar nu trebuie omis faptul 
că bucureșteanca (15 ani) 
este mult mai tînără decît 
adversarele sale care o pre
ced în clasament. In ceea 
ce privește rezultatul de 
2:40,5 la 200 m delfin al 
Agnetei Șterner, acesta îi 
conferă deocamdată locul 5 
in ierarhia europeană după 
recordmana mondială Ada 
Kok (Olanda) 2:22,5, Helga 
Lindner (RDG) 2:31,1, Heike 
Hustede (RFG) 2:37,3, In
grid Gustavson (Suedia) 
2:39.8 și înaintea sportive
lor Marcela Navesmkova 
(Cehoslovacia) 2:40,9, Heidi 
Pechstein (RDG) 2:41,0, Ta-

(Continuare in pag. a 2-a)

trei 
solii 
Con-

cazul, de a demonstra celor 
întrețin psihoza nedreptății 
stau, în fond, lucrurile.

PROLOGUL JOCULUI. Cu 
zile înainte de etapa respectivă, 
Săvineștiului au vînturat la
siliul regional pentru educație fi
zică și sport ideea neprezentării lor 
la acest meci, motivînd că au echi
pa descompletată. Acestei propuneri 
îi vine în... întâmpinare avertis
mentul excluderii din campionatul 
regional în caz de neprezentare. 
Ideea Viitorului Săvinești nu era, 
în fond, aceea a neprezentării ; se 
urmărea însă crearea unui prece
dent care să le motiveze ulterior 
proporțiile înfrîngerii.

Prezentarea, la meci este de-a 
dreptul lamentabilă : sînt aduși nu
mai 10 oameni, dintre care doar 4 
titulari. Tn rest — 3 juniori, gă-

in...

cabina adversarilor, întrebîndu-i a- 
mical, în tripla sa 
le mai trebuie ? ! 
total insignifiant, 
dintre cei patru 
și Apetrei — au 
direct după o noapte de bal.

E normal ca o asemenea cîrpi- 
tură de echipă să cadă ușor pradă 
adversarului. Dar, poate fi vorba, 
în cazul acestui meci, de adver
sar ? ! Rar întîlnești în istoria fot
balului adversari care să se înțe
leagă într-un mod atît de cordial, 
echipe care să-șl ofere, pînă 1» 
extenuare, serviciile. . 
cut Viitorul în ziua __ __

ASPECTUL JOCULUI. 11 vom re
constitui din __ _ ____
celor care au fost de față. Arbitrul 
Ion Hotneanu : „Este cel mai ru
șinos spectacol „sportiv" la care am

funcție, de... cît 
Și un amănunt, 
de altfel : doi 

titulari — Smeu 
descins la meci

ofere, ___
așa cum a fă- 

de 18 iunie.

mărturiile scrise ale

Pe șoseaua Gheorghieni — 
Lacul Roșu, pe valea pi- 
rîului Aluniș. la poalele 
masivului Hăghimaș, tu
riștii găsesc un frumos loc 
de popas, cunoscut sub 
numele de „Hanul Cerbul* 

Foto: St. Ciotloș

asistat vreodată. Pasele care erau 
expediate de portarul Săvineștiului 
către un coechipier nu erau pre
luate de acesta, ci lăsate voit să 
fie interceptate de adversar. La 
pauză se striga : ne mai trebuie 
6 goluri. Jucătorii de la Săvinești 
n-au arătat nici un interes pentru 
rezultat, n-au depus nici un efort. 
Certitudinea mea este că nu s-a 
jucat cinstit*. Arbitrul de linie 
Petre Gherfaș : „Echipa din Săvi
nești a jucat sub orice critică, cu 
greșeli tehnice grosolane, intențio
nate*.

Observatorul Năstase Buciu : »Am 
rămas indignat de jocul lamentabil 
al echipei din Săvinești, de com
portarea lipsită de cel mai elemen
tar simț de răspundere față de 
muncitorii care o susțin din punct 
de vedere material*.

Observatorul Mitică Cojocaru : 
„Jucătorii cu numerele 8 și 11, de 
la Săvinești, au jucat contra echipei 
lor...; în pauză, în cabina gazde
lor se afla și jucătorul săvinean 
Ion Rusu. In ultimele 10 minute, 
după ce socotelile au fost încheiate 
(16—0), săvineștenii au practicat un 
fotbal adevărat. Părerea mea este 
că nu s-a jucat corect".

Ce ne spun „eroii4? de la Săvi
nești ?

N. MUȘCELEANU

(Continuare tn pag. a 3-a)

S1MBĂTĂ Șl DUMINICA.
LA POLIGONUL TUNARI

Jn interesant concurs 
internațional de skeet 

și talere
Sîmbătă și duminică se va 

disputa pe poligonul Tunari o 
nouă competiție de tir. Este 
vorba de campionatul interna
tional de talere și skeet al 
României. Importanța acestor 
întreceri crește și mai mult 
dacă ne gîndim că în luna 
septembrie, în zilele de 
17—18 și 22—23—24, vor avea 
loa la Bologna (Italia) campio
natele mondiale de skeet șl 
talere.

Pentru concursul de la Tu
nari și-au anunțat — pînă 
acum — participarea sportivi 
din U.R.S.S., R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Franța, Gre
cia, Polonia șl, bineînțeles. 
România. Atît la skeet cit și 
la talere se vor trage cîte 
200 de talere.

• Vineri, sîmbătă și dumi
nică — tot Ia poligonul Tu
nari — se va desfășura com
petiția dotată cu .Cupa spe
ranțelor*. deschisă tinerilor 
trăgători la probele de oistoa- 
le și pușcă.



ATAȚIE

Copiii, la cel de-al lll-lea 
campionat republican

Ștafeta competițiilor republicane 
de înot va fi preluată în această 
săptămînă de către cei mai tineri 
(dar și cei mai ambițioși) repre
zentanți ai secțiilor fruntașe din 
întreaga tară. Este rîndul copi
ilor, împărtiti în trei grupe de 
vîrstă (9—10 ani, 11—12 ani și 
13—14 ani) să urce pe blocstartu- 
rile piscinei de la „Tineretului", 
pentru a-și disputa mult rîvnitele 
tricouri și medalii de campioni.

După cum am fost informați de 
către federația de specialitate, la 
această a IlI-a ediție a campiona
telor se așteaptă participarea unui 
număr-record (peste 300) de co
pii. Ei și-au cucerit dreptul de a 
concura prin îndeplinirea unor 
haremuri destul de dificile (ca 
limită a fost considerată cea de 
a 10-a performanță — la fiecare 
probă — din sezonul trecut). A- 
ceSt lucru ne va da posibilitatea 
să ui mărim de joi dimineața și 
pînă duminică după-amiază, o se
rie de întreceri în care învin
gătorii vor fi greu de prevăzut.

,• Regulamentul campionatelor 
prevede curse pe distanța de 
50 m pentru copiii din grupa C 
și probe de 50 m și 100 m pen
tru cei din gi>pa B. înotătorii din 
grupa A vor putea lua startul 
în curse de 100 m, 200 m și 400 
ir:. Pentru fiecare probă seriile 
vor avea loc în cu»sul , dimineții, 
iar finalele — după-amiază.

Provincia a ciștigat din nou „duelul" 
cu reprezentanții Capitalei

(llrniare din pag. 1)

tiana Deviatova (URSS) 2:41,2, Eva 
Kasparkova (Cehoslovacia) 2:41,2 
și Gabriele Perthes (RDG) 2:41,5.
• Ați auzit desigur despre co

piii minune din natația austra
liană sau cea din S.U.A. 1 Ei bine, 
raportind dezvoltarea natațici 
noastre La amploarea pe care acest 
sport o cunoaște în țările mai sus 
citate (unde numărul piscinelor 
este de domeniul miilor și chiar al 
zecilor de mii), putem și noi să 
subliniem prezența a două aseme
nea talente ale înotului românesc. 
Este vorba de Anca Gtoza (11 ani 
neîmpliniți) de la Dinamo Bucu
rești, care a parcurs distanța de 
400 m liber în 5:29.5 și de Zita Er- 
deli (12 ani neimpliniți), care a 
„mers" 2:44,8 la 200 m spate. Pen
tru grupele de vîrstă respective, 
rezultatele sînt aproape unice pe 
continentul nostru...

