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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNH'l-VĂ!

„Criteriul internațional de ciclism al juniorilor"

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

Aseară, la baschet: 
România-R. D. G. 60-58
Astă-seară, meciul revanșă

Confirmindu-și valoarea, Cristian Tudoran 
a preluat tricoul galben

începutul întîlnirii internaționale de baschet mas
culin dintre reprezentativele României și R. D. Ger
mane, desfășurată aseară pe terenul Floreasca. ne lăsa 
să întrevedem o victorie clară a echipei noastre. în- 
tr-adevăr, baschetbaliștii români au condus cu 8-0 (min. 
5), 12-2 (min. 8) și, pe parcurs, și-au menținut și chiar 
sporit avantajul, cea mai mare diferență fiind înregis
trată în min. 31, cînd tabela de scor indica 49-34. 
Ne-au plăcut în această perioadă eficacitatea presin
gului (care a stînjenit vădit adversarii și a creat ju
cătorilor noștri posibilitatea realizării a numeroase in
tercepții și contraatacuri) și modul cum a fost spe
culată lipsa de precizie a adversarilor în aruncările 
de la semidistanță.

Din păcate, finalul partidei ne-a fost complet defa
vorabil. Poate, din cauza oboselii produsă de practica
rea presingului, poate și pentru că antrenorii Al. Po
pescu și C. Călugăieanu nu au operat cele mai potri
vite schimbări, cert este că echipa noastră „a căzut", 
a făcut numeroase greșeli de tehnică, a ratat mult și 
a fost la un pas de a pierde meciul în fata unei for
mații care a evoluat destul de modest. Scorul final — 
80-58 (27-20) — a fost realizat de j Cernea 7, Novac 
14, Nosievici 4, Savu 17, Barau 2, Albu 8, Popescu 2, 
Diaconescu 6 pentru România, respectiv Samerbier 4, 
Kulik 2, Prall 14. Uhlig 6, Knoll 15, Jahn 4, Hinzer 
8, Adam 3, Schultze 2. Au arbitrat, cu greșeli supără
toare. Gh. Dinescu și Al. Dănilă.

Astă-seară, la ora 20, se dispută meciul revanșă.
D. STANCULESCU

CONSTANȚA, 15 (prin lele- 
fon, de la trimisul nostru). 
Cei 67 de tineri alergători ră
mași în cursă au luat marți 
startul în cea de a doua 
etapă a „Criteriului interna
țional al juniorilor*. Ei au 
parcurs individual contracro- 
nometru 30 de kilometri pe 
șoseaua Constanța — Negru 
Vodă. Așa cura spuneam, a- 
ceastă șosea urcă și coboară 
în permanență, obligîndu-i pe 
rutieri să lucreze foarte mult 
cu schimbătoarele, să depună 
eforturi mari pentru a se 
menține pe primul plan. Marți, 
ei au avut ca adversari și vîn- 
tul lateral care, chiar dacă 
nu a bătut cu putere, i-a in
comodat evident. Examenul 
valoric strict individual al ti
nerilor cicliști a scos în evi-

denfă realele posibilități ale 
unora dintre cicliștii noștri 
Ne bucură în mod deosebit 
acest lucru pentru că în ci
clism cei care nu au suficien
tă forță, 
valorifica 
timp, nu 
în marile

Cîțiva 
tinerei generații de alergători 
din țara noastră ne lasă să 
întrevedem calități care pot 
să-i conducă spre performan
țe de seamă. Mă gîndesc în 
primul rînd la 
tian Tudoran 
vîrstă de 17 ani (deci încă 
junior mic) — care și-a a- 
dăugat astăzi o prețioasă vic
torie în 
ob(inut 
tricouri

cei care nu-și pot 
șansele la contra- 
pot să izbîndească 
întreceri pe etape, 

dintre reprezentanții

brăileanul Cris- 
— un băiat în

palmares. După ce a 
în acest sezon trei 
de campion al țării,

Fotoreporterul nostru A. Neagu a surprins plutonul 
compact pe traseul primei etape

elevul antrenorului Mihail Si- 
njion a cîștigat etapa contra- 
cronometru a acestei competi
ții internaționale, învingînd o 
seamă de favoriți printre care 
Wolfgang Sieber (R.D.C.). 
francezul Michel Flotte, Nagy 
Istvan (R.P.U.) precum și pe 
toți juniorii 
noastră, 
cursei.

Alături 
autoritate 
fratele mai mic 
lor rutieri Ștefan și Gheorghe 
Suciu — clujeanul Vasile Se- 
lejean și brăileanul Dumitru 
Nemțeanu. Confirmă de ase-

mari din / țara 
prezenti la startul

de el se impun cu 
Andrei Suciu — 

al cunoscut!-

ruinul

VARIATIUNI NOI PE O TEMA VECHE

UNDE FAC SPORT COPIII DV.?
Italia —
România, 
la atletism 
juniori

*s»

Echipa reprezentativă de 
tletism 
tăzi la 
echipei 
ceasta 
dintre 
ale celor două țări.

Formația noastră a 
pe calea aerului, spre Ita- 
Au făcut deplasarea cei 
mulți dintre tinerii atleți 
au cucerit recent titlurile 

campioni ai țari’

a- 
evoluează as- 

în compania 
a Italiei.

prima

juniori
Udinc, 

similare 
este
formațiile dc

A-
întîlnire

juniori

plecat
ieri, 
lia. 
mai 
care 
de campioni ai țării : Adrian 
Io ani, Nicolae Piță, Dumitru 
Tit, Radu Rusii. Constantin 
Pascale, Ion Dima, Marin Del
tă, Șerban loan, Cristian Ivan, 
Dorin Radulescu, Stelian Giu- 
belan, Ștefan Siscovici etc.

Tinînd seama de rezultatele 
înregistrate în acest sezon de 
juniorii italieni. întîlnirea dc 
ia Udine se anunță foarte grea 
pentru tinerii noștri reprezen
tanți. Sperăm însă ca ei să se 
străduiască din răsputeri să se 
comporte cît mai bine și să 
obțină rezultatele de care sînt 
capabili.

ION DIMA

Pînă nu de mult, cluburile, 
asociațiile și consiliile raio
nale pentru educație fizică și 
sport din " 
bombardate 
„Unde pot 
piii noștri ?“ 
pe bună dreptate — că defi
ciențele de proiectare a noilor 
cartiere, neprevederea spați

ilor rezervate pentru joacă și 
sport duc la situația cu .totul 
neplăcută ca străzile să fie 
transformate în stadioane, co
piii făcînd slalom printre ma
șini în căutarea mingii, une
ori căzînd victime circulației.

Se spunea, de asemenea, tot 
atît de motivat, că unul din
tre principalele inconveniente 
îl constituie interzicerea acce
sului liber al copiilor pe sta
dioane. Dar, iată că porțile 
stadioanelor s-au deschis larg 
pentru copii, aceștia avînd ac
cesul liber (mai puțin la „Re
publicii* și „23 August*). 
Ba, mai mult : fiecare raion 
din București are acum un 
centru de învățare a diferite
lor sporturi.

Așadar, lacătele au căzut! 
Copiilor li se asigură gratuit, 
învățarea și practicarea spor
tului preferat (mai ales fot
balul, voleiul, handbalul). A- 
proape în fiecare zi, ei sînt 
așteptați pe stadioanele „Eiec-

București 
cu 
face sport
Se

erau
întrebarea :

co- 
spunea —

tra* (raion 16 Februarie), 
„Parcul copilului* (Grivița 
Roșie), „Blocuri Ferentari* (ra
ion Lenin), „B. Văcărescu* 
(1 Mai), „Vitan* (T. Vladi- 
mirescu), „Constructorul* (N. 
Bălcescu), „Sănătatea* (Bu
șești) și la Liceul 29, Pan- 
teliinon (raion „23 August*). 
Profesori și antrenori, cu dra
goste pentru schimbul de mîi- 
ne, îi primesc aici pe micuții 
piuă mai ieri vitregiți de un 
teren de sport și le îndrumă 
primii pași.

— Avem, deocamdată, un 
prim țel: să atragem copiii

pe stadioane. Nu le fixăm un 
program rigid, de școală — 
ne-a declarat prof. Eugenia 
Țicaliuc, inspectoare la secția 
de învățămînt a Capitalei. 
Știm, organizarea nu este per
fectă. Criticați-ne! Dar, în 
primul rînd, faceți o propa
gandă pentru ca tineretul să 
„invadeze* stadioanele.

— Am urmărit, ne infor
mează tov. E. Jecu și Gh. 
Cruțescu, de la Consiliul pen-

SEVER NORAN
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MAI SÎNT 16 ZILE PÎNĂ LA „MONDIALELE" DE LUPTE

(
Lotul republican al „speran
țelor" - Spartak Pragcț! 

Guniori) la rugbi
In programul turneului 

echipei de juniori Spartak 
A.Z.K.G. Praga a intervenit 
o modificare : oaspeții vor 
susține primul meci astăzi, 
pe stadionul Republicii (de 
Ia ora 17), în compania lo
tului republican al „speran
țelor", Partida cu juniorii 
de la Rapid a fost aminată 
pentru vineri (stadionul Ciu
lești, de la ora 17).

• A fost format lotul României • 21 de țâri și-au anunțat participarea
• Luptătorii sovietici și japonezi și-au măsurat forțele

O serie de luptători experimentați ca: 
C. Turturea. I. Baciu, S. Popescu, I. 
Țăt’anu șl Gh. Popovici, vor avea de 
înfruntat asaltul unor tineri talentați, cu 
reale posibilități, cum sint: Gh. Ber- 
ceanu, I. Alionescu, Gh. Gheorghe și 
N. Neguț.

