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Luptători români 
concurează la Varșovia
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Incepînd de m’ine, capitala 
Poloniei, Varșovia, găzduiește 
„Memorialul Pytliasinsky", 
competiție internațională de 
lupte greco-romane la care 
participă sportivi din nume
roase țări.

Țara noastră va fi reprezen
tată la acest concurs de urmă
torii sportivi I Gh. Berceanu 
(categ. 52 kg), I. Alionescu 
(categ. 57 kg ), Gh. Gheorghe 
(categ. 63 kg ) șt Z. Enache 
(categ. 70 kg).

★
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Miercuri 16 august, la ora 

12, va avea loc la federația 
de specialitate tragerea la 
sorți a echipelor participanta 
la campionatul republican da 
box.

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

Nume de rezonanță pe programul campionatului
international »

Amatorii de tir vor a- 
vea prilejul — astăzi șl 
mîine — să urmărească 
întreceri deosebit de spec
taculoase în cadrul campio
natului internațional 
mâniei la skeet și 

standurile de 
lua loc sportivi 
și specialiști al 

cu arma de vînătoare. 
de altfel, ioturile 

complete ale țărilor parti
cipante la concursul de la 
poligonul Tunari i U.R.S.S.s 
Țuranov — fost eampion 
mondial șl european, Ki- 
bin, Melnikov, Beneș — 
totl skeetiștl,- R. F. a Ger
maniei : Kienzerle, v. 
na, v. Hohenthal, 
sies, Netzer, Heitzer 
et); R.D.G.: Hoppe, 
Bartels, Albrecht (talere), 
Polonia: Korolkiewicz — 
vicecampion european, Spei- 
chert, Frydrych ' (skeet), 
Grecia: Karaianidis, Pan- 
galos, Tzumara (talere), 
Sistovaris — fost campion 
al Europei, Michailidis, 
Xantakos (skeet), Franța: 
soții Rabrolle, Commeres

de skeet si talere al României »
(talere), Penot, Lafond 
(skeet). După cum am mai 
anunțat, țara noastră va fl 
reprezentată de Enache, 
Dumitrescu, Florescu, Po- 
povicl (talere), Sencovid, 
Albescu, Danciu, Diaconu, 
Marinescu etc. Deci, sîm- 
i:
I

bată și duminică, pe poli
gonul Tunari vor evolua 
trăgători valoroși șl de a- 
ceea și nivelul competiției 
se așteaptă a fl ridicat. 
Întrecerile încep de Ia ora 
8,30 (sîmbătă) și de la ora 
8 (duminică).

întreceri internaționale
ale baschetbalistilor

școlilor sportive
Recent ne.a vizitat țara ®- 

chipa cte baschet Motor Am- 
mendorf din R.D.G, Ea a sus
ținut în România o serie d* 
meciuri în compania unor 
formații ale Școlii sportiv® i 
nr. 2 din București și ȘcoMl 
sportive din Sibiu.

în cele trei meciuri susți
nute în compania baschet- 
baliștilor de la Școala spor- 

‘ victoriile au reve_ 
ori tinerilor 

(60—52 șl 
baschebaliș- 

43—36.
susținut în 
Școlii spor- 

_______ “ • ’i
61—61 (30—30). In

doilea meci elevii 
Inslstînd în final 

terminat în avantaj.

tivă nr. 2, 
nit de două < 
sportivi români 
48—28) și o dată 
tilor oaspeți, cu

Primul meci 
compania echipei ____ ______
tive din Sibiu s-a încheiat la 
egalitate : 
cel de-al 
sibieni —
— au 
cu 51—47 (19—17).

Ion Canea și Melania Treistaru, campioni la sărituri
La băieți și la fete doar cîte 6 concurenți!!!

14 — 17 august, la Constanța

Criteriul internațional al juniorilor
A doua parte a lunii au

gust programează o serie de 
interesante competiții cicli
ste de fond. Alături de „Cir
cuitul regiunii Brașov* (17— 
20) și „Cupa Steaua* (25— 
27) — întreceri pentru se
niori — se află și „Criteriul 
internațional al juniorilor*, 
competiție ce se va desfă
șura între 14 și 17 august 
pe șoselele din împrejurimile 
orașului Constanța.

Avînd ca scop să ofere ti
nerei generații de alergători

posibilitatea de a 
de a-și verifica 
în compania unor 
tineri de valoare 
hotare, întrecerea 

criteriu de selecție 
promovarea în lotul

DIN SUMAR

Sugestii privind 

pregătirea echipei

reprezentative 

de rugbi
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ANCHETA NOASTRA
Care vor fi
noii campioni 
ai Europei
la caiac-canoe ?
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învăța și 
pregătirea 
alergători 
de peste 
constituie

șoseaua Constanta

și un 
pentru 
republican a talentelor au
tentice. Aproximativ 60 de 
cicliști români — juniori 
din București, Brălia, Plo
iești, Brașov, Cluj etc. — 
se vor întrece într-o compe
tiție de 4 etape (300 km), 
în compania juniorilor din 
reprezentativele 
Franței, R. 
Ungariei.

Itinerariu] 
mătorul: 14 
km pe șoseaua Constanța — 
Negru Vodă; 15 august — 
30 km contratimp individual

Bulgariei, 
D. Germane și

cursei este ur-
august — 100

pe .
Negru Vodă; 16 august — 
circuit pe străzile din centrul 
orașului Constanța (50 km) 
și 17 august — 120 km pe 
șoseaua Constanța — Tul- 
cea.

Pentru a scoate în eviden
ță calitățile individuale ale 
participanților la acest cri
teriu internațional, organiza
torii au decis să alcătuiască 
numai clasamente indivi
duale, pe etape și general. 
Eliberați de complicațiile 
tacticilor de echipă, juniorii 
vor putea să lupte deschis, 
să pună în valoare întreg 
talentul, toată forța de care 
dispun. Se va oferi, deci, po
sibilitatea verificării valorii 
tinerei generații de rutieri.

Prima zi a campiona
telor republicane de sărituri 
pentru seniori, găzduite de 
bazinul de Ia ștrandul Ti
neretului din Capitală, s-a 
încheiat cu victoria lui Ion 
Ganea (Steaua) la trambu
lină și a Metaniei Treistaru 
(Progresul București) la plat
formă.

Desigur, cea mai așteptată 
probă a fost cea a seniori
lor, unde se aștepta o dis
pută strînsă între campio
nul din 
Decuseară, 
său rival, 
seară s-a 
velul la care ne obișnuise, 
a greșit cîtcva sărituri (una 
chiar la impuse) și, în con
secință, a obținut un punc
taj slab, clasîndu-sc pe lo
cul III. Titlul i-a revenit 
lui Ganea, datorită ultime
lor trei sărituri (cu coefi
cient mai ridicat) pe care 
le-a executat cu eleganță și 
corectitudine. Revelația con
cursului a fost Gh. Baican 
care s-a impus la primele 
șapte sărituri (după care și 
conducea). Remarcabilă, de 
asemenea, , . ___ I
Constantin Nedelcu (în vir
ată de 14 ani) care s-a pre
zentat cu sărituri destul de 
dificile, bine puse la punct

La senioare, Melania 
Treistaru și-a păstrat titlul, 
invingînd la o diferență a- 
preciabilă și manifestînd o 
formă excelentă care o in
dică favorită și la tram
bulină.

Referitor 
concursului, 
tăm că nu 
importanța 
campionat republican. Și la 
băieți și la fete, au parti
cipat cîte 6 ( 111) concu-

1966, Pantelimon 
și principalul 

Ion Ganea. Decu- 
prezentat sub ni-

comportarea lui

la desfășurarea 
trebuie să ară- 

i s-a acordat 
cuvenită unui

ZILE DE VACANȚA, ZILE DE, BUCURII

LA NĂVODARI, ÎN TABĂRA TINERELOR SPERANȚE"H

Năvodarii au fost timp de 19 zile sediul unei 
tabere sportive, care a găzduit atletele șl gim
nastele campioane ale școlilor generale. în 
toate cazurile — pioniere.

Conducerea taberei de la Năvodari a asigurat 
participantelor un program foarte atractiv, cu- 
prinzind pe lingă lecții de inițiere In natațle 
concursuri de cintece șl poezie. Și, bineînțeles, 
Întreceri la atletism șl gimnastică.

în Întrecerea atletică, pionierele din regiunea 
Brașov au reușit să acumuleze cel 
număr de puncte : 952. în urma lor 
tinerele sportive din regiunile Cluj 
Suceava (858 p).

Tntr-un clasament individual, locul _ — — 
pat pioniera Teodora Nistor din regiunea Iași 
cu 220 n. Ea a fost urmată de Viorica Plugaru 
din regiunea Brasov (213 p) si de Doina Radu 
tot din reg. Brașov (212 p).

Cele mal bune rezultate, pe probe, le-au 
obtlnut Mariana Bossi din regiunea Cluj cu 8.3 
secunde pe 60 m„ Eugenia Petre (regiunea Ga
lați). care a realizat 4.64 m la săritura In lun
gime si Teodora Nistor (reg. laș!) cu 51 m la 
aruncarea mingii de oină.

Așteptate cu mult interes au fost și întrece
rile de gimnastică. Mal omogenă, reprezentativa 
regiunii Ploiești a reușit să adiționeze 126.85 pi 
fată de 124,85 p ale gimnastelor din echipa ora-

mai mare 
s-au situat
(935 p) și
I 1-a ocu-

șuiul București și 124.80 p cit a .colecționat” 
formația regiunii Maramureș.

La individual compus, sportiva Tuliana Sl- 
monfi (regiunea Maramureș) a terminat pe pri
mul loc. cu 26.60 p. După ea s-au clasat îanina 
Petcu (regiunea Ploiești) cu 25,75 p și Elisa- 
beta Turcu (tot din regiunea Ploiești) cu 25.60 p-

Pe probe, cele mal mari note le-au obtlnut 
luliana Simonfi (Maramureș) — 9.40 la sol și 
Ghizela Ciută (oraș București) — 9.00 la sărituri.

Micile atlete și gimnaste care s-au remarcat 
în aceste întreceri au fest răsplătite de orga
nizatori cu numeroase premii. De asemenea, 
în cinstea învingătoarelor a fost organizat un 
frumos spectacol artistic, la care șl-au dat 
concursul reprezentante din toate regiunile.

★
Duoă tabăra pentru pionierii atletl Si gim

nast! de la Cheia, organizată cu puțin timp in 
urmă, tabăra de la Năvodari se înscrie ca o 
nouă șl lăudabilă Inițiativă a Consiliului Natio
nal a) Organizației Pionierilor din Republica 
Socialistă România, menită să stimuleze activi
tatea sportivă a copiilor si să selecționeze, tot 
odată, din rîndul lor. elemente de nădejde 
pentru sportul nostru de performanță.

prof. CAMIL MORȚUN

renți, întrecerile de dimi
neață au fost stînjenite de 
megafoanele prin care se a- 
nunțau rezultatele campiona
tului republican de înot la 
copii. arbitrii au dovedit 
din nou lipsă de obiectivi
tate Și nici nu au avut o 
ținută vestimentară cores
punzătoare etc. Poate că 
duminică, zi în care vor a- 
vea loc întrecerile la plat
formă seniori și trambulină 
senioare, vom asista cu a- 
devărat la un campionat al 
tării.

Pînă ’ atunci, rezultatele 
de ieri : trambulină seniori : 
ION GANEA (Steaua) 
431,45 p — campion re
publican, 2. Gh. Baican 
(Progresul) 421,80 p, 3. P. 
Decuseară (Progresul) 390,35 
p, 4. C. Nedelcu (CI. sp. 
școlar) 374,85 p, 5. N. Spe- 
riosu (Progresul) 367,80 p, 
6. I. Ilieș (Progresul) 309,05 
p ; platformă senioare : 
1. MELANIA TREISTARU 
(Progresul) 279,40 p — cam
pioană republicană, 2. Miess 
Nora (Sc. sp. Sibiu) 213.0 
p, 8. Mariana Farcaș (Cri- 
șul Oradea) ' 168,05 p, 4. 
Mariana Voinea (CI. 
școlar) 166.60 
Popescu (CI. 
160,15 p. 6. 
lescu (CI. 
150,50 p.

D. STĂNCULESCU

sp. 
Iriticl Melania Treistaru, cam

pioana tării la sărituri do 
la platformă.

p.

p. 5.
sp. școlar) 

Doina
sp.

Săvu- 
școlar)

Foto : A. Neaga

BRAȘOV, 11 (prin telefon, de In trimisul nostru). Cele 
cinci zile de handbal international găzduite de terenul I r •«-- 
torul din localitate, s-au încheiat vineri după-amiază prin- 
tr-un turneu fulger (jocuri de cîte 2 reprize a cîte 7 ruin, 
și 30 sec.)» competiție care a stîrnit un interes deosebit.

In disputa echipelor feminine, lupta pentru locul 1 s-a dat 
între echipele București senioare, S. K. Leipzig și București- 
junioare. Ultima formație, revelația turneului anterior, a con
firmat bunele impresii lăsate atunci, cdmportindu-se șî de 
astă dată remarcabil. De asemenea, selecționata de senioare 
a Bucureștiului a manifestat o formă bună, excehnd prin ma
turitate și jocul sigur practicat în apărare. în Întrecerea echi
pelor masculine, Hellas Stockholm a realizat g victorie pe 
măsura valorii ei, în dauna unor alte formații puternice

Rezultate — feminin: București (senioare) București (în* 
nioare) 2-4 (1-1), S. K. Leîpzig-București (tineret) 4-4 (0-2), 
București (senioare)-București (tineret) 7-2 (5-0) 5 K Leîp
zig-București (junioare) 4-1 (1-1), București (junioare)-Bucu- 
rești (tineret) 4-3 (1-1), București (senioare)-S. K Leipzig 
4-2 (1-1). Clasament Z 1. BUCUREȘTI (SENIOARE) 4 p. 
(13-8), 2. București (junioare) 4 p. (9-9), 3. S K. Leipzig 3 
p, 4. București (tineret) 1 p; masculin: Phdnix Essen- 
București (juniori) 2-1 (1-0), Hellas Stockholm-Dvnamo Ber
lin 5-4 (3-3), Dvnamo-București (juniori) 7-2 (4-0). llelias- 
PhSnix 3-2 (1-1), Hellas-București (juniori) 4-2 (1-1),
Dvnamo- PhGnix 5-3 (3-1) Clasament ’ 1 HELLAS ^l OCK
HOLM 6 p. 2 Dynamo Berlin 4 p, 3. Plifluix Essen 2 p, 
4 București (juniori) 0 p.

CALIN ANTONESCU



INVITAȚIE LA
CABANA

Munții Moldovei au devenit 
în ultimii ani obiective mult 
căutate de turiști, o excursie 
pe Ceahlău, la Bicaz ori pe 
Rarău, se încheie de fiecare 
dată cu satisfacții depline, 
vizitatorii acestor meleaguri 
întorcîndu-se cu impresii de 
neuitat.

Unul dintre cei mai pitorești 
munți ai Carpaților Orientali 
este, fără îndoială, Rarăul. 
Ușor accesibil, el reușește să 
ofere celor care îl vizitează 
priveliști de o rară frumusețe. 
Păduri seculare, vîrfuri seme
țe, stînci abrupte, poene îm
bietoare la odihnă dau un 
farmec deosebit acestui mun
te. Cabana Rarău, situată în
tre Cîmpulung Moldovenesc 
și Vatra Dornei, poate fi vi
zitată atît de turiștii care fo
losesc potecilQ, cit și de cei 
care se deplasează cu mași
nile. Cabana, situată pe cul
mea Rarăului într-o mică 
poiană din apropierea Pietre
lor Doamnei, are in împre
jurimi o serie de locuri de 
mare interes, turistic, ca de

DRUMEȚIE
RARĂ U

exemplu Pietrele Doamnei, 
Pădurea Slătioara — monu
mente ale naturii de o rară 
frumusețe. Tot de aici se pot 
face excursii pe vîrful Rarăul 
(altitudine 1 657 m), pe Giuma- 
lău (altitudine 1 859 m) etc. 
Cabana se află la o altitudine 
medie, 1 52» m, are bufet-res- 
taurant, 145 de locuri în dor
mitoare comune, lumină elec
trică, apă de izvor. Cele mai 
apropiate stații C.F.R. sînt 
Cîmpulung și Vatra Dornei. 
Drumuri de acces : de la Cîm
pulung Moldovenesc prin Va
lea Izvorului Alb pe șosea 17 
km; pe poteci marcate prin 
Vîrful Bodea și Poiana Sihăs
triei, marcaj triunghi galben, 
în 3,5—4,5 ore; prin Valea 
Seacă și Poiana Sihăstriei, 
triunghi albastru, în 3,5—4,5 
ore ; prin Dealul Muncelului 
și vîrful Tihăria (alt. 1 470 mf, 
dungă albastră, în 5,5—6,5 ore. 
Din Vatra Dornei pe poteca 
marcată cu dungă roșie prin 
Pîrîul Chilia, Obcina Mică, 
Vîrful Giumdlău, în 12—13 ore.

ÎNSEMNĂRI DE SEZON Asigurarea de accidente —

DUMINICI GĂLĂTENE... o metodă de prevedere 
necesară și sportivilor

Cum se distrează gălățenii după orele de lucru ? încotro se 
îndreaptă ei în aceste zile cu mult soare, pentru a profita de timpul 
liber ? Nu ne-a fost greu să descoperim preferințele de sezon aie 
multor tineri și vîrstnici care mergeau, cu pas sportiv, spre cheiul 
Dunării, îmbarcîndu-se pe pontoane cu platforme. Am cutezat și 
noi la drum.