• Printre ceilalți tineri înotă
tori al căror progres este remar
cabil se mai află Gabriela Gonos 
(16 ani) cu 67,0 la 100 m liber 
(dar cu posibilități mult mai 
mari, dacă ar privi cu o mai 
mare seriozitate antrenamentul), 
Zeno Giurasa 2:27,3 la 200 m mixt, 
Mariana Birsan (14 ani) 1:25,8 la 
100 m bras și 3:03,7 la 200 m bras, 
Liliana Burlacu (13 ani) 1:25,0 și 
3:04,6 la 100 m și 200 m bras, 
Anca Mihăescu (12 ani) 1:28,7 și 
3:05,0 la 100 m și 200 m bras, 
Cornelia Mogoș 1:24,0 și 3:01,7 la 
100 m și 200 m bras, D. Gheorghe 
(15 ani) 2:12,8, 4:45,8 și 19:47,0 la 
200 m, 400 m și 1500 m liber, 
Nara Hahanu (15 ani) 68,5 și 5:24,6 
la 100 m și' 400 m liber, Carmen

De asemenea, se precizează că 
un sportiv nu va putea participa 
în cadrul unei reuniuni la mai 
mult de două probe individuale 
și o ștafetă (cei din grupa C la 
o probă individuală și o șta
fetă).

Anca Mihăescu (12 ani), se 
numără printre cele mai talen
tate brasiste ale notației noastre 

Foto: A. Neagu

Cehanzuc (13 ani) 5:27,1 la 400 m 
liber, Vlad Belea 63,4 și 2:25,4 la 
100 m și 200 m delfin. Ion Miclăuș 
(15 ani) 66,7 ia 100 m delfin, 
Mihai Hău 67,4 și 2:31.8 la 100 m 
și 200 m delfin, Eugen Aimer
(14 ani) 68,4 și 2:36,2 la 100 m
și 200 m delfin, Mircea Hohoiu
(14 ani) 67,6 și 2:31,4 la 100 m
și 200 m spate și Clara Kokai (16 
ani) 1:16,6 la 100 m spate.

• Este îmbucurător faptul că 
toți concurenții din probele de 
craul (indiferent de lungime) au 
folosit intoarcerile rostogolite. 
Din păcate, însă, la cei mai multi
dintre ei se mai vădesc încă 
ezitări pornite dintr-o insuficientă 
stăpinire a acestui procedeu teh
nic, care practic îi limitează efica
citatea. Iată un element principal 
care Va trebui să stea mult mai 
puternic în atenția antrenorilor 
noștri.
• Ne-a surprins în mod neplă

cut „grija" manifestată de antre- 
noarea Margareta Delegeanu față 
de sportivii pe care îi pregătește 
la Școala sportivă din Cluj. Ea 
și-a părăsit elevii înainte de con
curs (!), lăsîndu-i în grija unei 
înotătoare mai vîrstnice (18 ani), 
Suzana Balaszko, care... a plecat 
Și ea la mare ! ? 1 Și, în acest 
fel, tinerii înotători clujeni s-au 
văzut în această importantă com
petiție, în care aveau să dea cel 
mai greu examen al anului, fără 
nici un fel de îndrumare tehnică. 
Poate că conducerea Școlii spor
tive din Cluj va analiza mai te
meinic această evidentă abatere 
și ne va comunica și măsurile 
luate... (a. v.)
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• S-au încheiat „zonele" campionatelor de calificare • Au fost 
modificate datele disputării etapei interregionale a „Cupei României"

• S-au încheiat întrecerile etapei
interregionale a campionatului de 
calificare. La băieți, jocurile din 
„zone" au dat următoarele clasamen
te : zona Mediaș: 1. Școala sportivă 
Mediaș, 2. Clujeana. 3. Chimia Go
vora; zona Iași : 1. Constructorul
Iași, 2. înfrățirea Gheorghieni (Școa
la sportivă Piatra Neamț nu s-a pre
zentat) ; zona Lugoj; 1. Voința 0- 
radca, 2. Filatura Lugoj, 3. Construc
torul Hunedoara, 4. Proiectantul Baia 
.Mare; zona Giurgiu'. 1. ICHF București 
2. IRA Cîmpina, 3. Rapid Galați, 4. 
Cetatea Giurgiu; la fete—zona Arad: 
1. Foresta Arad, 2. Școala sportivă 
Cluj. 3. Școala sportivă Deva, 4. 
Știința Cărei; zona Gheorghieni: 1. 
Școala sportivă nr. 1 București, 2. 
Școala sportivă Gheorghieni, 3. Rin- 
(tunica Sighișoara, 4. Școala sportivă 
Ploiești. Echipele cîștigătoare ale 
„zonelor" la băieți vor participa, între 
25-27 august, Ia un turneu final, in
tr-un oraș ce va fi desemnat săptă- 
Mtîna viitoare. Formațiile feminine 
Foresta Arad și Școala sportivă nr. 
1 București au promovat in „B“.
• Etapa pe Capitală a „Cupei Ro

mâniei" a lost cîștigat'ă de echipa 
Academia Militară II, care a dispus 
în partida decisivă de IC1IF II cu 
72—69 (28—33).

• Datele disputării etapei inter-

Rezultate slabe 
în „Cupa F. R. T.“ 
la armă sport

Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat la iași, pe poligonul v din 
Dealul Copoului, finala pe țară a 
„Cupei F.R. Tir“ la armă sport. La 
întreceri au participat sportivi (ju
niori, junioare, senioare și seniori) 
din 10 regiuni și din or.așul Bucu
rești. Regiunile Oltenia și Suceava au 
absentat de la finală, deși au anun
țat că vor participa. Competiția a 
fost cîștigată de reprezentativa re
giunii Banat, cu o formație mai o- 
mogenă. în general, rezultatele au 
fost slabe, dar, cu toate acestea, me
rită evidențieri cîștigătarii probelor 
și cei mai tineri trăgători, Elena Se- 
verineanu (Hunedoara) și St. Șasea 
(Banat), fiecare de 14 ani.

REZULTATE : armă sport 3x20
focuri — junioare : 1. Marga Mereg 
(Banat) 482 p, 2. Ana Opriș (Crișa- 
na) 457 p, 3. Petruța Ciufu (Ploiești) 
456 p ; juniori : 1. P. Gheorghiu
(Bacău) 504 p, 2. I. Codreanu (oraș 
București), 3. M. Ungureanu (Banat) 
491 p ; senioare : 1. Liliana Birsan
(Crișana) 421 p, 2. Elena Iosif (Bra
șov) 404 p, 3. Claudia Hălmageanu 
(Banat) 403 p ; seniori : Gh. Ștefa- 
nide (Ploiești) 496 p, 2. Gh. Paștea 
(oraș București) 493 p, 3. L. Toth (Ba
nat) 478 p. Pe echipe : 1. Banat
1821 p, 2. Ploiești 1802 p, 3. oraș 
București 1748 p.

D. DIACONESCU 
corespondent principal

PROGRAM ATRACTIV IN TABĂRA DE COPII DE LA COZIA
Cozia. Pe malul Oltului, intr-un 

feeric decor natural au poposit 
de curînd 150 de pionieri din 
regiunea Argeș, care au venit 
să-și petreacă zilele minunate 
ale vacanței. Larma voioasă a 
glasurilor cristaline se aude 
pînă departe, cu tot zumzetul ne
contenit al Oltului. După un an 
de muncă cu cartea, copiii se bu
cură din plin de vacanță. Și 
sînt multe bucuriile pe care pro
fesorii și educatorii din această 
tabără le-au rezervat pionierilor.

— Ne-am gîndit, ne relata di
rectorul taberei, tov. Iulian Pos- 
telnicu, să alcătuim un program 
cit mai atractiv, mai variat. Pro
fesorul de educație fizică Vasile 
Moraru a adus un aport sub

IN SEZON ESTIVAL... EMIS

Școala sportivă

regionale a „Cupei României" au su
ferit următoarele modificări: etapa 
din 13 august a fost aminată pentru 
17 septembrie, iar cea din 20 august 
pentru 24 septembrie. Amînările au 
fost făcute pentru a se permite echi
pelor din categoriile A și B să se 
pregătească. Aceste formații sînt 
obligate să participe la etapa inter- 
regională, orice absență atrăgînd 
excluderea echipei respective din e- 
diția 1967—1968 a campionatelor ca
tegoriilor A și B. I

TOT DESPRE CAMPIONATUL PT ECHIPE
• Echipe de club, ți nu de regiuni • Un campionat de juniori 

pe echipe ?