Pe baza comportării în cadrul antre
namentelor cît și a rezultatelor obți
nute în concursurile de verificare se va 
stabili echipa care va avea cinstea să 
reprezinte România la C.M.

• Pe adresa F.R.L. au sosit primele 
înscrieri, pînă acum, șl-au anunțat par
ticiparea 21 de țări: Suedia, Turcia. An
glia, Portugalia, S.U.A., R.D.G., Bulga
ria, Danemarca, U.R.S.S., ungaria, Nor
vegia, Iran, R.F. a Germaniei, Iugo
slavia. Cehoslovacia, Polonia, Finlanda, 
Elveția. Japonia, Belgia, Austria.

• Pînă la începerea „mondialelor- au 
mal rămas puține zile. Majoritatea echi
pelor caută să-și definitiveze loturile, 
să-și verifice stadiul de pregătire la care 
au ajuns. Printre viitorii noștri oaspeți 
vor fi și luptătorii sovietici.

• Pentru luptătorii români, cît și pen
tru cej de peste hotare, principalul eve
niment ai acestui an îl constituie „mon
dialele» de „greco-romane“, socotite ca o 
repetiție generală înaintea Jocurilor Olim
pice de la Ciudad de Mexico, din 1968. 
în vederea obținerii unor performanțe 
de vale are la această competiție de an
vergură, F.R.L. a luat o serie de măsuri 
menite să asigure realizarea obiective
lor propuse.

Astfel, responsabilitatea pregătirii lotu
lui a fost acordată antrenorului emerit 
ION CORNEANU și maestrului emerit 
al sportului ION CERNEA. In prezent, 
participă la antrenamente un lot lărgit 
de sportivi, din care va fi selecționată 
echipa care va participa la C.M.

Lotul cuprinde pe următorii sportivi: 
C. TURTUREA, -
52 kg), I. ALIONESCU, I. BACIU (cat. 
57 kg), s. rsrr"?”, z:r 7™------ ----
(cat. “ ' ~ ............ " ”
(cat. 
(cat. 
(cat. 
VEL 
(cat.

GH^^BERCEANU (cat.

POPESCU, GH. GHEORGHE 
63 kg), I. ENACHE, M. BOLOCAN 
70 kg), I. TARANU, FL. CIORCILA 
78 kg), GH. POPOVICI, N. NEG UT 
87 kg), N. MARTINESCU, N. PA- 
(cat. 97 kg), C. BUȘOI, FL. CHIȚU 
4 97 kg).

După cum ne-a relatat antrenorul re
prezentativei Uniunii Sovietice, fostul 
campion mondial Anatoli Kolesov, spor
tivii sovietici au susținut recent oatru 
întîlniri în compania luptătorilor japo
nezi, terminate cu victoria gazdelor: la 
Minsk: 7—0, la Kiev: 61/»—-l*/i, la Mos
cova : 6—2, la Alma Ata : 71/»—Vi.

Lotui Uniunii Sovietice va fi defini
tivat la sfîrșitul lunii din următorii 
sportivi: Bakulin — campion european 
(Essen—1966). Ribalko — campion mondial 
(Tampere—1965) — cat. 52 kg.. Agamov — 
campion european (Essen—1966), Ru- 
rurov (cat. 63 kg) — campion mondial 
(Toledo — 1966). Molohatko, Novohaciko, 
Sapunov — campion european (Minsk— 
1967), Gvandaladze (toți cat. 70 kg), Egu- 
menov — campion mondial (Toledo — 
1966), Ivlev — campion european la Essen 
(cat. 78 kg), Olenik — campion mondial 
(Toledo—1966), Iurkevici — campion eu
ropean (Minsk — 1967), Plehadze (toți cat. 
87 kg). Anisimov — campion mondial la 
Tampere, Karmațki (cat. 97 kg), Șamkov— 
vicecampion mondial la Toledo. Roscin — 
campion european la Essen (cat. 4-97 
kg).

GHEORGHE CIORANU

menea Nicolae David 
Mureș), Sorin Suditul 
rești) și Ion Rădăcină (Plo
iești).

Evoluția de astăzi a juniori
lor noștri — subliniem peste 
așteptări — a dus la impor
tante modificări în clasamen
tul general. Cristian Tudoran 
a preluat conducerea, asigu- 
rîndu și un avans de 14 se
cunde față de Nagy Istvan i?î 
de 41 de secunde față de 
fostul lider B. Hocko 
(R.D.G.k Clasamentul etapei:
1. C. Tudoran (Brăila) 43:44,
2. Nagy (R.P.U.) 43:58, 3.
Httcke (R.D.G.) 44:55. 4. A. 
Suciu (Brașov) 45:13, 5. E» 
Raidt (R.D.G.) 45:14, 6. Bar
dos (R.P.U.) 45:25, 7. V. Se- 
lcjean (Cluj) 45:33, 8. D. 
Nemțeanu (Brăila) 45:40, 9. 
Fiilop (R.P.U.) 45:42, 10.
N. David (Tg. Mureș) 45:45. 
Clasament general după 
două etape: 1. C. Tudoran
3h 06:23, 2. Nagy 3h 06:37,
3. IlScke 3h 07:04, 4. A. Su
ciu 3li 07:52. 5. Raidt 3h 
07,53, 6. Bardos 3h 08:04, 7. 
V. Selcjean 3h 08:12, 8. D. 
Nemțeanu 3h 08:19, 9. 1 ii- 
lop 3h 08:21, 10 N. David 3li 
08,24.

Miercuri, etapa a 
50 km — pe circuit 
tanța.

HRISTACHE

(TS-
(Bucu-

treia —■ 
în Cons-*

NAUM

Trimisul nostru special, V. 
Tonceonu, transmite din 
Praga

Emoții 
pe Sazena

Marți, 
zena, la .
început întrecerile celei de a 
IX-a ediții a r------‘-----
mondiale de — 
zbor liber. Rezervată contro
lului oficial al modelelor și 
încercărilor preliminare în 
zbor, ziua de marți a consti
tuit o primă confruntare în
tre cei aproape 200 de con- 
curenți din 30 de țări partici
pante.

De dimineață, un plafon ae 
nori destul de jos, a acope
rit aeroportul. A început să 
cadă o ploaie măruntă, ceea 
ce a făcut ca standul modele
lor să fie organizat în han
gar. Aruncind o privire asu
pra expoziției de aparate de 
zburat, comisarul sportiv al 
concursului, Jiri Kalina (cam
pion al Cehoslovaciei la mi- 
cromodele), a declarat: „N-am 
văzut niciodată atîtea con
strucții valoroase adunate la 
un loc. Va fi cea mai intere
santă ediție a „mondialelor-4 
de „libere”. Numai de ne-ar 
ajuta timpul...“

Cu interes deosebit au fost 
înconjurați concurenții ita
lieni, elvețieni, americani. A- 
paratele prezentate de aero- 
modeliștii români au făcut 
o bună impresie. Specialiștii 
le-au fotografiat din toate un
ghiurile, mai ales pe cele con
struite de Otto Hintz, Ion 
Radu și Alexandru Csomo. 
Cunoscutul aeromodelist fran
cez Jacques Petiop, aprecia : 
„Aeromodelele românilor sînt 
foarte reușite. Numai o ne
șansă ar putea face ca unul 
din ele să nu ocupe un loc 
fruntaș44.

Spre prînz, cerul s-a des
chis, dar a început un vînt 
puternic. în rafale. Acest lu
cru a sporit emoțiile pentru 
ziua de miercuri, cînd se va 
da startul la categoria pla
noare. Toată lumea încearcă 
aici, speranța că vuitul se va 
opri. Acest lucru îl dorim și 
noi din toată inima...

pe noul aeroport Sa-
45 km de Praga, au 

’2: "i
campionatelor 

aeromodele de



Munca de formare a unui jucă
tor de volei presupune răbdare. Pe 
de o parte a antrenorului și, pe de 
altă parte, a sportivului. Răbda
rea, ca atribut Imperios al rezulta
tului de valoare, este cu atît mai 
necesară la acest joc sportiv in 
care, in afara maturității fizice a 
sportivului, se impune și o anumită 
evoluție, împlinire intelectuală. De 
aceea, pe bună dreptate, sînt cre
ditate echipele de juniori pe diver
sele trepte ale campionatelor inter
ne, de aceea există o anumită în
țelegere în privința rezultatelor 
modeste la început ale selecționa
telor de tineret prezente în unele 
competiții de mare anvergură, așa
dar, răbdare ! Abordarea însă în 
detaliu a acestei teme, referi ndu-ne 
la realitatea activității desfășurate 
în voleiul nostru in ultimii ani, 
comportă unele discuții care in 
citeva situații condamnă răbda
rea. . . exagerată. Și trezește o 
seamă dc intrebări, pe care ne-ain 
propus a le rosti în rîndurile de 
față.

Am avut, de pildă, satisfacția de 
a vedea un centru ca Brăila intrind 
acum cîțiva ani în prima categorie 
a țârii, dar incă trebuie să ne în
trebăm : cind va avea această 
echipă, Progresul Brăila, în com
punerea sa, și produse indigene de 
valoare certă ?

Unde fac spart copiii dv.?
(Urmare din pag. 1)

Iru educație fizică și sport al ora
șului București, să atragem copiii, 
organizând campionate de străzi. Am 
dat asociațiilor fonduri pentru mate
riale. Dorini să lăsăm copilul să 
practice sportul spre care-l trage 
inima, fără să simtă rigurozitatea 
școlii, a unui program fix. Din pă
cate, lacătele de la stadioane au 
căzut după închiderea cursurilor șco
lare, astfel că mobilizarea se face 
anevoie. Iată o explicație a faptului 
că pe stadioane copiii vin în număr 
mic.