„COCUȚA" Șl PRIETENII EL..

Și iată-ne pe malul celălalt, 
pe insula „Cocuța", care aduce 
cu. un veritabil sat pescăresc. 
„Stupina" ei sint oameni de toate 
virstele, care se relaxează îno- 
tind, jucind volei. făcînd plajă 
sau citind la umbra pletoaselor 
sălcii. Conversația avută cu in
ginerul Virgil Vișinescu, unul 
din proiectanții acestui... colț de 
rai, avea să ne convingă că în 
aceste zile de caniculă „Cocuța" 
este cea mai căutată, intmcît 
miența insulă răspunde — dato
rită amenajărilor sale speciale 
— tuturor gusturilor. Plajă (eu 
pe litoral) cu nisip refulat din 
Dunăre, teren de volei, instala
ții pentru gimnastică, spații de 
joacă și balansoare pentru copii, 
dușuri, cabine, zonă de scăl
dat delimitată de geamanduri, 
chioșcuri cu obiecte de plajă, 
fructe, răcoritoare etc. Cei care 
se satură de soare și de apă se 
pot retrage la terasa pitorescului 
restaurant pescăresc, unde sînt 
serviți ireproșabil cu condiția 
să nu ceară.., băuturi alcoolice. 
Plaja „Cocuța" are în fiecare zi 
peste 2 000 de prieteni, iar du
minica o vizitează intre 10 000— 
12 000 cetățeni, transportați cu 
vasele de pasageri „Borsec". 
„Medgidia", „Abrud" ș.a.

CU CE PORNIM LA DRUM ?

Dacă pină acum cițiva ani, 
turismul era îmbrățișat doar de 
sportivi încercați, acum excursiile 
atrag un număr sporit de oa

meni. Pădurea Girboavele, situa
tă la 16 km de Galați, și balta 
de la Crapina, aflată la circa 
20 km, ispitesc în fiecare dumi
nică pe gălățeni. Dină răspuns 
preferințelor acestor amatori de 
drumeție, asociațiile sportive or
ganizează la sfîrșitul fiecărei săp- 
tămîni excursii, în programul 
cărora figurează diferite între
ceri sportive, jocuri distractive, 
concursuri de orientare turistică 
etc. Cu ce pleacă la drum ama
torii de turism ? Răspunsul la 
această întrebare l-am căutat tn 
magazinul cu materiale sportive 
din Galați.

— Amatorii de turism, ne-a 
spus vînzătoarea Antonia Hodo
rogea. pot găsi la noi corturi, 
pături, măsuțe și scaune pliante, 
răcitoare portative, sacoșe, ruc
sacuri etc.

— Pentru plajă ?
— Avem toate sortimentele de 

costume de baie, caschete, pan
taloni seurți. cu o singură excep
ție r ne lipsesc. deocamdată, 
slipurile supraelastice.

— Copiilor ce le puteți oferi ?
— Șorturi, bluze, pantofi de 

baschet, teniși, tot ce doresc.
N-am mai reținut-o pe ospita

liera noastră gazdă, întrucît se 
formase o respectabilă coadă la 
raionul său. Majoritatea cumpă
rătorilor, probindu-și echipamen
tul cu care vor pleca la drum, 
se priveau încîntați în oglindă.

TERENURILE DE SPORT...

...devin din ce în ce mai neln- 
căpățoare. Cele mai populate 

sint: „dreptunghiurile" de tenis, 
de- ting'd grădina publică, date 
în folosință la începutul verii. 
Tovarășul Constantin Anghel, 
vicepreședinte la C.S.O. Galați, 
ne spunea că la dispoziția iubi
torilor de sport au fost puse 
noi terenuri de volei și handbal 
(întreprinderea „II Iunie", Șan
tierul T eonstrucții-montaj), iar 
la Complexul C.F.R. se lucrează 
la amenajarea unei popicarii in 
aer liber, care va. fi terminată 
pină la 23 August.

— Nu ne-ați spus nimic despre 
marile stadioane ale orașului.

■— Era să uit. Stadioanele „Por
tul roșu" și „Ancora" și-au 
schimbat înfățișarea. La primul 
s-au reparat, tribunele, s-au pus 
la punct vestiarele, s-a gazonat 
terenul de fotbal, iar în aceste 
zile se fac ultimele retușuri 
pistei de atletism. Bazei sportive 
„Ancora." i s-au adus îmbunătă
țiri radicale. Stadionul „Dunărea" 
a> fost permanent folosit.

— Deci; aveți trei mari sta
dioane. Ce acțiuni a organizat 
clubul sportiv pentru, cei care 
vor să se recreeze în. aerul 
proaspăt all stadioanelor ?

A urmat un moment de tă
cere. Apoi, vicepreședintele clu
bului continuă :

— Pină în prezent, nimic. In
tenționăm, ca, în colaborare cu 
Comitetul orășenesc U.T.C., să 
organizăm o serie de „duminici 
cultural-sportive".

Așadar, la Galați întrecerile 
duminicale, rezervate sportivilor 
începători, se află doar ..in in
tenție". Păcat!

*
Gălățenii mai au și alte va

riante pentru a-și petrece în 
mod util și plăcut orele de răgaz. 
Din rindurile de față se poate 
vedea însă că duminicile gălă- 
țene iși măresc programul de 
odihnă și sport.

, Tft. KiANFȚFSCtJ

Administrația Asigurărilor de 
Stat pune la dispoziția oricăror 
persoane, deci și a sportivilor, o 
formă de asigurare utilă. Este 
vorba de asigurarea de accidente. 
Cu toate măsurile de prevedere 
Luate de stat, de cluburile și aso
ciațiile sportive; eu toată- grija 
manifestată de fiecare sportiv, au- 
tomobiliștii, motoeieliștii. cicliștii, 
alpiniștii, luptătorii, înotătorii, 
gimnaștii și chiar atleții sau com
ponență echipelor de jocuri spor
tive (fotbal, volei, baschet etc.), 
iubitorii drumeției și — în gene
ral — toți cei ce practică sportul 
pot fi expuși unor evenimente 
neprevăzute. Este vorba atît de 
accidentele ce pot avea loc în ac
tivitatea sportivă (competiții, con
cursuri, antrenamente) cit Și de 
cele întîmplate în afara acestora, 
la domiciliu, pe stradă, la odihnă 
etc.

Asigurarea de accidente repre
zintă o măsură utilă de prevedere, 
care dă posibilitatea compensării 
pierderilor materiale ocazionate de 
urmările accidentelor, indepen
dent de drepturile ce le revin 
sportivilor pe linia asigurărilor 
sociale* de stat;

Această formă de asigurare, ac
cesibilă tuturor categoriilor de 
sportivi, poate fi încheiată de per
soanele în vîrstă de la 16 La 70 
de ani, pe durate- începînd de la 
3 luni pînă la 5 ani.

Datorită avantajelor pe eare Ie 
oferă, asigurarea de accidente se 
bucură de- o largă popularitate. 
Menționăm cîteva dintre avantaje :

— costul asigurării este redus, 
primele de asigurare fiind con
venabile. Astfel, Ia o asigurare 
de accidente cu' sume asigurate 
de 10 000 de lei pentru cazul de 
invaliditate permanentă totală și 
5 000 de lei pentru cazul de deces, 
se plătește o primă de numai 12 
lei pe durata de 3 sau 6 luni, fn 
funcție de sportul practicat și de 
profesia de bază. Asigurările se 
pot încheia și pentru sume con

venite mai mari, primele de asi
gurare putlndu-se achita și fc» 
rate lunare, trimestriale, semes
triale sau anuale ;

— acoperirea în asigurare • 
numeroase cazuri de accidente 
evenimente neprevăzute ce se pot 
Întimpla în orice împrejurare cum 
sînt : lovirile, căderile, alunecă
rile. inecul, atacul din partea ani
malelor, exploziile, electrocutare^ 
folosirea mijloacelor auto-mote 
etc., accidentele întîmplate ca ur
mare a circulației mijloacelor da 
transport sau din cauza acciden
telor întîmplate acestora, precum 
și cele provocate de funcționarea 
ori folosirea mașinilor, aparatelor^ 
instrumentelor, sculelor, armelor 
etc. ;

— extinderea cuprinderii risc» 
rilor. atit în țară cit și în afara 
granițelor țării ;

— plata sumelor asigurate Ml 
numai din urmările imediate oo 
decurg din evenimentele cuprinsa 
în asigurare, el și dacă invalidă: 
tatea permanentă sau decesul a-aw 
ivit în decurs de un an de kt 
accident, chiar dacă între ttaa* 
contractul det asigurare a* ezpiratf

— in caz de- deces* din aecMeslț 
se face plata integrală a sumat 
asigurate înscrisă In poliță, chtaa 
dacă din același eveniment *1 
prin același contract de asiguram 
s-au mai plătit și alte sume oa- 
respunzâtoare invalidităților poa? 
manente stabilite.

Iată avantajele datorită cărora 
asigurarea de accidente nu tre
buie să lipsească nici unui spor
tiv. Pentru informații supllmea- 
tare și încheierea de asigurări, 
responsabilii cu munca ADAS din 
întreprinderi, instituții, cluburi 
sau asociații sportive, agenții da 
asigurare și lucrătorii tuturor ins
pectoratelor stau la dispoziția co
lor interesați.

M. RECE 
directorul Direcției asigurări da 
persoane din Direcția generali 

ADAS

| N-A FOST CUTREMUR 

LA CAVNIC...

I.. .și totuși, iată cum ara

tă tribuna stadionului pe care 
joacă- echipa Minerul din

I
I
I
I
II

dorire a acestui teren spor
tiv.

Poate că acum, văzînd 
imaginea, tovarășii din con
siliul asociației sportive se 
vor... cutremura !

localitate, participantă la 
campionatul de fotbal al re
giunii Maramureș. Ea a a- 
juns astfel datorită neglijen
ței de... gradul 10 a. celor 
•însărcinați cu buna gospo-

OMAGIU STRĂBUNILOR

La Curtea de Argeș se 
desfășoară manifestările de
dicate sărbătoririi a 456 de

NU SÎNT CONDIȚII I

prezentai Ia ancheta între
prinsă la fața locului de or
ganele miliției. Ce și-or fl 
zis tovarășii : wLa urma ur
mei, de vină-L.. păgubașul ?

de la zidirea îstorree*
operă
Vodă

Și ei 
parti-

mănăstiri, minunată 
de artă, ctitorie a lui 
Neagoe Basarab.

Sportivi* și-au adus 
omagiul străbunilor,
eipind la frumoase și en
tuziaste întreceri. Altele, 
numeroase, figurează — in 
continuare — pe agendă. 
La 19 și 20 august se vor 
aduna aici 300 de tineri din 
Cîmpulung, Găești, Drăgă- 
șani, Pitești, Slatina, Rm. 
Vilcea.

In zilele jubileului sint 
așteptați la Curtea de Ar
geș peste 26 000 de turiști 
din țară și de peste hotare.

Domnească, ruinele 
Domnești, ale bise- 

Santnicoară, legen- 
finlină a Meșterului 

mărite 
azi de

Fa vor vizita orașul și ms- 
numentete sale istorice, Bi
serica 
Curții 
ricii
dara
Manole. precum și 
construcții ridicate 
miinilc harnice ale 
lui — monumentalul baraj
„Vidraru", hidrocentrala de 
pe Argeș și altele.

poporu-

„AMINTIRI" DE LA
(4EAMT

Jucătorii echipei 
hal C.F.R. Cluj nu

P1ATRA

de
vor

fet- 
uîta

multa vreme meciul amical clubului Ceahlău] 
disputat la Piatra Neamț in 
compania- echipei Ceahlăul . 
Și, mai cu seamă, prima re
priză a acestei partide, cu 
iotul ieșită din comun. Veți 
bănui, poate, că a plouai 
cu... goluri ini poarta clu
jeană? Nicideem» ! Sau eă 
jucătorii de ]a 
lovit ori i-au 
clujeni' ? Nici 
eeva ! Gazdele 
ospitaliere.
ca 1",
arbitru] „a furat” meciul. A 
furat, intr-adevăr, dar nu ar
bitrul (el „a fluierat" cu ma
ximum de corectitudine)! ci 
altcineva, rămas — deocam
dată — necunoscut, care în 
timp ce pe teren se juca 
aprig, a... subtilizat din 
cabina clujenilor DOUA 
CEASURI DE MÎNA și. TOȚI 
BAND BE BUZUNAR ai 
fotbaliștilor oaspeți.

Nimeni din conducerea

Ceahlăul i-au 
imbrinciț pe 
gind de așa 
au fost foarte

Atunci, „Evri- 
veți- exclama, precis că

Cititorul Nichifor Tudor 
din Brăila, strada Indepen
denței nr. 11, ne pune între
barea „De oe nu se înfiin
țează in acest oraș o secția 
de caiac-canoe T“

Cum, de ce, tovarășe Tu
dor ? Nu vă dați seama T 
Păi ce condiții aveți la Brăi
la pentru practicarea sportu- 

]*rilor nautice ? Curge pe
dv vreo apă mai mare 7

Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE

ri
DAN GÂRLEȘTEAJTO 

după scrisori ie 
corespondenților noștri

I 
I



PE URMELE

MATERIALELOR APĂRUTE

SUGESTII PRIVIND PREGĂTIREA 
ECHIPEI REPREZENTATIVE DE RUGBI

SE VA JUCA, TOTUȘI , FOTBAL...

& în nr. 5290 al ziarului nostru a apărut o notă critică intitulată :
.( >0 de lei pentru un teren impracticabil*, în care se arăta că 1-ntre- 

F fCMMierea horticolă „1 Mai* din București a executat o lucrare de proastă 
ealatete la stadionul aflat pe str. Morarilor, proprietatea asociației spor- 
tnw F.R.B Terenul de fotbal prezenta o serie de denivelări, porțiuni întinse 

"fipevte de gazon și necomprimate. Intr-un cuvîwt, după reparațiile efec- 
l (aorte, terenul devenise impracticabil !
[ Zilele trecute, am fost chemați la stadion să asistăm la recepția
s- pawizorte a lucrării. Întreprinderea horticolă, în răstimpul de la apariția 
! aatei în ziar și pînă în prezent a terminat amenajarea, astfel că acum 

(avenul se prezintă în cu totul alte condiții. Porțiunile cu gazonul rărit au 
f<Wt ‘brăzdate pe o suprafață de peste 1000 de metri pălrați, în alte 
lacuri s-a semănat gazon din nou, s-au făcut unele cerccLâri privind nive
larea terenului și s-a compactat pămîntul cu un compresor mecanic. La 
recepția provizorie, „Horticola* s-a angajat să acorde și în continuare 
asistență tehnică asociației sportive F.R.B., pentru întreținerea terenului 
și să nai aducă unele îmbunătățiri privind gazonul și nivelarea pe alocuri, 
începi nd de la 15 septembrie terenul va putea fi folosit pentru antrena
mente, iar de la 1 octombrie pentru meciuri.

AVINTURI NESPORTIVE

La G.S.M. Sibiu există un jucător, Gheorghe Gheorghe, care se re
marcă in echipă nu atât pentru jocul său bun, ci... pentru purtarea sa 
nesportivă. Așa sa întâmplat și in meciul dintre Metalul Copșa Mică și 
GS.M Sibiu, disputat nu de mult la Mediaș, in cadrul „Cupei de vară*, 
tind Gh. Gheorghe a fost eliminat de arbitru pentru lovirea intenționată 
• adversarului (pălmuire ). în ziarul „Sportul popular* nr. 5333, cores
pondentul nostru din Medias, Z. Rișnoveanu, a amintit despre atitudinea 
nesportivă a fotbalistului sibiun.

Duminica trecută, tind C.S.M. Sibiu a jucat din nou la Mediaș, 
Gheorghe >-o dus la corespondentul nostru, Z. Rișnoveanu, și l-a tras la 
răspundere". „Cum ți-ai peimis să scrii despre mine?!?* După cum ne-a 
relatai corespondentul, Gh. Gheorghe a avut o mină care nu prevestea 
hscruri bune. Pînă la urmă nu s-a intimplat, insă, nimic. Pe semne că 
G&. Gheorghe și-a dat seama că e periculos să-și dea friu... liber posibili
tăților sale nesportive, in prezența mai multor tovarăși, printre care și 
tițiva din conducerea echipei Gaz metan Mediaș.

0 ^Atint urile* fotbalistului în cauză ar mai trebui temperate de către
conducerea C.S.M. Sibiu.

PROPRIETARUL A FOST IDENTIFICAT

I Cu promptitudine, am primit răspuns ia articolul intitulat „Copiii 
nimănui*, apărut în ziarul nr. 5317. Se arăta acolo, printre altele, că sala 
da spoit din Lupeni nu putea fi reparată și amenajată corespunzător 
deoarece luni rn șir nu-și găsise proprietarul. în fine, acesta a fost găsit 
fi încă .. cu acte în regulă, așa că tovarășii din conducerea Clubului 
sportiv orășenesc Petroșeni ne aduc la cunoștință începerea lucrărilor. Deci, 
Muna alocată în scopul renovării sălii, de către Consiliul regional pentru 
educație fizică și sport, va putea fi folosită din plin, spre folosul sporti
vilor din acest centru miner.

„CU TRICOURI DE ÎMPRUMUT"...

