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Astă-seară, pe 
publici!, la ora 
prima bătaie de 
marca începutul 
box în cadrul finalei campio
natului pe echipe al R.P.R. 
dintre formațiile STEAUA și 
DINAMO BUCUREȘTI.

Cu acest prilej, 
bucureștean va avea 
să vadă în ring pe 
mulți dintre boxerii

publicul 
ocazia 

cel mai 
compo-

D. Gheorghiu, V. Mariuțan ș.a., 
boxeri de valoare care ne-au 
reprezentat țara în multe în- 
tîlniri internaționale.

In tabăra dinamovistă dom
nește optimismul. „Vrem să 
cîștigăm și cred că vom ctștl- 
ga — ne-a declarat antrenorul 
emerit C. Nour. Părerea mea 
este că dinamoviștii au un plus 
de tehnicitate față de cei de 
la Steaua, ceea ce face ca ba-

Siderurgistul Galati—Steaua,J

derbiul etapei a V-a a campionatului
I

categoriei A la fotbal I
Ce oferă spectatorilor etapa de mîine a ca

tegoriilor A, B și C ? Mai întîi, derbiul pri
melor două clasate în categoria A: Sidcrur- 
gistul Galați, care deși debutantă în prima 
categorie a țării a ajuns după patru etape pe 
primul loc, înlilnește pe teren propriu forma
ția buoureșteană Steaua. In al doilea rînd, 
cîteva derbiuri regionale 
Flacăra Moroni ___ ____ ____
Jiul Petirtla — Minerul I.upeni (seria a Il-a) 
și, în sfîrșit, o serie de partide foarte atrac
tive în categoria C. Pe scurt, o etapă deosebit 
de interesantă.

• Ieri dimineață, telefonul ne-a pus în legă
tură cu Ștefan Onisie, antrenor principal la 
Steaua și Guță Tănase, antrenor secund la Side- 
rurgistul Galați. Ne interesau pregătirile făcute 
de cele două formații în vederea meciului de 
dumițiică. „Laitmotivul" răspunsurilor : „Ne-am 
pregătit cu atenție". Steaua și-a făcut antrena
mentele obișnuite iar joi a întîlnit, în două 
reprize, formația Gloria București din campio
natul orășenesc pe care a întrecut-o cu 6—1 prin 
golurile marcate de Voinea (2), Raksi (2), Jenei 
și Constantin. S-a urmărit în special mărirea 
ritmului în faza de finalizare, ceea ce în bună 
măsură atacanții de la Steaua au reușit. Bucu- 
reștenii au plecat ieri după amiază la Galați 
unde vor alinia formația care a învins dumi
nică pe Știința Timișoara.

în categoria B :
— Poiana Cîmpina (seria I) și

De la stingă: C. Gheorghiu, I. Mihalic, D. Gheorghiu și 
Ivan

Primui concurs 6c înot
iu bazinul Dinamo

(Continuare în pag. a 5-a)

mare număr de 
din secțiile clu

burilor și asociațiilor 
sportive din Capitală, 
precum și cei care au 
învățat înotul în a- 
ceastă vară, la centre 
de inițiere, și-au dat 
întîlnire pentru mîine 
la bazinul Dinamo 
pentru a participa la 
un interesant concurs 
de înot.

Un 
copii

întrecerile, organi
zate de consiliul 
UCFS orășenesc în 
colaborare cu clubul 
Dinamo, se vor des
fășura numai la pro
cedeul tehnic craul și 
numai pe distanța de 
50 m.

Se vor întocmi se
rii, separat, pentru 
„avansați' și pentru 
„începători".
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Concursul internațional de motocros de la Brașov
Brașov 20 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Un lu
cru este cert: brașovenii au 
devenit mai specialiști chiar 
decît bucureștenii în organiza
rea competițiilor motocidiste de 
amploare. Aoest lucru l-am 
constatat și acum in preajma 
:elei de a doua ediții a con- 
cuisului internațional de moto- 
cros „Cupa Prieteniei", cînd 
orașul de la poalele Tîmpei 
este literalmente inundat de a- 
Eișe care anunță acest eveni
ment sportiv, iar traseul din 
valea Râcădăului este astfel a- 
menajat incit ar putea găzdui 
chiar și campionatele lumii. 
Grija deosebită pe care gazdele 
o manifestă în organizarea în
trecerii este arătată și de fap
tul că sîmbătă noaptea și du
minica dimineață vor funcționa 
in gara Brașov și la intrarea 
in oraș pe șoseaua principală 
birouri de îndrumare a ex
cursioniștilor ce vor sosi din 
numeroase localități ale țării 
pentru a viziona concursul in
ternațional de motocros.