Pentru a depista celelalte cauze., 
am făcut mai întîi un raid la unete 
centre de copii.. La „Parcul copilu
lui**, peste 60 de... „combatanți** își 
așteptau profesorul (O. Chiru), care 
n-a întârziat să apară. între cei 60 
de copii era o singură... fată. Aspa- 
zia Anton, venită cu fratele ei.

— Să-l încurajezi la fotbal? am 
întrebat-o.

—Nuuu! Joc și eu! Volei.
La „Elect ra“, copii mai putini, dar 

se aștepta venirea „grosului**. Nor
mal, aici se perindă peste o sută. 
Și la Electra** însă, puține fete, 
lată-ne și la stadionul din Barbu 
Văcărescu. Copii foarte puțini. Ca 
să nu mai vorbim de terenurile de 
volei și baschet de la „Sănătatea** 
(de pe strada Buze ști). unde se a- 
flau doar 6 copil și^o... ștrengărită. 
Antrenorul Gh. Cîrjanovski ne-a a- 
rătsut oariuetul de evidență. Maximum 
18 copii pe zi. La Liceul 29> o si
tuație similară.

— Cel puțin, aici există o expli
cație. Terenul este foarte departe — 
ne-a relatat tov. M. Boerescu, vice
președinte al Consiliului pentru e- 
ducație fizică și sport al raionului 
23 August. Dacă ni s-ar permite ac

RÂBDARE? DR. DAR PÎNÂ C1ND?
La o recentă analiză, se mențio

na existența, la noi în țară, a pes
te 500 de antrenori de volei. Dar 
ciți jucători de perspectivă are 
fiecare dintre ei în echipa pe care 
o pregătește ?

în campionatul categoriei A și 
în categoria B sînt reprezentate 
mai toate regiunile țării, dar cite 
centre cu o producție voleibalistică 
superioară avem ? Și cînd, după 
mulți, mulți ani, numărul acestor 
centre nu crește (dimpotrivă!), 
mai putem avea oare răbdare ? ...

Rezultatele deosebite se pregă
tesc de timpuriu, în anii de fragedă 
copilărie, cînd antrenori destoinici, 
răbdători și pricepuți se apleacă 
cu dragoste asupra puștilor și, 
printr-o muncă migăloasă de biju
tier, incep cizelarea talentelor. A- 
vem astfel de antrenori, avem cen
tre cu o bogată tradiție privind 
munca cu tineretul, ca Timișoara, 
Brașov, Sibiu, Constanța, Piatra 
Neamț, București, Ploiești. Cluj. 
Spun „centre" și mă gindesc de 
fapt la o seamă de antrenori care, 
aproape numai ei, dau mereu noi 
valori voleiului nostru : M. Koin și 
N. Mih&ileseu (Timișoara), I. Papuc 
(Brașov), Gh. Bodescu (Sibiu), I. 
Cristian (Constanța). P. Brașoveanu, 
N. Humă (București), M. Dumi
trescu (Ploiești). .. Dar mulți nu 
sint. Și alții ? în alte părți ce se 

cesul pe stadioanele anexe de la „23 
August'*, alta ar fi situația...

Fără îndoială că depărtarea ba
zelor sportive ii face pe unii copii să 
renunțe să meargă la stadion. Cum 
se explică însă situația de Ia „Să
nătatea** și alte baze sportive, mai 
centrale ?

Răspunsul nu este greu de dat. 
Două sînt, după părerea noastră, 
cauzele frecventei slabe. Mai întîi, 
LIPSA DE POPULARIZARE, DE 
PROPAGANDA, pentru atragerea co
piilor pe stadioane. Mitlți părinți nu 
cunosc că există asemenea centre. O 
a doua cauză., și ptoaAe eva mai im 
pwrtaMtM o MENTALITA
TEA GREȘITA A UNOR PĂRINȚI 
care-și țin în casă copiii pe timpul 
cît ei sînt la serviciu, de teamă că 
drumul spre și de la stadion ar fi 
periculos, că la stadion n-ar avea 
îngrijirea necesară (deși există cadre 
specializate, inclusiv cadre medicale, 
care dau asistență copiilor, la ne
voie ) etc.

★
O concluzie ? Da! Una singură : 

acum, cînd Iacalele stadioanelor au 
căzut, cind copiii au acces liber, gra
tuit, cînd sint aștepta/i cu drag a- 
colo de cadre calificate, e necesar 
ca tuli părinții, măcar acum, în cea
sul al 12-lea (a mai rămas o lună 
de vacanță) să îndrume copiii spre 
stadioane.

Fără îndoială că măsura de a le 
da accesul liber nu rezolvă decît în 
parte problema „unde fac sport co
piii noștri ?“ Dar este un pas îna
inte. Un pas holărîlor, rezultatul e- 
forturilor unor oameni care muncesc 
cu drag pentru schimbul de mîine 
în sport. De aceea, rusplutindu-le 
strădania și gindindu-ne la sănătatea 
odraslelor noastre, e timpul SĂ ÎN
DRUMAM COPIII SPRE STADI
OANE !

întîmplă ? De ce se complac re
giuni ca Galați, Maramureș, Iași, 
Oltenia, Suceava, Argeș, Mureș- 
A.M., Hunedoara într-o activitate 
fără orizont, în genere cu jucători 
„de import”, fără perspective ? 
Care-i aportul acestor centre ? 
Unde este tineretul din aceste re
giuni care vrea, care dorește să 
joace volei 1... La campionatele 
școlilor sportive, la cele ale junio
rilor, Ia ale liceelor, de ani și ani, 
cam aceleași echipe, cam aceiași 
antrenori se întîlnesc în finale. -Și, 
atunci, trebuie să ne mai mirăm că 
Brăila nu are jucători proprii, că 
Voința Botoșani, după o promovare 
lipsită de glorie în categoria B a 
voleiului feminin, abandonează, se 
retrage din întrecere, sau că pentru 
multe echipe din A și din B pregă
tirile pentru viitorul campionat în
seamnă în largă măsură aducerea 
de jucători și de jucătoare de pe la 
vecini, dacă nu chiar din tocmai 
celălalt hotar al țării ?

Rezultatele de valoare de mai 
tîrziu se concretizează, sînt anun
țate prin comportarea juniorilor, a 
copiilor, campionatele acestora pu
țind servi ca un foarte bun mijloc 
de apreciere. Așa fiind, cum poate 
fi considerată munca dusă cu ca
drele tinere într-o regiune cum e 
Suceava, cînd aceasta absentează 
de la etapa interregională a cam
pionatelor de juniori și de junioa
re ? Și ce să spui despre comporta
rea slabă, sub orice critică, a ju
nioarelor și a juniorilor care au re
prezentat, în etapa pe zone, regiu
nea Iași, regiune cu o tradiție fru
moasă, dar nerespectată, precum se 
vede, în creșterea elementelor de 
viitor ?!?

în fine : in luna august se or
ganizează de către federație tabă
ra anuală de juniori, pentru care

A XIII a edifie
< j ' ' •' ■ /

a ,,Circuitului

regiunii Brașov “
între 17 și 20 august se des

fășoară cea de a XIII-a ediție 
a „Circuitului ciclist al regiunii 
Brașov", competiție rezervată 
alergătorilor seniori. întrecerea 
constituie și o utilă verificare 
în vederea selecționării celor 
mai buni rutieri pentru cea de 
a XVI-a ediție a competiției in
ternaționale „Turul României”.

Circuitul ciclist al regiunii 
Brașov are 4 etape (totalizînd 
632 km). Iată itinerariul : 17 au
gust — etapa I Brașov — Sf. 
Gheorghe — Tg. Secuiesc — 
Brețcu — Brașov (168 km) ; 18 
august — etapa a II-a Brașov — 
Rupea — Sighișoara — Mediaș 
(160 km) ; 19 august — etapa a 
IlI-a Mediaș — Sibiu — Voila
— Agnita (153 km) ; 20 august
— etapa a IV-a Agnita — Voila
— Făgăraș — Brașov (151 km). 

s-au făcut propuneri la categoria 
13—14 ani, în număr de 30 de jucă
tori din Capitală și doar 28 din în
treaga provincie, ceea ce provoacă 
justificate comentarii negative și 
semne de întrebare. Nici o propu
nere, la această categorie de vîrstă, 
din regiunile Argeș, Mureș-A.M., 
Hunedoara, Iași, Maramureș, iar 
din alte regiuni (Suceava, Bacău, 
Galați, Crișana, Brașov, Cluj, Olte
nia) — numai cite unul sau doi?!?

Cunoscînd că unui voleibalist, 
pentru a-Și însuși bine procedeele 
tehnice, pentru a stăpîni satisfăcă
tor tactica, îi trebuie minimum 
4—5 ani, înseamnă că pregătirea în 
volei trebuie să înceapă la 11—12 
ani. Dacă la 14—15 ani nu se în
trezărește nimic, cînd vor apărea 
tinerele speranțe ? La Î8 ani ?!? Și, 
iarăși, legitima întrebare : cît va 
mai trebui să avem răbdare pen
tru a putea vedea odată și centrele 
respective venind alături de cele
lalte, cu profesorii lor de educație 
fizică cu specializarea volei și cu 
antrenorii lor, să-și aducă și ele 
contribuția la acțiunea de funda
mentare a viitorului ?