...se intitula o sesizare a ziarului nostru, referitoare la faptul că fot- 
t Waștii asociației sportive Minerul. Șuior apăreau în competițiile oficiale 

•ehipați cu tricouri împrumutate de la asociațiile sportive Minerul Baia 
[ Sprit și C.F.R. Baia Mare.

Clubul sportiv orășenesc Baia Mare ne răspunde că situația se pre
stata așa cum a fost relatată, din cauză că asociația respectivă a luat 
ființă la 23 septembrie 1966 și pînă la începerea competițiilor oficiale, la 
care și-a înscris sportivii, n-a avut posibilitatea să-și procure echipa
mentul necesar (! 1). în prezent, consiliul asociației -a procurat echipa
mentul și materialele sportive necesare.

Evoluția nesatisfăcâtoare 
a echipei noastre naționale 
în ultimele întîlniri cu 
Franța (1964—1966) stă
ruie încă în amintirea iubi
torilor de rugbi. Ultima 
partidă, mai ales, a creat 
impresia că atenția jucă
torilor era îndreptată ex
clusiv spre „luptă* în sen
sul strict al cuvîntului 
(greșită pregătire psiholo
gică ?) fiindcă preocuparea 
pentru spectacol, pentru 
eficacitate, a fost ea și 
inexistentă. F.R.R. nu ne-a 
prea făcut cunoscute con
cluziile analizei sale asu
pra acestui joc, așa că nu 
putem ști dacă recomandă
rile tactice au fost greșite 
sau dacă ele n-au fost ur
mate de către jucători. Ori
cum, este păcat ca presti
giul cîștigat cu ani în ur
mă să fie întinat de com
portări penibile sub toate 
aspectele (inclusiv cel al 
sportivității).

Am scris aceste riad uri 
cu g îndoi la tradiționala 
Intîlnire cu Franța și ia 
numeroasele meciuri inter
naționale intere iubim pro
grama ie la toamnă. Este, 
cred, timpul să ne pregă
tim temeinic dacă dorim 
satisfacții depline in con
fruntările eu adversari de 
elită. Și exemplele care de
monstrează că superiorita
tea rezultată din calculul 
hiTtieî a putut fi contraca
rată, sînt numeroase. Voi 
cita doar pe cel ai selec
ționatei provinciei Waikato, 
desemnată ca primă adver
sară a celebrilor St’RTN’G* 
BOKS sudafricani care e- 
fectuau — aureolați de 
performanțe excepționale — 
un turneu în Noua-Zeelan- 
dă într-unul din anii su
premației lor mondiale 
(1956). 0 pregătire pe
baze științifice a unui lot 
de 30 de jucători timp de 
6 luni înaintea jocului prin

ședințe comune numai o 
dată pe săptămînă, le-a 
permis neozeelandezilor să 
cîștige cu 14—10, să do
boare recordul de invinci
bilitate spre care ținteau 
sudafricanii și să le zdrun
cine în așa măsură încre
derea în propriile forțe, in
cit, din cele 4 Ies t meciuri 
programate, aceștia n-au 
mai reușit să cîștige decît 
unul. Exemplul echipei Di
namo care a cucerit recent 
CCE, de o manieră care, 
după părerea mea, n-a fost 
nici măcar qjalală de vreo 
altă echipă românească, iu 
fața unor adversari tot atît

selecție ar putea fi: for
ma sportivă dovedită în 
meciurile de campionat, 
rezultatele controalelor me
dicale și ale probelor de 
control, dar mai ales pre
gătirea teoretică excelentă, 
care să permită atît înca
drarea perfectă a jucăto
rului în sistemul de joc al 
echipei naționale, cît și a- 
daptarea rapidă La condi
țiile variabile de joc. Dar 
dacă în ceea ce privește 
pregătirea fizică și tehnico- 
tactică, accentul trebuie să 
cadă pe instruirea făcută 
la club, pregătirea teoreti
că și psihologică trebuie

OPINII
de valoroși, ilustrează și 
mai bine că exigența ( serio - 
zi ta tea în pregătire) și pa
siunea (perseverența) pot 
să ne ajute să reedităm 
victoriile care ne-au atras 
respectul și aprecierile lau
dative ale adversarilor 
noștri.

Este evident că edificiul 
marilor succese ale echi
pei naționale se construiește 
numai pe temeliile solide 
ale ^pregătirii conștiincioase, 
multilaterale, puse la club. 
Aceasta presupune, cred, 
din punct de vedere orga
nizatoric, nu numai elabo
rarea de către colegiul an
trenorilor a unei linii uni
tare de instruire pentru 
fiecare categorie (cate să 
nu jiiardă din vedere pers
pectiva), dar mai ales con
trolul permanent al realiză
rii ei, de către antrenorul 
federal (pentru echipele din 
A) și de către membrii co
legiului (pentru restul for
mațiilor).

Principalele criterii de

neapărat completată și per
fecționată în decursul 
timpului, cu ocazia jocu
rilor dc trial și a discuții
lor din cadrul analizei ce 
le urmează și la care ju
cătorii participă în mod 
obligatoriu. Discuțiile ser
vesc la atenuarea diferen
țelor de concepție, expli
cabile dacă avem în vedere 
faptul că sportivii provin 
din echipe diferite. Ele 
permit să se cadă de a- 
cord asupra respectării prin
cipiilor tactice cele mai ge
nerale, lăsîndu-se cîmp li
ber fanteziei creatoare a 
jucătorilor in ceea ce pri
vește mijloacele de apli
care.

î ns u și rea urm ă to arelor 
principii, cred, este mini
mumul necesar:

L. Asigurarea intrării in 
posesia balonului in mo
mentele fixe prin sincroni
zarea perfectă a eforturilor 
jucătorilor.

2. Alergarea dreaptă cu

balonul, încadrarea bună a 
purtătorului și pasa rapi
dă în scopul asigurării po
sesiei balonului.

3. lleciștigarea balonului 
printr-o perfectă sincroni
zare a deplasării jucători
lor îu teren.

La acestea s-ar adăuga 
și altele, dc exemplu cel 
al aglomerării adversarilor 
cu scopul dczaglomeiării 
unei zone, în caic atacul 
supra numeric poate utiliza 
ceea ce unii teoreticieni 
anglo-saxoni numesc „gcutd 
ball*, adică „minge bună* 
în scopul imediat al reali
zării de puncte.

f ără a se pierde din ve
dere obiectivul princip»! 
cate este elaborarea unei 
concepții tactice proprii 
pentru echipa națională, 
tendințelor actuale în evo
luția jocului (ca : diverși** 
ftcarea combinațiilor de a- 
lac ale treisferturilor, caro 
au ca obiectiv imediat să 
poarte balonul astfel ea 
înaintașii să-l aibă cît «nai 
repede în față pentru a 
putea reintra în joc) li 
s-ar putea adăuga încă al
tele sau li s-ar putea aduc© 
îmbunătățiri in funcție de 
specii icul nostru și dc lo
tul de jucători. In -condi
țiile de pregătire propuse, 
n u mă r u I seicc ț ie»na bi 1 i l-or
poale fi ridicat ia 35—49, 
astfel ca eventualele indis- 
[mnibilități ivite — pier
derea formei sau accidente 
— să [iernii tă în foc cri rea 
jucătorilor fără urmări in 
ceea ce privește aplicarea 
concepției tactice a cchiftei.

Anticipînd, acesta ar 
putea fi și începutul jalo
nării caTacteristicilor școlii 
românești dc rugbi, care ar 
putea să contribuie mai 
eficient decît pînă acrim la 
progresul general al aces
tui sport in lume.

dr. GABRIEL EFTIMESCy

SUSȚINĂTORI ?

Cu citva timp în urmă, pe stadionul din Hunedoara, un număr de 
spectatffii, chipurile susținători ai echipei locale de fotbal, s-au dedat la 
acta de indisciplină. Ziarul nostru a publicat o notă prin care a înfierat 
manifestările acestor pseud a prieteni ai fotbalului hunedorean. Referitor 
ia nota publicată, am primii un răspuns din partea clubului sportiv Metalul 
Hunedoara, in care se arată că au fost luate măsuri de preîntâmpinare a 
ieșirilor nesportive pe stadion, dar că ele nu au avut rezultat. In conse- 
emfă, cei dovediți că au provocat dezordini au fost puși in discuția tova
rășilor lor de muncă, în adunările grupelor sindicale și organizațiilor de 
tineret din secțiile respective. în plus, aceștia au fost „popularizați* la sta- 

de amplificare a stadionului cu ocazia meciurilor de folbal.
Sperăm că măsurile luate de clubul hunedorean să „taie poflu* celor 

tmrbulenți de a mai provoca in viitor dezordini pe terenul de sport.
★

In timp ce majoritatea celor criticați răspund ziarului și arată măsu- 
rfle de îndreptare luate, mai sînt unii care tac chitic, folosind metoda 

Mnfuliti. lată cîțiva: A.S. Raia Sprie, C.S. .Steagul roșit Brașov, Sfatul 
popular al raionului Oltețu, Sfatul popular ăl comunei Comu-raionul Cîm- 

A.S. Record Mediaș, clubul Rapid București, F.R. Tenis d& cîmp, 
UJL .R. Tg. Secuiesc, C.S.O. Sibiu, clubul Progresul București, C.S. Medi- 
dfart Tg. Mureș, clubul Dine mo București, Jiul Petroșeni, F.R. Atletism, 
căutând Olimpia București ș.a.

SE ÎNTREC CONSTRUCTORII OIN TR. SEVERIN
De curând, cu prilejui „Zilei Constructorului", nu- , 

meroși locuitori ai orașului Tr. Severin, în bună par
te constructori pe șantierul Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, au putut urmări un 
bogat program sportiv dedicat acestei sărbători. In 
centrul atenției au stat întrecerile dintre sportivii a-, 
sociației Energetica Tr. Severin și cei ai asociației 1 
Grădițel de pe malul vecin, din Iugoslavia.

Iată și rezultatele înregistrate în aceste întîlniri 
amicale : Energetica — Grădițel 2—2 (fotbal). Energe
tica — Grădițel 3—2 (volei) și Energetica — Grădițel 
6—5 (șah). Cu viu interes a fost urmărită și partida 
de handbal feminin, în care și-au disputat întîiețatea 
o echipă din Segarcea și formația Energetica Tr. Se
verin. Oaspetele au învins cu 11—5.

Au mai fost organizate atrăgătoare întreceri distrac- 
tiv-sportive ca fuga în sac, cățărări pe frînghie ș.a.

M. FOCȘAN — coresp.

REUȘITE „DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE**
A intrat in tradiția asociațiilor sportive din raio

nul Vaslui organizarea duminicilor cultural-sportive. 
Astfel, în luna iulie au avut loc asemenea maniiestări, 
printre altele, în comunele Costești șj Muntenii de 
Jos. La ele au participat peste de sportivi și ar
tiști amatori, acestora adăugîndu-lî-se mii de specta
tori din comunele învecinate. La reușita acțiunilor 
inițiate de Consiliul raional pentru educație fizică ș* 
sport, și-au adus contribuția — ca de obicei — cămi
nele culturale, organizațiile U.T^C. și unitățile co
operatiste care au asigurat condiții optime pentru des
fășurarea întrecerilor.

Cei mai multi participants au întrunit competițiile 
de volei, fotbal și atletism, seara, echipele artistice 
au prezentat frumoase programe, îndelung aplaudate 
de cei prezenți.

V. VASILIU — coresp.

ETAPA A II-a
A „CUPEI F.R.M

Mîinp dimineață, la ora 10, pe tra
seul de la Tg. Jiu cei mai ^runi 
motocrosiști din țară se vor întrece îu 
cadrul etapei a doua a „Cupei 
F.R.M.*. De la start vor lipsi Petre 
Puxino și -Olto Ste.pharii care au ple
cat ieri în Franța pentru a participa 
marți la un mare concurs internațio
nal în orașul Laguepie.

Fotoreporterul nostru AUREL NEA- 
GU vi-1 prezintă — în imaginea ală
turată — pe Ștefan Chițu (Steaua) 
urmat de Ervin Seiler (Metalul) sur
prinși la un viraj, pe traseul dc 
motocros de la complex»! sportiv 
Pantelimon, în timpul desfășurării 
primei etape a Motoc rosul ui Balcanic.

O excursie de neuitat în Făgăraș
Din iaitiativa Comitetului regional U.T.C, Brasov, 

tatre 24—30 iulie s-a organizat o interesantă ex- 
aursle pe biciclete spre masivul Făgăraș. Au par- 
ttdpat zeci de elevi, membri ai asociațiilor spor- 
ttve din orașele Brașov Sibiu, Mediaș, Făgăraș, 
Victoria si Sighișoara. Punctul de intîlnire a fost 
■eseul Victoria. De aici, drumul a fost continuat pe 
jBS, străbâtindu-se înălțimile Făgărașului, majoritatea 
dintre ele de peste 2 200 m altitudine.

Vremea a fost fără reproș, așa că priveliștile 
IMl putut fi... degustate în toată savoarea lor. 
Brcursinnișlii au trecut pe la cabanele Podraqul, 
BHe«-La<, Negoiul, Surul, iar punctul terminus al

excursiei l-a constituit Turnul Roșu, pe Valea 
Oltului.

Trebuie remarcată disciplina care a domnit de-a 
lungul întregii excursii. Elevii și-au îmbogățit cu
noștințele cu prilejul acestui lung drum de munte, 
au putut admira pitoreasca floră aplină, au urmă
rit .zborul* caprelor negre, și-au îneîntat privirile 
cu ghirlanda de iezere Capra, Bîlea, Căllun ș.a. 
Două evenimente au marcat istoria acestei excursiir 
.cucerirea* Vîrfului Negoin și concursul de tir de 
la Lacul Bîlea. unde au tras la tintă aproape 50 
dintre excursioniști.

D. SOLOMEX — coresp.



„Pentatlonul modern nu a îmbătrânit!“
_ De vorbă eu dl. Sven ThoEelt, președintele U.I.P.M. _

multe, se vor defecta pe parcurs. Atunci ce ne-ar rămîne 
de făcut ? Să repetăm alergarea ? Să-i „amendăm» în 
puncte pe concurenți ? Să-i descalificăm ? Vedeți, nu 
este chiar atît de simplu.

Apoi, calul figurează prin tradiție în decorul pentat
lonului modern. Noi iubim acest animal, pentru inteli
gența, fidelitatea și — aș adăuga eu — pentru cinstea sa. 
Spre deosebire de unii oameni, calul nu va recurge nicio
dată Ia o înșelătorie spre a putea învinge.

In sfîrșit, un alt motiv care mă face să cred că pro- 
punerea nu are șanse de succes în cadrul conducem 
Uniunii noastre, este aceea că C.I.O. nu admite la J.O. 
nici un fel de sporturi cu motor. Or, a disputa unele 
competiții după un regulament, iar altele după un altul, 
n-are, cel puțin în ceea ce mă privește, nici un sens. 
Socotesc că e bine să rămînem — deocamdată — la cai 
veritabili, să nu-i înlocuim cu „armăsari de oțel“. Pentru 
că, mîine-poimîine, în pas cu dezvoltarea vertiginoasă 
a tehnicii, se vor găsi voci care să propună în loc de 
motocicletă, avionul, dacă nu chiar o... rachetă cosmică. 
Pentatlonul modern nu a... îmbătrînit î

— în aceeași ordine de Idei, a regulamentului — 
intervenim noi cu o a doua întrebare — se preconi
zează scurtarea programului, prin comprimarea pro
belor de natație și tir pe parcursul unei singure 
zile. Ce ne puteți spune în această privință ?

— Iată o propunere pe care eu o socotesc bună.
— îmi îngăduiți să vă informez că în România s-a 

încercat. în mod experimental, un asemenea program 
și concluziile sînt dintre cele mai favorabile.

— Nici nu m-aș fi îndoit, spune președintele U.I.P.M. 
Patru zile pentru cinci probe este absolut suficient, din 
moment ce decatloniștii efectuează zece în două zile, iar 
„decatlonul american» se desfășoară într-o singură zi. 
Cred că congresul nostru din 1968, cu prilejul J.O. de la 
Mexico, va stipula această modificare de regulament, 
extrem de binevenită din toate punctele de vedere.

— în sfîrșit, legat de apropiata Olimpiadă, cum 
vedeți desfășurarea întrecerilor în condițiile altitudinii ?

— Pentatloniștii, spune dl. Thofelt, au mai concurat 
în patria Aztecilor. La Ciudad de Mexico s-a desfășurat 
— în condiții ireproșabile —• un campionat mondial. La 
J.O. de la Roma din 1960, căldura a fost pentru sportivi 
un adversar mult mal redutabil. In jurul altitudinii s-a 
creat, la început, o adevărată psihoză, și nu fără un 
anume scop. Antrenorii și sportivii au nevoie, de pe 
acum, de... scuzele de rigoare în cazul unor insuccese. 
Să știți, însă^ că nu înălțimea, ci pregătirea (sau lipsa 
de pregătire) vor determina victoria sau eșecul la J.O. 
din 1968. Datoria noastră este să-i eliberăm total pe 
sportivi de coșmarul altitudinii.

Se spune că interviurile, ca și toasturile, trebuie — în 
primul rînd — să fie scurte. Am simțit deci că este 
momentul să punem punct. Și am făcut-o, nu înainte de 
a-1 adresa ilustrului nostru interlocutor mulțumiri pentru 
amabilitatea de a ne fi răspuns la întrebări.