Discuțiile pe marginea formulei de 
disputare a campionatului republican 
pe echipe, a utilității sau inutilității 
acestei competiții, continuă. Zilele tre
cute, ne-a vizitat la redacție cunos
cutul arbitru de box din Craiova 
MIHAI VOICULESCU, cu care am 
discutat cîteva probleme legate de 
desfășurarea acestui campionat.

— In primul rînd, o precizare: 
sînteți pentru selecționate de regiuni 
sau dc club ?

— După părerea mea, campionatul 
va avea succes numai dacă se va dis
puta pe echipe de club. Divizia A 
cred că ar trebui să cuprindă echipe 
de club din orașele Constanța, Galați, 
București (fără Steaua și Dinamo), 
Craiova, Cîmpulung Muscel și Cluj, 
lirei, 6 formații. Ultima, clasată va 
retrograda în divizia B. în această 
divizie propun să se alcătuiască două 
serii a cîte șase echipe, și anume : 
Seria l : Brăila. Bacău, Iași; Ploiești, 
București II, Brașov. Seria a Il-a: 
Tg. Mureș, Timișoara. Oradea, Reși
ța, C. Turzii, Hunedoara. Cîștigă- 
toarele seriilor respective se vor în- 
tilni tur-retur, învingă tearea urmînd 
să promoveze în divizia A.

Discuțiile cu arbitrul craiovean s-au 
referit, apoi, la Ixjxerii juniori. Cam
pionatul republican individual — fiind 
singura competiție a juniorilor — nu 
dă posibilii»te acestora să-și verifice 
continuu forma sportivă. în legătură 
cu această problemă, arbitrul Voicu- 
lcscu ne-a spus : „Juniorii constituie 
baza sportului nostru cu mănuși. 
Dar, în momentul de fată este dificil 
să prevezi dacă peste cîțiva ani bo
xerul X va atinge o valoare certă. 
Aceasta și pentru că meciurile orga
nizate în prezent pentru juniori sînt 
sporadice. In fiecare an, de la 15 
ianuarie pînă la 15 aprilie, ei au, in
tr-adevăr o activitate intensă, prile

stanțial la alcătuirea programu
lui taberei.

Dar, să-i dăm cuvintul prof. 
Moraru.

— Din păcate, timpul petrecut de 
copii in tabăra noastră parcă... 
zboară. Aceasta, pentru că acti
vitatea este foarte atractivă și 
variată.

— De pildă...
— Excursiile prin împrejurimi 

sînt la ordinea zilei. în popasu
rile pe care le facem, pionierii 
participă la jocuri (ursulețul, 
vînătorul și rațele etc.), mingea 
de volei avînd, de asemenea, o 
mare căutare. Ca să nu mai vor
besc despre concursurile de înot 
desfășurate în bazinul de pe 
malul Oltului, de baia zilnică

K

București - Peinner, 
Hanovra 41—9

Săptămînă trecută, cele șapte te
renuri de tenis ale Centrului de an
trenament din Capitală au găzduit o 
inedită întrecere dp tenis. S-au în- 
tîlnit selecționatele Școlii sportive, 
din București și Peinner Tennis Club’ 
Hanovra din R. F. a Germaniei. Au. 
concurat 50 de băieți și 32 de fete 
— toți pârtieipanții avînd vîrstă în
tre 10 și 18 ani. Scorul final: 41—9 
pentru tinerii tenismani românii' 
Deci; s-a jucat nu glumă, un total 
de 50 de meciuri, din care 41 de par
tide 'de simplu (25 de simplu băieți 
și 16 de simplu fete>.

juită de disputarea întrecerilor dia. 
campionatul individual. Din momen- 
tul încheierii acestei com petiții și pini 
la sfîrșitul anului, activitatea junio
rilor este însă aproape nulă".

— Trebuie ținut seama totuși 
faptul că acești boxeri sînt foarte 
neri. „cruzi" am spune, și că organis-t ( 
mul lor nu trebuie să fia suprasoli
citat...

-- Desigur. Dar nici „odihna po- 
sivă", aproape în tot cursul anului, 
nu este bună.

— V-ați gîndit la vreo propunere?^
— Da. Este vorba de organizarea 

unui campionat de juniori pe echi
pe. Ținînd seama că majoritatea 
morilor sînt elevi, meciurile ar vrma< 
să se dispute o dată pe lună. Echi-j 
pele vor fi împărțite în patru serii • ' 
cîte patru formații. Seria I: Banat» ■' 
Crișana, Baia Mare, Cluj. Sena • ; 
Il-a: Oltenia. Hunedoara, Argeș, 
raș București 1. Seria a I-II-a: M** 
reș-A. M., Brașov, Bacău, lăți. Se- ( 
ria a IF-a : Dobrogea, Galați, regiu
nea București, oraș București II 
După cum se vede, seriile sînt gru-, 
pate pe regiuni geografice, astfel că . 
cheltuielile nu vor fi prea mari. Me- , 
ci urile se vor desfășura tur-retur. Tn- < 
rul competiției ar urma să se. dis- ( 
pute în lunile aprilie, mâi și iunie, 
iar returul în septembrie, octombrie 
și noiembrie. Formațiile care se vo», 
clasa pe primul loc în seriile respec
tive se vor întîlni în turneu final, 1* 
București.
...Fără discuție că propunerile arbi
trului craiovean privind campionatele, 
pe echipe de juniori și seniori, merită ( 
studiate. Acestor importante compe-f 
ti ții interne trebuie să li se găsească 
cea mai bună formulă de disputare.

R. CALARAȘANU
. - -t

de soare. Foarte apreciate sînt ți 
întrecerile de tenis de masă și 
șah. La concursul de tenis de 
masă s-au înscris 14 pioniere, 
cele mai bine pregătite fiind Ioa
na Bogoi și Petruța Oprea din 
Găești, care urmau să-și dispute 
finala.

în vecinătatea taberei de la 
Cozia se află o altă tabără pio
nierească, cea de la Păușa. Se 
stabilise ca intre pionierele din 
cele două tabere să se dispute 
întreceri de volei și șah. Pregă
tirile celor de la Cozia erau In 
toi. Le-am urat succes și, în con
tinuare, zile cit mai plăcute in 
tabără...

R. C.I-------------
O PISTA ÎNSETATA...

■ Atietii di
f-------

I mI 2'
I . -

Ibuind apă,
tivii fug de

I
I

lin Odorhei aș
teaptă o ploaie ca pe o 
mană cerească. în fiecare 

i privesc cerul, caută... 
paparude. Ce le-o fi fre

că doar spor- 
„ vreme rea ca 

de necuratul ? Foarte sim
plu : ca să se ude pista. 
Amenajată în urmă cu un 
an (6 culoare) cu prețul a 
- notați bine - 200 000 de 
lei (!) zgura ei n-a primit 
un strop d» lichid. Și moa
re de sete. Iar atietii de 
plictiseală.

Cască însă tovarășii din 
Consiliul raional pentru 
educație fizică și sport.
...Șl UN BAZIN FĂRĂ APA I

O odisee aproape ase
mănătoare cu a pistei de

atletism de la Odorhei o 
trăit-o bazinul de înot din 
Rm. Vîlcea (de fapt, ștran
dul din parcul orașului). 
Pînă la 1 iulie, acest loc 
de agrement, mult iubit "de 
localnici (sportivi și nespor
tivi), a fost nefolosit din 
lipsă de apă. Acum ore, 
în sfîrșit, apă. Dar excesul 
de neglijență, continuă să 
se manifeste prin :

— gardul, pe punctul de 
■ se prăbuși,

— plaja neamenajată,
— inexistența unui lonet 

de răcoritoare.
Toate acestea, însă, îi 

lasă... reci pe tovarășii în
sărcinați cu administrarea 
lui.

