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ARI DIN TOATE TARILE, UNIT1-VA!

Concurs internațional de călărie - obstacole 

ia lugoj

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Intre 11 și 13 august va 
avea loc la Lugoj tradițio
nalul concurs internațional de 
călărie — obstacole la care 
participă ecnipele de seniori 
și juniori ale clubului Voivo- 
dina Novisad—Iugoslavia și 
reprezentativele de seniori și 
juniori ale țării noastre.

După etapa a n-a a campio
natului republican de călărie 
— obstacole, care s-a dispu

tat la Craiova, au fost for
mate cele două loturi. Iată 
componența lor : juniori : Al. 
Bozan, Gh. Moiseanu, Mihai 
Aroneanu, Ion Popa, Gabriela 
Ionescu, Mircea Ștefănescu, 
Florin Mureșan ; seniori ; V. 
Bărbuceanu, O. Recer, C. 
Vlad, H. Miiler, M. Stancu, 
D. Mibăilescu, A. Stoica, A. 
Cadar și Manuela Bogza.

De azi, campionatele republicane de sărituri
Timp <le două zile, cei mai 

buni săritori de la trambulină 
din țară își vor disputa. la 
ștrandul Tineretului din Capi
tală, titlurile de campioni re
publicani Ia seniori. întrece
rile, așteptate cu interes de 
concurent! și de iubitorii a- 
ccstei ramuri a nalatici. vor 
prilejui, fără îndoială, specta
cole interesante.

Și în acest an, principalii 
favoriți sînt campionii din 
1966, adică Panlelimon Decu- 
seară (campion la trambulină). 

_!..r--- ") șj
ambele 
ii vom 

și pe alți valo- 
dintre care a- 

pe Ch. Baican. Con- 
Nedelcu, Dacia Schi- 
Măriuca Isăcescn. 
acum, programul com- 
campionatelor ; t ineri, 

trambulină

LA PROGRESUL

CORNELIU RĂDUȚ
(Continuare în pag. .a 2-a)

campionatului de juniori 
Capitalei) încheiat în urmă- 
ordine: Rapid, Steaua, G.S.Ș.,

CU ECHIPA DE POLO

TINERETULUI14

Și copiii au început „cursa" recordurilor

Putem participa la J.O. din 1972!
După un studiu de mai mulți ani ani 

publicat în Sportul popular (nr. 4596/ 
25.1.1965) caracterele tipologice pentru 
selecția jucătorului de performanță ta 
polo. Din cercetările întreprinse la echi
pele noastre fruntașe și la unele de pe 
glob, s-a putut stabili că elementele domi
nante în selecția acestor jucători constau 
în indicii dezvoltării fizice (vîrstă, înăl
țime, greutate) și în viteza de înot. Da
tele biometrice furnizate de echipele par
ticipante în campionatele republicane de 
polo și la Jocurile Olimpice de la Tokio, 
reflectate înfr-un clasament, au fost a- 
proape identice cu ordinea ocupată în

respectivele competiții. în 1966, aceleași 
investigații au fost efectuate la echipele 
de juniori, iar concluziile au fost 
inserate în coloanele ziarului nostru 
(nr. 5049/13.VI1I). în 1967, menținînd 
tema abordată, am studiat acești indici 
în lumina clasamentului turului și re
turului
(zona 
loarea
Progresul. Clasamentul parametrilor este 
însă: Steaua, Rapid, C.S.Ș., Progresul. 
Ar fi totuși o greșeală a se atribui un 
rol absolut acestor indici. Ei au im
portanța lor cuvenită. Și, să nu se uite

că de multe ori factorul psihologic 
poate răsturna... carul mare. Dar. acestea 
sînt excepții!

Nimeni nu poate susține că un sportiv 
are o înălțime de 160—170 cm, 
sub sau supraponderal. fără 
o vîrstă biologică optimă și cu o 
la înot mai slabă de 61 — 63 sec. 
liber, poate să ajungă mare per- 
Or, se știe că poloiștii consa-

care 
fiind 
să aibă 
valoare 
pe 100 
fomer! 
erați au o înălțime între 183-188 cm. cu 
o greutate relativă (calculată după in-

CAMPIONATUL INTERNAȚIONAL GALA DE BOX

DE SKEET Șl TALERE
AL ROMÂNIEI

Sîmbătă 12 august, 
la ora 19, se va 
pută pe stadionul Pro
gresul (str. Dr. Staico- 
vici) o reuniune orga
nizată de comisia oră
șenească de box.

Ion Canea (la platformă) 
Melania Trcistaru (la 
probe). Alături de ei. 
vedea, însă, 
roși săritori, 
mințim 
stantin 
leru și

Iată 
plct al 
ale la ora Î0.30, 
seniori (5 impusc-|-2 libere), 
platformă senioare (3 impuse 
-f-1 liberă) ; de la ora 16,30: 
trambulină seniori (3 libere), 
platformă senioare (3 libere) ; 
duminică, de la ora 10.30, 
trambulină senioare (5 impu- 
se-j-2 libere), platformă se
niori (6 impusc-f-l liberă) ; 
de la ora 16,30: trambulină 
senioare (3 libere) platformă 
seniori (3 (libere).

Cu cinci săptămîni înaintea 
campionatelor mondiale de 
skcet și talere de la Bologna, 
trăgătorii noștri au — sîmbă
tă și duminică — un prilej 
nimerit dc verificare a gradu
lui lor de pregătire în vederea 
întrecerii pentru titlurile su
preme. Este vorba de campio
natul internațional al Româ
niei la skect și talere de la 

‘irșitul acestei săptămîni 
cînd, la poligonul Tunari, ală
turi de țintașii noștri, vor 
concura și sportivi din U.R.S.S., 
R. D. Germană, R. F. a Ger
manici, Franța, Polonia și Gre
cia. Avînd la startul întrece
rilor trăgători valoroși, repre
zentând țări cu tradiție în 
sportul talerelor din turn și 
din șanț, spectatorii care se

G/i. F.nache — unul din protagoniștii campionatului internatio
nal de talere al României care va avea loc. pe poligonul Tunari.

Juniorii bucureșteni au
BRAȘOV (prin telefon).— 

Arbitrii participanți la Cursul 
internațional de handbal au 
avut ieri zi liberă. în Poia
na Brașov s-a ținut doar șe
dința Comisiei tehnice a Fe
derației internaționale de 
handbal. în timp ce la Bra
șov, s-au desfășurat cîteva 
partide amicale.

Deschiderea programului 
de pe terenul Tractorul au 
făcut-o handbaliștii de la 
Dinamo Brașov și colegii lor 
din Bacău, printr-un joc de 
verificare. încheiat cu vic
toria băcăuanilor cu 27—18 
(15—5). A urmat apoi par
tida de fete, în care Rapid 
a întrecut cu 14—11 (7—6) 
selecționata de junioare a 
orașului București. Au mar
cat Stark 7, Bitlan 2, He- 
deșiu 2, Băicoianu, Petrache 
și Gheorghe pentru Rapid,

vor afla în zilele concursului 
în tribunele din preajma stan
durilor de tragere vor avea o- 
razia să urmărească întreceri 
atractive. La mărirea interesu
lui competiției își vor aduce 
— desigur — contribuția cu-

învins pe Phonîx Essen
respectiv Neghină 5, Topîr- 
lan 2. Chirilă, Cordoș, Cos- 
tandache și Hrivnac, cite li
nul. pentru învinse.

în ultimul meci, selecțio
nata de juniori a orașului 
București a întîlnit echipa 
vest-germană Phonix Essen, 
de care a dispus cu 18—12 
(10—7). Juniorii bucureșteni 
au fost permanent „pe 
fază", au acționat cu multă 
dezinvoltură, reușind nume
roase acțiuni frumoase la 
semicerc, soldate cu goluri 
spectaculoase. Au marcat: 
Stef 4. Cîrlan 4. Răduțoiu 3, 
Bota 2, Birtolan 2, Cincan 2 
și Teodorescu pentru bucu- 
reșleni. respectiv Waschn- 
newski 3, Cramer 2, Pretsch 
2. Kuhn 2, Kirchner, Becker 
și Geminhardt pentru 
Phonîx.
C. GRUlA-coresp. principal

„CUPA 23 AUGUST" LA ATLETISM
Clubul sportiv Dinamo organizează duminică, pe stadio

nul din șos. Ștefan cel Mare, un concurs de atletism dotat 
cu „Cupa 23 August”. Pot participa toți copiii și juniorii 
mici din București care nu sînt legitimați la atletism. Ju
niorii mici (născuți în anii 1951—1952) vor concura la 80 me
tri, lungime și greutate, iar copiii (născuți în 1953 și mai 
mici) la 60 metri, lungime și aruncarea mingii de* oină. Ce
lor mai buni concurențj li se vor acorda premii în obiecte.

venită și t'alcrișlii români. 
Vor fi prezenți cei mai huni 
specialiști ai probelor: Ena- 
che, Dumitrescu, Flo’rescu, Po- 
povici, Ionescu, Stănescu (ta
lere) și Sencovici, Albescu, 
Danciu, Diaconu, Marinescu, 
Pintilie, Gleb (skeeî).

întrecerile încep, atît sîmbă
tă cit’ și duminică, la ora 8.