Este cazul, tovarăși profesori, to
varăși antrenori, să privim mai se
rios la joaca copiilor. Să nu cău
tăm însă printre sutele de prichin
dei ce foiesc peste tot neapărat 
CAMPIONUL, ci pentru început 
doar să-i aducem în număr cit mai 
mare la stadion, pe terenuri și în 
săli. Printre ei, dar după ani de 
muncă, lucrînd cu perseverență, cu 
pasiune, cu dăruire și... cu răb
dare, vom găsi neîndoielnic pină la 
urmă schimbul de mîlne !

prof. MIRCEA TABACU 
membru

în Comisia centrală de competiții 
a F.R.V.

STEAUA DIN NOU 
LA CONDUCEREA 

PLUTONULUI
Ultima etapă a campionatului 

republican a adus o nouă modi
ficare de lider. „7“-Ie clubului 
Steaua a revenit în fruntea clasa
mentului datorită victoriei catego
rice obținute la Tg. Mureș, avind 
o diferență de 88 de goluri (la

Duminică sînt programate parti
dele Crișul — Voința Cluj și Ind. 
linei Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș.

golaveraj), față de cele 85 ale di-
namoviștilor.

CLASAMENT
1. Steaua Buc. 11 10 1 0 108:20 21
2. Dinamo Buc. 11 10 1 0 104:19 21

3. Crișul Oradea 11 6 2 3 64:40 14
4. Rapid Buc. 11 6 1 4 56:45 13
6. Pol. Cluj 9 3 2 4 36:51 8

7. I.C.F. 10 2 3 5 51:57 7
8. Vag. Arad 11 2 2 7 31:67 6
9. Ind. I. Timiș. 11 1 2 8 29:89 4

10. Mureșul Tg. 
Mureș 11 0 1 10 23:108 1

„Cupa orașului București"
După cum am mai anunțat, vi

neri, sîmbătă și duminică se va des
fășura, în nocturnă, pe terenul ame
najat lingă sala Floreasca, un inte
resant turneu internațional de bas
chet masculin, dotat cu „Cupa ora
șului București*. întrecerile, la 
care pari ici pă reprezentativele de 
seniori ale României, Greciei, Un
gariei și selecționata Leningradului, 
se vor disputa după următorul pro
gram : vineri : România — Leningrad, 
Grecia — Ungaria; sîmbătă: Lenin
grad — Grecia, România — Unga
ria ; duminică: Ungaria — Lenin-i 
grad, România — Grecia. în fie-< 
care zi, jocurile încep la ora 19.

Junioarele participă 
la campionatul 

european
Lotul reprezentativ de baschet ] 

(junioare) a părăsit ieri Capitala/ 
plecînd în Sardinia, pentru a parti
cipa la a II-a ediție a campionatu
lui european rezervat acestei cate
gorii de jucătoare. Echipa română 
face parte din grupa C, alături de 
selecționata Iugoslaviei și Bulga
riei, și va susține meciurile din se
rie în localitatea Nuoro, în urmă
toarea ordine : 16 august cu Bul
garia, 17 august cu Iugoslavia. Ce
lelalte serii au următoarea com
ponență : seria A : Polonia, R.F. a 
Germaniei, U.R.S.S., Franța ; se
ria B : Ungaria, Izrael, Cehoslova
cia, Belgia. Primele două din serii 
se califică pentru turneul final.

Iată lotul deplasat : Oltea Che- 
laru, Suzana Szabados, Floarea 
Trandafir. Rose-Marie M.haJea, Iu- 
dij Farkas, Liliana Popescu Angela 
Tita, Francisca Seifert. Gabriela 
Fordea, Viorica Balai, Elena Mureș 
și Maria Nedeîea. Antrenori : Gr. 
Avachian Și Gh. Roșu.

Au început finalele campionatului
republican de juniori

BRAȘOV, 15 (prin telefon). 102i 
sportivi și sportive — reprezentând] 
17 centre din toată țara — au în-j 
ceput luni întrecerile finale pentru; 
desemnarea campionilor republicani' 
juniori de tenis. Competiția are loc] 
pe terenurile clubului sportiv Steagul; 
roșu, situate sub Tîmpa.

Iată rezultatele mai importantei; 
simplu băieți, cat. 15—16 ani, turul Is] 
Mulfai (Tg. Mureș)— Negru (Cluj). 
6—2, 6—4, Curcă (Buc.) — DragomiT; 
(Cîmpina) 7—5, 4—6, 7—5, Lazarov,
(Arad) — Dima (Buc.) 6—0, 6—0, R(n] 
taru (Cîmpina) — Manea (Buc.) 7—5/’ 
6—4, T. Marcu (Brașov) — KetraT 
(B. Mare) 6—0, 6—0; cat. 17—18 ani/ 
turul I : C. Dumitrescu (Brașov) —-■] 
Mirea (București) 6—1, 6—2, V. Marea 
(Brașov) — Cociuban (Arad) 6—(?/
6—0, C. Hârădău (Hunedoara) — De*, 
meter (Oradea) 6—0, 6—1, Hulpe
(Cluj) — Sicoe (Brașov) 6—3, 6—3*;
Naghi (Oradea) — Cernăianu (Buc.), 
6—1, 6—3, Georgescu (Cîmpina) '—<! 
Munteanu (Hunedoara) 8—6, 7—5, Ovidj 
(Tg. Mureș) — Sarău (Buc.) 7—5, 8— 
simplu fete. cat. 17—18 ani, turul Isj 
Lucia Tănăsescu (Cluj) — Rozatta 
Szabo (Oradea) 6—1, 6—2.

întrecerile continuă.

C. GRUIA-coresp. principal 
_________________________ -.M

Qatație

„Naționalele" de seniori, in
® Nicoleta Ștefănescu vrea să redevină recordmană

• VI. Moraru vizează 6 titluri de campion
• D. Naghi — omul nr. 1 al mureșenilor

In cursul zilei de ieri, biroul 
F.R. Natație a luat hotărîrea de 
a schimba locul de desfășurare 
a campionatelor republicane de 
seniori. Și, astfel, cei mai buni 
înotători din țară vor avea prile
jul să evolueze în condițiile 
mult superioare pe care Ie oferă 
piscina clubului Dinamo din. Ca
pitală. întrecerile sînt progra
mate de joi și piuă duminică, 
seriile — în fiecare dimineață 
de la ora 9,30, iar finalele — 
după-amiază de la ora 17,30.
• Pregătirile seniorilor au con

tinuat fără întrerupere în ultimele 
săptămîni. Antrenorul R. Drăgu- 
șann de la Dinamo ne-a decla
rat, printre altele, că Cristina

Balaban începe să-și recapete 
forma sportivă, ceea ce ne face 
să așteptăm cu încredere recor
dul (sub 1:09,0) promis recent 
de multipla noastră campioană 
Totodată, prof. Drăgușanu ne-a 
destăinuit că Nicoleta Ștefănes
cu va reîncerca să reintre în po
sesia recordurilor naționale în 
probele de delfin, ea fiind ca
pabilă să învingă în luptă directă 
pe A. Șterner și G. Cerbeanu.

& Recordmanul ultimei ediții 
a campionatelor (a cîștigat 10 
titluri), Vladimir Morarii, se pre
gătește de cîteva săptămîni sub 
conducerea antrenorului I. Mari 
nel. Moraru ne-a declarat că in 
această săptămînă el vizează 6

piscina Dinamo
titluri de campion și, în special, 
recordul țării la 100 m delfin, 
pe care crede că îl va coborî pînă 
la 62,5 s.

• Două absențe regretabile din 
listele de înscrieri: reșițenii Z. 
Gitirusa și Al. Băin, reținuți in 
aceste zile de examenul de matu
ritate. Pentru grupa înotătorilox 
pregătiți de prof. I. Schuster, a- 
ceasla va însemna o pierdere de 
cel puțin 2—3 titluri de cam
pioni pe care, în special Giurasa, 
le putea cîștiga fără dificultate.

® După cum sînteni informați, 
cel mai în formă dintre înotătorii 
mureșeni este Dionisie Naghi, 
care anunță două serioase can 
di daturi: la 200 m mixt (cu un 
timp în jurul a 2:25,0) și la 
1500 m liber unde nu este ex
clusă prima performanță sub 18 
minute.

O Ședința tehnică a campiona
telor va avea Ioc astăzi, la ora 
18. la piscina Dinamo. Dionisie Naghi omul nr. 1 al mureșenilor



S-A ÎNCHEIAT TABĂRA DE JUNIORI DE LA CÎMPINA

TALENTE, MENTALITĂȚI SI ENERGII PROASPETE
Sîmbătă, a luat sfîrșit tabăra or

ganizată în perioada vacanței pen
tru cei mai buni juniori fotbaliști. 
Au participat 57 de tineri selecțio
nați din toată țara. Pregătirea lor 
a fost dirijată de un grup de teh
nicieni condus de prof. Gheorghe 
Ola, antrenor federal, compus din : 
Gh. Scăeșteanu, Nicolae Stoian, Ni- 
colae Tătaru, Vasile Băluțiu, Stere 
Zeană, Nicolae Gorgorin, Ion Klu
ge, Petre Stănilă, Constantin Arde- 
leanu și dr. Mugur Ghimpețeanu.

CUM S-A ACȚIONAT ?

La începutul taberei, juniorii au 
fost grupați în patru loturi. In 
urma unor verificări succesive au 
fost promovați sau retrogradați, de 
la un loț la altul, încît spre final 
cei mai buni au fost strînși în pri
mul lot, din care va fi alcătuită 
echipa națională pentru viitorul se
zon internațional.

BILANȚ : SOSIRE - PLECARE

Cei 57 de juniori sînt, după spu
sele antrenorilor, aproximativ cei 
mai buni reprezentanți ai ultimei 
promoții de „speranțe". Totuși, 
ne-au declarat ei, fondul de tineri 
jucători din regiuni ar trebui mai 
bine investigat. Procedîndu-se ast
fel, s-ar fi eliminat cîteva elemen
te puțin înzestrate, trimise de unii 
antrenori din regiuni în tabăra de 
la Cimpina, s-ar fi descoperit, pro
babil, alții, cu autentică stofă de 
fotbaliști.