APLAUZE I

Le adresăm administra
ției stațiunii balneare Ocna 
Sibiului, care a amenajat 
pe lacul Cloșca un bazin 
de înot pentru copii. Iar

Așteptăm să-i putem 
aplauda pentru măsuri a- 
semănătoare și pe tovară
șii din orașele Cisnădie 
sau Tîlmaciu (același raion). 
Deocamdată, bunul exem
plu al ocnenilor nu le-a

profesorul de educație fi
zică de la liceul din locali
tate (care ne-a rugat să 
nu-i amintim numele) a or
ganizat un centru de ini
țiere pe grupe de vîrstă. 
Cei mai mici dintre elevii 
săi abia umblă. In schimb 
știu să înoate.

ajuns la ureche. Poate pe 
această cale...
CU CĂRĂMIZI 
ÎMPOTRIVA... SPORTULUI

Tinerii din satul Varviz, 
comuna Popești (raionul 
Marghita, regiunea Crișa
na), și-au amenajat emul

trjecut, prin muncă volun
tară, un teren de sport pe 
o parcelă repartizată de 
conducerea cooperativei a- 
gricole din localitate. Și ast
fel, în puțin timp, s-a în
jghebat aici o frumoasă 
activitate. Dar iată că re
cent, din motive imposibil 
de înțeles, conducerea co
operativei a sacrificat bu
nele sale intenții și... te
renul de sport. El a fost 
săpat. S-a luat pămînt 
pentru cărămizi. Ca și cum 
în altă parte nu s-ar fi 
găsit !

Tinerii varvizeni stau 
acum și privesc cu nostal
gie... gropile pline cu apă 
de pe fostul lor teren. 
Sînt foarte bune cărămi
zile, atîta vreme cît nu se 
aruncă cu ele în... activi
tatea sportivă I

OFSAID ! ■

Președintele Sfatului popu- I 
Iar comunal Fînfînele (ra- I 
ionul Mizil, regiunea PJo- _ 
iești) - tov. C. Borcan — I 
a dispus ca vacile satului I 
să-și schimbe locul de păs- _ 
cut de pe tradiționalul islaz I 
pe... terenul de sport.

Și, astfel, toată echipa _ 
de fotbal a comunei, care I 
luptă din răsputeri să se I 
califice în campionatul re
gional, a fost pusă în si- I 
tuația „afară din joc".

Lovitura de pedeapsă tre
buie s-o dictăm însă îm- I 
potriva președintelui C. lij 
Borcan.

Rubrică redactată de I ■’ 
VALE8IU CHIOSE ■ I
și DAN GARLEȘTEANU ... 
după scrisorile cores- 17 
pondenților noștri “

I
I
I



SĂ DĂM CĂRȚILE PE FATĂ 1
(Urmare din pag. 1)

Petre Ovidiu — jucător : „Porta
rul nostru s-a găsit cu vreo trei 
foști prieteni și au aranjat să mai 
lase cîte un gol“.

Juniorul Ion Ion eseu : „Apărarea 
noastră a jucat dezastruos, deși 
Rusu, Munteanu și Ovidiu au for
mat totdeauna lacătul echipei. Pre
supun că Rusu a făcut ceva aran
jamente pentru că dintr-un înce
put ne-a spus să nu ne bătem prea 
tare, că și așa o să pierdem la 
scor".

Și, iată ce ne mărturisește ma
rele strateg, Ion Rusu : „în acest 
meci am jucat așa cum joc mereu". 
Declarația cPumitale te deservește 
cumplit, tovarășe Rusu : dacă asta 
este valoarea pe care o ai — dum
neata fiind considerat cel mai bun 
jucător al ținutului — proastă carte 
de vizită mai faci fotbalului din 
acele locuri.

Să fim de bună credință și să 
nu-i acuzăm de „trafic** pe juniori 
(au jucat cum li s-a cîntat) sau pe 
nevinovății luați de pe drum și in
troduși în echipă, dar nu putem 
absolvi de răspundere și de între
bări secția de fotbal a asociației 
sportive din Săvinești, nu putem 
ignora atitudinea total necolegială 
a celui care a avut în mînă echipa 
și a predat-o adversarului spre „de
cimare

EPILOGUL MECIULUI : drastice 
măsuri disciplinare (așa se și ce
reau) însă... turnate cu lingurița. 
Lipsa de promptitudine a comisiei 
regionale de fotbal, șovăiala ci — 
a decretat în prima ședință doar 
excluderea Viitorului Săvinești, ca 
ulterior să revină și să dispună și 
retrogradarea echipei Chimia — au 
lăsat loc suspiciunilor.

REVENIM. A forța prin toate

CHIAR
Zilele acestea, an

trenorul Virgil Ri
zea a format lotul 
echipei de fotbal 
C.F.R. Pașcani, din 
categoria R, pentru 
noul campionat, lot 
care numără 19 ju
cători. Cu surprin
dere am aflat des
pre scoaterea din 
lot a fotbalistului 
Carol Horvath, ju
cător de bază în e- 
chipa feroviara. 
Dar, să vi-l pre
zentăm in cîteva cu
vinte. A venit la 
Pașcani de la o e- 
chipă de regiune 
din Vatra Dorn ei. 
Element tinăr, dor
nic de afirmare, a- 
tit ca fotbalist, dar 
mai cu seamă inte
resat în alegerea 
unei profesiuni, Hor
vath a urmat liceul 
la fără frecventă și

NU MAI
este in prezent stu
dent în anul UI la 
Institutul de edu
cație fizică din Iași, 
tot la cursurile fără 
frecvență.

Care este părerea 
lui despre hotărîrea 
luată de antrenorul 
Rizea ?

„Aceasta holărîre 

NOTE 
a fost o grea lovi
tură pentru mine. 
Nu mă așteptam ca 
aut tenorul Rizea, 
fost coleg de echi
pă, să procedeze de 
așa manieră. Drept 
să vă spun, îmi 
vine greu să mu 
despart de colegii

TUDOR VASILE: „Fotbal de-a lungul unui secol"
Dintre lucrările anunțate de Edi

tura CNEFS, în vitrinele librăriilor 
s-au ivit, de curînd, coperțile verzi 
alt volumului „Fotbal de-a lungul 
unui secol“ — al lui Țudor Vacile, 
cunoscut ca vechi activist pe acest 
tărim drag nouă, tuturora. N-a arun
cat, oare, același autor, în discuția 
publică, pasionanta întrebare: „Azi 
învinge ieri Acestei întrebări ar 
vrea, parcă, să-i dea un și mai am
plu răspuns chiar în lucrarea pre
zentă.

De aceea, noul volum nu poate 
să nu trezească un interes major 
în rîndurile masive ale sportivilor 
care, în ciuda oricăror decepții, sînt 
gata să-și regăsească proaspete re
zerve de încredere și de speranță, 
îndată ce, ca și miticul Anteu, ci 
ating... gazonul stadioanelor.

Lucrarea de față recapitulează eta
pele de evoluție, parcurse sau esca
ladate hitr-un secol de fotbal organi
zat, reglementat și din ce în ce mai 
diverșiIicat, surprinzând tocmai aceste 
tendințe de afirmare a multiplelor 
formule tactice.

Pe cele 305 pagini de text ne în
tâmpină o mare bogăție de informare. 
Fapte cunoscute, devotați exegeți ai 
jocului cu balonul rotund, ne instru
iesc, ne invită la meditație, dar și 
la tentația ambițioasă de a extrage 
învățăminte și concluzii asupra viito
rului fotbalului în genere și al celui 
românesc în special. Acesta constituie 
un prim merit ai lucrării lui Tudor 
Vasiie. Al doilea, constă în actuali
zarea problemelor tactice, atît dc mult 
ignorate dc unii. Autorul o face cu 
discernămint și simț al măsurii, a- 
ducînd problemele pină stih reflectoa
rele campionatului mondial din 1966. 
De aceea, nu știm dacă mai stă în 
picioare scuza, mai mult formală, 
a autorului că lucrarea sa ar fi fost 
rhborală înaintea acestei competiții 
și, deci, n-ar cuprinde „ultimul stri

mijloacele victoria, a-ți cumpăra 
adversarul trebuie să recunoaștem 
că nu are nimic de-a face cu spi
ritul loial care trebuie să caracte
rizeze activitatea sportivă. A încerca 
să convingi pe cineva că scorul de 
16—0, turnat exact pe calapodul co
mandat și obținut la ultima bătaie 
de gong, este cinstit, înseamnă să 
trezești zîmbete. Desigur, tovarășii 
de la Chimia ne vor întreba iarăși 
care sînt probele materiale care ne 
indică culpabilitatea lor și... ținînd 
vălul pe ochi vor refuza să vadă 
și să accepte mărturiile probante, 
pozînd iarăși în copii inocenți...