@ Competiția „Cupa speran
țelor44 la probele de pușcă și 
pistoale începe vineri de la 
ora 9: pistol viteză 60 f. și 
armă standard culcat 60 f. — 
masculin și feminin.

Atmosferă sărbătorească în jurul pis
cinei de 50 m de la „Tineretului", 
unde cei mai tineri înotători ai tării 
își dispută în aceste zile titlurile de 
campioni republicani. întreceri de o 
ridicată valoare, performanțe foarte 
bune, surprize și... cel mai generos 
public (ar putea să fie altfel cind e 
vorba de propriul tău copil ?)...

Probele, una mai frumoasă ca alta, 
au adus și 4 noi recorduri. Liliana 
Burlacu a cîștigat din nou „duelul" la 
100 m bras cu Mariana Bîrsan, termi- 
nînd în 1:23,9. E. Almer.de la o săptă- 
mînă la alta mai ambițios, a' mai co
rectat cu trei zecimi de secundă cea 
mai bună performanță la 100 m delfin

(68,2), iar micuțul T. Nicolae pe cea din 
proba identică a categoriei B (1:15,4). 
în sfîrșit, al 4-lea record a fost 
lealizat de Ira Ratușni (10 ani) de la 
Dinamo — 38,8 la 50 ni spate.

Punctele de atracție ale programului 
au fost cele două curse de 100 m liber. 
Reșițeanul Mircea Hohoiu (62,9) a vrut 
să cinstească parcă plecarea sa la „eu
ropene" cu o splendidă victorie în fața 
unui „pachet" de adversari, care a 
sosit aproape concomitent. L-a imitat 
bucureșteanca Carmen Cehanznc (70,6), 
care a fost din nou de neînvins. Păcat 
însă că în aceste probe, după păre
rea noastră, ordinea indicată de arbitri 
pentru desemnarea locurilor 2 și 3 nu 
a fost reală.

(Continuare in pag. a 2-a)

După orele de munca, o mică destindere. în imaginea noas
tră un aspect dintr-o întrecere de volei desfășurată în pot

coava stadionului Poiana Cîmpina.

FOILETON

NECAZURILE UNEI SIRENE.»
O noapte fierbinte de vară. 

Cerul înalt, arcuit peste oraș, 
părea cupola unui cuptor în
cins. Neptun, stăpînul apelor, 
tocmai sosise în inspecție la 
București și nici bine nu ate
rizase pe malul lacului Flo- 
reasca că s-a și văzut în
conjurat de corul naiadelor și 
nimfelor bazinelor de înot care, 
în stilul corului antic din 
Electra, începură să-și spună 
păsurile.

— Dar potoliți-vă, surate
lor ! a tunat Neptun, înfigînd 
tridentul în pămînt. Nici 
n-apucă omul să răsufle și 
gata, tăbărîți pe el! Mai întîi 
să facem apelul.

Naiadele s-au rînduit fru
mos. Erau cîteva zeci, printre 
care naiada bazinului acoperit 
de la Floreasca — cu înfăți
șare de primadonă fanată și 
aere ușor aristocratice; nimfa 
bazinului Izvor — elegantă, 
cochetă și... nepăsătoare, în

ciuda faptului că trambulinele 
bazinului nu funcționează de 
ani de zile; naiada bazinelor 
de lîngă gara Obor — ținură 
și gureșă, ca și copiii de la 
școala sportivă, care se antre
nează aici; naiada ștrandului 
Tineretului, preocupată, deoa
rece acolo se pregătește lotul 
republican de natație și se 
desfășoară cursuri de inițiere 
pentru copii.

Deodată, undeva la coadă, 
Neptun zări o nimfă cernită.

— Cum îndrăznești să te 
prezinți astfel, în plină vară ? 
Cine ești tu ?

— „Sirena*...
— Sirenă, tu ? Exclus !
— Așa sînt trecută... în 

ștat, în evidența asociației 
sportive a Uzinei de pompe.

— cine a îndrăznit să te 
îndolieze? a întrebat Neptun,

SEVER NORAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Almer.de


(JAS CHET

CIND VOM ASISTA LA REDRESAREA TOATĂ ATENTIA-
CAMPIONATULUI PE ECHIPEI

BASCHETULUI TIMIȘOREAN ?
dacă ținem seama de faptul că în
orașul Timișoara se găsesc actual
mente 17 cadre specializate in 
baschet: 15 profesori de educație 
fizică cu specializarea baschet Și 
2 antrenori. Dintre aceștia, 6 se 
ocupă de echipe de seniori, 6 pre
gătesc formații școlare și de ju
niori, iar 5... nu antrenează nici 
o echipă.

Foarte îngrijorătoare este situa
ția juniorilor. De ani de zile, nu 
am mai asistat la un campionat 
de juniori la care să ia parte și 
alte echipe decit cele ale Univer
sității și Școlii sportive. Singuri 
prof. Fr. Printz și C. Negru (ambii 
de ia Universitatea) lucrează cu 
unele elemente de perspectivă, 
ceilalți ducînd o activitate mai 
mult sau mai puțin anonimă. Mai 
mult clltiar, timp de 5 ani prof. 
I. Lugojan nu a fost niciodată la 
comisia regională de specialitate 
și rareori a fost văzut participind, 
măcar ca spectator, ia jocurile din 
campionatul republican. Se poate 
spune că lipsa de pasiune pentru 
specialitatea aleasă a determinat 
această stare de fapt, alarmantă 
pentru viitorul baschetului timi
șorean. Deși actualmente Timi
șoara are 6 terenuri de baschet 
(Medicina, Universitatea, „23 Au
gust", Liceul nr. 1, Liceul nr. II), 
Electriea) și 3 săli (Universitatea, 
Medicina, Hala), pe ele nu vor fi 
întâlnite decit echipe de seniori. 
Copiilor și juniorilor nu Ie sînt 
organizate competiții. Campiona
tele școlare și de juniori se dis
pută într-un anonimat supărător 
și se rezumă la 3—4 întâlniri. 
Preocuparea pentru depistarea, se
lecția și instruirea copiilor 

talie înaltă este 
toți antrenorii 
mească jucători 
durile echipelor

Prezența în ultimii ani a echi
pei masculine Universitatea Ti
mișoara în turneele finale ale 
campionatelor republicane, ocupa
rea unui loc fruntaș de către cea 
feminină în categoria B, promo
varea în categoria B a formației 
Medicina și organizarea cu regu
laritate a unui campionat regio
nal, ar putea crea impresia că 
In orașul de pe Bega există o bo
gată activitate baschetbalistică.

Realitatea este, însă, cu totul 
alta și numai membrii comisiei 
regionale cunosc modul în care 
sînt alcătuite echipele Și dificul
tățile întâmpinate în desfășurarea 
campionatului regional. O mică 
statistică ne indică un procent 
semnificativ: nici 10 la sută din 
jucătorii echipelor fruntașe nu sînt 
originari sau crescuți în secțiile 
timișorene, ci sînt veniți din alte 
orașe. Afirmația este de necrezut,

BLEH3
Și copiii au început
„cursa“ recordurilor

(Urmare din pag. 1)

In sfîrșit, de subliniat și victo
ria Mihaelei Dobocan (13 ani) din 

ii 00 m 
bun:

Turda, cronometrată la J 
delfin într-un timp foarte 
1:17,4.

REZULTATE TEHNICE — 
delfin B (b): 1. T. Nicolae 
namo) 1:15,4 — nou record; 100 
ni delfin B (f): 1. A. Groza (Di
namo) 1:21,2, 2. A. Mihăescu (Di
namo) 1:25,8; 100 m liber A (b): 
1 M. Hohoiu (Șc. sp. Reșița) 
62,9, 2. V. Pleșca (Steaua)
3. E. Aimer (Șc. sp. Reșița)
4. Z. Oprițescu (C.S.M.
64,0, 5. A. Spinea (Dinamo) 
100 m liber A (f): 1. C. Cehanzuc 
(Șc. sp. 2) 70,6, 2. R. Netejoru 
(Steaua) 70,6, 3. M. Stanciu (Șc. 
sp. Reșița) 71,2; 100 m bras A 
(b): 1. • “ ' -
1:21,5, 
1:21,5, 
1:23,0;
Burlacu (Dinamo) 1:23,9 
record, 2. M. Bîrsan (Șc. sp. Ga
lați) 1:26.0, 3. V. Szilagi (C.S.M. 
Clu j,) 1:27,6; 50 m spa-te C (b): 
1. V. Ceia (Șc. sp. Reșița) 40,4, 

A. Barani (Șc. sp. Reșița) 41,0, 
“ ~ 41,4;
m spate C (f)t 1. I. Ratușni 

' 2.

100 m 
(Di-

63.8,
63.9, 

Cluj) 
64,0;

A. Stanciu (Șc. sp. 2)
2. E. Hempel (Șc. sp. 2)
3. A. Bogza (Viitorul) 
100 m bras A (f): 1. L.

nou

2.
3. R. - Vrîliceanu (Steaua)
so .
(Ultiauic.) 38,8 — nou record,
A. Pop (Șc. sp. 2) 39,0, 3. E. Cris- 
tescu (Dinamo) 40,9; 50 m spate 
B (b): 1. T. *' '
84,7,
3. A.
spate
Cluj)
sp. Arad) 40,0, 3. A.
(Dinamo) 40,2;
1. E. Aimer
1:08,2 — nou
(Șc. sp. Tim.)