Elita ultimei promoții de juniori 
atestă vreun progres ? In unele 
sensuri se pare că da. Tinerii ju
cători au o tehnică ceva mai apro
piată și mai adaptată la solicitările 
fotbalului de azi, mai precisă, mai 
relaxată. în ultimele jocuri, prime
le două echipe s-au manifestat îm
bucurător prin utilizarea cu pre-

CUANDRAL

Un joc frumos, înseamnă de fapt 
un joc eficient!

Turneul internațional de hand
bal care a avut loc în primele zile 
ale lunii august la Brașov, în spri
jinul bunei desfășurări a cursului 
de arbitri organizat de F.I.H., ne-a 
dat posibilitatea să urmărim trei 
selecționate feminine din țara noas
tră : cea de senioare, cea de tineret 
și cea de junioare. Cu alte cuvinte, 
am avut excelenta ocazie de a ve
dea evoluînd tot ce avem mai bun 
la ora actuală în handbalul feminin 
și, în consecință, de a ne forma o 
opinie cuprinzătoare atît asupra 
stadiului lui de dezvoltare, cit și 
asupra perspectivelor de viitor.

Cu ce să începem ? Sincer vor
bind, ne-ar tenta viitorul, pentru 
că echipa de junioare a produs o 
veritabilă surpriză, nu numai prin 
cele cîteva rezultate bune, dar mai 
ales prin comportarea ei generală. 
Dacă ținem însă seama că, nu peste 
multă vreme, selecționata țării noa
stre va trebui să susțină cele două 
jocuri de calificare pentru turneul 
final al campionatului mondial (ș> 
încă cu un adversar redutaBil : re
prezentativa R.D. Germane !) este 
imperios necesar ca în principal 
atenția noastră să se îndrepte spre 
prima noastră garnitură. Cifric, bi
lanțul participării handbalistelor 
noastre fruntașe la cele două tur
nee de la Brașov este pozitiv. Prin 
aceasta vrem să înțelegem că re
zultatele lor au fost bune, echipa 
clasîndu-se pc primul loc în ambele 
competiții. Și aceasta nu întîmplă- 
tor. Selecționata țării noastre a do
vedit, cu acest prilej, o bună orien
tare tactică, mai evidentă în apăra
re, a probat că din punct de vedere 
fizic este bine pregătită, fapt care 
i-a ajutat să imprime partidelor un 
ritm rapid, cu o eficientă circulație 
a balonului. Și, cam atît. . .

Au fost însă și lucruri care au 
impresionat neplăcut în evoluția 
reprezentativei române. De pildă, 
eficacitatea acțiunilor ofensive s-a 
dovedit extrem de redusă. Am vă
zut. nu o dată, situații ca aceasta : 
balonul circula rapid. pivoții 
schimbau locurile pe semicerc, fen
tele de aruncare la poartă abun

ca'dere a pasei cu exteriorul, prin 
tras la poartă frecvent, puternic și 
destul de precis. Jucătorii luptă 
bărbătește, dar corect, deposedînd 
și protejind regulamentar.

Multe speranțe ne oferă conduita 
generală a tinerilor fotbaliști. După 
declarațiile antrenorilor, în sfera 
de preocupări a juniorilor actuali, 
fotbalul și școala fac corp comun, 
ei doresc să se realizeze în ambele 
direcții, par frămîntați de aceste 
probleme majore, sînt disciplinați 
și sobri, lipsiți de metehnele care 
au veștejit atîtea speranțe in pro
moțiile de acum cițiva ani. Dacă 
aprecierea este exactă, avem drep
tul la optimism. Trebuie reflectat la 
tot cortegiul de probleme care să 
favorizeze adîncirea acestei evolu
ții, fixarea lor definitivă în perime
trul unei mentalități salutare pentru 
sport și pentru viață, trebuie pre
venit — mai ales — pericolul unei 
nefaste contaminări ulterioare.

Există și insatisfacții. Mai întîi, 
media dezvoltării fizice are încă 
valori modeste. Aspectul trenului 
superior și indicii de pregătire fi
zică generală demonstrează persis
tența unor vechi neglijențe în edu
cația fizică a tineretului școlar. In 
alt sens, notăm că întîrzie să apară 
elemente valoroase pe anumite pos
turi cronic deficitare : fundași la
terali, extreme stingi, atacanți cen
trali. Cind toată lumea recunoaște 
rostul din ce în ce mai important 
al fundașilor de margine în atac, 
juniorii profilați pe aceste posturi, 
au încă o tehnică rudimentară, sini 
orientați spre un joc exclusiv în 
forță, primitiv, depășit.

ANGHEL IORDÂNESCU 
(STEAUA BUCUREȘTI) - 

ȘEFUL PROMOȚIEI

A fost desemnat primul în una
nimitate, de către antrenori și co- 

dau — pe scurt, echipa etala toată 
gama de combinații posibile, dar 
golurile veneau foarte greu. Iac 
dacă înscriam totuși un punct, a- 
tunci în 90 Ia sută din cazuri rea
lizatoarea lui era Ana Starck... 
Restul jucătoarelor se mulțumeau 
cu rolul de „distribuitoare de 
mingi" ! Cînd spunem acest lucru 
ne gindim că ar trebui mărită, in 
primul rînd, eficacitatea extreme
lor (Scorțcscu, Șramco) și a pivo- 
ților (Franz, Soos), al căror aport 
în determinarea unui rezultat favo
rabil este încă prea mic. De aseme
nea, așteptam mai mult de la Doi
na Băicoianu, revelația ultimului 
nostru campionat, în cadrul căruia 
s-a evidențiat prin forța și precizia 
aruncărilor sale. Dar, în jocurile 
de la Brașov, Doina Băicoianu nu 
și-a făcut simțită prezența pe te
ren. Să fie de vină emoția promo
vării în selecționata țării ? Sperăm 
că da și că, o dată cu alte jocuri 
internaționale, Doina Băicoianu va 
deveni la fel de periculoasă pentru 
poarta adversă ca Ana Starck. 
Pentru că atît ea cit și celelalte 
jucătoare nu trebuie să uite că 
handbalul se joacă pe goluri și nu 
pe frumusețea acțiunilor...

în această direcție un bun exem
plu le-a fost oferit atît lor, cit și 
tuturor celor prezenți, de echipa 
de junioare. Practicând un joc mo
dem. ofensiv, tinerele noastre hand
baliste au probat că au personali
tate, abordind toate partidele cu 
curaj și realizînd rezultate exce
lente (locul secund in turneul ful
ger, la egalitate de puncte cu re
prezentativa țării !). Considerăm că 
echipa de junioare — în care acti
vează handbaliste cu certe perspec
tive : Chirilă, Neghină, Topirlan, 
Cordoș, Moroșan și altele — poate 
fi transformată în selecționată de 
tineret și poate participa, ca atare, 
și la alte competiții internaționale. 
Să realizăm acest lucru fără frică, 
deoarccs^junioarele și-au trecut cu 
mult succes examenul de maturi
tate. . .

CALIN ANTONESCU 

legii săi. Joacă atacant central, are 
17 ani și e destul de bine legat. 
Mingea îl ascultă supusă ca un 
amic de joacă mai mic decît el. 
Am discutat împreună. E un băiat 
inteligent, are candoare, modestie 
și ambiție. „Vreau să ajung un 
Constantin, un Corso. Ii admir cel 
mai mult, din ciți jucători am vă
zut".

— Cit tg antrenezi pentru asta ?
— De patru ori pe săptămină la 

club și zilnic acasă.
— Dacă ți-ar interzice cineva, de 

mîine, să mai joci fotbal ?
— L-aș reclama și pînă mi s-ar 

face dreptate aș juca... clandes
tin.

— Desemnează pe cel mai bun 
fotbalist al taberei.

— Prietenul meu, Alexandru 
Moldovan, de la Soda Ocna Mureș.

— Cind vrei să joci în „A" ?
— Cel mult peste un an, dar nu 

depinde numai de mine ci și de 
antrenori.

MOLDOVAN : „Tata este antre
norul meu".

Alexandru este un băiat cu pă
rul puțin roșcat, lat în umeri, cu 
o privire în care mai pilpiie timi
ditatea, in timp ce mijesc sclipirile 
voinței.

— Tata a fost pînă la această ta

Seleclionata de juniori a regiunii Brașov, participantă la Cupa F.R. Fotbal, 
disputată la Cimpina

Foto : V. Bageac
bără singurul meu antrenor. Fost 
fotbalist, acum este antrenorul e- 
chipci Soda Ocna Mureș. Datorez 
foarte mult severității Iui.

— La cine te gîndești cînd joci 1
— La Dumitriu și Eusebio.

PREMIANȚII

Celor mai valoroși cinci juniori 
li s-au înminat, la sfîrșit, diplome 
în ordinea următoare : Anghel Ior
dănescu (Steaua București), Ale
xandru Moldovan (Soda Ocna Mu
reș), (Ștefan Ciutac (Chimia Făgă
raș), Ladislau Szoloși (A.S.A. Tg. 
Mureș), Marian Petreanu (Rapid 
București),

S-a stabilit și lotul național pen
tru sezonul internațional 1967-1968, 
compus din 20 de jucători. In afara 
celor cinci au mai fost incluși : 
Miroslav Vidac, Ion Ilie, Gh. Băr- 
bulescu, Leon Viciu, Tiberiu Ga- 
gheș, Gh. Tudor, Ștefan Diaconu,

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
Participanții la concursul Prono

sport nr. 33 de duminică 20 august 
1967 beneficiază — în cadrul pre
miului excepțional în valoare de 
75 000 lei — de un autoturism 
„Skoda 1000 M.B.“ și 26.500 lei, 
în numerar. Programul concursului 
cuprinde întîlniri atractive și echi
librate din campionatul categoriei A 
și B.