VALERIU CHIOSE

Printre gloriile sportive ale Suediei, SVEN THO- 
FVÎT i 1 surează la loc de frunte. Campion olimpic d^'-Jentatlon modern la J.O. din 1928, de la Am- 
Bterdam, apoi medaliat constant al mani între
ceri la edițiile din 1932, 1936 și 1948, de data ace»sta 
în probe de scrimă, în nenumărate rîndun cam
pion național, generalul Thofelt nu a abandonat 
nici astăzi, la peste 60 de ani, lumea sportului, 
fiind președintele Uniunii internaționale de pen
tatlon modern. Un amănunt nu lipsit de interes : 
tradițiile sportive ale familiei au fost continuate 
In mod strălucit de fiul său, Bjorn, campion mon
dial de pentatlon modern în 1954, la Budapesta.

Prezent ca oaspete de onoare al Spartachiadel, 
am avut prilejul să-i luăm un interviu la Moscova.

— Am dori pentru început, domnule președinte, să 
vă cunoaștem părerea într-o chestiune care a început 
să se discute febril în lumea pentatlonului modern. 
Este vorba de propunerea ca proba de călărie, prima 
din program, să fie înlocuită cu o cursă de moto- 
cros.

— Există o oarecare rațiune în această propunere. în
cepe generalul Thofelt. în sensul că se tinde spre egali
zarea șanselor concurenților. După cum știți, în tragerea 
Ia sorți a cailor pentru concurs există un mare procent 
de hazard. Un cal bun poate fi hotărîtor în viitoarea 
configurație a clasamentului. Dar, orice medalie are 
reversul ei. La urma urmei, nu toate motocicletele sînț 
la fel. Și cine ne poate asigura că una, dacă nu mai

Pentru reafirmarea internațională a

ATENȚIE MAJORĂ—TACTICII
S-a vorbit nu o dată în ultimii 

ani despre marele decalaj valoric exis
tent între voleiul nostru masculin și 
cel feminin. Rămînerea în urmă a vo
leiului feminin îi preocupă pe iubi
torii acestui sport, iar federația de 
specialitate a și luat unele măsuri 
pentru remedierea situației. Măsuri 
de perspectivă, pe care le-am amin
tit la momentul potrivit. Căile de 
Tedresare, de reafirmare cît mai 
grabnică în arena internațională a 
echipelor feminine românești, sînt 
multiple. Pe cele fundamentale le-am 
analizat cu prilejul unui amplu ar
ticol publicat acum cîtva timp. El, 
Insă, nu a epuizai ideile, soluțiile 
de ameliorare a stării de lucruri. Ca 
dovadă, opiniile suplimentare expri
mate nouă de atunci încoace, lată, 
în rîndurile de față, o parte dintre 
ele, sugestiile antrenorului secund 
al reprezentativei feminine, prof. Eu
gen Scarlat, pe care le supunem 
discuțiilor, completărilor sau... re
plicilor.

Desigur, faptul că. de-o bună 
bucată de vreme. în confruntările in
ternaționale, succesul nu ne mai este 
accesibil decît rar, și atunci cu 
dificultate, are cauze numeroase. Una 
dintre acestea constă in insuficienta 
noastră preocupare, a antrenorilor, 
pentru perfecționarea tacticii de joc. 
De-a lungul anilor ne-am îngrijit 
mai mult de îmbunătățirea execuțiilor 
tehnice. Se impune deci un interes 
simțitor sporit pentru creșterea cali
tativă a potențialului tactic al jucă
toarelor și al echipelor noastre fe
minine, în general, dar în special In 
apărare.

Dintre toate ideile susținute la noi 
In tară și peste hotare referitor la 
mijloacele de ameliorare a jocului 
din defensivă, personal opinez că 
problema specializării jucătoarelor pe 
zone in ceea ce privește apărarea 
din linia a doua este cel mai util 
de rezolvat. Se știe că acțiunile dc 
apărare, ca de altfel toate mișcările 
din activitatea sportivă, au la bază 
formarea deprinderilor motrice, care 
pot fi cu atît mai ușor însușite, mai 
stabile și mai precise, cu cît sînt li
mitate la un număr mai restrîns de 
mișcări, ceea ce faciliteaz.ă obținerea 
automatizărilor. Să presupunem că 
unei jucătoare, pe care o pregătim 
pentru apărare în mod egal pe toate 
cele trei zone de fund (1 — a servi
ciului, VI -— centrul doi, V — ex
trema stingă), îi planificăm să exe
cute intr-un antrenament: 50 de ac
țiuni de apărare pe zona I, unde ac
ționează în special pe partea mîinii 
irepte, încă 50 de acțiuni în zona V, 
ieci pe partea mîinii stingi, și in 
ifîrșit 50 în zona VI, unde se pun 
:ele mai grele probleme defensive, 
n cazul specializării, care ține, bine- 
nțeles seamă de calitățile fizice de- 
sebite, jucătoarea respectivă va putea 
xecuta, în tot atîta limp rezervat 
pălării, nu 50, ci 150 de acțiuni, 
i uncie antrenamente numai pe zona 
î care ea poate da randament maxim, 
n unul nu cred în posibilitatea re- 
lizării mult-discutatului ideal al ju- 
ttoarei complete altfel decît trecînd 
regătirea prin această fază inițială 

specializării pe zone în apărarea 
in linia a doua.

Tn actualul stadiu de căutări, tot 
ni multe echipe experimentează pe 
an internațional diferite variante 
e sistemului de apărare cu centrul 
>i retras, pe cită vreme formațiile 
astre dovedesc încă lipsuri chiar și 

aplicarea, să zic așa, clasică a 
estui sistem. Echipa R.D. Germane 
ilizează. după părerea mea, sis- 
uul de joc cel mai rațional, cu 

jucătoare specializate pe zone în de
fensivă din linia de fund, trăgătoa
rele principale apărînd zona V, ridi
cătoarele zona VI, iar trăgătoarele 
secunde zona I. Echipa R.D.G. are 
în acest sistem permanent 3 și chiar 
4 jucătoare în apărarea zonelor din 
linia a doua a terenului, sacrificed 
diagonala scurtă, care este, îptr-ade- 
văr, cel mai puțin solicitată de că
tre voleibaliste. Personal, optez pen
tru acest sistem, cu sugestia de îm
bunătățire a lui astfel: trăgătoarele 
secunde, în genere mai îndemânatice 
și mai mobile decît cele principale, 
să fie continuu plasate în zona V, 
cea mai atacată și din care e în 
genere mai greu de acționat de pe 
partea stingă; trăgătoarele principale, 
mai puțin îndemînatice în defensivă, 
să fie repartizate apărării zonei 1. 
Acest sistem, o dată adoptat, eu cred 
că ne va rezolva și alte probleme de 
joc, ca de pildă dublarea blocajului, 
care ar urma să fie efectuată exclusiv 
de către ridicătoare, aceasta prez.en- 
tind multiple avantaje:

— nu se mai pierde timp în antre
namente cu pregătirea egală pentru 
dublaj a tuturor jucătoarelor;

— dublarea de către ridicătoare, 
care beneficiază de cea mai bună 
digitație și de cea mai bună preluaie,

Campionatele republicane de copii

Vîntul' puternic a influențat 
întrecerile micilor înotători

Vîntul puternic care a suflat 
tot timpul în rafale, creind valuri 
în piscina de la „Tineretului", a 
constituit un puternic obstacol 
pentru tinerii înotători participanți 
la campionatele republicane de 
copii.

Cu toate acestea, lupta din fie
care probă a fost înverșunată. 
Gb. Lupu și-a luat revanșa asupra 
lui T. Nuțeanu în cursa de 100 m 
spate, corectindu-și propriul re
cord republican : 1:16,3. Clujeanca 
Zita Erdeli (antrenor A. Iordachi) 
s-a dovedit de departe cea mai 
bună specialistă a probelor de 
spate, pe care le-a cîștigat de-o 
manieră categorică.

O cursă pasionantă a fost cea 
a băieților la 200 m liber. După 
prima „sută", Z. Oprițescu avea 
un avans de o lungime, dar pe 
ultimul bazin el nu a mai rezis
tat atacului lansat de V. Pleșea 
(merituos cîștigător) și E. Aimer. 
In continuu progres, C. Cehanzuc 
(200 m liber) și Ad. Spinea (200 m 
spate) au realizat victorii mult 
aplaudate. Păcat însă că frumu
sețea întrecerilor a fost umbrită 
de o nouă serie de defecțiuni ale 
corpului de arbitri. La fel de ne
plăcut ne-a surprins și absența 
ștafetelor de pe podiumul de pre
miere. Motivul invocat — lipsa de 
diplome — ni se pare de-a drep
tul ridicol... (a. v.)

REZULTATE TEHNICE — 100 ni 
spate (b) : 1. Gh. Lupu (CSȘ) 1:16,3 
— nou record, 2. T. Nuțeanu (Di
namo) 1:18,9; 100 m spate (f): 1. 
Z. Erdeli (CSM Cluj) 1:16,8; 200 
m liber (b): 1. V. Pleșea (Steaua) 
2:20,3, 2. E. Aimer (Șc. sp. Re
șița) 2:21,3, 3. Z. Oprițescu (CSM 
Cluj) 2:22,5; 4x50 m liber C (b) :

echipelor noastre feminine*

ÎN APĂRARE!
asigură mai bine fructificarea Ra
ioanelor scoase și, implicit, organi
zarea fără șablonism a acțiunii ulte
rioare <le atac, etc.

Faptul că in țara noastră echipele 
feminine <le categorie A folosesc 
ncunitar sistemele <le apărare și, mai 
ales, faptul că teoria și terminologia 
în această privință sînt încă neclari
ficate impun cu necesitate discuta
rea problemei la nivelul colegiului 
central al antrenorilor, care să sta
bilească principiile de aplicat în pre
gătirea echipelor. Se simte nevoia, în 
această privință, ca jucătoarele care 
sînt selecționate în lotul republican 
să se integreze mai repede în siste
mul tactic general al reprezentative
lor care, din cauza diverselor deprin
deri contradictorii de la cluburi ale 
sportivelor, au avut adesea de su
ferit cînd a fost vorba de unificarea 
concepției de joc la loturi.

Repet, personal apreciez că sistemul 
de joc în apărare expus mai sus pre
zintă numeroase avantaje, iar adop
tarea lui pe scară largă ar contri
bui substanțial la creșterea valorică 
a voleiului nostru feminin, la mai 
grabnica sa reafirmare pe plan in
ternațional.

prof. EUGEN SCARLAT

1. Șc. sp. Reșița 2:34,4; 4x50 m 
liber B (f) : 1. Dinamo 2:20,5 — 
nou record ; 4 x 100 m liber (f) :
1. Șc. sp. Reșița 5:03,2, 2. Șc. sp. 
2 5:10,1, 3. Dinamo 5:10,9; 200 m 
liber (f) : 1. C. Cehanzuc (Șc. sp. 
2) 2:35,9, 2. R. Netejoru (Steaua) 
2:39,6, 3. S. Tarța (Șc. sp. Reșița) 
2:39,6, 4. A. Groza (Dinamo) 2:41,1 
— nou rec. fetițe B ; 
50 m delfin (b) : 1. 
V. Ceia (Șc. sp. Re
șița) 40,4, 2. M. Bîc- 
leșan (Șe. sp. Reșița)
40.8, 3. T. Furtunes- 
cu (Steaua) 42,7; 50 
m delfin (f): 1. A. 
Pop (Șc. sp. 2) 39,0,
2. S. Ivescu (Dinamo)
39.8, 3. E. Cristescu 
(Dinamo) 41,3 ; 50 m 
bras (b) : 1. A. Timpu 
(CSȘ) 38,5, 2. V. Bo
boc (Rapid) 38,9, 3. 
G. Popovici (Dina
mo) 40,5; 50 m bras 
(f) : 1. A. Mihăescu 
(Dinamo) 39,8, 2. M. 
Popescu (Dinamo) 
40,0, 3. V. Damian 
(Dinamo) 41,8; 200 m 
spate (b) : 1. A. Spi
nea (Dinamo) 2:42,2,
2. L. Copcealău (Di
namo) 2:44,5, 3. E.

Manolescu (Șc. sp. 2) 
2:47,0; 200 m spate 
(f): 1. Z. Erdeli
(CSM Cluj) 2:45,7, 2. 
R. Hdcher (Șc. sp. 
Reșița) 2:53,0, 3. M. 
Dobocan (Met. Turda) 
2:58,4.

CENTRU DE INSTRUIRE Șl ODIHNĂ 
PENTRU ELEVI LA RM. VlLCEA
Orașul de pe malul drept al Oltului s-a trans

format, în această vară, într-un adevărat centru 
de antrenament și odihnă pentru un mare nu
măr de elevi sportivi. Aceștia au fost atrași aici 
atît de condițiile bune de pregătire cît și de exce
lentul cadru natural oferit de împrejurimile 
Vîlcii. Astfel, la Liceul nr. 2 din localitate, Mi
nisterul învătămintului a organizat „Tabăra de 
gimnastică" unde se pregătesc 120 de elevi de 
la cei mai mici pînă la maeștri. Printre ei recu
noaștem pe Rodica Secoșan (Timișoara), Sabina 
Șerbănescu, A. Stoica, D. Sabău (București), E. 
Iszlai (Tg. Mureș), M. Poruțiu (Cluj) și vîlcenii 
C. Sanda, A. Oiței și I. Orzan.

Pe lîngă antrenamentele care se desfășoară 
sub conducerea profesorilor de specialitate Fr. 
Barabaș, N. Kuhn, Barbara Dumitrescu, E. Pro- 
descu și alții, elevii participă și la alte acti
vități recreative ca drumeții în jurul orașu
lui, vizionări de filme și spectacole de teatru.

ION PREDIȘOR - coresp.

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
AZI, ULTIMA ZI 

LA PRONOSPORT

Azj este ultima zi pentru de
punerea buletinelor la concursul 
Pronosport nr. 32 de mîine, du
minică 13 august 1967, care be
neficiază — în cadrul premiului 
excepțional de 75.000 lei — de un 
autoturism „Skoda 1000 M.B.“ și 
26.500 lei, în numerar, în afara 
premiilor obișnuite în bani.

Concursul următor, de duminică 
20 august 1967, prezintă un inte
res deosebit, fiind vorba, după 
cum știți, de începerea oficială 
a campionatului de fotbal ediția 
1967—1968.

Mihaela Dobocan (Metalul Turda)
Foto : A. Neaga

UNDE 
MERGEM ?

SlMBATA

ÎNOT: Ștrandul 
Tineretului, de la 
ora 9,30 și 18,00: 
campionatul re
publican de copii.

POLO: Ștran
dul Tineretului, 
ora 12 : Rapid — 
Dinamo în cadrul 
campionatului re
publican.

TIR: Poligonul 
Tunari, de la ora
8,30 : Campionate
le internaționale 
de skeet și talere.

BOX : Stadio
nul Progresul, ora 
19: reuniune or
ganizată de comi
sia orășenească.

FOTBAL : Sta
dionul Ciulești, ora

17.30 : Rapid — 
Progresul, meci a- 
mical.

DUMINICA

ÎNOT : Ștrandul 
Tineretului, de la 
ora 9,30 și 17 : 
campionatul repu
blican de copii.

SĂRITURI: 
Ștrandul Tineretu
lui, de la ora
10.30 și 16,30: 
campionatele repu
blicane de seniori.

FOTBAL : Sta
dionul Republicii, 
ora 20: Steaua — 
Selecționata arma
tei R.P.D. Coree
ne, meci amical.

TIR : Poligonul 
Tunari, de la ora 
8: campionatele in
ternaționale de 
skeet și talere.

RUGBI : Stadio
nul Constructorul, 
ora 10,30: Con
structorul — Spar
tak Varna.

Programul de concurs cuprinde 
toate cele 7 partide din prima 
etapă a campionatului categoriei 
A, în rest fiind incluse meciuri 
din campionatul categoriei B. Iu
bitorii fotbalului așteaptă cu ne
răbdare primele confruntări, pri
mele rezultate.

Dar, să facem cunoștință cu 
meciurile acestui concurs :

I. Rapid—F.C. Argeșul
II. Dinamo Bacău—Steaua

III. Petrolul—Dinamo București
IV. Univ. Cr.—Jiul Eetroșeni
V. Steagul roșu—Farul

VI. A.S.A. Tg. M.—Univ. Cluj
VII. Prog. Buc.—U.T. Arad

VIII. Ceahlăul P. Neamț—C.S.M.S.
IX. Vict. Roman—Met. Buc.
X. C.S.M. Sibiu—Poli. Timiș.

XI. Olim. Oradea—Gaz m. Med.
XII. Met. Huned.—Crișul Oradea

XIII. C.F.R. Arad—Ind. s. C. Tz.

TRAGEREA
LOTO DIN 11 AUGUST 1967

70 63 57 59 26 29 35 80 7 24 65 37
FOND PREMII : 926.596 lei din 

care report la categoria I : 78.495 
lei.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 18 august 1967 la București.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT Nr. 31 DIN 6 AUGUST 

1967

Premiul excepțional : 1 variantă 
a 75.000 lei (1 autoturism Skoda 
1000 M.B. + 26.500 lei numerar); 
categoria a II-a : 3,5 variante a 
5022 lei ; categoria a III-a: 139,5 
variante a 189 lei.

Report la categoria I : 58.023 lei.
Premiul excepțional a revenit 

participantului CRATER OZI din 
Bîrlad.