(Dinamo)
(f); 1. M. Dobocan (Met. 
1:17,4, 2. A. Anton (Di

li 19,7, 3. S. Nuțeanu (Di-

2. Gh.
Covaci
B (f):
35,0,

cealău 
delfin 
Turda) 
nămol 
namo)

Nuțeanu (Dinamo) 
Lupu (C.S.S.) 35,3', 
(Steaua) 37,3; 50 m 

1. Z. Erdeli (C.S.M. 
2. T. Nandrea (Șc. 

Pupăzan 
100 m delfin (b): 

Reșița) 
C. Solik
L. Cop-

100 m

(Șc. sp. 
record, 2.
1:11,1, 3.

1:11,8;

cu 
ca și inexistentă, 
așteptînd să pri- 
formați. In rîn- 

studențești nu se

remarcă o tendință de împros
pătare și lărgire a loturilor exis
tente, ci, din contră, sînt men
ținuți unii jucători care nu 
dau randamentul dorit.

Intr-o discuție avută cu 
Mihai Bachner, președintele 
misiei 
Ivan, 
nalâ, ; 
putea 
siliul 
fizică 
țămint a Sfatului popular oră
șenesc ar acorda o mai mare a- 
tenție acestui joc sportiv, prin 
înființarea unor centre de mini- 
baschet pe lîngă școlile și liceele 
din diferite cartiere timișorene, 
în colaborare cu organizațiile de 
pionieri, trebuie inițiate 
de ‘mini-baschet. Paralel 
voltarca mini-baschetului, 
organiza și un campionat 
chet pentru juniori (cu cel puțin 
10—12 formații) care să constituie 
o bază de selecție pentru echipele 
de performanță. Dar, pentru rea
lizarea acestor competiții se im
pun două lucruri esențiale : acti
vizarea profesorilor de’ educație 
fizică (îndeosebi a celor cu spe
cializarea baschet) și crearea unei 
baze materiale pentru baschet 
prin amenajarea unor terenuri 
speciale și procurarea unor mingi 
corespunzătoare.

Fără asigurarea dezvoltării aces
tui joc sportiv în rindul școlari
lor, nu se poate vorbi despre re
dresarea 
Și primii 
de acest 
pregătiți 
vățămînt 
rora se cere să muncească cu pa
siune.

mai

tov. 
co- 

regionale, și Alexandru 
membru în comisia regio- 

aceștia ne-au spus că s-ar 
ieși din impas dacă Con- 
orășenesc pentru educație 
și sport și Secția de învă-

întreceri 
cu dez- 
se poate 
de bas-

baschetului timișorean, 
care trebuie să se ocupe 
lucru sînt specialiștii 

într-un institut de în- 
superior, din partea că-

PETRE ARCAN
coresp. principal

Modul de disputare a campio
natului republican pe echipe con
stituie unul dintre subiectele de 
actualitate, care frămîntă lumea 
boxului nostru.

Eu „văd” formula de disputare 
a campionatului pe echipe în fe
lul următor: formațiile partici
pante să fie împărțite în două 
grupe (A și B). Dar, ținînd seama 
că în prezent sportul nostru cu 
mănuși nu dispune de prea multe 
elemente de valoare, în grupa A 
ar urma să se întreacă maximum 
8 echipe, împărțite în două „serii” 
de cite 4. în aceste „serii” echi
pele cluburilor Steaua Și Dinamo 
vor fi repartizate separat, ele fiind 
cele mai puternice din țară. For
mațiile clasate pe locul I în „se
riile” respective se vor întîlni 
pentru desemnarea campioanei, iar 
cele care vor ocupa ultimul loc 
vor susține meciul care va sta
bili formația ce va retrograda in 
categoria B.

In această categorie, ținînd sea
ma că există mai multe cluburi 
și asociații care ar putea să-și al
cătuiască echipe, cred că ar fi 
bine ca sistemul de desfășurare 
a campionatului să se facă tot 
pe două grupe, însă cu un număr 
sporit de echipe, și anume 6—8 
formații in fiecare grupă, repar
tizate pe criterii geografice. Echi
pele clasate pe primul Ioc în am
bele grupe se vor întîlni pentru 
desemnarea formației care va pro
mova în „A”. In categoria B, ți
nînd seama de valoarea mai scă
zută a participanților, ar putea fi 
admiși — cu avizul F.R. Box — și 
unii dintre juniorii de valoare, 
fapt care ar asigura și acestor 
tineri o activitate continuă. Sis
temul respectiv de desfășurare a 
campionatului ar permite unui 
număr sporit de boxeri să aibă o 
activitate competițională mai bo
gată, iar pe de altă parte ar sti
mula interesul antrenorilor pen
tru depistarea și pregătirea ele

mentelor de perspectivă, îndeosebi 
la categoriile mijlocie, semigrea si 
grea. In plus, ar contribui și la 
popularizarea boxului în orașele 
mai slab reprezentate din acest 
punct de vedere (ca de pildă Med
gidia, Brașov, Mediaș, C. Turzii, 
Satu Mare, Macin etc.).

Sint unele păreri (e drept, izo
late) despre inutilitatea campiona
tului pe echipe ! Ca vechi arbitru^ 
consider însă că această compe
tiție și-a ocupat un loc meritoriu 
printre celelalte acțiuni întreprinse 
de forul de specialitate. Pledez cu 
convingere pentru campionatul 
republican pe echipe, bazîndu-mâ 
pe următoarele considerente :

— sînt foarte mulți pugiliști 
care, în decursul unui an, susțin 
doar 2—3 partide, și aceasta eu 
prilejul campionatelor individuale ;

— nemaiparticipînd la cam
pionatul pe echipe (sub culorile 
clubului), formațiile de club sau 
asociație n-ar mai fi sprijinite de 
cluburi, n-ar mai fi încurajate. 
Exemple, în această privință, sînt 
destule: Voința, Progresul, Me
talul (București), Dinamo Craiova, 
Metalul Bocșa, I.M.U. Medgidia, 
Minerul Banat. C.S.O. Mediaș ș.a. ;

— antrenorii nu s-ar mai stră
dui să depisteze boxeri la toate 
categoriile de greutate, rezumîn- 
du-se la elementele pe care le 
au în secții de ani de zile. Cam
pionatul pe echipe îi pune în miș
care pe acei antrenori comozi, 
care, sub pretextul că boxul este 
un sport individual, nu se preo
cupă de alcătuirea unei echipe 
complete. Mi se pare normal să 
subliniez aci munca entuziastă a 
antrenorilor de la sporturile nau
tice, muncă ce a dat roade atit 
de bogate. Toți sîntem de acord 
că și în box se pot obține succese 
de prestigiu. Dar pentru aceasta 
trebuie depusă o muncă temeinică.

PETRE EPUREANU
arbitru

(L rrnare din pag. 1)

dicele de armonie Quetelet) de 80-85 
kg și rirsta între 24-25 ani. Practica 
a cunoscut' jucători valorași, chiar și 
cu abateri de la aceste norme, ei 
însă, sînt așa dc rari îneît constituie 
excepții, din care, regretabil unii an
trenori fac... regulă.

Raportând aceste considerente la 
turneul final al ecliipelot de juniori, 
încheiat recent, socotim că ar fi inu
til a mai sublinia valabilitatea crite
riilor de mai sus. Dorim însă să 
scoatem în evidență, printp-o parale
lă cu 1966, munca consecventă 
și laborioasă depusă de linii antrenori 
ca P. Niculescu (C.S.Ș.), F. Crișan 
(Steaua). €. Vasiliu (Rapid), T. 
Angelescu (Progresul), A. Ardeleanu 
(Politehnica Cluj) și Gh. Filip (Cri- 
șul Oradea) pentru progresul înre
gistrat în selecția jucătorilor de polo

Fază palpitantă la poartă, în meciul de polo dintre echipele de juniori Pro
gresulBucurești și Politehnica Cluj. Foto: A. Ncagti

Putem participa la J.O. din 1972!
față de anul trecut (numerele din 
paranteză indică anul L965-) și cali
tatea net' superioară a partidelor.

Dacă media de vîrstă este stațio
nară — 16,3 ani, înălțimea a crescut 
de la 173,2 li 175,1 cin, greutatea 
de la 65,3 la 67,3 kg, viteza de înot

de la 71 la 68,6 see. Iată un bilanț 
pozitiv.

Cunoscînd și fenomenul de accele
rație în creșterea tinerilor, putem 
susține că în 1972 putem spera mai 
mult la Jocurile Olimpice de la 
Muachen. Au fost reținuți pentru lo-

NECAZURILE UNEI SIRENE,..
(Unitare din pag. 1)

vidicind tridentul, gata să izbească.
— lugădnie-mi să spun povestea 

mea —- a cerut... „Sirena*, și cele
lalte surate s-au slrîns ciorchine. Do 
drept, aparțin de asociația sportivă a 
Uzinei de pompe. O parte din ștrand 
e închiriată asociației sportive a Ac» 
demiei. Pe cele două terenuri de 
volei închiriate vom mea anul acesta 
'• producție record de urzici, lobodă 
fi alte bălării.

— Stop-! Fără insinuări. De unde 
știi tu că nu-s ierburi pentru cerce
tări științifice ? Continuă !