Pină la ora cînd telefonez, 
la Brașov au sosit șase aler-

gâtori bulgari și tot atîția mo- 
tocrosiști din Uniunea Sovie- 
ică. Sint așteptați cei doi a- 
lergători din R.S. Cehoslovacă 
precum și motocrosiști din Aus
tria și Danemarca. Sîmbătă di
mineață cînd va avea loc an
trenamentul oficial toți concu- 
renții vor fi reuniți pe linia 
de start.

Și acum cîteva amănunte 
privind programul întrecerilor : 
startul în prima probă se va 
da duminică la ora 10 ; ordi
nea categoriilor fiind : 125 cmc, 
350 cmc, 175 cmc și 250 cmc; 
concurenții vor parcurge cite 
două manșe a 10 ture; fiecare 
tur măsurind 2,3 km (traseul 
este in general asemănător cu 
cel de la campionat avînd însă 
cîteva modificări care i-au spo
rit dificultatea); startul se va 
da electric ; linia de bază poate 
asigura plecarea în bune con- 
dițiuni a minimum 20 de moto
crosiști.

Vorbindu-ne despre reprezen
tanții noștri, G. Mormocea, se
cretarul general al F.R.M., ne-a

spus : „Motocicliștii noștri s-au 
pregătit cu seriozitate pentru 
acest mare concurs. Antrenorii 
Gheorghe Ioniță, Gheorghe 
Zdrinca și Nicolae Sădeanu au 
asigurat îndeplinirea integrală 
a plănuită de pregătire. Cei 
mai in formă dintre alergătorii 
care ne vor reprezenta dumi
nică sint Traian Macarie (125 
cmc), Ovidiu Puiu, Ștefan Ian- 
covici (175 cmc), Mihai Dănes- 
cu, Cristian Doviț (250 cmc), 
Gheorghe Ion și 
(350 cmc).

Ținînd sea ma 
concurenților care
minică startul in cea de a Il-a 
ediție a „Cupei Prieteniei" este 
greu de făcut pronosticuri. Un 
lucru este insă evident: com
petiția va oferi zecilor de mii 
de spectatori dispute palpitan
te, de un nivel tehnic superior".

Mai ales că — adăugăm noi 
— previziunile meteorologice 
pentru duminică indică la Bra
șov timp frumos.

Ervin Seiler

de valoarea
vor lua du-

H. NAUM

I. Monea (Dinamo), N. Mindretmu, I. Dinu, H. Leov și I. 
(Steaua)

vUzuți de Neagu Rădulescu

ai echipelor noastre re-nenți
prezentative, pe Ciucă, Crudu, 
C. Gheorghiu, Dinu, Mihalic, 
Badea, Leov, Monea, Nicolau,

lanța să încline de partea noas
tră. Meciul este — in orice 
caz — foarte greu, orice rezul
tat este posibil"

Și antrenorul echipei Steaua» 
Miircu Spakov este optimist. 
„Ored că în meciurile Dinu — 
Mihalic, Vituș — Mîrza se va 
decide, dacă vom cîștiga sau 
vom pierde intîlnirea. Și no! 
putem cîștiga. Iar după cal
culele noastre, cîștigînd aces
te meciuri, nu mai putem 
pierde titlul". In legătură cu 
foimația, Steaua nu s-a decis 
încă cine o va reprezenta la 
categoria semiușoară, Angb-i 
rau Baciu. De asemenea ur
mează să se hotărască între 
Badea și Leov — cine va boxa 
la categoria mijlocie-mică și, 
cine la mijlocie. în rest, Steaua 
mai folosește următorii boxeri: 
Ciucă, Mîndreanu, Cișmaș, Di
nu, Vituș, Nicolau, Ivan.

Dinamo s-a hotărît asupra 
următoarei echipe : Davidescu, 
Crudu, C. Gheorghiu, V. Aa- 
toniu, Mihalic, Mirza, I. Ol- 
teanu, Monea, D. Gheorghiu, 
V. Mariuțan.

Programul complet al întîl- 
nirilor va fi probabil următo
rul: Ciucă — Davidescu; Mîn
dreanu — Crudu; Cișmaș — C. 
Gheorghiu ; Baciu — Antonin ; 
Dinu — Mihalic; Vituș — 
Mirza; Badea — I. Oiteanu ; 
Leov — Monea; Nicolau — D. 
Georghiu: Ivan — V. Mariuțaru.

M. TTt.

■M§TAMTANIEU CU TOAMNA
îmbrăcatâ intr-o minunată 

rochie de azur, toamna se pri
vea în oglinda lacului. Ii stă
tea grozav de bine și nu m-am 
putut abține să exclam :

— Ce frumoasă ești, dragă 
toamnă I

— Adevărat ? — îmi răspun
de. ea zimbind.