Plata premiilor de la acest con
curs va începe în Capitală de 
marți 15 august 1967, iar în țară 
aproximativ de vineri 18 august 
1967.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



FOTBA
MIINE SEARĂ, LA LUMINA REFLECTOARELOR, PE „REPUBLICII":

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI R.P.D. COREENE

armatei 
secret 

sub a- 
„națio-

vește pregătirile pentru partida 
de mîine seară. Steaua s-a antre
nat toată săptămîna în București, 
lucrînd în special pentru ridica
rea vitezei de joc. Deși jiu ni s-au 
făcut precizări în ce privește for
mația care va fi trimisă pe teren, 
duminică seara, socotim că sin
gura problemă o constituie postul 
de fundaș stînga: Chiru, Rotaru, 
Vigu, Negrea — iată eventualii 
concurenți pentru ocuparea lui, 
Hălmăgeanu, devenind indisponi
bil. în rest, numele obișnuite (în 
acest început de sezon). Partida 
începe la ora 20,00 și va fi con
dusă de arbitrul bucureștean Con
stantin Petrea.

La Arad, U.T.A. întilnește pe 
Fenerbahce Istanbul într-un meci 
contînd pentru „Cupa balcanică". 
Din păcate, pînă acum U.T.A. a 
făcut o figură destul de slabă 
în această întrecere. Meciul de 
mîine îi oferă un prilej de rea
bilitare. Iată formația anunțată la 
Arad: Gornea — Biro, Bacos, 
Lereter, Czako II — Petescu, 
Mețcas — Axinte, Jac, Țîrlea, 
Dumitrescu.

Oaspeții au anunțat echipa ali
niată în meciul cu Dinamo Bucu
rești, disputat joi seara.

în sfîrșit, la Constanța, Racing 
Club Beirut susține al doilea joc 
din cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră, jucînd 
în compania Farului din localitate.

au evo- 
sînt prezenți la 
patru : Ri Cian- 

echipei), O Jung- 
Sin și Ian San-

• Jocul începe la ora 20,00 ® La Arad: U.T.A.-Fenerbahce Istanbul (in „Cupa Balcanică") 
® La Constanța: Farul—Racing Club Beirut

Spre plăcerea noastră, a tutu
ror celor care mergem Ia fotbal, 
iată oferindu-ni-se mereu atît de 
așteptatele „nocturne". Mîine sea
ră, la „Republicii" primim vizita 
unui musafir mai mult decit in
teresant : Selecționata 
R.P.D. Coreene. Nu-i un 
pentru nimeni faptul că 
eeastă denumire evoluează
nala“ R.P.D. Coreene, echipă care 
la C.M. din Anglia a produs sen
zaționala eliminare a veleitarei 
Squadra azzurra.

întorși acasă, după World Cup, 
conducătorii fotbalului din R.P.D. 
Coreeană s-au și apucat să fixeze 
cadrul echipei cu care vor par
ticipa îa C.M. din Mexic.

Dintre jucătorii care 
luat în Anglia 
București doar 
Mian (portarul 
Cian, Pak Sun
Guk. Cu excepția portarului, cei
lalți au înscris cel puțin cite un 
gol la C.M. din Anglia.

Cîteva cuvinte despre fotbalul 
din R.P.D. Coreeană. Astăzi, exis
tă în această țară mai mult de 
100 000 de jucători legitimați.

Caracteristici ale oaspeților:
— viteză remarcabilă
— tehnică individuală destul de

ridicată
•— o concepție tactică modernă.
Iată mstive și argumente care 

au făcut ca antrenorii Stelei să 
fie foarte circumspecți în ce pri-

Soo, față în față cu portarul Boncev, (Fază din meciul Steaua-T.S.K.A. Cer- 
veno '/name Sofia).

„M o m e n t Oble m en c o“
Sub acest titlu, ziarul craiovean 

„înainte" a publicat, la data de 3 au
gust, o însemnare pe marginea festi
vității ce a avut loc înaintea partidei 
de fotbal dintre echipa locală Uni
versitatea și formația olandeză Sitar- 
dia. Eroul acestei festivități a fost 
talentatul jucător Oblemenco — me
rituosul golgeter al ultimei edilii de 
campionat. Aflat la prima sa reîntil- 
nire cu publicul craiovean, tinărului 
fotbalist i s-a făcut o vie manifes
tație de afecțiune, al cărei punct cul
minant l-a constituit irunînarea din 
partea numeroșilor săi simpatizanți 
de la uzinele „Electroputere" a unui 
frumos dar — macheta locomotivei 
de 2150 cai-putere.

Căldura cu care publicul sportiv 
local tși înconjoară favoritul, prețui
rea pe care i-o acordă sînt fără în
doială meritate. Prin comportarea sa 
constant bună de-a lungul campiona
tului, Oblemenco a contribuit substan
țial la victoriile echipei sale, care 
i-au adus acesteia prestigiosul loc 
trei în clasamentul final al popularei 
întreceri fotbalistice.

Demonstrînd că știu n-și prețui 
„idolii" pentru succesele obținute, 
înflăcârații suporteri ai formației 
oltene ar fi dorit ca la aceste mo
mente cu caracter sărbătoresc să se a- 
socieze și federația de specialitate. 
Ei au rămas, însă, dezamăgiți con- 

■ statind că nici federația (și se pare 
că nici clubul Universitatea) n-au 
întreprins nimic pentru recompensa 
rea golgeterului campionatului, știr 
bind astfel din amploarea și semni
ficația acelui „moment Oblemenco" 
de pe stadionul craiovean.

Unii dintre acești suporteri, prin 
tre care Alex. Fodor din Craiova și 
Ion Petrescu din comuna Celaru, 
raionul Caracal, s-au adresat în scris 
redacției ziarului nostru, însoțind de- 
cupiurile cu însemnarea susmențio
nată din ziarul local de aspre re
proșuri la adresa Federației române 
de fotbal.

Din păcate, aproape toți cei ce 
ne-au scris alunecă pe panta subiec 
lirismului. Pornind de la premise 
false, ei ajung la concluzii ne juste 
de felul: „federația are ce are cu e- 
elilpa noastră", „dacă golgeterul era 
un jucător bucureștean, acesta ar fi 
fost cu promptitudine premial" 
ș.a.m.d. De altfel, o părere asemă-

nătoare exprimă și autorul însem
nării din ziarul „înainte'1.

Pentru toți cei care gîndesc la fel 
ținem să precizăm că federația de 
fotbal nu s-a angajat niciodată în 
acțiunea de stimulare a jucătorilor 
pentru înscrierea de cît moi multe 
goluri. Titlul de golgeler al cam
pionatului este considerat, de fapt, 
ca onorific, iar fotbaliștii care l-au 
cucerit in anii trecuți (lonescu, Fră- 
țilă și alții) au fost premiați nu de 
către federația de specialitate, ci de 
întreprinderea de stat Loto-Prono- 
sport (in acest an se pare că a ui
tat și ea de tradiția începută).

Dacă mai adăugăm și faptul că în
săși festivitatea de premiere a noii 
campioane (care cade în sarcina fe
derației ) s-a desfășurat cu discreție 
și în cel mai deplin anonimat, ne
mulțumirile oltenilor față de F.R.F. 
par a nu mai avea nici un temei.

Și, totuși, redacția noastră consi
deră că, în ceea ce privește fondul 
problemei puse în discuție, dolean
țele exprimate de ei sînt îndreptățite. 
Federația, și nu alte instituții, este 
cea mai interesată în îmbunătățirea 
activității fotbalistice și deci ea tre
buie să stimuleze toți factorii care 
concură la realizarea acestui scop.

Colgeterul este acel jucător care se 
distinge față de coechipierii și de 
adversarii săi printr-un plus de efica
citate, rod al unei pregătiri temeinice. 
El conliibuie, în bună măsură, la 
succeselo echipei sale și, pe un plan 
mai larg, la ridicarea calității spec
tacolului fotbalistic. Nu este, prin 
urmare, surprinzător că golgeterul 
campionatului se bucură de o simpatie 
deosebită. Tocmai de aceea, răsplata 
meritelor lui nu trebuie lăsată la voia 
întimplârii. .

C. F1RANESCU

P.S. Discutind această problemă 
cu tov. I. Alexandrescu, secretar 
general-adjunct al Federației ro
mâne de fotbal, acesta s-a de
clarat de acord cu punctul nostru 
de vedere. în consecință, după 
cum ni s-a spus, duminica vi
itoare, înaintea jocului Universi
tatea Craiova — Jiul Petroșcni, uti 
reprezentant al F.R.F. va înmina 
jucătorului Oblemenco cupa pen
tru titlul de golgeter al 
natului trecut. Mai bine 
zin decit niciodată...

campio- 
mai tîr-

C. F.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
ȘEDINTA COLEGIULUI CENTRAL 

DE ARBITRI

Duminică, de la ora 8,30, în sala Dinamo 
din Capitală, va avea loc ședința Colegiului 
central de arbitri. Au fost invitați membrii 
lotului republican din București și din alte 
orașe.
ECHIPA C.F.R. TIMIȘOARA, IN IUGOSLAVIA

Formația timișoreană C.F.R. va juca dumi
nică dimineața la Zreneariin, în compania 
echipei locale Proletar, din liga I a cam
pionatului iugoslav.

MINERUL BAIA AAARE - VLLAZNIA TIRANA
5-3 (1-2)

în prima repriză, oaspeții au jucat mai 
bine. După pauză, minerii au acționat mai

clar. Au înscris t Cosma (min. 23), Neumaier 
(min. 51 și 81 din 11 m), Bohoni (min. 75), 
Roman (min. 87), respectiv Nazmi (min. 82 
șl 58) și Aii (min. 42). A arbitrat foarte 
bine V. Trif — Baia Mare.

T. TOHÂTAN — coresp. principal

MECIURI AMICALE

Săptămîna aceasta s-au disputat mai multe 
partide amicale. Iată unele rezultate înre
gistrate : .

—, Chimia Rm. Vîlcea — A. S. Cugir 6—1 
(1—1) ;

— Progresul Brăila — Progresul București
0—1 (0—0) ; . „ ,

— C.F.R. Pașcani — C.SM.S. Iași 2—4 
(0—1) i

— Ceahlăul P. Neamț
2—1 (1—0);

— C.F.R. Timișoara — Crișul Oradea 0—3 
(2—1);

— Politehnica Timișoara — Vagonul Arad 
1—3 (1—0).

Dinamo Bacău

PARADOXURI
lie multe ori situația fotbalului nostru a fost apreciată eronat 

și în consecință măsurile preconizate operau formal. în ultima 
vreme fenomenul fotbalistic a început și continuă să fie analizat 
dir» unghiuri multiple, cu luciditate și discernămînt, incit ade
văruri ignorate sau abandonate în fața primului obstacol de către 
fostele echipe federale, vor deveni pietre de hotar. Sîntem în 
preajma luării unor măsuri cu mare capacitate de redresare pen
tru fotbalul nostru.

Fste oportun să scoatem de aceea la iveală cîleva ciudățenii, 
cîteva nedorite paradoxuri mai vechi sau mai noi. Este necesar 
ca toate cauzele care le-au generat să dispară, să fie eliminate 
acele structuri organizatorice improprii, incit stările de fapt deri
vate din ele, să treacă cît mai curînd în amintire, dacă nu chiar 
dincolo de marginile ei.

Pensionari la 20 de ani
în cariera lor, mnlți dintre fotbaliștii noștri aveau (mai au 

încă) două perioade dominate de elan, sobrietate, autoexigență. 
De două ori în acest răstimp se antrenează și păstrează o linie 
de conduită ireproșabilă, iar la meciuri consumă atîta energie 
fizică și morală, incit reușesc să-și exprime plenar calitățile. 
Aceste faze binecuvîntate le întilnim doar la cei doi poli ai acti
vității fotbalistice, de la debut pină la consacrare și spre apus, 
cînd fiecare dintre ei simt în manieră proprie că s-a declanșat 
începutul sfirșitului activității sportive. Atunci, puterea lor de 
înțelegere sporește brusc, zeflemeaua, falsele principii și atitudini 
se topesc, apare în sfîrșit optica sănătoasă. între aceste extre
mități se întinde o lungă epocă marcată de dezinteres, de sustra
gere de Ia îndatoriri, de inexistente preocupări pentru autoperfec- 
ționare. Este epoca cînd se complac, cînd trișează într-un fel sau 
altul, devenind pensionarii unui renume cîștigat pînă la 20—21 de 
ani. Fenomenul acesta incontestabil a condus pe mulți la plafo
nare și mediocritate. Perioada cea mai întinsă din activitatea unui 
jucător, cînd prin muncă încordată e firesc să devină maestru și 
randamentul să atingă toate superlativele, a fost trecută de mulți 
în subsidiarul unor preocupări minore, parasportive sau anti- 
sportive. Iată un rău pe care viitoarea condiție a fotbaliștilor va 
trebui să-l prevină, să-l anihileze. Trebuie instaurat un climat 
general de autentic profesionalism, cu proprietăți permanent sti
mulatorii, care să mențină în stare de pozitivă alarmă forul con
științei fiecăruia, care să constrîngă și să elimine pe cei ce nu 
înțeleg să se comporte fair-pluv în relația jucător-club-legile 
performanței-public etc

Să fie mai bine apărate valorile 
etice și profesionale

amintirilor, dispersia

de situația fotbalului, dar undeva in sinea 
într-o bună zi peste acest domeniu de acti-

sau dacă sînt iremediabil depășiți, să iasă din scenă, 
ce în preajma unui astfel de moment îniîlnim puncte de 
exprimate discret, insinuant, întortocheat, dar cu substrat 
care după ce afirmă adeziunea lor la cauza fotbalului, 
că totuși nu ar fi bine să se schimbe mare lucru în meca- 
sale interne și propun să nu ne grăbim (citiți — să mai

Dacă din lumea fotbalului scădem jucătorii, mai rămin cîteva 
mii de oameni care activează într-o postură sau alta în peri
metrul acestui sport (antrenori, conducători, tehnicieni de tot felul 
etc.). Știm cum an mers Incruri'e și mai știm că în acest domeniu 
s-a respirat o almosferă călduță, convenabilă semi-doctismului, 
efortului minim, competenței mimate, aparenței de seriozitate în 
muncă, aproximațiilor de tot felul. Mulți s-au sustras prin resurse 
proprii de sub influența acestei moteșitoare mentalități, impunîn- 
du-și să rămină niște profesioniști serioși. Altora, le-a convenit 
însă climatul care îngăduia confuzia valorilor, munca de mîntuială, 
antrenatul după ureche sau după tabla 
responsabilității, sau tot felul de explicații periferice. Și aceștia 
se arată nemulțumiți 
lor intuiesc că dacă
vitate se va aprinde un reilector puternic capabil să izgonească 
toate umbrele, atunci vor fi smulse aparențele, vor fi evaluate 
cu exactitate și obligați să-și facă un sever examen de conștiință, 
să rupă cu inerția, să evolueze ia diapazonul unor adevărați spe
cialiști. 
Iată de 
vedere 
precis, 
șoptesc 
nismele 
discutăm cîțiva ani, deși s-au adunat munți de vorbe și stive de 
procese verbale).

De iapl, se tem de sporirea responsabilității în toate sensurile, 
cu inerentele ei implicații: verificarea capacității și probității 
profesionale, a talentului și forței de muncă. Se tem că în acti
vitatea fotbalistică va deveni operantă exigența manifestă în 
celelalte zone ale vieții noastre economice și sociale. Purtătorii 
acestei atitudini nu sînt mulți, dar ei trebuie împiedicați să blo
cheze inițiativele izvorîte din pricepere și principialitate, In jurul 
fotbalului este Ioc destul, dar numai pentru cei cu aptitudini de 
animatori, pentru cei ce urmăresc sincer — și în principal, și în 
secundar — doar reconstrucția fotbalului nostru pe temelii ade
vărate. E nevoie de energie, de pricepere și devotament, de idei 
precise îmbrăcate în cuvinte puține, de 
opinii și mai ales de ACȚIUNE. Fragmentarea pe grupe de inte
rese trebuie să dispară. Lumea fotbalului trebuie reorganizată 
după un singur criteriu, al valorii etice și profesionale.

ROMULUS BALABAN

corecte înfruntări de

HALMAGEANU - ACCIDENTAT

în meciul cu T.S.K.A. Sofia, Hălmageanu, 
fundașul echipei Steaua, a suferit o întindere 
și nu va apărea mîine în formalie

în „C.C.E." la fotbal :

RAPID BUCUREȘTI - TRAKIA PLOVDIV

măsuri organizatorice în- 
sportiv în orașul Plovdiv,
Akademik au fuzionat sub 
TRAKIA. Ca urmare, cam- 
a Bulgariei va evolua în 

sub această nouă denumire, bene- 
doi noi jucători:

în urma unor 
treprinse pe tărîm 
cluburile Botev și 
o nouă denumire t 
pioana de fotbal 
„C.C.E.*
ficiind și de aportul a 
fîișkev (înaintaș) și Momin (fundaș). Deci, 
Rapid — Trakia Plovdiv la 27 septembrie 
la Plovdiv și la 18 octombrie la București.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI



Văzute la Cluj...
• Opinăm pentru reconsiderarea
treningului! • Debutul lui Mustață
• Regulamentul nu e totul...

• Ce părere ați avea, oricare 
dintre dv, dacă într-o bună zi ați 
vedea plimbîndu-se pe bulevard 
un cîntăreț de la Operă îmbrăcat 
■ă zicem, în costumul lui Radames 
«au în cel al Bărbierului din Se
villa ; ori dacă ați sta la o coadă 
la „Pepsi" alături de un medic 
chirurg care nu s-a dezechipat de 
halatul său de operații ?