Penibilă ni se pare și situația 
Viitorului Săvinești. Cu o asemenea 
concepție eronată despre întrecerea 
sportivă (mă prezint la start cu 
cine găsesc, sau cu cine vreau), cu 
un asemenea dezinteres cras pen
tru soarta meciului și rezultat (am 
în clasament un loc călduț, de ce 
n-aș întinde mina și celui care stri
gă după ajutor, cine știe cum se 
întoarce roata), nu merită să func
ționeze într~o categorie de fotbal, 
pentru că «asta presupune disci
plină, corectitudine și respect.

Desigur, nu puțini vor fi aceia 
care, meditînd la cazul în dis
cuție și la altele similare pe care 
ziarul nostru lc-a făcut cunoscute, 
se vor întreba ce rost mai are acest 
campionat regional, la ce ajută el, 
ce promovează el, din moment ce 
pot apare practici atît de detes
tabile.

Atunci cînd conținutul întrecerii 
sportive ajunge să fie denaturat, 
este cazul să se acționeze cu toată 
fermitatea. Trebuie să forăm în 
adînc, să depistăm și să extirpăm 
celulele nesănătoase, să facem aici 
atmosferă salubră și respirantă ca 
să putem vedea ulterior o corolă 
înfloritor deschisă.

E BUN?
de echipă. Gurile 
rele spun că antre
norul Rizea se teme 
să nu-i iau locul 
mîine-poimîine, dur 
eu nici nu mă gîn- 
desc la așa ceva. 
După terminarea fa
cultății, dorința mea 
este să merg la ca
tedră. deoarece și in 
școli este nevoie de 
serviciile mele...u.

Așteptăm din par
tea asociației spor
tive C.F.R. Pașcani 
un răspuns clar. De 
altfel, ea este cea 
mai interesată să 
lămurească proble
ma.

C. ENEA
V. APOSTOL

coresp.

RECENZIE

găt*4 al tehnicii și tacticii fotbalis
tice.

în lumina acestor cuceriri este a- 
nalizat jocul multora din fostele și 
actualele „glorii41 ale fotbalului mon

dial și românesc, Pcle îngcmănîndu-se 
cu Dumi-lriu II, Cutinho cu Ion lo- 
nescu, Djalma Santos cu Nunweiller 
III, Corso cu Badea, Suarez cu Dri- 
dea, Bobby Charlton cu Dobrin, Bob
by Moore cu Dan Coc, Siv ori cu 
Constantin, Di Sic (ano cu Petschows- 
clii etc. etc.

Ne sînt, apoi, arătate stilurile și 
școlile de fotbal generate dc echipe 
ca: Santos, Penarul, Arsenal, Inter, 
Benfica, Anderlecht, iar de la noi 
Ripensia, Chinezul, C.A.O., Juven- 
lus, „U“ Cluj, Rapid, Venus, Unirea 
Tricolor și mai recent de C.C.A., des-

BULETINUL TRANSFERĂ RILOR
Federația română de iolbal 

ne-a comunicat ieri că a aprobat 
următoarele cereri de transfer :

RAPID: G, Pareșcura țde Ia 
Progresul Brăila), I. Pop (F. C. 
Argeșul Pitești) și I. Bogdan 
(Rapid C. F. București);

DINAMO BUCUREȘTI: M. Lu- 
cescu (Politehnica București), A. 
Boc (Petrolul Ploiești), N. Naqhi 
(F.C. Argeșul Pitești) ;

U.T.A.: M- Petescu (Steaua), I. 
I.ereter (Politehnica Timișoara), 
I. Kis (Progresul Pecica), C. 
Udroaică (Chimia Rm. Vîlcea), G. 
Kukla (Gloria Birlad) ;

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
H. Popescu (Unirea Focșani), C. 
Pilea (Steagul roșu Brașov) ;

STEAUA: R. Rotaru (Progresul 
Prefabricate) ;

JIUL: M. Stoichițoiu (Voința 
București), L. Talpai (C.S.M. Re
șița), N. Georgevici (C.S.M. Reși

Am aflat, vă informăm

Aeroportul Băneasa. Ieri la prinz au aterizat fotbaliștii dinamoviști, 
care au întreprins un turneu de două jocuri in Turcia, Ei au 
întîlnit la Istanbul și Ankara pe Fenerbahce cu care au terminat 
de două ori la egalitate. Miine seară, pe stadionul Republicii, dina- 
moviștii bucureșteni intilnesc în cel de-al treilea meci echipa turcă 

Foto : T. Roibu

MECIURI AMICALE 
INTERNAȚIONALE

Săptămina aceasta sînt progra
mate patru partide Internationale. 
Joi, la București, pe stadionul 

pre care autorul are următoarele elo
gioase cuvinte:

„Ne amintim cu satisjacfie de sti
lul echipei C.C.A. din anii marilor 
ei succese, stil ce se caracteriza 
prinlr-o fluentă rar intilnită și care 
aproape eclipsa personalitatea unor 
excelen/i jucători din cadrul ei. Cînd 
echipa mergea cu „turalie maximă14, 
combinațiile se succedau cu un firesc 
uimitor și cu o precizie care îl trans
formau pe udversar in simplu spec
tator*.

0 observație critică, adresata 
mai mult editurii decit autorului, ar 
fi aceea că sistematizarea materia
lului avea de cîștigat dacă „Dezvol
tarea sistemelor în istoria jocului de 
fotbal" (partea a IV-a.) ar fi inau
gurat lucrarea în loc s-o încheie, rea- 
lizîndu-sc, astfel, o mai bună intro
ducere a cititorilor în tainele pro
blemelor tactice. S-ar fi înlăturat, 
prin aceasta, unele repetări supără
toare de nume, fapte și cronologii.

0 altă inadvertență, care a scăpat 
editurii, o găsim în termenul „fot
bal", atribuit poetului l.i-Iu (anii 
50—136 e.n.) care nu putea conferi, 
în acele timpuri, jocului cu mingea 
al chinezilor numele ce-1 poartă astăzi.

Voită sau nevoită, apare și omi
siunea unuia din factorii pregătirii 
— cel teoretic — omisiune care, 
credem, nu poate fi pusă de loc în 
legătură cu aversiunea mărturisită 
a unora pentru această componentă 
a antrenamentului. Desigur, para- 
frazhrd titlul unei piese rusești: 
„l’rea multă minte strică" — putem 
spune la fel și despre midi discu
tata problemă a teoriei, dar, de aici 
pînă la înlăturarea totală a acestui 
purces dc acumulare intelectuală ar ' 
însemna să ajungem la aulodafeul I 
obligator al unor inimi i întregi de 
tipărituri dedicate fotbalului...

Aceste mici neglijențe nu pot' ; 
umbri însă valoarea intrinsecă a lu- ' 
crării lui Tudor Vasile, deschisă larg i 
cititorilor recrutați din falanga veș
nic neînvinsă a iubitorilor acestui 
joc fascinant, care este fotbalul.

ing. VIRGIL ECONOMU 

ța), I. Achim (Victoria Tq. Jiu), 
D. Căunei (Victoria Tq. Jiu), A. 
Naidin (Minerul Anina), F. Co
laci (Știința Petroseni), T. Dumi
trescu (Dinamo Victoria Bucu
rești) ;

PROGRESUL : N. Mihai (T.U.G. 
București), P. Manta (Politehnica 
București), R. Banu (Progresul 
Brăila), F. Halagian (Politehnica 
București) ;

DINAMO BACAU: L. Velini 
(Dinamo Victoria București), C. 
Maghear (Dinamo Victoria Bucu
rești), D. Ene (Dinamo București), 
G. Ene (Dinamo București), Liră 
Nunweiller (Dinamo București), C. 
David (F.C. Argeșul Pitești) ;

A.S.A. TG. MUREȘ: L. Micu 
(Steaua), L. Citicu (Progresul 
București), S. Marinescu (Flacăra 
roșie București), C. Illopețchi (Mi
nerul Lupeni), R. Grancea (A.S.A, 
Steaua București), C. Plugarii 
(Universitatea Craiova), R. Sirbu

Republicii, cu începere de la ora 
20, se va disputa meciul Dinamo 
București — Fenerbahce Istanbul 
(rn deschidere, la ora 18,15: 
Electronica București — Politeh
nica București). La Pitești, în a- 
ceeași zi, F.C. Argeșul va întîlni 
pe Racing Club Beirut. Duminică, 
la Arad, se va disputa primul 
joc international oficial din ac
tualul sezon : U.T.A. va primi re
plica echipei Fenerbahce Istanbul, 
în cadrul „Cupei Balcanice". Tot 
duminică, la Constanța, un joc 
amical: Farul — Racing Club
Beirut.