Reamintim participantilor că auto
turismele oferite la Pronosport, în 
cursul lunii iulie, au revenit parii- 
cipanților: Gheorghe Ion din Bucu
rești (concursul nr. 26 — im auto
turism Moskviei 408 și 30 680 lei). 
Nicolaescu Petre din București (con
cursul nr. 27 — un autoturism Re
nault Dauphine și 32.305 lei), Tăbă- 
caru Chită din <•;>•»!'< a I udor Via- 
dimircscu, re g iu:. ca La.ați (concursul 

Marin Olteanu, Gh. Bungețeanu, 
Ion Dumitru, Suliman Etern, Mar
tin Schwartz, Radu Ioncscu, Atila 
Can iar o, Tudorel Cotigă. îi inter
calăm tot printre premianți.

DE CE SE TEM ANTRENORII?

Se tem că traiectoria celor mai 
dotați 25—30 de juniori ai țării nu 
va urma o linie ascendentă, fiind
că o dată întorși la cluburi sau 
asociații, vor fi lăsați să vegeteze, 
nu vor fi lansați la timpul potri
vit. „Acestui mănunchi de talente 
nu le-ar mai ajuta cu nimic să 
joace mai departe în echipele de 
juniori. Competiția nu le-ar mai 
pune nici un fel de probleme, pro
gresul lor va fi amenințat, lipsiți 
fiind de solicitări din ce in ce mai 
mari" (antrenorul ION KLUGE)

„în meciul cu Petrolul, de la 
Ploiești, Sziiloși l-a anihilat total 
pe Moldoveanu, iar Iordănescu l-a 
depășit pe adversarul său direct, 
Dragomir. Sint numai două exem
ple. Cite ocazii vor mai avea ei in 
viitorul apropiat să se rodeze in 
astfel de înfruntări ? Dacă primii 
30 de juniori din această promoție 
s-ar pregăti un an de zile, de a- '• 
cum înainte, in condițiile de exi
gență ale taberei și ar juca regu

lat intr-o competiție de tăria ca
tegoriei B, garantez că toți ar de
veni titulari din vara viitoare, în 
echipele categoriei A. Și dacă flu
xul acesta ar căpăta debit continuu; 
toate formațiile din A s-ar întregi 
an de an, cu cite doi tineri fotba
liști formați, utili imediat, nemai- 
vorbind de perspective” (GHEOR
GHE OLA — antrenor federal).

ȘEFUL PROMOȚIEI DE JU
NIORI SĂ DESCHIDĂ 

CAMPIONATUL NAȚIONAL

Facem, din toată inima, propu
nerea ca, de acum înainte, lovitura 
de începere în campionatul națio
nal să fie oferită, în fiecare an; 
celui mai bun junior al țării. Ar fi 
o cinste, un stimul și o recompensă. 
Sperăm să vedem, în această pos
tură, pe Anghel Iordănescu.

ROMULUS BALABAN 

nr. 28 — un autoturism Fiat 1300 
și 6.872 lei), Mihai Haralambie din 
București (concursul nr. 29 — un 
autoturism Renault Dauphine și 
37.588 lei), Pîrvu Nicolae din Bucu
rești (concursul nr. 30 — un au
toturism Renault 16 și 16.512 lei).

Oricînd puteți deveni posesorul 
unui autoturism sau al unui pre
miu important, participînd cu regu
laritate la concursurile PRONO
SPORT.

premiile concursului excep
țional PRONOEXPRES CU ATRI

BUIRE DE AUTOTURISME DIN
6 AUGUST 1967

Categoria I : 7 autoturisme „Renault 
16“ (cu huse de protecție).

Categoria a Il-a : 4 autoturisme

ȘTIRI
AZI iN GIULEȘTI

In continuarea pregătirilor pen
tru noul campionat, Rapid va juca 
în compania echipei Electronica O- 
bor, pe stadionul Giulești, de la 
ora 17,30. în deschidere, de la 
ora 15,45 Iprolil va întilni pe 
Metaloglobus.

DUMINICĂ, 
PRIMUL CUPLAJ 
PE STADIONUL 
„23 AUGUST"

Meciurile de duminică, din 
Capitală, se vor disputa în 
cuplai, pe stadionul „23 Au
gust" după următorul pro
gram : 
ora 15,45 : PROGRESUL BUCU

REȘTI - U.T.A. 
ora 17,30: RAPID - F. C.

ARGEȘUL

ARBITRII MECIURILOR 
DE DUMINICĂ

DINAMO BACĂU—STEAUA: 
Nicolae Cursaru la certtru, Etnii 
Vlaiculescu și Constantin Dr.v 
gu la tușă (toți din Ploiești) ;

PETROLUL — DINAMO 
BUCUREȘTI : Adrian Macovei 
(Bacău) la centru, Constantin 
Buburuz (Bacău) și Vasile Lupu 
(Roman) la tușă ;

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— JIUL : Victor Pădurear.u la 
centru, Mircea Bică și Radu 
Buzdun la tușă (toți din Bucu
rești) ;

STEAGUL ROȘU — FARUL : 
Aurel Bentu la centru, Dumitru 
Isăcescu și Constantin Carami- 
tru la tușă (toți din București) ;

A.S.A. TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA CLUJ : Alexan
dru Pîrvu la centru, S. Gliemin- 
gean și Chiriac Manușaride la 
tușă (toți din București) ;

PROGRESUL — U.T.A. : Pe
tre Badea la centru, Ștefan Mu
lat Și O. Calugherovici ]a tușă 
(toți din Brașov) ;

RAPID — F.C. ARGEȘUL : 
Zaharia Drăghici la centru, Rid- 
van Cocoi și Ion Constantinescu 
la tușă (toți din Constanța).

LOTUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI PENTRU TURNEUL 
„SPERANȚELOR OLIMPICE"

Federația română de fotbal a 
convocat pentru ziua de 19 august 
jucătorii lotului republican de ju
niori, care va lua parte la turneul 
„Speranțelor olimpice", ce se va 
disputa în Bulgaria. Iată jucătorii 
convocați: M. Vidac (născut la 14. 
IX. 1949 — din echipa Politehnica 
Timișoara), G. Bărbulescu (9.IV. 
1950 — Metalul Tîrgoviște) și I. 
Ilie (28.X. 1950 — Șurianul Sebeș) 
portari, G. Tudor (16.IV. 1950 —- Pe
trolul Ploiești), T. Gagheș (23.VI. 
1950 — Universitatea Cluj), S. Dia
conu (29.IV.1950 — Ancora Gala
ți), M. Olteanu (17.IV.1950 — Me
talul București), G. Bungețeanu (4. 
11.1951 — Steaua București) și I_ 
Vidiu (31.X.1940 — Metalul Bucu
rești)—■ fundași. S. Ciutac (12.VII. 
1950 -— Chimia Făgăraș), I. Dumi
tru (2.1.1950 — Rapid București) și 
Etern Suliman (24.IV.1950 — Farul 
Constanța) — mijlocași, M. Sch
wartz (7.XI.1949 — C.SM. Sibiu), 
R. Ionescu (4.VI.1951 — Progresul 
Buc.), A. Caniaro (24.V.I951 —
A.S.A. Tg. Mureș), T. Cotigă (11. 
VI.1950 — Metalul Brăila), M. Pe
treanu (9.IX.1950 — Rapid Buc.), 
A. Moldovan (23.VIII.1950 — Soda 
Ocna Mureș) și A. Iordănescu (4. 
V.1950 — Steaua București) — îna
intași.

„Skoda 1000 MB“ (cu huse de protec
ție).

Categoria a Iii-a : 4 autoturisme 
„Fiat 850“ (cu huse de protecție).

Categoria a IV-a : 2 autoturisme
„Trabant 601“ (cu huse de protecție).

Categoria a V-a : 757 premii în nu
merar în valoare de 896 lei fiecare și 
5 autoturisme prin tragere Ia sorți.

Categoria a Vl-a : 13.227 premii în 
numerar în valoare de 40 lei fiecare 
și 5 autoturisme prin tragere la sorți.

Tragerea la sorți a autoturismelor^ 
oferite la categoria a V-a și a VI-a< 
va avea loc miercuri 16 august 1967.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci, str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 18.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stal Loto-Pronosport,



CORESPONDENȚE SPECIALE PENTRU „SPORTUL POPULAR"
Echipa de „europene" evoluează 

și la campionatele mondiale
Planurile 
lui

Budapesta
Succesul repurtat de luptătorii 

noștri la campionatele europene de la 
Minsk (Janos Varga, Ferenc Kiss și 
Istvan Kozma au cucerit medalii de 
aur la categoriile 57, 97 și, respectiv, 
$-97 kg) a bucurat mult pe iubito
rii sportului din Ungaria. Prin pris
ma acestor performante, specialiștii 
au stabilit obiectivele pentru „mon
dialele^ de la București și există spe
ranța că si la această mare confrun
tare sportul luptelor din țara 
noastră va fi bine reprezentat.

Pregătirile pentru marele examen 
de la București au fost privite cu 
toată seriozitatea și au început foarte 
devreme. Cei doi antrenori ai lotului
de „greco-romane", fostul campion 
mondial Cydrgy Gurics și Janos 
Zsibrita, împreună cu președintele fe
derației, Mihaly Matura, au lucrat cu 
o deosebită minuțiozitate la „șlefui
rea" procedeelor tehnice.