Sintem convinși că n-ați avea 
<fc loc o părere prea bună și. cu 
«iguranță, poate că i-ați înțelege 
pe copiii oare s-ar ține scai după 
ei! Din fericire asemenea scene 
B-o să vedeți niciodată Pe stradă, 
deeît eventual, la un carnaval.

Și totuși, există un asemenea 
•ChipamenL la fel de „profesional” 
precum aste costumul de soenâ 
pentru un artist, halatul pentru un 
medic, combinezonul pentru un 
aviator, care este purtat toată ziua, 
cu și fără rost. Este vorba de 
TRENINGUL sportivilor. Acesta 
poate fi asemuit eu fieeare dintre 

'Nicolae Muslaiă în timpul muruturmlui de la Cluj. 
Cu rezultatul de 2.24:16,8 a stabilit un nou record 
c« peste trei minute superior celui precedent al lui 
Constantin Crecesou (2.27:43,4—1963).

Școala să fie principala pepinieră!
R ft cetit, Dirout reaerctțioi romane de tenis de nrasâ a trimis ziarului un amplu răspuns

VA DURA DILETANTISMUL “ ----------------------
lENISULUI NOSTRU DE MASĂ?", din care reproducem:

IN CONDUCEREA

la perioada 1950—195.8, în România, pe kîngă 
anele talente, au existat, comparativ ucu alte țări, 
•onUiții m-uit^ mai bune pentru clezvolOarea ttefii- 
BUlui de masă, ceea ce a făcut posibilă obținerea 
performanțelor superioare cunoscute. Pentru rea- Msarea, în continuare, a unor performanțe la a- 
cetași nivel, ki urma unor măsuri organizatorice 
luate în 1958 cîț £i datorită unor greutăți ivite în 
asigurarea bazei materiale, am concentrat sportivii 
fruntași intr-un număr limitat de secții de per
formanță .(Cluj, București și apoi Arad). Concen
trarea efectuată, echivalentă cu o pregătire în 
bseră- a jucătorilor, ne-a permis să obținem 
imediat unele performanțe superioare, și a creat 
un decalaj valoric îaatre actualele vârfuri restul 
Jucătorilor, intîrziind formarea rezervelor nece- 
■arc primenirii loturilor.

Ia acest timp, în alte țări (Japonia, 'R. p. CM- 
•eaâ, «suediă, U.R.SJS,, RjF.G.) js-a dezvoltat o 
puternică activitate de masă, .susținută îndeosebi 

, universități, dar și de un număr apre-
«tabil de cluburi al căror aport nu a întîrziat 
«■tSI arate roadele.

l*a noi, și în trecut și în prezent, cu foarte mici 
ftsteepții, organele locale ale mișcării. aportive, con- 
atderau problema creșterii valorii.tenisului de masă 
ț® fiind exclusiv de competența federației de 
•ptcialitate, iar sprijinul pe care âi acordă .pe a- oeastă linie se situează la un nivel mult mai in- Jarior celui de care -este «nevoie pentru a se iputea 
|tae pasul cu dezvoltarea pe eare wcett aport a ■uat-o pe „plan internațional.

Pentru lichidarea rămînerii în urmă în ceea ce 
privește activitatea de masă FjR.T.M., a «neeput, 
ae acum trei ani, să organizeze diferite centre 
de copii (s-au înființat pînă în prezent 20 aseme
nea centre cu nn total de 400 copii). De ntenționat Ț® * această acțiune a fost inițiată într-o perioadă 
etna în 12 regiuni ale țării nu dispuneam de nici 
nn cadru calificat în tenis de masei. Scopul acțiu
nii • fost ea, treptat, centrele de copii să se 
transforme in secții ide ■performanță, din -care să 
■•recruteze viitorii component! ai loturilor repre
zentative. Datorită acestei acțiuni, au fost depis- 
****, unele elemente talentate, cu frumoase pers
pective de dezvoltare, dar care în prezent rvu au 
atins încă nivelul corespunzător cerințelor loturi
lor reprezentative.

Ttot în cadrul acestei acțiuni, în atlete de 5—T

iulie lăSÎ, a avut loc ia Tg. Mureș un concurs ofi
cial al centrelor de copii, la eare au participat 
60 fete și ni băieți intre 9—14 ani.

Sintem conșțiențl de faptul că numai prin în
ființarea centrelor de copii nu vom .reuși Să 'arin- 
^em -scopul pe care ni l-ara ^propus. Determinant 
pentru lărgirea bazei de masă si creșterea nivelu
lui :de joc au poate fi decit introducerea tenisului 
de masă in școli. Un prim pas în această direcție 
s-a făcut in acest an prin organizarea campiona
tului școlar pentru școlile de 3 ani, campionat 
care se desfășoară pină la etapa regionala. Tre
buie arătat. Insa, că baza materială și interesul 
cadrelor didactice pentru Această ramură spor
tiva sini Încă departe de nivelul cerințelor.

Pentru ea acest Început aă poată «a roade, sînt 
necesare, in continuare, .serioase măsuri. Astfel, 
cu ajutorul Ministerului invățăniîntului, aetualui 
campionat școlar va trebui extins pînă la -etapa 
finală, va trebui asigurată baza rnateriabă tuturor 
școlilor, prin dotarea acestora cu mese de lemn 
și mese turnate din beton în .curțile școlilor, vor 
trebui Urrtlințate secții de tenis de masă la școlile 
sportive (în prezent o singură școală sportivă are 
o astfel de secție). De «semeaea, propunem ca 
tenisul de masă să fie introdus și Ia I.C.F. O altă 
măsură ar fi introducerea tenisului de masă, cu 
sprijinul Consilluhui Național ia! Organizației pio
nierilor, in .programul de «otivitale al palatelor de 
pionieri și — cu sprijinul sfaturilor populare — 
■la căminele culturale (în special Ia sate). Slut 
doar cîteva căi care ar putea ajuta .la depistarea 
elementelor talentate.

'Atingerea acestor obiective, fără de care tenisul 
de masă nu se poate dezvolta, este posibilă nu
mai în condițiile în care C.N.E.F.S., prin girul 
și autoritatea sa, va sprijini acțiunile propuse. 
Același sprijin este necesar și din partea organe- 
IflKș teritoriale ale mișcării sportive în special a 
«lor din Craiova, Iași, Tg. Mureș, Cugir, Timi
șoara. Tr. Severin, în organizarea șl funqționaoea 
centrelor de copil, centre care In viitorii ani să 
devină nuclee puternice de performanță, adevă
rate pepiniere pentru tenisul de masă românesc.

Pentru lichidarea unor lipsuri, parțial arătate 
Si în articolul la care ne referim, cum sl pentru 
realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus în 
vederea obținerii unor rezultate tot mai bune, un 
rol hotărîtor îl are, bineînțeles, și biroul federal

cu «rganele sale — colegiul de antrenori, comisia 
de competiții, comisiile regionale etc. in acest 
scop, am așezat în centrul preocupărilor noastre 
de viitor îmbunătățirea permanenta a .stilului de 
muncă, desăvârșirea pregătirii telanlee, întărirea 
disciplinei in procesul instructiv-educativ, spri
jinul cel mai eficient pe care-1 putem acorda di- 
lerițUor factori oare concura ta realizarea (citări
lor propuse.

Antrenorii, cave au un rol determinant In pre
gătirea sportivilor, trebuie să fie sprijiniți și in- 
druniați permanent de către colegiul contrai de 
antrenori, precum și de conducerile cluburilor, 
lutndu-se măsuri eficiente de lichidare a actelor 
de indisciplină oriunde s-ar manifesta ele.

In ceea ce privește activitatea sacrei arului ge
neral care n-a adus un aport la nivelul funcției 
pe care o îndeplinește în birou și poartă răspun
derea directă pentru unele lipsuri din activitatea 
federației, considerăm că în viilor va trebui ca 
el »ă-și îmbunătățească substanțial -munca, să fie 
exigent și ferm, să «lesfiășoare o activitate mai 
organizată, să urmărească șl să rezolve eu mai 
multă promptitudine problemele federației.

Cunoscind rolul pe oare-1 are presa sportivă to 
ridicarea nivelului activității desfășurată de fe
derații, așteptăm ca -și în viitor ziarul „Sportul 
popular1* să stimuleze succesele șl eforturile de
puse, să critice lipsurile care mai persistă încă 
în domeniul activității sportive, sâ facă loc în 
coloanele sale unor dezbateri profunde pe proble
mele vitale ale activității diferitelor ramuri spor
tive, ceea ce considerăm că va ajuta nemijlocit 
la dezvoltarea sportului în țara noastră.

N.R. Este, desigur, infruloîul just punctul de 
vedere exprimat de birouri f.R.T.M., că numai 
o largă bază de masă, o selecție riguroasă 
și o instruire calificată a tinerelor talente 
.poate produce revirimentul, atit de mult aș
teptat, în această ramură sportivă. N-am în
țeles, însă, cine a împiedicat pînă acum fede
rația să desfășoare o asemenea muncă ? 
După cum n-am înțeles de ce în prima parte 
a răspunsului său, în loc sa-și analizeze au
tocritic lipsurile, Biroul F.R.T.M. a ținut să se 
ocupe de persoana autorului articolului, pu- 
nîndu-i la îndoială competența și buna cre
dință. Fără îndoială că, cu un asemenea 
punct de vedere nu putem fi de acord !

echipamentele profesionale enunța
te mai sus, cu atîtea Și atitea alte 
îmbrăcăminți specifice diferitelor 
activități. Treningul a pătruns cu 
ușurință în aspectul cotidian ai 
străzilor și al diferitelor localuri 
publice, facă ca astăzi cineva sâ 
mai întoarcă capul după un pur
tător al său. Dacă pietonii n-o mai 
fac. aceasta nu Înseamnă de lac că 
treningul a fost admis de societate 
ca o cotidiană uniformă oarecare. 
Ba, dimpotrivă!...

Treningul a fost creat Inițial ca 
o uniformă specifică stadionului, 
sportului. De acoea el trebuie pur
tat numai pe stadion și nu în afa
ra lui. Există insă destui tineri oare 
purtînd Un trening cu însemnele 
unui club sau .altul țin. cu tot 
dinadinsul, să-1 îmbrace și pe stra
dă, că de. să-i știe lumea că sînt 
„șpoeti.vi". Nu știu însă să fi văzut 
vreodată un sportiv adevărat, de 
la noi sau din aile părți, care să-și 
fi făcut din trening o... carte de 

vizită 1 Și mai e 
ceva : acești tineri 
tn trening, în ioc 
să meargă pe stra
dă potoliți, fac fel 
de fel de năzbîtii, 
vorbesc cu voce 
tare, rîd zgomotos, 
numai și numai 
să atragă atenția 
asupră-le. Și, zău, 
că nu știm de ce !

Am văzut, -re
cent, la campiona
tele de atletism 
ale juniorilor, muSți 
asemenea tineri 
imbrăcați în tre
ninguri murdare, 
unele rupte. "De la 
stadion — bfeeînd 
trotuarele — di
rect ia... restau
rant ! Vă rugăm să 
ne credeți, spec
tacolul era peni
bil, mai ales atunci 
.cind — din cijuza 
căldurii — respec
tivii și-au scos 
bluzele treninguri
lor și au rămas 
în maiouri... Așa
ceva trebuie cate
goric oprit !

In primul tind 
antrenorii sînt cei

Hu/uilru iT.it (18 ani) din Cimpulung Muscel a fast marea revelație a 
cam/iionalelor juniorilor mari de la Cluj. 'El a eițtigat detașat cursa de 400 
m plat (in fotografie) cu 49fi a, timp nuti lain cu 3 s decit cel de anul 
trecut. P-articipind -ri la 800 m T.it a terminat pe locul II cu un promiță
tor iâ2,7.

care trebuie să ajute la reconside
rarea... treningului !

• Am urmărit săptămîna tre
cută ia Cluj una dintre cele mai 
reușite curse de maraton desfășu
rate in țara noastră. Din cei 24 de 
alergători care au luat startul doar 
unul (Ion Volieiu) n-a reușit să 
parcurgă întreg traseul; 18 dintre 
ei au obținut rezultate sub 3 ore 
iac ciștigălorul (Nicolae Mustață) 
a încheiat cursa cu un nou record 
republican.

— Mi-a fost teamă de debutul 
meu pe distanța maratonului, ne-a 
declarat după cursă atletul dina- 
movist Mustață. Dar cum n-aveam 
prea multe alternative de ales am 
pornit intr-un tempou moderat, 
acceleriud pe măsură ce-mi dă
deam seama că nu există in mod 
real nici un obstacol imposibil de 
trecut, La kilometrul 16 l-am ajuns 
pe colegul meu D-tru Butuc și 
apoi, pină la sosire, am alergat de 
unul singur. Am convingerea ca, 
folosind experiența acestei prime 
curse, la viitorul start, poate la 
Balcaniadă, să fiu in stare să ob
țin un rezultat și mai bun. Sini 
desigur bucuros ți de victorie ți de 
recordul obținut dar, vedeți dv, 
astăzi cu 2.24:06,0 nu te mai poți 
socoti... maratonist! Pentru 
aceasta iți trebuie un rezultat cel 
puțin cu 4—5 minute mai bun. Si 
eu sper să-l obțin !

Antrenorul dinamoviștilor, Mihai 
Tintorescu, era mulțumit de com
portarea elevilor săi, de victoria 
lui Mustață și de cea a echipei 
sale. La aceasta, o contribuție pre
țioasă a adus-o și tinărul Stelian 
Chiri.țom, un fost boxer, care la 
primul său maraton a obținut tim
pul de 2,45:09,4 cu care s-a clasat 
pe locul 10. In schimb, antrenorul 
constănțean C. Craia uu-și putea 
ascunde necazul. „Echipa Farului 
emitea justificate pretenții la un 
loc fruntaș (Ceapă s-a clasat al 

7-lea și Latăr al ll-'lea) dar prin 
abandonul lui Veiiciu am fost scoți 
din clasament!

Cursa de 5# tai marș a luat sfre- 
șit cu victoria puțin scontată a lui 
loan Găsitu (Steaua) cu 4.38:32,0. 
Succesul său este meritat, mai ales 
pentru că a știut să-și drămuiască 
mai bine eforturile (2.20:00,8 la ju
mătatea cursei) deeît au făcut-o 
alții, in special Ilie Vasile (2.18:15,0 
la 25 km și 4.50:01,8 final). Bine d 
evoluat Și tinărul său coleg de club 
Nicolae Rinceanu (locul III la pri
ma sa cursă pe 50 km). In schimb, 
favoritul întrecerii, Leonida Cara- 
iosifoglu, a fest nevoit să abando
neze cu mai puțin de 4 km Înaintea 
sosirii. Caraiosi toglu este un măr
șăluitor cu reale posibilități dar, 
cu cîteva luni in urmă a fost ope
rat de menise. De aceea, credem 
că folosirea lui acum intr-o cursa 
atit de dură a fost inoportună. Ar 
fi păcat ca acest autentic talent 
să se resimtă serios după eforturile 
făcute la Cluj !

• Dintre materialele de con
curs prăjina este considerată ca 
„proprietate personală” și regula
mentul concursurilor nu obligă pe 
nimeni să o împrumute, să o dea 
spre folosință și altor atleți, așa 
cum este cazul, să zicem, cu sulița, 
ou discul, cu ciocanul ele. In aeeas- 
>tă privință regulamentul e clar și 
n-avem nimic a obiecta. Numai că 
regulamentul e regulament, iar cei 
puși să-1 respecte sint oameni...

La Cluj, ploieșteanul Mircea 
Voinea, recentul campion al junio
rilor mici (3,70 m), a avut neșansa 
să i se rupă prăjina după ce trecu
se 3,00 m. Dar nici unul dintre cei
lalți 22 de conourewți nu s-a oferit 
să-i.împrumute o prăjină și Voinea 
a fost nevoit să-și încheie întrece
rea ! Față de o asemenea situație 
comentariile devin inutile!..

ROMEO VILARA

tgEEH
Ce noutăți ne-a adus 
perioada 
de transferări

Cu puțin timp în urmă s-a în
cheiat perioada de transferări Ia 
handbal. Ca și în alți ani, inter
valul de timp In care diferiți ju
cători și jucătoare de handbal și-au 
schimbat sau au intenționat să-și 
schimbe echipa a fost așteptat cu 
interes. In prezent, amatorii de 
handbal vor. firește, să știe ce este 
nou ia această privință și, mai ales, 
cum se va prezenta, in n«ul sezon, 
raportul de forțe între echipele 
fruntașe.

Pentru acest motiv am frunzărit 
dosarul existent la federație și am 
extras cele mai importările stfiim- 
bări survenite în efectivul forma
țiilor noastre mai cunoscute. înain
te iasă de a satisface curiozitatea 
amatorilor de handbal, considerăm 
foarte util să subliniem faptul da. 
spre deosebire de alți «ni, acum 
numărul actelor de transfer eSie 
mai mic. ceea ee ne îndreptățește 
sâ credem eă echipele noastre 
fruntașe au început :să-iși îndrepte 
privirile. în special, spre cadrele 
proprii de juniori și junioare.