LEVSKI TÎRNOVO — DUNAREA 
GIURGIU 0—1 (0—0)

Duminică după-amiază, echipa 
de fotbal Dunărea Giurgiu a sus
ținut în orașul Tîrnovo din Bul
garia un meci amical în compa
nia formației Levski (din cate
goria B). După un joc specta-

PHOmPOIIT • PRONOEXPRfS • PRONOSPORT
Participanții la concursul Pro

nosport nr. 32 de duminică 13 au
gust 1967 beneficiază — în cadrul 
premiului excepțional de 75.000 lei 
— de un autoturism „Skoda 1000 
M.B.“ plus 26.500 lei, în numerar, 
în afara premiilor obișnuite în bani.

Programul de concurs, cuprinde 
un meci din cadrul Turneului bal
canic, între U.T. Arad și echipa 
turcă Fenerbahce Istanbul, 6 par
tide din prima etapă a campiona
tului de fotbal al R.P. Bulgaria 
și 6 intîlniri din campionatul ca
tegoriei A al R. P. Ungare. Pentru 
a vă documenta cit mai bine în le
gătură cu acest concurs PRONO
SPORT, vă indicăm să consultați 
Programul LOTO-PRONOSPORT 
nr. 32 din 8 august 1967, care vă 
pune la dispoziție date referitoare 
ta echipele incluse în programul 
dc concurs.

NOI CÎȘTIGĂTORI 
DE AUTOTURISME

Zilnic, continuă să se prezinte 
la Administrația de stat LOTO- 
PRONOSPORT cîștigători de auto- 

)C h mia Rm. Vilcea), C. Vasilescu 
(Politehnica București), G. Raksi 
(Steaua) ;

FARUL : N. Humis (I.C.F Bucu
rești), I. Florea (Metalul Tîrgo- 
vișle), A. Unquroiu (Politehnica 
Bucureștii ;

UNIVERSITATEA CLUJ : G. 
Solomon (Clujeana), I. Anghe- 
lescu (Politehnica București) ;

PETROLUL : N. Ionescu (Dina
mo București). G. Grozea (Dina
mo București) ;

F.C, ARGEȘUL: R. Jercan (Di
namo Victoria București), V. Stan 
(Dinamo Victoria București), I. 
Păciulete (Chimia Rm. Vîlcea), G. 
Micutaș (Minerul Baia Mare), P. 
Nu|u (Dinamo București), D. Ivan 
(Dinamo București), I. Ioniță (Si- 
derurgistul), V. Kraus (Rapid) ;

STEAGUL ROȘU: I. Papuc 
(Universitatea Craiova), D. Roma 
(Chimia Rm. Vîlcea).

cuios, Dunărea a cîștigat cu 1—0 
(6—O). Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Mustață în min. 77.

TR. BARB AL AT A — coresp.

PENTRU SUPORTERII
CLUBULUI RAPID

Clubul feroviar din Capitală 
ne-a anunțat o serie de initiative 
lăudabile pe linia strîngerii tra
diționalelor legături cu inimoșii 
săi susținători. Dintre acestea 
am reținut cîteva mai importante: 
o amplă consfătuire cu membrii 
susținători ai clubului în pragul 
noului campionat de fotbal (data 
precisă se va anunța în presă) t 
reorganizarea sistemului de evi
dență a susținătorilor; acordarea 
de fanioane, insigne, cărți poștale 
cu fotografiile jucătorilor de la 
Rapid și autografele acestora; 
dreptul pentru anumite categorii 
de susținători de a beneficia 
gratuit de bilete la unele me
ciuri internaționale ale echipei j) 
prioritate pentru copiii susțină
torilor Rapidului de a se înscrie 
în secțiile de performanță ale 
clubului, inclusiv în aceea de 
fotbal etc.

Informații mai amănunțite pot 
fi obținute de cei interesați de la 
sediul clubului giuleștean (teL 
17.01.40 sau 17.03.01).

Am consemnat aceste știri atît 
pentru a evidenția frumoasele ini
țiative ale clubului Rapid, cît șl 
pentru a le oferi ca exemplu 
altor cluburi și îndeosebi cela» 
care duc lipsă de susținători™

IMN NOU SCHIMBĂRI 
DE DENUMIRI

t
Alte două echipe au anunțat 

federația că și-au schimbat de
numirea : Sătmăreana va activa 
sub denumirea de Metalul Sa tu 
Mare, iar Știința Tg. Mureș a de
venit Medicina Tg. Mureș.

turisme. Printre ultimii care și-au 
ridicat autoturismele sînt : Diaco- 
nescu Ion din Ineu, Vîrban Mircea 
din Abrud. Niță Vasile din Galați* 
Pocsai loan din Cluj, Ciocan Ște
fan din comuna Dudeștii Vechi ra
ionul Sînnicolaul Mare regiunea 
Banat, toți cîștigători la tragerea 
autoturismelor Loto din 18 iulie 
1967 a cite unui autoturism Re
nault 10 Major, Chihaia Vasile 
din Brăila — Moskvici 408 și Mo- 
raru I. Slelian din Comarnic raio
nul Cimpina regiunea Ploiești —» 
Trabant 601, ambii la Loz în plic.' 
Mihai Haralambie — Renault Dau
phine. si Pîrvu Nicolae — Re
nault 16. ambii din București, cîș
tigători la Pronosport.

Participind la sistemele Loto- 
Pronosport, oricine poate cîștiga un 
autoturism.

• Tragerea concursului PRONO- 
EXPRES de astăzi va avea loc la 
Eforie Nord, cu Începere de la 
ora 18.

Rubrică redactată de Administra
ția de stal Loto-Pronosport.



Pregătiri
pentru Jocurile
Mediteraneene

TUNIS, 8 (Agerpres). — Delegația 
Marocului, care va participa la Jocu
rile Mediteraneene, programate între 
10 si 18 septembrie la Tunis, va cu
prinde 24 de sportivi. Ei vor evolua 
la 9 discipline. La întreceri și-au a- 
nuntat participarea sportivi din Tur
cia, Grecia, Algeria, Liban, Libia și 
alte țări. Cu prilejul Jocurilor Me
diteraneene de la Tunis se va înființa 
Asociația națională a presei sportive 
și Asociația naționala a medicilor 
sportivi. Oficialitățile medicale spor
tive tunisiene au publicat un comu
nicat prin care anunță că, în cadrul 
Jocurilor, un corp specializat va face 
controlul „antidoping". a

depăși acest eșec și iată-î acum în finala turneului de la Hamburg, care s-a. - . ■ _ *.____ - ___:_____ _ ot _ ___ _ rmorsnn
învins Ia Wimbledon în primul tur, Manuel Santana a găsit resurse de 
ticpasi avvov vavv 91 *«*«<* -» «•»/»•*«« «.*» ---M   —* — ---------- ,

bucurat de o valoroasă participare. Să vedem ce va face cu Emerson r

Victorii românești
la turneul „speranțelor

olimpice** la lupte

Un frumos succes al tinerilor noștri voleibaliști

România-Cehoslovacia (tineret) 3-1
SVIT (prin telefon, de la trimi

sul nostru special). Luni seara a 
luat sfirșit turneul echipei mascu
line de volei tineret a țării noastre 
în Cehoslovacia, prin partida sus
ținută in compania reprezentativei 
de tineret a țării gazdă. Meciul 
s-a terminat, după două ore de joc, 
cu 3—1 (13-15, 15-12, 15-12, 15-9) in 
favoarea echipei noastre care a 
prestat, în general, un joc supe
rior atît în atac, cit și în apărare.