— în primăvară, văând o aseme
nea mindrețe de bază sportivă, Con
siliul orășenesc pentru educație fi
zică și sport și secția de învățămînt 
a Sfatului popular al Capitalei s-au 
gindit să transforme „Sirena* în- 
tr-un parc al tineretului din Capitală. 
Spațiu. destul! Am teren de fotbal, 
pistă de atletism, terenuri de volei.

bazin de înot și o porțiune respec
tabilă din malul lacului Floreasca. 
S-a numit și un director al bazei. S-a 
cerut T.A.P.L.-ului să înființeze, uu 
chioșc de răcoritoare. S-a înființat.

— Atunci, de ce te plîngi?
— Că sînt singură! Tineretul nu 

vine! Stau și aștept ziulica întreaga 
Acu' de cîtva timp s-au aciuat pe-aci 
niște pescari...

- Păi de ce nu vine tineretul ?
— Dacă n-are muzică ! Cică do 

două luni se caută o stație de ampli
ficare pentru noi și nu se găsește în 
tot Bucureștiul. Apoi n-avem decit o 
barcă — veche, cam de pe vremea 
lui Ulisse. In schimb, vom avea o 
mare recoltă de melci de apă și de 
zegras — iarbă care crește din bel
șug. pe fundul apei — ca să umplem 
cîteva zeci de saltele... să doarmă 
mai bine pe ele cei care lasă în pa
ragină acest frumos ștrand, unde ar 
putea să se distreze zilnic aproape 
2 000 de tineri. Cum să vină dacă

nu tu muzică, nu tu carnaval al tine
rilor, nu tu concurs de înot, de pes
cuit, campionat de fotbal al tineri
lor?... La începutul sezonului s-au 
vîndut cîteva mii de abonamente cu 
cinci lei bucata. Tinerii s-au bătut 
pentru ele. Sîntem la jumătatea se
zonului și iată că aceștia nu vin. 
Au renunțat la banii plătiți. Ba nu! 
Auzeam că fiecare va mai plăti încă 
cinci lei numai să... nu fie obligat 
să vină aici. Acu, nu știu nici cine-mi 
e stăpînul...

Spunind acestea, „Sirena16 s-a por
nit pe plins. Plîngea ea și plîngea 
și corul naiadelor. Ne pi un, de ciudă 
că era gata să lăcrimeze și el, a 
trîntit cu tridentul în pămînt :

— Pentru că sînt prea mulți... 
zei amestecați aici, mă voi adresa lui 
Jupiter-Tonans. Doar el va ști să... 
bubuie unde și pe cine trebuie.

tul național <Ie juniori : Rizea, Mus
tață (Rapid), Olah, Dumitra 
(C.S.S.). Frîncu, Petrescu (Steaua), 
Muuleanu (Progresul), Ioanele (Poli
tehnica) și alții.

Ne permitem, la polul opus, să a- 
mintiin și numele unor antrenori care, 
evident, 9.-au lăsat pe tînjală: 
Gheorghe Dumitru (Sc. sp. 2), VI. 
Agariei (Se. sp. 1) I. Capșa (Dina- 
mo), altădată cu echipe finaliste și 
chiar campioane.

Spațiul nu ne îngăduie să facem 
și aprecieri tehnice și tactice, care 
sînt printre cele mai pozitive și nici 
să analizăm calitatea arbitrajelor. Ele 
au fost remarcate, parțial, in cronici.

Vă prezentăm in continuare datele 
obiective: VÎRSTA : Crișul 16,2; 
Progresul 16,4; Politehnica 16,4
(16.3) ; Rapid 16,5; Steaua 16.7 
(15,8) ; C.S.S. 16.9. Au fost 16 (20) 
juniori de 18 ani. 11 (23) de 17, 2> 
(19) de 16, 12 (20) de tS și 4 C\ 
de 14 ani. Media generală Io,.,
(16.3) . ÎNĂLȚIMEA : Steaua 176,8
(173.1) ; Rapid 176.4; Progresul
176,2 ; C S.S. 1757 ; Politehnica 
175,4 (174,3) ; Crișul 171,4. Cel 
mai înalt: A. Petrescu (Steaua) 196; 
cel mai scund : l. Ilieș (Crișul) 164. 
Media generală 175,1 (173,2). GREU
TATEA : Rapid 72 ; C.S.S. 69; Stea
ua 68 (56) ; Politehnica 67 (68), 
Progresul 66; Crișul 62. Cel mai 
greu: A. Petrescu (Steaua) 85; cel 
mai ușor: A. Grecii (C.S.S.) 53.
Media generală 67,3 (65,3). VITEZA 
de înot pe 100 m: Steaua 66,5
(68.1) ; Rapid 67,7; Politehnica 69 
(70) ; Progresul 69,2 ; Crișul 70 ; 
C.S.S. 70.2. Cel mai rapid : P. Teo- 
dorescu (Steaua) 63; cei mai slabi 
timpi : Grecii, Constantinescu (C.S.S.) 
și Balint (Politehnica) 73. Media ge
nerală 68,6 (71). CLASAMENTUL 
GENERAL AL PARAMETRILOR: 
Steaua 21 puncte, Rapid 20. C.S.S. 
15, Politehnica 12, Progresul 11, Cri
șul 5.

DIN NOU ETAPĂ INCOMPLETĂ IN CAMPIONAT
Cea de a XI-a etapă a campio

natului republican de polo pro
gramează la sfirșitul săptăminii 
doar trei partide : Industria linei — 
Voința Cluj, la Timișoara, Politeh
nica — Vagonul Arad, la Cluj și 
Crișul — I.C.F., la Oradea. Iată 
cum arațtă clasamentul înaintea 
acestei etape :
1. Dinamo Buc.
Z. Steaua Buc.
3. Rapid Buc.
4. Crișul Oradea
5. Voința Cluj 
«. I.C.F.
7. Politehnica Cluj
8. Vagonul Arad
9. Ind. linei Tim.

10. Mureșul Tg. M,

10 9 1 0 97-15 19
10 9 1 0 96-19 19
11 7 1 î 52-38 15
10 S 2 3 57-35 13

9 4 1 4 42-50 9
9 2 3 4 46-50 7
8 2 2 4 30-47 6

10 2 2 6 27-61 6
11 1 2 8 25-83 4
10 0 1 9 22-96 1

In clasament figurează și rezul
tatul partidei Rapid — Ind. linei

Timișoara 16—3 (4—0, 4—1, 2—2. 
6—0).
• Jucătorii din echipa noastră 

reprezentativă vor efectua un tur
neu în Italia sub numele de se
lecționata Bucureștiului. Ei vor 
participa în zilele de 14, 15 și 16 
august la un turneu, la Genova, 
alături de formațiile S.U.A., Aus
traliei și echipei italiene Pro 
Recco. In ziua de 17 august, se
lecționata bucureșteană va mai 
susține un joc amical la Civita
vecchia.
• Reprezentativa de juniori a 

țării se pregătește pentru două 
partide cu selecționata similară a 
Iugoslaviei. Jocurile vor avea loc 
la Skoplje în zilele de 19 și 21 au
gust.



.SPERANȚELE 
OLIMPICE".
LA START...

curind, terenu- 
de fotbal din 
vor găzdui tur- 
internațional al 

ollmpi- 
Competiția a 

jfosf programată In
tre 25 august și 3 

(septembrie. Cele 8 e- 
•chipe reprezentative. 
;care vor lua startul 
în acest turneu, au 

t fost repartizate în
’două grupe, după cum 
urmează ; grupa A — 
Bulgaria, Ungaria, 
Cehoslovacia, R. D. 
Germană ; grupa B — 
UJl.S.S., Iugoslavia. 
Polonia, fiomânia. Pri
mele două clasate din 

‘fiecare grupă se ca
lifică pentru turneul _
final.

In 
rile 
Sofia 
neul 
.speranțelor 
ce".

ale armatei R.P.D. 
Coreene, care vot 
susține — așa după 
cum am anunțat — 
un turneu 
noastră. 
Capitală 
in jurul orei 23,00. 
cu avionul, 
ționata A a 
ților va avea 
teneră 
meci, 
echipa Steaua.

în țara 
sosesc în 
astă-seară,

ia 
de

Selec- 
oaspe- 

ca par- 
primul 

duminică,

DELEANU — INDIS
PONIBIL 6 LUNI

i

PETROLUL — VOR- 
WXRTS BERLIN 

(ECHIPA SECUNDA) 
3_0 (0—0)

Continuindu-și tur
neul in R. D. Germanu. 
Petrolul Ploiești a jucat 

,ca echipa secundă a 
(clubului Vorwărts Ber
lin, oliținînd victoria cu 
j3-0 (0-0). Au înscris 
Roman, Oprișan și Ba
dea.

FOTBALIȘTII DIN 
R.P.D. COREEANĂ 
SOSESC ÎN CAPI

TALĂ

De la Iași, aflăm 
că fundașul central 
Deleanu este indispo
nibil pentru cel pu
țin șase luni. După 
cum se știe, Deleanu 
a suferit — spre sfîr- 
șitul sezonului trecui 

un accident, în- 
tr-un joc disputat la 
Suceava. Cu prilejul 
unui recent examen 
medical, doctorii au 
opiniat pentru o pau
za de o jumătate de 
an.