Și acum noutățile. Sâ începem 
cu echipa «masculină STEAUA, 
campioană a țării, în cadrul căreia 
vor activa în viitor doar doi ju
cători noi : Ștefan Manta de la 
Voința București și Victor Gruia 
de la Știința Petroșeni. Dînamoviș- 
tij bucureșteni au prezentat la fe
derație o listă destul de mare de 
jucători tineri. Cităm o parle din
tre ei : Sorin Vjjdea și I. Fdher, 
ambii de te Știmța Petroșeni, M. 
Badea (Dinamo Bacău) și alți 
handbaliști de ia diferite echipe 
de juniori. Cererile respective nu 
sînt insă rezolvate, așa incit cu pri
vire Ia noul efectiv nu sînt, deo
camdată, lucruri certe. DINAMO 
BACAU va beneficia, probabil. în 
viitor, dc aportul lui C'r. Gbcor- 
ghevici (Inst. Pedagogic Bacău). P. 
Avramescu (Rafinăria Teleajen) și 
M. Costache I (Dmamo București).

Noutăți mai multe se anunță din 
tabăra echipei UNIVERSITATEA. 
BUCUREȘTI. In formația mascu
lină vor evolua in sezonul ce va 
începe in curind portarul Șt. Or
ban (Șc. sportivă Odorhei), Fr. 
Cosma (I.C.F.), A. Butan (Poli
tehnica), M. .Bratiloveanu (Steaua), 
iar în cea feminină, printre alte 
multe tinere handbaliste, la Uni
versitatea va juca și Sim»na Arghir 
(Liceul nr. 4 Timișoara). Proaspăt 
promovată in prima categorie, 
echipa feminină CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA va număra in 
lotm său viitor și pe handbalistele 
I'lorica Cioscscu și Angela Nițtt, 
ambele de la Universitatea 3i«u- 
șaaca. precum >și pe Doina JSeriu 
(Liceul nr. 4 Timișoara). Dintre se- 
lcîafcte ifet-raații timișorene, POLI
TEHNICA a preluat «o serie de ti
neri ‘handbaliști din regiune și din 
oraș (B. Wild, T. lintea, R. it'ead- 
ler), iar Universitatea a legitimat 
doar două jucătoare : 'Elena 'Pbs- 
tetaicu (Lieeul nr. 2 Brașov) și 
Georgeta Bratie (Liceul nr. 4 
mișoara).

■Firește că numărul transferări
lor este mult mai mare. Noi ne-am 
oprit însă numai la noutățile refe
ritoare la echipele fruntașe, care 
sperăm că în sezonul viitor se vot 
presents mai bine pregătite, furni- 
zînd partide de un nivel valoric 
superior anilor trecuți.

Curs 4e antrenori de rugbi 
cu participarea unui specialist 

francez
în orașul Victoria a «ost orga

nizat, intre 31 Iulie și 5 'august, 
an curs de perfecționare oeotr.i 
antrenorii dc rugbi. La acest enrs 
la care au participat antrenori ai 
echipelor de categorie A șî B și 
juniori a fost prezent Și prof. 
Kcrrâ Deleplace de 1» F.S.fRT.

Cursul a fost deschis de prof. 
Alexandru Teofrlovici, antrenor fe
deral.

In cadrul lecțiilor teoretice și 
practice au fost dezbătute pro
bleme privind principiile funda
mentale ale jocului modern pre
cum și o serie de metode de uti
lizare cit mai eficace a balonului. 

rProf. Deleplace va mai l«a parte 
la e serie de prelegeri ce v»r 
avea loc in București la .slirșitul 
acestei luni.
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FILE DIN ISTORIA SPORTULUI NOSTRU

0 ROMÂNCĂ SFIDEAZĂ
CANALBL MINECII, IN 1900!

Walburga
TJn nume-neetfnoseul as

tăzi, dar care, cu. 67 de 
arri în urmă, reținea a- 
tențla amatorilor de sport 
nu numai în țara noastră, 
ci șt 
turle 
oolttl 
ginâ 
swi!“ 
din care cităm : „D-na Isă- 
eeseu a făcut să se vor
bească misii de d-sa la 
Viena, unde și-a cîștigat 
titlul de «campioana îno- 
tftrii pe ctistanrte mari»”.

Succesele obținute la 
Viena au. hotărît-o să în
frunte apele Canalului 
Mîhaeii, neînvinse încă 
(în acea vreme) de nici o 
femeie ! î O asemenea ten
tativă trezește și astăzi in
teresul. Dar în 1960 L..

După aDFoaDc 70 de ani 
de atunci, să dăm glas 
ziarelor din acaa vreme :

„La ora 7,30 dimineața 
a intrat în apă, urmată 
de tm mic șlep, „Jeanet
te", pe care era și un re
prezentant al presei”. 
Curajoasa înotătoare era- 
urmată de altfel șj de o 
corabie cu pînze. pe care 
se afla o întreagă ..socie
tate" de admiratori dor
nici să fie martorii unei 
tentative a-tît de îndrăz
nețe. pe care ziarele aveau 
să o relateze cu lux d@ a- 
mănunte. Mult mai simplu, 
însă, o povestește autoa
rea ei •

„La plecare, condițiu nile 
timpului păreau bune ; în 
curind, insă, începui să 
»ufFe un vînt rece de 1» 
est. Vîntul crescu și-mi 
arunca mici valuri în față' 
și apa aceasta sărată îmf 
cauza dureri la ochi ; alt
cum mă simțeau» foarte 
bine. La erele 3 și jumâ-

tri străinătate. Mă.r- 
în acest sens— arti- 
apărut pe prima pa- 
a ziarului „Univer- 
dîn 2e august îseo.

Isîîeeseu
f luxul» 
înotai 
inter-

zia- 
sep-
care

tate se întoarse 
îmi era frig, dar 
mai departe*. (Din 
viul acordat unui ziar din 
Calais și reprodus în 
rele românești din 9 
tem trie 1900).

Cu fiecare clipă
trecea, timpul devenea și 
mai nefavorabil continuă
rii tentativei. După 10 ore 
și jumătate de la plecare, 
pe o ceată groasă. Wal
burga Isăceseu este obli
gată să abandoneze lupta 
eu valurile. Ziarul „Ade
vărul” din 4 septembrie 
19W. precizează că „trecu
se o distantă însemnată ș» 
era să ajungă la țel. cînd 
a fost oprită de căpitanul 
vasului care 

Si căruia i se 
d-na Isăeeșeu

Tentativa nu 
toate acestea.

o urmărea 
păruse că 
obosise*, 
reușise. Cu. 
după cum 

relata ziarul „Le Phar de 
Calais", temerara româncă 
„a fost primită cu ovațL 
uni" la întoarcere. Nume
roase ziare aveau să re
lateze slid despre cura
joasa eî încercare. De alt
fel. nu era- nici pentru 
prima nici pentru ulti
ma oară cînd. în acel an 
I960, ziarele străine aveau 
să se ocupe de performan
țele unor sportivi români.

Era anul cînd " ‘ ’
București — Paris 
străbătută pe jos d'e 
rîstuî1
bicicletă, 
Pucher 
stantin 
este ec.1 
poetul Alexandm Mdce- 
donski în „mergerea la 
Brașov", pe bicicletă, în
tre 20 și 23 octombrie 
im !).

distanța 
fusese 

,tu- 
Ton lonescu șî pe 

întâi de Alois 
și apoi de Con- 
Cantili (ultimul 
care însoțise pe

DORIN ȘTEFLEA

...Renato Capellini a primit un premiu din 
partea conducerii clubului 
fost considerat .fotbalistul 
1967.

... două eleve sovietice, 
Tatiana Kosyr, în etate de 16 ani 
1,73 metri în cadrul campionatelor școlare ale 
Leningradului ?

...prin fața cadrelor teh
nice de la Real Madrid 
trec în fiecare M 600’ de 
copii care aspiră să devină' 
vedetei fotbalistice ? Doar 
1% dintre ei rezistă însă 
sevemlni examen de selec
ție, fiind opriți de clubul 
madrilen.

...ștafeta Franței, care, a stabilit un nou re
cord mondial (38,9 sec) pe distanța de 4x100 m 
are media de vîrstă de peste 26 ani.? Un singur 
component al ștafetei, Roger Bambiick. are vîrstă 
ideală sprinterului i 22 de ani, în schimb, Jocelyn 
Delecour are... 33 de ani.

...noua recordmană a lumii Ln probele de 
400 și 800 m liber, înotătoarea americană; De- 
borrah Mayer, n-are decît 14 ani ?

internazionale î El a 
de aur' al anului

Nina Brintzeva șl 
au sărit

..Ricardo Zamora, consi
derat de specialiști cel mai 
bun portar al tuturor tim
purilor, împlinește in sep
tembrie. 7(1 de ani r Cu fl
ees! prilej. în cinstea și 
în... befleflciiil lui va avea 
Ioc un meei între o selec
ționată spaniolă și o re
prezentativă a Europei.

Cînd un sportiv de va
loare îșl ia adio de la 
activitatea competiționa- 
lă, el lasă in urmă un 
sentiment de regret. „Vă 
amintiți, spun cei ce l-au 
aplaudat ani de-sa rîndul, 
ce tehnică avea, ce vita
litate, ce..."

In galeria.1 fostelor 
vedete ale boxului nos
tru a trecut de curind și 
Iosif Mihalic. Ln 1966, 
clujeanul a părăsit rin
gul, după ce timp de 
cinci ani 
dovedise 
ca orice 
respectă,
spus decît în parte adio 
boxului. La 1 noiembrie

(1959—1963) se 
imbatabil. Dar, 
sportiv care se 

Mihalic n-a

CEL MAI
MIC PITIC

AL RAPIDULUI
Cel mai mic pitic al Ra

pidului (nu-i legitimat o- 
ficial, dar faptul n-are nici 
o importanță) este Florin 
Motroc, fiul fundașului 
central giuleștean. La ora 
cînd citiți aceste rînduri. 
Florin Motroc are respec
tabila vîrstă de 96 de ore, 
da — de ore.

Imaginea de față* mar
chează momentul în care 
Ion Motroc face’ cunoștință 
cu Florin Motroc, în ma
ternitate. E o fotografie 
de familie, ț»e care o pu
blicăm însoțit» de tradițio
nala urate: Să crești mare, 
Florine!

RĂMAS BUN

VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI
FOTBALUL — PE 

BANCA ACUZĂRII!

Tribunalul «fin Barns
ley (Anglia! s-a văzut 
în situația de a amina 
pentru a 8-a oară pro
nunțarea într-un proces 
In care pe banca acu
zării se allăi.. fotbalul, 
reprezentat prin 4 bă
ieți între 16 și 17 ani, 
care au practicat acest 
sport pe străzile ora
șului, lucru interzis de 
poliție.

Avocatul celor 4... in
fractori susținut îh

fața Instanței că elienții 
lui și-au trimis unul al
tuia mingea cu napul, 
fără a o atinge nici mă
car o singură dată cu 
piciorul, astfel că nu e 
vorba de... fotbal.

Tribunalul caută
cum o definiție exactă 
a jocului de fotbal, pen
tru a putea pronunța 
sentința...

a-

1966 el s-a întors în sala 
de antrenament. De data 
aceasta, nu ca sportiv, ci 
ca antrenor.
Mihalîc 
nic în 
de Ia 
școlar
Cluj, călăuzindu-le pașii 
spre măiestria sportivă. 
In munca grea, migăloa
să, de creștere a tinerei 
generații de boxeri clu
jeni, Mihalic nu a pornit 
însă de unul singur. El 
este ajutat cu drag de co
legii săi mai vîrstnici 
Doda, Stanomir și Chen- 
dreanu, și tocmai aceasta 
ne dă garanția viitoare
lor sale succese. De alt
fel, Mthalic a avut deja 
citeva satisfacții. Doi; 
dintre elevii săi (Alexan
dru But și Dumitru Toa- 
der) s-au și afirmat în 
campionatul de juniori 
disputat anul acesta: 
primul a cîștigat titlul de 
campion de zonă, iar al 
doilea pe cd regional.

Cunnscîndu-1 pe Mi
halic ca un boxer „de 
spectacol”, care a iubit 
tehnica, să vedem eare-i 
sînt preocupările în le-

De atunci, 
s-a așezat temel- 
„ralțul" boxerilor 
ASA și Grupul 

Tehnofrig din

gătură cu perspectivei» 
boxerilor săi.

— Sînt antrenor tină» 
și desigur că vreau s* 
mă afirm. M.-ar bucur* 
nespus de mult ca boxe
rii mei să obțină cit mil 
multe victorii, pentru că, 
in ultimă; instanță,, aces
tea fac „cartea de vizită' 
a; unui antrenor. Dar, vă 
rog' să< rețineți, doresc ca 
succesele elevilor mei să. 
fie urmarea unui- box 
tehnic. Sînt pentru scri
ma pugilistică și. impli
cit, împotriva acelui box 
dezorganizat, pasibil da 
avertismente. Fină acum, 
toate sînt bune. Voi face 
totul ca aceste sancțiuni 
să fie o excepție în sec
ția noastră, așa cum s-* 
întîmplat în activitate* 
mea. Am primit un sin
gur avertisment (la cam
pionatele europene de Ia 
Berlin — 1955. N.R.). % 
deși unicul în cariera mea 
sportivă, parcă mi-e ciu
dă că nu l-am putut' evi
ta. Dar, poate că și in 
această privință juniorii 
mei își vor lăsa in urmi 
profesorul. Sînt cel din
ții care voi lupta pentru 
aceasta. ..

R. CAlARAȘAW

Poșta magazin
D. GIUDIJI, COMUNA 

CRÂCÂNANI. Există un 
regulament și o trarli ție : 
finala- Cupei României se 
joacă în Capitală. De alt-

cum spune|i, din adîncnl 
inimii dv. De ce nu le-ați 
lăsat acolo? Nu făceau rău 
nimănui. Pe cînd așa...

IULIAN GOR'ZAN, TO. 
MUREȘ. Nu sînt in măsu
ră să vă dau un răspuns ab
solut precis, dar, di» in— 
formațiile pe care le dețin, 
se pare că. lolanda Balaș 
a abandonat activitate» 
competitionslă. De aci îna
inte va trebui să ne bi
zuim pe celelalte săritoare. 
Să vedem : cine va pre
lua... șlaleta?

n
ălTICENÎ

BAIMVOK KOHAl’l. „stin- 
ca de aur— a baschetului 
Iugoslav, și-a luat râmai 
bun de la public, înscriind 
in ultimul său nteei de 
campionat 34 de coșuri. 
In curind, el va pleca în 
străinătate unde-și va con
tinua cariera sportivă ca 
jucător profesionist, după 
ce in țară a absolvit cu 
succes Facultatea de drept.

IOAN BIRZOI, FĂCMk- 
RAȘ. Intr-un ziar s-a- soi» 
că anul acesta lupta pew- 
tru titlul de campioană • 
țării la fotbal se va i» 
irnri- Dinamo București «t 
Rapid, Și, pe chestia asta, 
sîntețr supărat... toc. S# 
chem... pompierii ? Dar cin» 
vă oprește să dați și dv* 
un pronostic? De-a lungul 
anilor, eu am dat o saflt 
de pronosticuri. Că n-aa 
ieșit, asta e altceva...

mondială la marș, întru- 
cîl pe un traseu în cir
cuit, din apropierea o- 
rașului Colchester, ea 
a mărșăluit timp de 41 
de ore șl 50 de secunde, 
lăsînd în urmă 249 de 
kilometri. Aceeași dis
tantă fusese acoperită, 
cu puțin timp înainte, 
de Michael Jeffries, în 
44 de ore și 50 die se
cunde.

Cînd i s-a reproșat 
Barbarei Moore că per-

formanța ei nu putea fi 
luată în considerație, în
trucât nu existase nici 
un observator pe traseu, 
ea a răspuns că e gata 
să se întreacă, în sep
tembrie. cu Michael 
Jeffries.

Dacă va fi de acord, 
Jeffries va putea lua 
startul fără nici o grijă: 
în caz- câ nu se va simți 
bine, adversarul său, ca 
medic. îi va da imediat 
îngrilinie necesare I

SE CAUTĂ
SUPORTERE

actulfel, și tn alte țări, 
final al acestei eempetifii 
se desfășoară 
respectiva.

în capitala

FLORIN MANOLESeB. 
BRĂILA. 1) Români» n* 
s-a întilnit niciodată- a* 
Brazilia, la fotbal. 2) )»» 
care sînt «jele 11 categorii 
în cadrul cărora s-a» ini»»- 
cot boxerii noștri la fi»»* 
lele de acum 2 luni: «H 
tegoria semimuscă : 48 kg, 
muscă: 51, cocoș .* 84,
pană : 57. semiușoară : M, 
ușoară: 63,500, semimijio*

67, mijlocie ușoarlt

VLADIMIR
TIMIȘOARA.
lexandru Ternovici, care vă

PEC1IICI, 
Artistul A-

LA ULTIMA întîlnire 
din trecutul campionat 
de fotbal al Iugoslaviei, e- 
chipa Sarajevo, ciștigătoa- 
rea campionatului, a per
mis intrarea liberă pe sta
dion tuturor persoanelor 
de... sex feminin. Un gest 
apreciat. Mai mult de 50 
la sută dintre spectatori 
erau femei, care au susți
nut cu ardoare pe Saraje
vo în întilnirea oficială 
din campionat.

ADAM SAU EVA?

FRANCISC ABRAHAM, 
COMUNA T1NCA. Am ci
tit cele 3 epigrame izvorlte»

ION POȘTAȘU
Ilustrații: N. CLAUDIU

71, mijlocie: 75, semigreul 
81, grea : peste 81 de ici- 
io grame. La primele 10 ca
tegorii. greutatea indicați 
este maximă.