Inteligent condusă de pe mar
gine de profesorii V. Surugiu s» 
N. Mihăilescu, echipa noastră a re. 
coltat o victorie cu atit mai pre
țioasă, cu cit jucătorii s-au pre
zentat la acest meci tu oboseala 
acumulată in „maratonul* de 6 
jocuri in cele două zile anterioare 
ți au avut de luptat cu arbitrajul 
slab și părtinitor al cuplului Ho

rak - Froman (dezaprobat și de 
spectatori, și de oficiali).

Cit de greu a fost acest meci se 
pișate vedea și din evoluția scoru
lui : setul 1: 11-6, 11-13 (pasele Și 
dublajul echipei noastre defec
tuoase), 13-13, 13—15 ; setul II: 
10-5, 10-10, 13-10, 13-12, 15—12 ;
setul III: 1-0, 1-6, 7-6 (Dumănoiu 
finalizează prompt), 1-10, 9-10,
9-11, 11-11, 11-12, 15-12 (a fost se
tul holăritor pentru soarta me
ciului) ; setul IV: 0-3, 8-3, 8-4, 
13-4, 13-9, 15—9.

Comportarea formației noastre 
a lăsat aici o frumoasă impre
sie. Este semnificativ faptul că 
tinerii noștri voleibaliști au cîști- 
gat șase partide Și au pierdut nu
mai una (setaveraj 13—4 in 3 zile 
consecutive).

CONSTANTIN FAUR

o al e o

PE SCURT
* Selecționata de a- 

tletism a Europei, care 
va întîlni la Montreal 
reprezentativa Americii, 
a plecat pe calea aeru
lui, de la Franckfurt 
în Canada. Echipa euro
peană a suferit unele 
modificări. Astfel, tn 
locul lui Norpoth 
(R.F.G.) accidentat, la 
5 000 m plat va eva
lua francezul Wadotix. 
în proba de 3 000 in 
obstacole va participa 
Jonv, deoarece Roelants 
(Belgia) nu este com
plet restabilit. Duriez 
(Franța) va concura la 
110 m garduri. Ane Ma
rie Toth (Ungaria) o va 
înlocui la 200 m plat pe 
poloneza Klobukowska.

* Echipa masculină 
de volei Tractorul Bra
șov și-a încheiat tur
neul întreprins Tn Alba
nia. jucînd la Tirana 
ca echipa locală Dina
mo. Cazdcle au obținut 
victoria cu scorul de 
3-2

* Cu prilejul unui 
concurs de natație des-

fășurat la Blackpool, 
înotătoarea engleză Su
san Williams, în vîrstă 
de 16 ani, a egalat re
cordul european in pro
ba de 440 varzi liber. 
Ea a realizat timpul de 
4:46,8.

* Penultima etapă a 
Turului ciclist al Iu
goslaviei, disputată în
tre Rijeka și Ljubljana 
(124 km), a fost câș
tigată de polonezul De
niei, cronometrat in

de

PE SCURT

ruta
(101

al

3b 19:47,0. în clasa
mentul genera] continuă 
să conducă iugoslavul 
Skerl. Ultima etapă se 
va desfășura pe 
Ljubljana-Vrsic 
km).
• Turul ciclist

Slovaciei a continuat cu 
iesfățurarea etapei a 
doua pe distanța Pried- 
vidza-Liptovski (192 
km). Victoria a revenit 
cehoslovacului 
cronometrat 
5h 07:32,0. în 
mentul general indivi
dual conduce olandezul 
Van Schalen —

Hava, 
in 

clasa-

• Reprezentativa Ungariei va susți
ne la 6 septembrie un meci în com
pania echipei Austriei. In vederea 
acestui joc au fost selecționați prin
tre alții : Tamas, Gelei. Kapozsta, 
Matrai, Sz.iiecs. Marthesz, Rakosl, 
Farkas, Varga, Bene șl fliasz.

susținut un meci la Peterborough, în 
compania echipei locala ce activează 
în categoria a treia. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 3—0.

• Selecționata olimpică a Italiei, 
care se află în turneu în Anglia, a

• Selecționata R.P.D. Coreene și-a 
continuat turneul în Polonia, jucînd 
la Varșovia cu echipa Legia. Fotba
liștii polonezi au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (3—1).

KOSZAUIN. 8 (prin telefon). In 
localitate s-a încheiat turneul inter
național al „speranțelor olimpice" la 
lupte greco-romane și libere. Tinerii 
noștri reprezentanți au reușit o fru
moasă performanță obțlnînd 2 me
dalii de aur : Gh. Berceanu — cat. 
52 kg la „greco-romane" și N. Du
mitru — cat. 52 kg la „libere". Au 
mal cîștigat medalii, de argint : P. 
Venter — cat. 63 kg la „libere“ și 
de bronz : Gh. Gheorghe, I. Enache 
(greco-romane), Gh. Stan, L. Rădoi,
1. Marton și I. Laslo (libere). In 
urma acestor succese, la „libere". 
România s_a clasat pe locul II pe 
națiuni. De remarcat și faptul că 
tînărul nostru reprezentant, Gh. Ber
ceanu, a primit o cupă din partea or
ganizatorilor oferită celui mai teh
nic luptător.

In ultimele
i-a întrecut — .------- .
(Bulgaria) și pe Blro (Ungaria), iar 
N. Dumitru a învins la tuș pe Hll- 
zaptel (R.D.G.) și Babazev (U.R.S.S.). 
In finală, N. Dumitru a cîștigat la 
puncte în fața lui Suche (R. P- 
Mongolă).

Iată primii clasați : greco-romane : 
cat. 52 kg : GH. BERCEANU (Ro
mânia), 57 kg ; Grossu (U.R.S.S.), 
63 kg : Isakov (U.R.S.S.), 70 kg : 
Klimstan (U.R.S.S.). 78 kg : Prima
kov (U.R.S.S.), 87 kg : Kudelasz (Un
garia), 97 kg -. Albrecht (R.D.G.), + 97 
kg : Biela (Polonia). Clasament pe 
națiuni : 1. U.R.S.S. 44 p., 2. Unga
ria 24,5 p., 3. Polonia 24 p. libera : 
cat. 52 kg : N. DUMITRU (România), 
cat. 57 kg : Zaharov (U.R.S.S.), cat. 
63 kg : Nasrujaev (U.R.S.S.), 70 kg : 
Artan (R. P. Mongolă), 78 kg : Tre- 
glașvili (U.R.S.S.), 87 kg : Vagapov 
(U.R.S.S.), 97 kg : Agaiev (U.R.S.S.), 
4-97 kg : Tihonov (U.R.S.S.). Clasa
ment pe națiuni : 1. U.R.S.S. 41 p.,
2. ROMANIA 31 p„ 3. Bulgaria 25 p.

GH. CIORANH

meciuri Gh. Berceanu 
la puncte pe Ivanov

Hote de drum din R. F. a Germaniei

Cu DcrtSumser, antrenorul lui Armin Harry,
despre sprint și sprinteri

8h42:42,0, urmat de 
Ilava (Cehoslovacia) 
— 8h 43:10,0.
• Peste 2 000

spectatori au urmărit la 
Sibcnik meciul de na
tație dintre echipele 
Ungariei și Iugoslaviei. 
Au cîștigat oaspeții cu 
scorul de 147—98 
puncte.
• Selecționata femi

nină de volei a orașului 
Sofia a obținut primul 
loc în turneul interna
tional desfășurat la 
Messina. în meciul 
decisiv, voleibalistele 
bulgare au întrecut' cu 
3-0 echipa Steaua ro
șie Belgrad.
• La ..Sportcsarnok" 

din Budapesta s-a dis
putat întilnirea interna
țională de lupte greco- 
romane, dintre reprezen
tativele 
Bulgariei, 
maghiari 
victoria cu scorul

La cat.

Ungariei și 
Luptătorii 

au ob|inut 
de 

6-2. La cat. grea 
Kosma (U) l-a învins 
la puncte pe Petkov 
(B).