CHIMIA TR. MĂGU
RELE — RAPID 
BUCUREȘTI 0—1 

(0-0)

6 000 de spectatori 
au ținut să asiste la

deSelecționatele 
fotbal (A și tineret)

acest meci în care 
proaspăta promovată 
în categoria C, Chi
mia Tr. Măgurele 
avea de înfruntat pe 
campioana țării, Ra
pid București. Jucind 
eu mult avînt, e- 
chipa locală a reușit 
un rezultat onorabil, 
pierzind la limită, 
0—1 (0—0). Trebuie
spus că bucureștenji 
au evoluat iară Dau 
Coe și Dumitriu II. 
Unicul punct al me
ciului a fost înscris 
de Dumitriu 
min. 75.
DUMITRU GRUIA —

JIUL PETROȘENI
STEAGUL ROȘU

BRAȘOV 2—2 (2—1)

O întrecere dinami
că, cu multe faze de 
gol, încheiată cu un 
just rezultat de ega
litate. Au înscris : 
Peronescu (min. 4) și 
Achim (min. 15) pen
tru Jiul, 
Pescaru 
Necula 
Partida 
Lupeni.

S. BÂLOI — coresp.

VĂ INFORMĂM

coresp.

T

respectiv 
(min. 7) și 
(min. 81). 

a avut loc la

împotriva căldurii adversar fără forțăa unui atacîmpotriva căldurii șî a unui adversar fără forță in atac

E

Fenerbahce I stan bal)

verificare, 
intențiile 

au început 
repriză pe 

rezervelor,

pentru Dinamo București. 
l'oto : Aurel Neagu

Hazim — portarul oaspeților n-a putut opri mingea expediată de Ilaidu și.. 
(Fază din meciul Dinarno București

rn

Dinamo București

Dinamoviștii bucureșteni își 
caută (ormula de echipă în nu
meroase meciuri de 
Atît de serioase sînt 
antrenorilor incit 
să-l treacă cîte o 
Pîrcălab pe banca 
pentru lipsa de randament, pos
tură în care jucătorul dinamovist 
se găsește pentru prima oară în 
cariera Iui sportivă. Ion nu are 
decît 25 de ani și declinul în 
care a intrat ne îngrijorează pe

UNELE PROBLEME ACTUALE ALE ARBITRAJULUI NOSTRU
TEO SELECȚIE JUDICIOASĂ 

' i MELIA CALITĂȚII
I •

O problemă la care se fac referiri 
tot mai insistente o constituie și 
'selecționarea arbitrilor, activitate de 
care este legată nemijlocit calitatea 
arbitrajului, tn stadiul actual acest 
.proces complex și totodată dificil, 
nu și-a găsit o rezolvare corespunză
toare, mai ales că în ultima vreme 
au început să se facă diferențieri în 

J rîndul arbitrilor, între foștii jucători 
de categoria A și ceilalți jucători. 

,Primilor, li s-a creat o situație deo
sebit de avantajoasă față de ceilalți 
pentru simplul motiv că au fost Ju
cători de performanță. în consecință, 
el beneficiază de un sistem prefej 
rențial prin aceea că li. se asigură 
sv ateri din producție, eaza-re și hra
nă pe timpul unor cursuri de pre
gătire teoretică de numai 10 zile, 
iar după absolvire beneficiază de o 
atenție specială (în ceea ce priveș
te delegările, promovarea etc.). Deo
sebit de faptul că față de sistemul 
general de pregătire a arbitrilor ase
menea acțiuni sînt neeconomicoase, 
o astfei de selecție este lipsită 
fundament științific. * 
tri prin „dispoziții 
fără să li se asigure 
meinică — cel puțin la 
care se face ea astăzi — 
o măsură care t — -----------

(bune. Deoarece, după cum arată 
‘Marian Bejat în lucrarea „Ce este 
(talentul ?” — pentru a nu mai cita 
numeroase alte studii de psihologie 
care împărtășesc aceeași părere —, 
„nici un om nu e predestinat prin 
însușirile sale native pentru o a- 
numilă meserie. Aceste însușiri pot 
favoriza dezvoltarea... aptitudinilor 
necesare". De asemenea, în aceeași 
lucrare autorul arată concludent că 
3,Pracfcie, nu se poate' vorbi de în
zestrarea naturală, de predispoziții, 
decît în urma rezultatelor activității. 
Activitatea este revelatorul acestor 
predispoziții. Ele nu se dezvăluie, nu 
se manifestă decît în activitate. 
Kle nu se dezvoltă decît în 
decursul și prin intermediul ac
tivității". în această privință prac- 

1tfcea ne oferă numeroase exemple, 
din care mă voi limita sâ citez pe 
Demis Kifando (România-). £.eo Horn 
(Olanda) și Istvan Zsolt (Ungaria), 
arbitri celebri, care nici măcar nu 
au jucat fotbal vreodată !

O asemenea concepție are însă și 
alte consecințe. Ea elimină din eir- 

i cultul normal al selecției marea ma
să a jucătorilor de fotbal, instalînd, 
pentru aceștia, o barieră de netre
cut spre vîrful piramidei și confe
rind astfel promovării, spre care 
aspiră și ei, un caracter nestimula
tiv. în plus, diminuează migrația ju
cătorilor di mijloc sau chiar a ce
lor modești — care formează totuși 
principalul și ctl mai mare rezervor 
de cadre — spre activitatea de ar
bitraj.

ivjț-De aceea, selecția arbitrilor tre- 
ibule să se facă fără instituirea unor 
astfel de sisteme preferențiale. Ele 

'dăunează arbitrajului. Revenirea ia 
^sistemul tradițional de selecție ar fi 
de bun augur, mai ales că într-o pe- 

, rioadă de peste cîțiva zeci de ani 
țel a fost verificat de practică și și-a 
^dovedit viabilitatea. în plus, consider 
jcă în procesul de selecție nu ar fi 
[inutile examenele preliminare, în 
^cadrul cărora să se includă o pro- 
^bă practică (arbitraj 101—15 min..) 
Etru a se putea verifica, inițial, 

fudinile pentru arbitraj ale vii
lor cursanți.

IFORMITATEA IN PREGĂTIRE 
PREMISA APLICĂRII UNITARE 

A REGULAMENTULUI DE JOC

vor sâ devină arbitri. Fiecare cole
giu regional Ișl rezolvă aceasta pro
blemă după posibilități șl formule 
proprii. Din această cauză, școlile de 
arbitri au durate diferite de studiu, 
programe analitice diferențiate sub
stanțial, examene cu un conținut și 
o structură neuniformă etc.

Acest fapt, desigur, Impietează a- 
supra uniformității anllcării reguli
lor de joc, lucru la eare s-a referit 
șt sir Stanley Rous în interviurile 
acordate presei cu prilejul scurtei 
vacanțe petrecute în țara noastră.

De aceea, consider că elaborarea

sar să se revadă sistemul de clasi
ficare a arbitrilor, ținîndu-se seama 
și de cel tradițional, în sensul de a 
se crea o singură scară ierarhică cu 
mai multe categorii, iar promovarea 
de la o categorie la alta să se facă 
în limita locurilor disponibile și pe 
bază de eondiirs.

RAȚIONALA DELEGARE - FUN
DAMENT AL CALITĂȚfj ARBITRA

JELOR

o/>//v/7j

Fenerbahce 3-1 (1-1)

toți. Ar trebui să se dezlipească 
brusc de mentalitatea care l-a 
adus aici. Altfel...

De la început, Radu Nunweil- 
l’er și Ghergheli au încercat să 
deschidă culoare în apărarea ad
versă și să-i lanseze pe Lucescu, 
Haidu și Naghi. Deplasările lui 
Lucescu, multe și prompte, și ale 
lui O. Popescu au condus la a- 
pariția cîtorva ocazii de gol 
(Naghi min. 6 și 17). Cei doi fun
dași 
șutat 
erau 
20 și 
tipie

de 
A erea arbi- 
administrative“ 
o pregătire te- 

nîvelul ta 
___ nu ni se pare 
p-ale avea rezultate

unei programe analitice pentru toate 
școlile de arbitri din țară, în care 
să se îmbine în mod rațional pregă
tirea teoretică cu cea practică, precum 
și o îndrumare și un control rigu
ros ar putea răspunde unui aseme
nea deziderat.

SISTEMUL DE CLASIFICARE - 
MIJLOC DE PROMOVARE 

A ARBITRILOR
O altă problemă care ar trebui re

considerată. este sistemul de clasifi
care. Actuala foi mă potrivit căreia 
arbitrii sînt împărțiți în trei cate
gorii : I, a IPa și a IlI-a, cei din 
categoria i clasificați în arbitri din 
„iotul republican** și arbitri ce nu 
fac parte din lot și, în fine, arbitrii 
din Iot împărțiți, la rîndul lor, în 
arbitri pentru cat. A, B și C. este 
complicată și neclara. Complicată, 
prin difuziunea întortocheată a ar
bitrilor în multe diviziuni și sub
diviziuni ; neclară, prin interferen
țele dintre acestea (cat. I — cei din 
lot și cei din afara lui ; arbitrii din 
lot — A, B și C).

De asemenea, foarte desele modi
ficări ale listelor eu arbitri din lotul 
republican (introduceri și scoateri» 
promovări și retrogradări etc. Ia 
începutul fiecărui sezon) creează în 
rîndul arbitrilor sentimentul nesigu
ranței și se datoresc, în mare mă- 
sură, deficiențelor de selecție sau 
neajunsurilor sistemului de clasifi
care a arbitrilor.