R eprezen tal iva 
C.M. va fi, 
aceeași de la 
la Minsk. A 
doar Sandor Kovacs.

Ungariei pentru 
în linii mari, 
„europenele" de 

fost înlocuit

Iată, de altfel, echipa pentru Bu
curești :

Cat. 52 kg: Imre Alker, 26 de 
ani, campion al Ungariei pe 1967, 
locul FI la ultima ediție a „mon
dialelor" :

Cat. 57 kg : Janos Varga, 28 de 
emi, multiplu campion al Ungariei și 
campion al Europei pe 1967. La edi
ția din 1963 a „mondialelor" el a 
cucerit medalia de aur. In ultimul 
timp, Varga este unul dintre cei mai 
in formă luptători unguri. El se re
marcă prin acțiuni curajoase și prin 
viteza cu care evoluează pe saltea. 
Ani de zile a fost un excelent lup
tător la „libere". în ultimii ani, s-a 
dedicat însă numai stilului „greco-ro
mane", care l-a consacrat pe arena 
internațională ;

Cat. 63 kg : Imre Baracs, 25 de 
ani, campion al țării. A debutat în 
echipa reprezentativă cu ocazia „eu
ropenelor" din acest an. Deși Baracs 
nu s-a clasat la această competiție 
pe primele trei locuri, conducerea fe
derației a fost, totuși, mulțumită de 
comportarea sa, introducîndu-l din 
nou în echipă;

Cat. 70 kg : Antal Steer, 21 tie ani. 
Pentru prima oară campion al Un
gariei. Este' considerat cel mai bun 
luptător ungur al anului 1966; deși 
introdus pentru prima oară in echi
pă, a reușit să obțină medalia de ar
gint la „europenele* de la Essen 
(R.F.G.). Steer este deosebit de ac
tiv, alit la antrenamente cit și tn 
meciurile pe care le susține:

Cat. 78 kg: Antal Rizmayer, 28 
de ani, campion al Ungariei, locul 
V la J.O. de la Tokio. El are o bună 
constituție fizică, este foarte puter
nic. In ciuda acestor calități, mult 
timp el n-a făcut parte din echipa 
reprezentativă. Motivul? O pruden
tă exagerată, lipsa de combativi
tate în lupta pe saltea.

Cat. 87 kg : Laszlo Sillai, 25 de 
ani, de mai multe ori campion al 
Ungariei. Anul acesta, insă, n-a reu
șit să-și apere titlul. Este singurul 
luptător din provincie. El face parte 
din clubul sportiv al orașului Cyor;

Cat. 97 kg: Ferenc Kiss, 26 de 
ani, medalie de aur la campiona
tele europene de la Minsk. A fost 
de mai multe ori campion national. 
Anul acesta, în schimb, a pierdut tit
lul. în prezent, Kiss este considerat 
unul dintre cei mai 
în formă luptători 
unguri :

Cat. -4-97 kg: 
Istvan Kozma, 28 
de ani. Este cel mai

Ron Clarke

elbourne
După un lung voiaj întreprins în 

S.U.A. și Europa, Ron Clarke s-a 
întors la Melbourne foarte „rela
xat” și bine dispus. Celebrul atlet 
australian a evoluat cu mult succes 
pe pistele americane și europene, 
de-a lungul a două luni în care a 
luat startul în peste 10 concursuri 
de anvergură. Clarke a arătat zia
riștilor că recordul mondial stabilit 
de el în cadrul acestui turneu (în 
proba de 2 mile) i-a adus o mare 
satisfacție. El a spus că...spectato
rii din Vaesteras l-au aplaudat fre
netic, fapt care l-a încurajat extra
ordinar în finalul cursei, tn legă
tură cu acest record, el a mai a- 
dăugat : „M-am pregătit cu multă 
ambiție și am reușit să culeg roa
dele muncii mele. în general, am 
urmărit să-mi măresc viteza in a- 
lergare. în mod special trebuie să

bun luptător ungur 
al tuturor timpuri
lor. Tn impresionan
tul său palmares 
înlîlnim un titlu o- 
limpic (Tokio 1964), 
două titluri de cam
pion al lumii și 
unul de campion 
al Europei. Kozma 
practici cu mult 
succes și luptele li
bere. In ultimii ani, 
cu greutatea lui de 
140 kg. a dominat 
întrecerile categoriei
grea.

BELLAK FERENC
redactor la 

„Nepsport" — 
Budapesta

DRIMER
ÎNVINGĂTOR
ÎN ANGLIA

• La Whitby (Anglia) s-a 
desfășurat cea de a XII-a e- 
diție a tradiționalului turneu 
internațional de șah găzduit de 
această localitate climaterică.
Disputat după sistemul elvețian, 
cu 58 de concurenți concursul 
a prilejuit un frumos succes 
maestrului internațional ro- 
mîn DOLFI DRIMER care a 
ocupat primul loc cu 10 punc
te din 11 posibile (două re
mize). El a fost urmat de ca
nadianul Aykroyd cu 8 p. Pe 
locurile 3—7 s-au clasat Mar- 
cussi (Argentina), Wright șf 
Reuben (Anglia), Willensen și 
Sorensen (Danemarca) cu cite 

?y2 puncte.

POLOIȘTII DE LA DINAMO
Învingători In italia

In primul meci din cadrul tur
neului internațional de polo de la 
Recco, Dinamo București (întărită 
cu trei jucători de la Steaua) a-în
vins formația italiană Sori cu 9—5 
(2-1, 3-1. 3-2, 1-1), prin golurile în
scrise de Grințescu 5, Firoiu, Cu- 
lineac, Novac și Szabo. într-un alt 
joc: Pro Recco — S.U.A. 4—3 
(2-1, 1-1, 0-1, 1-0).

Redac|ia și administrația:

în fotografie i Varga și Alker, doi componenti ai 
reprezentativei, șxecutînd un spectaculos salt la 

un antrenament.

mulțumesc antrenorului Roger Ba
nnister, care lucrează acum la Uni
versitatea din Melbourne. El m-a 
ajutat la antrenamente, spunin- 
du-mi că am calități fizice încă ne
exploatate”.

în legătură cu planurile sale vii
toare, Clarke a declarat că după ce 
se va antrena cu aceeași sîrguintă, 
va încerca să doboare recordurile 
mondiale în probele de 10 000 m 
și oră „Primul meu asalt — a de
clarat Clarke — va fi asupra re
cordului orei deținut în prezent de 
belgianul Roelants, cu 20,664 km. 
Cred că voi reuși să alerg cu 120— 
150 m mai mult". în ceea ce pri
vește recordul la 10 000 m, pe ca- 
re-1 deține, tentativa lui Clarke se 
va produce în noiembrie. Apoi, 
Clarke a vorbit ziariștilor austra
lieni despre participarea sa la Jo
curile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico. Recordmanul mondial a a- 
rătat că el se va prezenta la star
tul probei de 10 000 m deoarece 
acum are suficientă viteză și poate 
răspunde atacurilor pe ultimii me
tri. Este problematică, însă, evolu
ția sa în cursa de 5000 m. Aceasta 
pentru că, după cum a declarat 
Clarke, la primul loc este „abonat" 
Keino. în planurile sale Clarke a 
mai inclus doborîrea reț/orîlului lu
mii la 2000 m detinut de france
zul Jazy și a celui de o milă. „în 
proba de o milă — a încheiat Clar
ke — intenționez să alerg sub 
3 :57,0“.x

DICK TAYLOR

ȘTIRI,
TENIS DE MASĂ. La Ham

burg, au fost trase la sorți me
ciurile din primul tur al noii edi
ții a „C.C.E.“. în competiția fe
minină, Voința București va juca 
cu La Palette Bruxelles. Sînt ca
lificate direct în turul II echipele 
C.S.M. Cluj și Vasutas Budapesta 
(la masculin) și Progresul Bucu
rești și Sparta Praga (Ia femi
nin).

GIMNASTICĂ. Meciul dintre 
echipele feminine ale Poloniei și 
Franței s-a încheiat cu victoria 
gimnastelor franceze : 185,467—
183,798 p. La individual compus 
pe primul Ioc — Letourner (Fran
ța) învingătoare la toate aparate
le.

RUGBI. La Capetown : Repu
blica Sud-Africană—Franța 6—6 
(3—0).

PENTATLON MODERN. Au 
început campionatele mondiale de 
pentatlon modern rezervate juni
orilor, la care participă sportivi 
din Anglia, Cehoslovacia, R.D.G., 
Franța, Ungaria, U.R.S.S. etc. Prima 
probă — scrima — a fost cîștigată 
de Jacobson (Suedia) cu 1091 p. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Langner (R.D.G.), — 1091 p, Mus- 
kovski (R.P.U.) — 947 p, Drukov 
(U.R.S.S.) — 941 p. Pe echipe 
conduce R.D.G. cu 2838 p.

FOTBAL. A început campiona
tul în R. S. Cehoslovacă. Iată re
zultatele înregistrate în prima e- 
tapă : V.S.S. Kosice — Sparta Pra-

Georgeta Cerbeanu—locul
LINKOPING, 15 (prin telefon). 