NICULAE, 
A existat un 
-Rapid in

Doctorița engleză Bar
bara Moore revendică 
titlul campioană

Neagu Rădulescu descrețește frunțile 
verva și aplombul său 
comic, a fost, așa cum vi 
s-a spus, un bun atlet. Ca 
junior, acum vreo 18 ani, 
a fost și campion al țării 
în probele de sprint: III©, 
200 și 400 m. Să recu
noaștem că a luat bine 
startul și ca... actor !

— Nu mai fac& mutra asta ț O dată pe an ești și tu 
halterofil!

Primul record: campion 
la Pepsi Cola!

PAUL LEIBOV1CI. DO
JI OH Ol. Se pane că Steaua 
a găsit în Vasile Soo pe 
înaintașul de care avea ne
voie, cu un joc necompli
cat și eficace. Nu mai ți
neți minte echipa la care a 
jucat* înainte? La Minerul 
Baia Mare.

MATEI 
BUCUREȘTI, 
meci Steaua — 
cheiat eu -corul <le 7—2 
pentru prima echipă: ia
ediția 1962 —1963 a Cu
pei României.

Suporterii Farului: Hei, rupidistule-, te fu- gimnastică de performanță. Și după două săptănnni :
Mm o miuță ? Sv dansează La BvsielluJ itiuuțăin noi să dribleze ca-n Ciulești!



Campionatele mondiale 
de aeromodele de zbor liber

EUROPA A ÎNTRECUT AMERICA
Săptămina viitoare, pe un aero

port din apropierea orașului Praga 
se vor desfășura întrecerile din ca
drul Campionatelor mondiale de ae
romodele de zbor liber. La marea 
competiție va participa șl o echipă 
de sportivi români.

In legătură cu acest eveniment am 
solicitat un scurt interviu tovarășului 
ION BOBOCEL, șeful secției de ae- 
romodelism din cadrul Federației ro
mâne de aviație.

— întrecerile de Ia Sazena, lingă 
Praga — ne-a spus dînsul. constituie 
cei mai de seamă eveniment aero- 
modelistic al acestui an, „zborul li
ber* cuprinzînd tipurile cele mai 
populare de modele : planoare, aero
modele propulsoare (cu motoare de 
cauciuc) și motomodeîe (aeromodele 
echipate cu motoare mecanice de 2,5 
cmc). După cum sîntem informați, 
vor participa la această competiție 
cei mai cunoscuți aeromodeliști din 
Europa. Asia și America.

— Fiind un spo»*t mai puțin cu
noscut marelui public, vă rugăm să 
ne spuneți în ce vjr consta probele 
de concurs ?

— Regulamentul Federației Aero
nautice internaționale pentru aero- 
modelism piîvede ca în cadrul fie
căreia dintre categoriile de modele 
de zbor liber să se efectueze cite 
cinci lansări, timpul maxim care se 
cronometrează fiind de 3 minute 
(180 p) pentru fiecare lansare. La în
tocmirea ck.samentuluî se iau in 
considerație numai trei lansări — 
cele mai bune. în cazul cînd mai 
multi concurenți realizează cîte trei 
lansări de 180 p, aceștia mai efec
tuează un start pentru departajare, 
dar de data aceasta timpul care se 
cronometrează este de 4 minute.

— Cum se pregătesc aeromndellștii 
noștri pentru întrecerile din Cehoslo
vacia ?

— Este pentru prima dată cînd 
participăm (a campionatele mondiale 
de aeromodele de zbor liber, astfel 
că este greu de făcut aprecieri pri
vind locui pe care îl vom ocupa în 
ierarhia mondială a constructorilor de 
„libere*. Ceea «e se poate spune este 
că lotul de aeromodeliști selecționați 
prin concurs de către Federația ro
mână de aviație pentru a ne re
prezenta ta această competiție s-a 
pregătit cu multă minuțiozitate. Re
zultatele obținute la competițiile șl 
antrenamentele din țară, comparate 
cu cele mai bune performanțe mon
diale, ne dau speranțe intr-un succes 
de prestigiu. Au »ost găsite soluții 
constructive originale — printre care 
un dispozitiv special de declanșare 
a aeromodelelor plancare — care 
credem câ vor da tezultatele scon
tate. în perioada pregătitoare aero- 
modeliștii noștri au făcut antrena
mente în condiții atmosferice dife
rite, pe aeroporturile din Jurul Ca
pitalei. Ne vom prezenta Ia concurs 
cu o echipă completă <3 concurenți) 
la categoria planoare și cu cîte un 
concurent la propulsoare și motomo- 
dele.

— Din cine este format lotul aero- 
modeliștllor români ?

— Este vorba de sportivi binecu- 
noscuți • Otto Hints (Tg. Mureș), ion 
N. Radu (Tîrgoviște), Alexandru Cso- 
mo (Oradea). Mihai Lefter (Bucu
rești) și Alexandru Bedo (Tg. Mu
reș).

V. TONCEANU

in meciul de atletism de la Montreal
MONTREAL, 11. Atleții echipei 

Europei s-au comportat remarcabil în 
ziua a doua a meciului cu echipa A- 
mericii de la .Montreal, obținînd pint! 
la sfîrșit victoria cu scorul general 
de 169-155 puncte (109-100 la mas
culin și 60-55 puncte 

mare surpriză a furnizat-o 
cu prăjina ' ”

Ia feminin).
Cea mai 
săritorul
(Franța) care a reușit să obțină vic
toria cu o performanță de 5.20 ni, 
într-o probă în care americanii por
neau mari favorifi. Railsback (A) s-a 
clasat pe locul doi cu 5,10 m iar 
f’ațianicolau (E) a ocupat locul trei 
cu 5,10 m. Seagren (A) nu s-a cla
sat, ratind cele trei încercări Ia 4.90 
ni. La aruncarea discului și a cioca
nului, alleții europeni au demonstrat 
o superioritate evidentă, clștigind 
fără emoții. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate.

MASCULIN: 3 000 m obstacole:
1. G. McCubbins (A) 8:44,1 ; 2. 1. 
Joni (D) 8:55,4’, 3. M. Herriot (E) 
8:56,0; 4. 0. Nightingale (A) 9:01,2; 
ștafetă ly.400 m: 1. America 3:03,6;
2. Europa 3:07,6; disc: 1. b. Da-
nek (E) 60.99 m ; 2. S. Simeon (E) 
60,45 ni ; 3. 0. Puce (A) 59,54 m ; 
4. G. Carlsen (A) 58,73 m: ciocan: 
1. E. Beyer (E) 67,40 m : 2. 0.
Zsivotski (E) 66,88 m; 3. T. Gage

d’Encausse

(A) 66,52 m ; 4. G. Frenn (A) 62.20 
m; 5 000 m plat: I. L. Mecser (E) 
14:01,8; 2. G. Roefants (E) 14:02,0; 
3.M. Martinez (A) 14:14,4; 4. b.
Avott (A) 14:31,2; 800 m: 1. F. 
Kemper (E) 1:49,3; 2. J. P. Dufres
ne (E) 1:50.1; 3. B. McLaren (A) 
1:50,3; 4. B. Grotheis (A) 1:51,7; 
triplu salt: 1. J. Kalocsai (E) 16,26 
m; 2. J. Schmidt (E) 16,25 m; 3. 
N. Prudeneio (A) 15,99 m; 4. G.

Sherrard (A) 10,9; 2. M. Rollins 
(A) 11,0 ; 3. M. Rand (E) 11,2; 4, 
I. Shell (E) 11,2; greutate: 1. M. 
Gummel (A) 17,27 m ; 2. R. Garisch 
(E) 16,82m ; 3. N. McCredie (A) 
14,14 m ; 4. M. Down (A) 13,03 m; 
800 m plat: 1. M. Manning (A) 
2:02,6; 2. V. Nicolici (E) 2:02,6; 
3. D. Brown (A) 2:05,3 ; 4. K. Kes
sler (E) 2:07,1; înălțime• 1. E. 
Montgomery (A) 1,76 mț 2. I. Cu- 
senbauer (E) 1,72 m: 3. R. Schmidt 
(E) 1,72 ni; 4. J. Meldrutn (A) 1,52

Care vor fi noii campioni
ai Europei la caiac-canoe?
Poate că nici una din edițiile 

campionatelor europene de caiac- 
canoe nu a fost așteptată cu atîta 
interes ca apropiatele întreceri de 
la Duisburg (R. F. a Germaniei). 
Și aceasta pentru că ne aflăm în 
anul preolimpic! Urmează să ve
dem cum a fost gradată pregătirea 
echipelor pentru „europenele" din 
luna august, cum au fost alcătuite 
diferitele echipaje, care este pro
centul de întinerire — toate ra
portate în perspectiva marilor com
petiții olimpice de la Accapulco. 
în plus, retine atenția faptul că o 
serie de sportivi consacrați din di
ferite 
tatea
nu a 
iaciști

binecunoscufă pe plan internațio
nal și care, tocmai de aceea, pot 
produce cele mai mari surprize.

Dar, ce va fi la Duisburg? Care 
vor fi noii compioni europeni, în 
condițiile amintite? în ceea ce ne 
privește, ne-am spus părerea și 
așteptăm... confirmarea. Ni s-a pă-

ANCHETA NOASTRĂ

țări au abandonat activi- 
competiționalâ și locul lor 
fost întotdeauna luat de ca' 
sau canoiștî cu o valoare

rut însă util să solicităm aceste 
anticipații și unor specialiști de 
peste hotare. Au răspuns cu ama
bilitate anchetei noastre antre
norii și tehnicienii: K. BEMBECK 
(Suedia), J. SCHMIDT (R. D. Ger
mană), I. KUTA (Cehoslovacia), 
E. WOIVALIN (Finlanda). R.

BASTONI (Italia), A. SUBIN 
(Uniunea Sovietică) și B. IVANOV 
(Bulgaria).

Păreri și păreri! Nu le vom co
menta. dar subliniem faptul că 
la trei dintre probele campionate
lor există o deplină unanimitate în 
ceea ce privește desemnarea învin
gătorilor. Sînt creditați cu cele 
mai multe șanse următorii sportivi: 
Szollosi — Fabian (Ungaria) la 
caiac dublu fond; Piniaeva (Uniu
nea Sovietică) la caiac simplu fete 
500 m și Piniaeva, Seredina, Les- 
cenko și Șubina (Uniunea Sovieti
că) la caiac 4—500 m fete.

Dar, iată-i pe... medaliatii cam
pionatelor europene de la Duis
burg, așa cum îi văd cei șapte teh
nicieni de peste hotare partici
pant! la ancheta noastră:

Sare d’Encausse I
Telefoto : UPI — Agerpres 

m; suliță: 1. D. Jaworska (E) 56,16 
m; 2. A. Friedrich (A) 55,60 m ; 
3. A. Koloska (E) 54,75 m; 4. R. 
Bair (A) 53,48 m; 200 m plat: l. 
I. Kirszenstein (E) 23,3; 2. U. Mor
ris (A) 23,9; 3. I. Piot'rowska (A) 
24,0; 4. A. Toth (E) 24,2.

Craig (A) 15.69 m; 200 m: 1. J. 
Carlos (A) 20,5; 2. R. Ba mbuck (E) 
20,9; 3. J. Bright (A) 21,3; 4. C. 
Nallet (E) 21,4; 400 m garduri: 1. 
R. Wliithney (A) 50,1; 2. J. Sherwood 
(E) 50,8; 3. R. Rogers (A) 50,9; 
4. G. Ilennige (E) 51,6.

FEMININ: 80 m garduri t 8.

PROBA K. BEMBECK 
(Suedia)

J. SCHMIDT 
(R.D.G.)

I. KUTA
(Cehoslovacia)

E. WOIVALIN 
(Finlanda)

B. BASTONI 
(Italia)

A. SUBIN 
(U.R.S.S.)

B. IVANOV 
(Bulgaria)

C I
10 000 m România România (Ceho

slovacia) U.R.S.S, Ungaria Ungaria U.R.S.S.

C 2
10 000 m România România România România U.R.S.S. România România

K 1
10 000 m Ungaria Ungaria Ungaria Finlanda Ungaria Ungaria Ungaria

K 2
10 000 m Ungaria Ungaria Ungaria Ungaria Ungaria Ungaria Ungaria

K 4
10 000 m U.R.S.S. U.R.S.S. Ungaria U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S.

K 1
500 m U.R.S.S. România România România România România România

K 2
500 m U.R.S.S. România România România România România România

K 1 (F)
500 m U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S.

K 2 (F)
500 m U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S.

K 1
1000 m U.R.S.S. U.R.S.S. Suedia Danemarca Danemarca U.R.S.S. U.R.S.S.

K 2
1000 m România Ungaria U.R.S.S. România România U.R.S.S. România

K 4
1 000 m Ungaria R.D. Ger

mană România U.R.S.S. România R.D. Ger
mană România

C 1
1 000 m Ungaria Ungaria Ungaria U.R.S.S. R.F, a Ger

maniei Ungaria Ungaria

C 2
1 000 m România România România Suedia România România România

K 1
4x500 rn România România România România U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S.

Pronosticurile au în vedere na 
numai locurile ocupate la campio
natele mondiale de anul trecut â, 
mai ales, evoluțiile din acest »e-

zon la regatele internaționale din 
Cehoslovacia. Finlanda. Austria. 
Polonia. Danemarca. România sa.

Intre 25 și 27 august se vor des
fășura întrecerile campionatelor

europene de la 
vom confrunta 
anticipații...

Duisburg. Atunci, 
aceste interesan'e

DAN GÂRLEȘTEANU

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
HOCHEIȘTII ROMANI ÎNVINGĂTORI IN R.F.G.

Selecționata de hochei pe gheată a României, care se află în 
turneu în R. F. a Germaniei, a jucat la Toelz cu echipa locală 
E. C. Bad Toelz. Hocheiștii români au obținut victoria cu scorul ere 
2—1 (1—1. 1—0. 0—0).

CAMPIONATUL
în Izrael, a început 

campionatul mon
dial de șah rezervat 
juniorilor, 
davu 
remizat cu 
(Izrael).

D. Ghlz- 
(România) a 

Neumann

MONDIAL DE ȘAH
• tn runda a 4-a a 

turneului internatio
nal de șah de la 
Skoplje. Nicevski l-a 
învins pe Soos (Ro
mânia). Alte rezulta-

REPLICA LUI
francez Jacques An
se află în turneu în

Ciclistul 
quetil, care 
Italia, a cîștigat iei competiția 
.Marele Premiu Fabriano*, desfă
șurată pe circuitul din apropiere 
de Ancona. Anquetil a dispus 
în ordine de italienii Polideri șl 
Zandegu. fn legătură

TURNEU DE
în turneul Interna

tional de tenis, care 
se desfășoară în pre
zent în Berlinul occi-

• La Montreal. în 
neului Internațional 
Santana (Spania) 
6—1, 6—a 6—2

cu scorul ere

PENTRU
te : Măriei 
remiză , 
Ilievski 
kiei —
1—0, 
Holmov

JUNIORI
— Mi nici 
Popov —

remiză; Bu- 
Damianovici 

MaltilovicI — 
remiză.

ANQUETIL
luată de
a 1 se interzice participarea Ia 
campionatele mondiale din Olan
da, Anquetil a declarat i .Decizia 
federației franceze mă surprinde. 
Eu declin toate acuzațiile care 
mi se aduc și îmi voi apăra re
putația de om și sportiv”.

federația franceză de

cu măsura
TENIS IN BERLINUL OCCIDENTAL

dental, jucătorul ro
mân Bosch l-a învins 
cu 6—1, 7—5 pe aus- 

cadrul tur- 
de tenis 

eliminat eu
Carpenter

tralianul Barlett. El 
s-a calificat în sfer
turile de finală.

Barnes (Brazilia) a dls-(Canada).
pus cu 6—3, 6—3, 6—4 de Subi- 
rat (Mexic). La acest turneu par
ticipă și australianul Emerson.

PE PRIMUL LOC

l-a
pe

FIȚI BALAȘ -
11 (prin telefon). — Jet seara s-au încheiat tntre- 
două categorii din cadrul turneului international 

speranțelor olimpice*. La cat. cocoș, Z. Fiat a

BUDAPESTA 
cerile la primele 
de haltere rezervat 
obținut o performantă bună, clasîndu-se pe locul al deilea, în timp 
ce la cat. pană. V. Rusu a fost nevoit să abandoneze în urma unui 
accident. Rezultatele i cat. cocoș — 1. Kuz.minin (U.R.S.S.) 825 kg, 
2. Z. Fiat (România) 820 kq (107,5 — 87.5 — 125), 6. Kirev (Bulga
ria) 817,5 kq, 4. Holzreiter (Unqarla) BOO kg , cat pană — 1. Benedek 
(Ungaria) 330 kg, 2. Kucev (Bulgaria) 8525 kg, 8. Welnevskl (Po
lonia) 345 kq. Astă-seară, la cat. ușoară pe primul lee s-a elasat Fitl 
Balaș (România) cu 405 kq (n.r al tării). La procedeul „împins*, «u 140 
kg, el a realizat, de asemenea, un nou record republican.

DIN FOTBAL
• Aflată în turneu în Franța, 

echipa de fotbal Partizan Belqrad 
a jucat la Marsilia cu ©lymplque 
Marsilia. Fotbaliștii Iugoslavi au 
repurtat o concludentă victorie 
cu 4—1 (3—OL

• Intr-un meci International 
de fotbal desfășurat Ia Munchen 
echipa Munchen 1860 a întîlnit 
formația iugoslavă F. G. Zeleznl- 
ciar. Jacul s-a încheiat su un re
zultat de egalitate i 2—2 (2—0).
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