De altfel, clasificarea arbitrilor ba
zată în special pe rezultatul unui 
examen teoretic și pe îndeplinirea ți
nui anumit termen, exclude în pre
zent, in bună măsură, din acest 
ciclu probele practice care reprezin
tă de fapt „barometrul” tuturor la
turilor pregătirii (teoretică, fizică, 
psihică și tehnico-tactică).

De aceea, consider că este nece-

th ceea ce privește delegarea arbitri
lor am sâ mă refer numai la problema 
„specializării arbitrilor" în arbitri de 
centru și arbitri de linie care — 
fără a se argumenta — se conside
ră că ar duce la ereșterea calitativă 
a arbitrajelor.

Ideea pornește — se pare — fie 
de la faptul că unii arbitri, chiar 
prestigioși, nu fac față în bune con- 
dițiuni atunci cînd funcționează ca 
arbitri de linie, fie de la necesitatea 
justificării delegării unor arbitri nu. 
mai la centru. In orice caz, o ase
menea Împărțire ar dubla numărul 
în care sint clasificați arbitrii 
categorii, complinind labirintul 
tuai al sistemului de clasificare 
îngreuind selecția și promovarea
bitrllor. Insă, ceea ce este esențial, 
dacă ne gîndlm numai la faptul că 
o serie de arbitri ajung să fie în
scriși pe lista ce se trimite anual 
la F.I.F.A., că apoi arbitrează 
jocuri la care forul internațional îi 
poate desemna ca arbitri de linie 
(turneul final al campionatului mon
dial, turneul olimpie ete.) o să ne 
putem ușor Imagina de ce 
corespunzătoare o asemenea 
Uzare.

Or, tocmai unui asemenea 
rat îi răspunde necesitatea 
arbitru — din rîndul cărora
șl selecția arbitrilor internaționali — 
să fie bine pregătiți pentru a func
ționa atât ta centru cit șt la linie. 
De altiei, o specializare de acest gen 
este îngustă șl nu răspunde unor 
necesități sau cerințe justificate.

laterali Ștefan și Pîrvu au 
excelent de fa distanță și 

să deschidă scorul în min. 
21. La o fază din pase mul- 
Lncescu — R. Nunwefller— 

Haidu. ultimul a înscris 
gol al partidei printr-un 
de la aproximativ 18 m 
23. Oaspeții, o echipă 
rapidă și orientată tactic 
de bine, au gravitat în jurul lui 
Can, care prin experiența lui de 
profesionist în Italia, imprimă lu
ciditate, incisivitate, înțelepciune 
tactică. în min. 24, Yașar a ega
lat printr-un șut din marginea 
careului, la o fază cînd plasamen
tul apărătorilor dinamoviști era 
confuz.

După pauză multe schimbări 
firești în echipa bucureșteanâ. In
troducerea lui Dumitrache a fost 
cea mai eficace.

Dinamoviștii au luat conducerea 
prin golul lui Nelu Nunweiller 
(a reluat cu capul o centrare a lui 
Pîrcălab — în min 60) și s-au dis
tanțat printr-un gol superb înscris 
din plonjon de către Dumitrache.

primul 
șut sec 
în min. 
atletică, 

destul

Ambele echipe s-au așezat și au 
circulat cam impropriu, abando- 
nînd laturile terenului, acționînd 
pe o zonă îngustă, favorabilă a- 
parărilor. Spre final bucureștenii 
au reușit să dezmembreze dispo
zitivul advers tocmai prin rea
bilitarea jocului pe aripi.

Oaspeții au fost de cîteva ori 
periculoși prin acțiunile • indivi
duale ale lui Abdulah (min. 61), 
cunoscut nouă de pe vremea tur
neului UEFA de la București, și 
prin cursele lui Selim, un dri- 
bler iscusit.

Un meci tipic de verificare îna
inte de începerea campionatului, 
în care s-au remarcat Levent, 
Can și Yașar de la oaspeți, 
Da'ccu, Nelu Nunweiller, Lucescu, 
și Dumitrache de la bucureșteni.

FENERBAHCE: Hazim — Nu- 
man, Levent — Șeref, Ercan, 
Ozcan ■— Ogiin, Can (Selim, min. 
68), Abdullah, Nedim, Yașar.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — 
Pîrvu, Nunweiller III, Dinu, (Boc, 
min. 46), Ștefan — Ghergheli, 
Nunweiller VI (O. Popescu, min. 
46) — Lucescu (Pîrcălab, min. 46), 
Naghi (Dumitrache, min. 54), O. 
Popescu (Lucescu, min. 46), 
Ilaidu.

Au condus bine acest meci i 
Vasile Dumitrescu, la centru, 
Gheorghe Lupaș și Constantin 
Marin Ia tușe.

II. BALABAN

DE JOC
în prezent, nu există 

uniform de școlarizare a
un sistem 
celor ce

Duminică 13 august 1967, în ca
drul „Cupei Balcanice", echipa 
U.T.A. primește la Arad replica 
formației Fenerbahce Istanbul. A- 
cest joc reprezintă primul meci in
ternațional oficial al acestui se
zon și formează „capul de afiș* 
al concursului Pronosport nr. 32. 
în aifara acestui meci, în rest sînt 
incluse întâlniri din campionatul 
R. P. Bulgaria (6 meciuri) și R. P. 
Ungare (6 meciuri).

Partidele sînt interesante și echi
librate, nefiind excluse nici sur
prizele. Deci, un concurs atractiv, 
la care puteți obține premii mari, 
în cadrul premiului excepțional de 
75.000 lei, la acest concurs se

pe 
ac- 

ș* 
ar-

nu este 
specia-

dezide- 
ca toți 
se face

»»
PITEȘTI, 10 (ptiu telefon, de la 

trimisul nostru).
Meciul a plăcut datorită, tn primul 

rînd, jocului bun reali Bat de echipa 
locală în repriza a 
perioadă, jucătorii 
geșul au combinat 
tat des și precis 
Oaspeții au meritul 
timpul, deschis. Ei 
combinat bine, dar 
ineficace. Să începem, insă, 
cepului. Nu greșim, afirmmd eă pri
ma repriză s-a caracterizat prin ra
tări la ambele por|i. Seria ratărilor 
a fost deschisă de Țurcan, chiar în 
pelinul mânut. El este imitat de co
legii săi Radu (mia. 8), Dobrio 
(min. 
(min. 
4®>.

această
6. Ar- 
a a șa- 
porții.

doua. în 
de la F. 

mai mult, 
în spațiul
de a fi jucat, tot 

au pasat mult, au 
înaintașii au fost 

cu... în-

CHIR1AC MANU5ARIDE
arbitru

j, Dobrin
9), Kraus (min. 30), Olteana
35) și, din 
La cealaltă 

de la Racing pierd 
înscrie prin flatez 
lippe (min. 20) și

Așa cmn arătam, ,
Argeșul a legat mat bine focul, Iii

nou, Radu (nun. 
poartă, înaintașii 
bune ocazii de a 
(min. 13), Pbi- 
Adou (min. 21). 
după pauză, F.

*ini:t

de înaintare, cu Kraus în centru, a 
devenit mai incisivă și golurile au 
început să cadă. în min. 57, după 
un corner executat de Vulpea nu, ba
lonul a ajuns de la Dobrin la Nuțu : 
1—0. Două minute mai tîrziu, Kraus 
face un slalom printre apărătorii li
banezi și mărește avantajul la 2—0. 
în min. 63 și 67, Țurcan și an
ridicat scorul la 4—Q. Ultimul gol a 
fast realizat în min. 85 de Kraus, 
printr-un șut-bombă de la 25 metri. 
A conclus bine I. Chilibar — Pi
tești.

F. C. Argeșul : Cuman — I. Po
pescu. Barbu, I. Stclian, Vulpeanu 
— Prepurgel. Dobrin — Radu, Țur- 
can, Nu|u, Kraus. Au mai jucat 1 
Stan, Păci uIe te, Ioniță, Olteanu, Jer- 
can. Ef iunie.

Racing Club Beirut’: Cheharo — 
Ihani. Camuni, Souhal. Nicholas — 
Philippe. Omar — Havez, Adou, 
Aduan, Fonad. Au mai jucat: Mi
chel, Abou — Taleb.

P. VINTII.A

Pronosport • Pronoexpres
atribuie un autoturism ..Skmli 
1000 MB/ și 26.500 lei, în nu
merar, în afara premiilor obișnuite 
în hani.

Pentru o documentare mai amă
nunțită și pentru a vă ajuta în 
stabilirea pronosticurilor dum
neavoastră consultați Programul 
LOTO-PRONOSPORT de marți 
8 august 1967.

De la începutul anului și pînă 
în prezent au fost atribuite la 
concursurile Pronosport — în ca
drul premiilor excepționale — 31

de autoturisme, de diferite mărci 
și capacități, în afara premiilor 
obișnuite în bani. Vă reamintim 
că la fiecare concurs Pronosport 
se atribuie cîte un autoturism.

Din lista câștigătorilor la con
cursurile Pronosport din acest an, 
care au obținut premii dintre cele 
mai frumoase, vă cităm pe : Di- 
mitriu Nicolae din București (Re
nault 16 și 111.866 lei), Mun
tean Vasile din Hunedoara (Re
nault 16 și 98.116 lei), Hodoșiu 
fon din Sibiu (Renault 16 și

98.056 lei), Ignat Aron din Cisnă- 
die (Wartburg Lux și 68.328 lei).