In cea de a doua zi a campionate
lor europene de inot pentru juniori 
(pină Ia 15 ani), reprezentanta tării 
noastre Georgeta Cerbeanu a avut 
o frumoasă comportare, ocupind 
locul IV in proba de 200 m delfin 
cu timpul de 2:47,3. Pină la 150 m, 
sportiva noastră s-a aflat în luptă 
directă, cu șanse serioase pentru 
medalia de argint sau de bronz. Pe

IV in proba de 200 m delfin la Linkbping
ultima lungime, însă, ea a cedat 
vizibil, ratind posibilitatea de a 
urca pe podiumul de premiere.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
liber (b) : 1. I. GRIVENIKOV
(URSS) 56,3, 2. G. Jung (RDG) 58,4, 
3. J. Comas (Spania) 59,2... 10. D. 
Gheorghe 61,5 ; 200 m delfin (f) : 
1. S. STEINBACH (RDG) 2:31,0, 2. 
C. Struebing (RDG) 2:38,0, 3. E. 
Kondakova (URSS) 2:44,1, 4. G. 
Cerbeanu 2:47,3 ; 200 m spate (f) :

1. B. M. HAMMARSTEN (Suedia) 
2:34,4, 2. Y. Torngvist (Suedia)
2:35,9, 3. M. Paz Corominas (Spa
nia) 2:35.9 ; 200 m spate (b) : 1. G. 
DAVIDOV (URSS) 2:16,2, 2. S. Es- 
teva (Spania) 2:20,7, 3. S. Andreev 
(URSS) 2:20,7.. . 17. M. Hohoiu
2:33,4 ; 200 m bras (fju 1. I. POZ- 
DNIAKOVA (URSS) 2:47,0, 2. V. 
Samkina (URSS) 2:52,2, 3. S. Mar
kova (Cehoslovacia) 2:56,3.

REZULTATE.
ga 4—1, Jednota Trencin — Inter 
Bratislava 3—1, Slavia Praga — 

• Locomotiv Kosice 3—1, Dukla
Praga — Union Teplice 1—0, Slo
van Bratislava — Spartac Trnava 
2—0.

• în campionatul U.R.S.S. : 
Torpedo Moscova — Locomotiv 
Moscova 2—1.
• In „Cupa Merdeka*, la 

Kuala Lumpur : India — Tailanda 
1_1 (0—0).

TENIS. Turneu internațional la 
Quebec (Canada). In primul tur 
Santana l-a învins pe Belkin (Ca
nada) cu 6—0, 6—3, iar Nikola 
Pilici a dispus cu 6—3, 4—6, 6—3 
de Mukerdjea.

• Proba de dublu mixt din ca
drul turneului internațional de la 
Viareggio a revenit cuplului Gur- 
lay (Australia), Țiriac (România), 
care a învins cu 6—1, 6—3 pere
chea McLernon, Taylor (Anglia).

• Cuplul Sheriff (Australia), 
Franulovici (lug.) a cîștigat fi
nala de dublu mixt din cadrul 
turneului de la Munchen. învin- 
gînd cu 6—4, 6—4 pe Buding 
(R.F.G.), Smith (S.U.A.).

CICLISM. Turul Slovaciei s-a 
încheiat cu victoria lui Grazdira 
(Ceh.) și a echipei secunde a Ce
hoslovaciei.

VOLEI. Rezultatele înregistrate 
în turneul internațional feminin 
de la Mondello (Italia) : Uipesti 
Dozsa — Levski Sofia 3—1, Slavia 
Bratislava — Italia 3—0.

ȘTIRI

Note de drum din R. F. a Germaniei Fotbaliștii de la Bayern Munchen 
se antrenează de trei ori pe zi

O vizită la Munchen nu poate ocoli frumoasa 
bază sportivă de la Grunwald, din apropierea mare
lui centru industrial și cultural-sportiv de pe ma
lurile Isarului. Bazele sportive din „pădurea verde“ 
se întind pe un spațiu de 17 km p și cuprind 
trei terenuri de fotbal, cinci de tenis și altele de 
hochei pe iarbă, pentru jocuri sportive, săli de 
gimnastică și de antrenament, un bazin de na- 
tațic acoperit, săli de studii, biblioteci — toate 
fiind puse la dispoziția studenților Academiei de 
sport din Munchen și a unor echipe de fotbal 
care, în condiții optime, își desăvîrșesc aici pre
gătirea.

Am fost informați în timpul vizitei noastre că 
la baza sportivă de la Griinwald au fost organi
zate cantonamentele echipei reprezentative de 
fotbal a R.F. a Germaniei pentru C.M., că tot 
aici au locuit și s-au antrenat formații renumite 
de fotbal ca Real Madrid, F.C. Santos, Benfica 
Lisabona, Manchester United si altele.

Totodată, am aflat că vom avea prilejul să ur
mărim la lucru una din cele mai cunoscute echi
pe de fotbal din R.F. a Germaniei, Bayern Mun
chen, cîștigătoare în acest an a „Cupei cupelor”, 
în vederea începerii campionatului (19 august), 
lotul fotbaliștilor de la F.C. Bayern a fost can
tonat aici timp de 10 zile. Dintre cei 24 de jucă
tori care se antrenau i-am recunoscut imediat 
pe Beckenbauer, unul dintre cei mai populari 
fotbaliști europeni, pe Miiler, golgeterul ultimei 
ediții a campionatului primei ligi, și, bineînțeles, 
pe apreciatul antrenor Zlatko Ceaikovski, parti- 
cipînd activ la jocul la două porți, pe un teren 
redus.

Zlatko Ceaikovski este desigur o personalitate 
bine cunoscută în lumea fotbalului. înainte de a 
începe discuția noastră, Zlatko Ceiakovski ne-a 
mărturisit că păstrează amintiri deosebit de fru
moase despre România, unde în urmă cu 20—22 
ani a jucat de nenumărate ori. Printre altele,

Ceaikovski ne-a spus că în vitrina sa cu trofee 
se află și o foarte frumoasă cupă primită la 
București cu prilejul unui turneu internațional.

— CUM ATI PLANIFICAT ANTRENAMENTELE 
ECHIPEI ÎNAINTEA ÎNCEPERII NOULUI CAM
PIONAT ?

— După terminarea campionatului din acest an, 
cei 24 de jucători și-au petrecut concediul de odih
nă, timp de o lună, în mod individual (Becken
bauer, de pildă, a fost în Italia, pe litoralul Adria- 
ticii și apoi două săptămini în Alpi), iar de la 
20 iulie pină la 1 august am fost cantonați la 
Griinwald. Perioada pregătitoare a fost cea mai 
„tare*. Ne-am antrenat de trei ori pe zi ! Dimi
neața, de la ora 7 la 8 pregătirea era rezervată 
în exclusivitate exercițiilor fizice. înainte de prînz, 
între orele 10—11,30 urma al doilea antrenament, 
care cuprindea exerciții de tehnică și de tactică 
si, în fine, de Ia ora 18—19,30 joc la două porți. 
în total patru ore de antrenament pe zi !

— CUM REACȚIONEAZĂ JUCĂTORII DV LA O 
ASEMENEA INTENSITATE ?

— Fotbaliștii noștri sînt convinși că numai 
printr-o muncă intensă, printr-un efort maxim, 
pot face față cu succes partidelor interne și in
ternaționale pe care le vor susține în viitorul se
zon.

Pentru a ne convinge de intensitatea cu care 
se muncește la Bayern Munchen, antrenorul Ceai
kovski îl cheamă în cercul nostru pe Franz 
Beckenbauer, care ne confirmă că în ultimele 
10 zile slăbise cu nu mai puțin de trei kilograme. 
Și. în continuare, Ceaikovski ne roagă să consem
năm „ad litteram* : „Astăzi, fotbalul cere o pregă
tire deosebită și, de aceea, acestui capitol tre
buie să i se acorde cea mai mare importanță. 
Fără o pregătire atletică este de neconceput fot
balul ' modern*.

— CE PROGRAM AVEȚI DUPĂ TERMINAREA 
ACESTUI SCURT CANTONAMENT ?

— Perioada pină la începerea campionatului am 
rezervat-o și unor partide amicale. Bineînțeles 
că acum, ca și în timpul campionatului, băieții 
mei nu se antrenează de trei ori pe zi. Mai exact, 
în 14 zile vom susține 12 jocuri. Unele mai ușoare, 
altele mai grele (intre timp Bayern a jucat cu 
F.C. Nantes 5—5 etc.). în general meciurile nu 
sînt grele, dar intensitatea efortului (12 meciuri 
în 14 zile) este destul de mare. Acesta este, de 
altfel, și scopul partidelor-test. Nu ne interesează 
rezultatele, ci numai omogenizarea și organizarea 
jocului, aducerea fotbaliștilor într-o formă cît mai 
bună, chiar din prima etapă de campionat. In 
septembrie participăm la un turneu la Barcelona, 
împreună cu Celtic Glasgow, Espanol și Napoli, 
iar în continuare ne așteaptă meciuri dificile în 
„Cupa cupelor*.

— CA ANTRENOR. CE MASURI LUAȚI ÎN CA
ZUL UNOR MANIFESTĂRI DE INDISCIPLINA ?

— Din fericire, nu avem asemenea cazuri de 
rezolvat. Jucătorii noștri duc o viață sportivă 
exemplară. Altfel ar fi de neconceput să obținem 
rezultate bune. Chiulul, viața dezorganizată nu 
pot face casă bună cu sportul de performanță. 
Dacă s-ar ivi totuși cazuri de indisciplină, ca 
primă măsură aș propune clubului să pedep
sească pe cei în cauză cu penalizări financiare, 
iar în caz de recidivă, jucătorului în culpă să i 
se desfacă automat contractul. Și încă ceva. 
Jucătorii noștri sînt foarte atașați clubului. Marea 
majoritate a fotbaliștilor noștri au fost crescuți 
de club și s-au afirmat la noi. Avem o pepinieră 
bogată : 150 de echipe de amatori (dintre care 
50 de juniori) » Cu ani în urmă, dintre acești ama
tori s-au ridicat Beckenbauer și Miiler. Din ac
tualul lot de 24, numai 4 au jucat în alte formații 
din prima ligă.
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