PE SCURT

Unul dintre cele mai puter
nice cluburi de atletism din 
R. F. a Germaniei activează pe 
lingă marea întreprindere de 
produse chimice și farmaceutice 
„Bayer Leverkusen". Despre a- 
cest lucru ne-am convins și la 
actualele campionate ale R. F. a 
Germaniei, de la Stuttgart, în ca
drul cărora atleții pregătiți de 
celebrul antrenor Bert Sumser 
s-au impus atit printr-o parti
cipare masivă, cît și prin _ per
formanțe excelente. Să amintim 
doar de locurile I cucerite de 
Metz la 100 m cu 10,3 și Wilke 
la lungime — 7,77 m. Tot la 
acest club activează cunoscuții 
decatlonisti Bendlin, Holdorf, 
Heiser și Krugert — toți cu re
zultate de peste 7 000 p.

Cu prilejul unei vizite făcute 
în „cetatea medicamentelor", an
trenorul Sumser, specialist în 
probele de sprint, ne-a răspuns 
cu amabilitate 
bări.

la cîteva între

cum știm, ați 
întreagă pleiadă

— După 
pregătit o 
de sprinteri deosebit de va
loroși, printre care și pe re
cordmanul mondial Armin 
Harry, primul atlet care a 
realizat 10,0 pe 100 m. Cum 
reușiți asemenea performan
țe bune cu elevii dv ?

— Sprintul constituie una din
tre cele mai dificile probe ale 
atletismului. O știu din proprie 
experiență. Cu citeva decenii în 
urmă am fost și eu sprinter.

Poate că astăzi rezultatul meu 
de 10,5 nu „spune" prea mult, 
dar pe atunci o asemenea per
formanță era bine cotată pe plan 
european. Ca fost 
toate calitățile pe

' sprintul. Cele mai 
viteză de reacție 
deosebit. Fără 
nici un atlet nu se poate de
dica sprintului. Dacă un antre
nor crede că orice sportiv poate 
deveni vitezist de valoare se în
șeală amarnic. Oricit ar munci, 
orice metode s-ar folosi, un spor
tiv care nu dispune de calită
țile specifice sprintului nu va 
ieși din sfera " 
antrenorul iși va pierde pur și 
simplu timpul cu el. Pentru a 
obține rezultate bune cu sprin
terii trebuie să știm să alegem 
oamenii. Selecționarea sportivi
lor este prima condiție în reu
șita muncii noastre și abia mai 
tirziu urmează și alte 
legate de metodica de 
ment, pedagogie etc.

— Cum ați lucrat
și, în general, cu sprinterii ?

— Pun un accent deosebit pe 
pregătirea de iarnă a atletului 
sprinter. Perioada pregătitoare 
este foarte importantă pentru 
această categorie de atleți. In 
acest interval de timp, ei iși 
pun la punct pregătirea fizică 
și forța — de care un sprinter 
are atita nevoie. Și acum, despre 
Harry. Recordmanul mondial a 
fost un talent deosebit. Marea

atlet, cunosc 
care le cere 

importante — 
și un „nerv" 

aceste calități

mediocrității, iar

probleme 
antrena

cu Harry
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ce să 
«adrul 
de la 

cu apă

în anul 1958, ploaia era cît pe 
determine amînarea întrecerilor din 
campionatului european de atletism 
Stockholm. Pista de zgură îmbibată 
reducea Ia zero eforturile sportivilor.

în același an, în S.U.A., pe unul din sta
dioanele universitare, era amenajată prima 
pistă ......... .
tr-un 
ea a 
1964, 
multe curse s-au desfășurat 
de apă...

Acest lucru nu se va.... .............__
Ciudad de Mexico ©rganizatorii întrecerilor 
au declarat că intenționează să amenajeze pe 
stadionul centra] o pistă artificială.

artificială de alergări, confecționată din- 
amestec de cauciua sintetic. Mal tîrzlu, 
apărut șt în alte țâri.
nerecurgîndu-se la •

ta Tokio. în anul 
astfel de selutle, 
pe pista Inundată

mal întîmnla la

în legătură cu aceasta au fost exprimate 
temeri că sportivii eare-și vor .însuși' 
calități ale pistei vor avea un avantaj 
dent. Totuși, practica a arătat că, spre 
sebire de prăjina din fibră de sticlă 
sulița care planează, pista artificială 
tinde 0 acomodare specială.

învelișul suoerior al pistelor de pe 
dioanele americane este confecționat 
amestec de diferite sorturi de cauciuc sinte
tic. Aceasta este

nu

nai le 
evi

ți eo- 
sau 
pre-

sts- 
dintr-un

eea mal scumpă dintre 
Variatele compoziții ale pistelor de alerqate 
artificiale.

..Pista artificială garantează tuturor concn- 
rentilor condiții eqale' — a declarat Jesse 
Owens.

De această problemă au început să se Inte
reseze nu numai atleții. Unele cluburi fot
balistice din Anglia au manifestat un in
teres profund față de perspectiva 
avea un teren de antrenament ferit 
rile ploii, sare aproape că nu se 
nu necesită • îngrijire deosebită.

Superioritatea pistelor artificiale 
gare este evidentă, far costul lor ridicat 
este relativ, ținînd seama de faptul că aceste 
piste nu necesită cheltuieli mari de exploa
tare și că au o durată de funcționare cu mult 
mai mare decît pistele cu zgură. Deocamdată, 
nu s-a ales încă varianta optimă a compo
ziției învelișului artificial, nu s-a finalizat 
încă tehnologia de producție a acestuia și 
nici procedeul de așezare, dar pistele artifi
ciale au un mare viitor.

Nu este exclus ca tocmai de acest înveliș 
artificial să depindă saltul brusc al rezulta
telor alergătorilor șl săritorilor.

de a 
de urmă- 
uzează șl

de aler-

I
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lui calitate a constat în startul 
extraordinar pe care l-a avut. 
Pornea din bloc-starturi de parcă 
era catapultat. Pot spune că 
Harry a fost unul dintre puți
nii sprinteri care avea un start 
impecabil și dacă ar fi fost în
zestrat și cu o constituție fizică 
mai robustă (o forță mai mare) 
ar fi fost desigur primul 
care ar fi putut coborî sub 
ta celor 10 secunde.

— Care este vîrsta

atlet 
timi

cea 
mai propice pentru sprin
teri ?

— Selecția trebuie făcută prin
tre băieții de 12—14 ani. S 
deci, adeptul principiului antre
namentului de specializare tim
purie. La Leverkusen avem vreo 
30 de sprinteri sub 18 ani, dintre 
care 10 sint cotați cu 10,8 pe 
100 m. Dintre aceștia, sint con
vins că peste 2—3 ani vorn 
avea cîțiva ce vor obține rezul
tate sub 10,5. La ora actuală, 
dintre seniorii noștri patru atleți 
au performanțe sub 10,5 pe 
100 m. Vîrsta lor variază între 
20—23 de ani. Aceasta este și 
vîrsta ideală pentru un sprinter. 
Sint și excepții. înclin să cred 
că vîrsta ideală a unui vitezist 
va fi sub 20 de ani. In general, 
americanii au deja o serie de 
oameni in jur de 18 ani cu re
zultate excelente. Canadianul 
Harry Jerome, care a trecut de 
25 de ani, este o excepție.

— Ce părere aveți despre 
valoarea sprintului mondial ?

— In Europa, francezii au o 
clasă mondială. Ștafeta lor este 
de-a dreptul extraordinară. Va 
fi interesant de văzut 
vor prezenta francezii 
ciul cu americanii. In 
Germaniei avem mulți 
buni, dar nu de nivel
(în finala la 100 m a campiona
telor de la Stuttgart primii șase 
clasați au fost cronometrați cu 
rezultate de la 10,3 la 10.5 — 
n. r.). Dar, avînd o rezervă bo
gată de cadre, putem să-i... des
coperim pe urmașii lui Harry 
chiar în clubul nostru.

— Va fi posibilă doborî- 
rea actualului record mon
dial pe 10O m ?

— Pe 100 m este foarte greu 
să se facă importante modificări 
ale actualului record (10,0). Dis
tanța fiind atit de scurtă, cred 
că 9.8 este limita absolută a po
sibilităților omului, dar nu pot 
pronostica cine, și cînd, va putea 
atinge această limită.

ION OCHSENFELD

cum se 
în me
lt. F. a 
sprinteri 
mondial.
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