Participînd, cu perseverență, la 
concursurile PRONOSPORT, ori- 
cînd puteți obține un autoturism 
și premii în bani.

Azi și mîine, ultimele zile pen
tru depunerea buletinelor la cou- 
cursnl Pronosport de duminica.

Tragerea LOTO de astăzi va 
avea loc la Constanța cu începere 
de la ora 18.

llubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-l’ronospvrt.



Caiac-canoe
Concursul „speranțelor
olimpice" de la Sofia

Simbătă și 
Pancerovo de 
loe o importantă 
țională de caiac-canoe. La concursul 
„speranțelor olimpice* vor participa 
și tinerii sportivi români. Delegația 
noastră, a plecat ieri la Sofia.

duminică, pe lacul 
lingă Sofia, va avea 

competiție interna

LUI ANQUETIL
PARTICIPAREA LA

între federația de ciclism 
țel st cunoscutul campion

MECIUL DE ATLETISM AMERICA EUROPA
DUPĂ PRIMA ZI, SCORUL GENERAL ESTE DE 79-74 ÎN FAVOAREA AMERICANILOR. 
LA MASCULIN CONDUCE AMERICA CU 57-47 IAR LA FE MININ EUROPA CU 27-22.
MONTREAL 10 (Agerpres). — 

întrecerile din prima zi a meciu
lui atletic dintre selecționatele 
Americiî și Europei au fost urmă
rite de numai 5 000 de spectatori, 
înaintea începerii concursurilor, o 
ploaie torențială s-a abătut asu
pra orașului canadian, meciul în- 
cepînd din această cauză cu în- 
tîrziere. După prima zi, scorul este

/ 5-/1 INTERZIS
CM. DIN OLANDA

a Fran-
Anque- 

til există în prezent un conflict, ca 
urmare a unor declarații considerate 
ca necontrolate pe care fostul cîști- 
gător al Turului Franței Ie-a făcut 
in presă. Federația franceză a ho
tărî! miercuri seara, în urma unei 
ședințe, să-i interzică lui Anquetil 
participarea la campionatele mon
diale din Olanda și la campionatele 
Franței.

la examenul anti-doping, 
a fost și amendat cu suma 
florini.

Dolman
de 750

★
Federația de ciclism a Olandei a 

luat hotarîrea de a-1 deposeda de 
titlul de campion al țării in proba 
de feud pe Eef Dolman. Acesta a 
refuzat după cursă să se prezinte

★
A fost alcătuită echipa de 

a Franței care va participa la cam
pionatele mondiale din Olanda. Iată 
componența echipei de amatori : 
viteză : Trentin. Morelon. Detraux ; 
urmărire : Darmet, FedoroH ; 100
km contracronometrului (echipe) 
Lancker, Fedoroff. Michoux, Darmet, 
Boulnois, Mourioux, Grandjean ; 
semifond : Giscos, Marechal, Philli- 
pe. Printre cicliștii profesioniști se
lecționați se numără Rousseau, Gros- 
skost, Verdeuns și alții. Nu a fost 
încă alcătuită echipa de fond.

ciclism

de 79—74 puncte în favoarea 
echipei Americii. La masculin, echi
pa americană conduce cu 57—47 
puncte, iar la feminin, selecționata 
Europei totalizează 27 de puncte, 
fată de 22 ale echipei americane.

Iată rezultatele înregistrate în 
prima zi a meciului :

Masculin : 100 m plat 1. Bam- 
buck (E) 10,2 ; 2. W. Turner (A) 
10,3 ; 3. J. Bright (A) 10,5 ; 4. 
W. Maniak (E) 10,8; 110 m gar
duri : —
2. E. 
Ottoz 
14,0 : 
81,26 
m ; 3. F. Covelli (A) 77,80 m ; 
4. G. Stenlung (A) 76,16 m ; lun
gime : 1. B. Beamon (A) 8,04 m ; 
2. L. Davies (E) 8,01 m ; 3. R. 
Boston (A) 7,92 m ; 4. M. Klausc 
fE) 7,27 m ; 400 m: l._V. Matt
hews 
45,1 ;
4. J. 
plat : 
2. J. 
Clark 
30 : 10,8 ; 1 500 m : 
den (A) 3:41,0; 2. Wadoux (E) 
(E) 3 :42,3 ; 3. S. Blair

1. W. Davenport (A) 13,6 ; 
McCulogh (A) 13,7 ; 3. E. 

(E) 13,8 ; 4. W. Trzmiel (E) 
suliță : 1. G. Kulcsar (E) 

m ; 2. M. Nemeth (E) 80,68

(A) 45,0 ; 2. L. Evans (A)
3. A. Badenski (E) 46,1 : 
Werner (E) 46,6; 10 000 m
1. J. Haase (E) 29:05,4; 

Martinez (A) 29 : 32,4 ; 3. W.
(A) 30 :03,4 ; 4. I. Kiss (E)

_ ” Ru-:’l. T." Van

3. (A)

Revista cehoslovacă „KOPANA” 
n publicat in nr. 29 un lung articol 
privitor la antrenamentele fotbaliș
tilor profesioniști din Anglia, din 
care spicuim :

..Fotbaliștii profesioniști englezi 
au reprezentat și reprezintă și azi, 
în multe privințe, 
privește gîndirea 
antrenamentului. 1 
prestigiul lor a fost deseori 
nat”, mai ales in perioada 
război, dar in ultimii zece 
tem martori la lupta lor 
rentă pentru redobindirea 
poziții. Cucerirea titlului 
in 1966 confirmă acest lucru.

Este adevărat, fotbalul englez 
din anii de după război 
de conservatorism, astfel incit se 
părea că el iși Va reveni 
Concepția 
ment erau 
cu nivelul 
antrenorul 
nale. W. Winterbottom, a reușit să 
spargă blocada conservatorismului 
englez și să trezească interes' pen
tru noua concepție de joc, pentru 
noile metode și. in general, pentru 
tot ceea ce privea continua dezvol
tare a acestui sport. Continuatorul 
ideii lui Winterbottom a fost A. 
Wade. care îndeplinește în Fede
rația engleză funcția de tehnician. 
Datorită eforturilor acestor doi spe
cialiști, fotbalul englez încearcă să 
recupereze pierderile din trecut și 
— după cum au remarcat și o serie 
de personalități în fotbal — luptă 
pentru caracterul științific al pro
cesului de antrenament.

O confirmare a acestei stări de 
lucruri este expunerea lui A. Wade 
la ședința antrenorilor europeni or
ganizată recent în Olanda, expu
nere care dovedește nu numai că. 
azi, englezii urmăresc cu multă 
grijă tendințele principale de dez
voltare a fotbalului mondial, ci și 
faptul că ei studiază în mod siste
matic ciclul de antrenament anual 
și săptămînal al echipelor profesio, 
niște.

, culmea în ce 
și organizarea 

Este drept că 
„Șifo- 

de după 
ani sin- 
perseve- 
fostelor 
mondial

a suferit

cu greu, 
antrena-și metodele de

'învechite in comparație 
mondial. Prin anul 1963 

reprezentativei națio-

Kvalheim (E)
1. R. Matson 
N. Steinhauer 

, o. V. Varju (E) 
; 4. D. Trolius (E) 18,51 

înălțime : 1- O. Burell (A)
m ; 2. W. Schilkowski (E) 

, u. I* z.vl
4. J. Thomas (A) 2,09 m ;

Europa

3 : 42,4 ; 4. A.
3 : 45,0 ; greutate :
(A) 20,46 m ; 2.
(A) 19,63 mj 3.
18,75 m ; 2.
m ;
2,12 . .
2,11 m ; 3. J. Dahlgren (E) 2,09 
m ;
ștafeta 4 x 100 m plat :
(Berger, Delacourt. Piquemal. Bam- 
buck) 39,1. Echipa Americii a fost 
descalificată pentru un schimb ne
regulamentar.

FEMININ : 100 m plat : 1. W. 
Tyus (A) 11,3 ; 2. I. Kirszenstein 
(E) 11,3; 3. B. Ferrel (A) 11,4; 
4. E. ' ' ' ™ ................
plat : 
2. U.
Board
56,5 ;
(E) 56,77 m ; 2- K. llgen (E) 
52,12 m ; 3. C. Moseke (A) 47,78 
m ; 4. C. Martin (A) 
lungime ; 1. I. Decker (E) 6,43 
m ; 2. M. Rand (E) 6,23 m ; 3. 
W. White (A) 5,94 m ; 4. V. Ba- 
reto (A) 5,87 m ; ștafeta 4 x 100 
m : America 44,4. Echipa Europei 
a fost descalificată. Meciul con
tinuă.

Lehocka (E) 11,9 ; 400 m 
1. K. Wallgren (E) 53,7 ;

Morris (A) 54,0; 3. L.
(E) 54.6 ; J. Burnett (A) 
disc : 1. L. Westermann

44.73 m ;

Revista presei străine:
antrenează fotbaliștii englezi
Care sint cauzele creșterii exigen
ței 1 Este vorba, in primul rind, 
de următoarele: sezonul de fotbal 
in Anglia s-a prelungit ; nivelul 
campionatelor crește continuu ; în
trecerile cu echipele străine sini 
tot mai numeroase; calendarul 
competițional prevede disputarea a 
50—60 de meciuri intr-un sezon, 
fără posibilitate de odihnă etc. Fie
care din aceste cauze poate consti
tui un argument important și vala
bil nu numai pentru Anglia, dar 
și pentru toate țările europene.

★
Ca o consecință inevitabilă a 

acestor tendințe apare necesitatea 
de a se organiza mai chibzuit ci
clul anual de antrenamente, care să 
corespundă întrutotul experienței 
cunoscute și verificate. In legătură 
cu forma sportivă, se știe că cu cit 
ea se obține mai brusc, cu atît mai 
repede este posibilă și pierderea 
ei, și, din contră, o pregătire gra- 
dat-intensă are ca urmare menține
rea formei pe o durată de timp 
mai mare.

Deci, care sint recomandările en
gleze in ce privește organizarea ci
clului anual de antrenamente ?

Este știut că in Anglia campio
natele se desfășoară fără întreru
pere din septembrie pînă la jumă
tatea lunii mai, în care timp se 
joacă (in campionat și cupă) 
50—60 de meciuri, ceea ce este 
siderat, in ziua de azi, drept 
mea posibilităților.

După terminarea sezonului 
mează, de obicei, 14 zile de repaus, 
cind jucătorii pleacă în concediu. 
Apoi, începe pregătirea pentru un 
nou sezon, pregătire care este îm
părțită in patru etape. In prima, 
care durează trei-cinci săptămini 
(practic toată luna iunie), se fac 
antrenamente colective numai de 
două ori pe săptămînă, cite două 
ore, în scopul menținerii pregătirii 
fizice generale. Nivelul acesteia se 
urmărește cu grijă, în fiecare săp
tămînă : prin măsurarea greutății 
corporale și a stratului de grăsime 
(plica cutanată), reacția organismu
lui la efortul standard (prin antre
nament în circuit), controlul calită-

circa 
con- 
cul-

ților de forță și viteză. Deci, se 
poate spune că se face o verificare 
medico-sportivă riguroasă.

In etapa a Il-a, care durează 
două pînă la trei săptămini, se fac 
trei antrenamente pe săptămînă. 
cîte două ore, intensitatea fiind în 
continuă creștere. Antrenamentul 
este — în continuare — axat pe 
menținerea pregătirii fizice gene
rale și îmbunătățirea celei speci
ale. Pregătirea jucătorilor este 
permanent controlată in mod rigu
ros. In etapa a lll-a volumul an
trenamentului crește rapid; se fac 
patru antrenamente pe săptămini. 
dintre care două a 2 ore și două 
a 4 ore. Această etapă durează două 
săptămini. Este o fază de muncă 
intensă, în care se urmărește în
deosebi pregătirea specială. Dimi
neața se lucrează pentru tehnică, 
iar după-amiază se pune accent in 
special pe exerciții de tactică (sche
me tipice, diferite combinații pe 
compartimente sau condiții de joc).

Etapa a IV-a durează circa pa
tru săptămini; efortul de antre
nament atinge nivelul cel mai ridi
cat. Se fac șase antrenamente pe 
săptămînă. Conținutul lor este 
— in linii mari— asemănător cu 
cel din etapa a IlI-a. In această pe
rioadă se planifică din cind in cind 
și meciuri de antrenament.

★
Din cele relatate rezultă că 

structura perioadei pregătitoare are

tendință gradată și că abia cătreo
sfîrșitul ei se programează jocuri 
de antrenament.

Cel mai intens efort îl, așteaptă 
pe jucător abia 
tițională, cind 
prevede unul, 
meciuri în opt 
că între timp jucătorii mai fac un 
antrenament dur. Scopul antrena
mentului în 
menținerea 
de efort în

in perioada compe- 
ciclul meciurilor 

două și chiar trei 
zile. Se presupune

această perioadă este 
unei înalte intensități 
antrenament.

★
antrenament săptămî- 

felul ur- 
duminica

Ciclul de 
nai arată aproximativ în 
mător: sîmbăta — meci, 
— odihnă sau un ușor antrenament
de recreare, luni — antrenament 
de două ore, cuprinzînd exerciții 
tactice, marți — antrenament de 
trei-patru ore, joi — antrenament 
de două ore, vineri — antrenament 
ușor cu teme tactice.

De aici rezultă că efortul 
trenament al fotbaliștilor 
este mare. La aceasta se 
faptul că antrenamentele
efectuate în orice condiții, sistema
tic și precis, ceea ce solicită în 
special latura psihică a jucătorilor.

Astfel se antrenează fotbaliștii 
profesioniști englezi. Ei sint pentru 
noi un bun exemplu în multe pri
vințe. Din această cauză, să învă
țăm de la ei !“

de an- 
englezi 
adaugă 
trebuie

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI
Învingători la ostende

în prezent, se desfășoară la Osten
de un turneu internațional de volei 
masculin la care participă șase echi
pe reprezentative. In primele două 
meciuri echipa României a învins cu 
3-2 reprezentativa Bulgariei și 3-0 
selecționata Belgiei. Alte rezultate: 
Belgia-R.F.G. 3-1, Cehoslovacia-Un- 
garia 3-1, Bulgaria-Ceboslovacia 3-0! 
Ungaria-R.F.G. 3-1. Turneul conti
nuă.

Turneul de haltere
de la Budapesta

10 (prin telefon). Joi 
în localitate un tur-

BUDAPESTA, 
seara a început 
neu internațional de haltere rezervat 
speranțelor olimpice. La întreceri 
participă halterofili din 8 țări. Româ
nia este reprezentată de o echipă 
completă : Z. Fiat, V. Rusu, F. Balaș, 
Fr. Marton, St. Pintilie, Gh. Teleman 
și Gh. Mincu. La închiderea ediției, 
întrecerile de la cat. cocoș continuă. 
Reprezentantul țării noastre Z. Fiat 
a reușit 107,5 kg. Ia împins. 87.5 kg. 
la smuls și 120 kg. la aruncat in pri
ma încercare.

P£ SCURT
© Comitetul de organizare a 

„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal a recomandat în urma 
unei ședințe, care a avut loc la 
Berna, ca finala acestei compe
tiții să se desfășoare la 29 mai 
1963, la Londra. în caz de reju- 
care, meciul se va desfășura tot 
la Londra, două zile mai tirziu. 
O hotărîre definitivă va fi luată 
la 23 octombrie la Madrid, cu 
prilejul unei ședințe a comitetului 
executiv

® Federația olandeză de fotbal 
a anunțat că s-a stabilit ca fi
nala „Cupei cupelor" să se dis
pute pe stadionul din Rotterdam. 
Meciul va avea loc la 23 mai 
1968.

• La San Benedetto s-a dis
putat meciul de box pentru cam
pionatul european profesionist la 
cat. semigrea, între pugiliștii ita
lieni del Papa și Saraudi. Del 
PaDa si-a păstrat titlul, obținînd 
victoria prin k.o. în rundul 4.

• Echipa de fotbal Maccabi 
Tel Aviv și-a continuat turneul 
în Anglia, jucind la Londra cu 
echipa Arsenal. Fotbaliștii en
glezi au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0).

® La Bratislava s-a disputat 
dubla întîlnire internațională dș 
baschet dintre echipele selecțio
nate ale Cehoslovaciei și Aus- 
tiiei. în ambele meciuri, victo
ria a revenit gazdelor; la mascu
lin scorul a fost de 73—31, iar 
la feminin de 54—39

® Cea de-a 18-a ediție a com
petiției internaționale de tenis 
pentru tineret „Cupa Galea", 
desfășurată la Vichy, a fost cîș- 
tigată de echipa Franței. Pînă la 
sfîrșit, echipa Franței a învins 
cu 4—1 pe cea a Angliei. In ul
timul joc de simplu Proisy 
(Franța) a dispus cu 6—4. 1—6, 
6—3 de Paish (Anglia). Clasa
mentul final: 1. Franța ; 2. An
glia ; 3. R. F. a Germaniei; 4. 
Italia

★
Fotbalul englez de astăzi este 

tot mai exigent față de jucător.

ur-

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH 
DE LA SKOPLJE

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
După trei runde, în turneul inter
național masculin de șah de la 
Skoplje conduc Holmov (U.R.S.S.) 
și Matulovici (Iugoslavia) cu cîte 
2'/, puncte. Ghellcr (U.R.S.S.) are 
2 puncte și o partidă întreruptă. 
Urmează Damianovici (Iugoslavia), 
Minici (Iugoslavia) cu cîte l'Z,

puncte și o partidă întreruptă, 
Janosevici (Iugoslavia), Soos (Ro
mânia) cu cîte l’/2 puncte etc. în 
runda a treia, Matulovici a cîști- 
gat la Soos. Alte rezultate : Hol
mov — Janosevici remiză ; Damia- 
novici — Fischer întreruptă ; Ni- 
cevski — Danov 1—0 ; Sofrevski— 
Popov 1—0.

Printre performerii Sparlachiadei pop oarelor din U.R.S.S. s-a aflat, înotătorul Andrei Dunaev, care a stabilit la bazinul 
de la Lujniki un nou record european in proba de 400 m mixt — 4'.47,2. Foto: I. Morgulis, „Sovetski Spori*
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