— Toți te admiră : atleții, 
voleibaliștii, fotbaliștii, avia
torii. ..

— Ce spun?
— Că așa frumoasă n-ai fost 

niciodată! Parcă nici n-ai fi 
venit...

— Nu infeleg.
— Păi, căldură, talie, 

ceri de polo în bazin 
perit...

— Deschiderea noului 
de hochei pe gheață...

— Asta mai tîrziu, 
toamnă, cînd ai să pleci

— Uite, să mă ierte schiorii 
și patinatorii, dar anul acesta, 
nu sint grăbită deloc.

— Revanșa cu Danemarca ?
■— Ei, află că îmi place să 

merg la fotbal.
— Știu. In special pe „23 

August", unde ca în fiecare an, 
horticultorii parcului sportiv te 
întîmpină cu mii de flori.

— Ah, dacă ar fi toți ca ei !...
— Adică, cum ?
— Așa, atenți. 

unii... Vorba ta : 
n-aș fi venit!__

— Concret, dragă
— Vezi snaipurile 

alea de la „Metalul" ?
— Ce e cu ele ?
— Dacă mai stau 

asta afară, s-au dus ! 
merg pe lac !

— Merg la D.A.C.!
— Exact. Apropo de mers : 

ce spui de celelalte materiale 
sportive care rămin afară și le 
acoperă prietena mea iarna cu

între- 
desco-

sezon

dragă 
tu.

Sint însă 
parcă nici

toamnă.
iolele

iarna 
Nu mai

Si

haina ei aibă de hermină ?... 
referi la porțile de 
la panourile de..

toate.
sperăm că pină pleci

— Te
handbal,

— La
— Să

tu...
— li tot dai zor cu plecarea.
— îmi pare rău, dragă toam

nă. Ți-am spus doar că îmi 
placi, că ești mai frumoasă ca 
oricînd l

— Știu. Parcă nici n-aș fi 
venit...

V. TOFAN

16 țări și-au anunțat participarea
la Campionatele internaționale de atletism

DIN S(jMA/R

Răsplata unei rodnice 
activități».

Concursul pentru
Insigna de Poîi» 

sportiv

Colțul specialistului

O PAGINA 
DE FOTBAL

aie R. P. Romine
octombrie se vor desfășura pe Stadionul 

campionate
In zilele de 12 și 13 

Republicii întrecerile ediției a XV-a a tradiționalelor 
internaționale de atletism ale R. P. Romîne. Forul nostru dc specia
litate a trimis invitații de participare la numeroase federații de atle
tism din Europa și din alte continente. Pină acum au confirmat 
participarea federațiile din următoarele țări : U.R.S.S., R. 1). Ger
mană, R. F Germană, Franța, Italia, Norvegia, Olanda, Relgia, 
Luxemburg, Austria, Grecia, Turcia, Iugoslavia, Bulgaria, 
hoslovacia și Senega/. Zilele următoare se așteaptă confirmarea 
donațiilor din Ungaria, Suedia, Finlanda, Cuba, Anglia, R.P.D. 
reeană etc.

Unele federații au și anunțat numele unora dintre atleții care 
evolua la „internaționalele" de la București. Vom consemna astfel 
participarea recordmanilor mondiali Carlo Lievore (Italia) la suliță, 
Karl Kauffmann (R.F.G.) Ia 400 m, a campionilor europeni Gerda 
Kraan (Olanda) la 300 m, Manfred Malusevschi (R.D.G.) La 
800 m etc..

Campionatul republi 
can de handbal

MAGAZIN 
SPORTIV

Ce- 
fe- 

Co-

vor

Fotbal pe glob

Răsfoind presa 
de peste hotare



Răsplata unși rodnice activități...
y

! Tn ziua de 9 septembrie, în preaț; 
tna orei 12, peste 300 de oameni 
'de știință și cultură, profesori și în
vățători venifi din toate colțurile țării 
se aflau în marea sală a Palatului 
R. P. Romine. Fuseseră invitați pentru 
a primi înalte distincții ce răsplăteau 
activitatea lor rodnică, depusă în 
slujba înfloririi culturii socialiste, 
pentru educarea comunistă a tinere
tului. ....

Printre cei care au primit înalte 
distincții a fost și profesoara de edu
cație fizică Silvia Negreanu de la 
școa la medie nr. 20 „Gh. Șincai" din 
Capitală. Pentru priceperea și devo- 
tcmentul cu care a știut să-și exercite 
frumoasa misiune de pedagog, Silvia 
Negreanu a fost răsplătită cu titlul 
de profesor emerit al Republicii 
Populare Romîne I

Profesoara Silvia Negreanu este 
cunoscută de mulți elevi, părinți și 
sportivi. Fapt firesc. Prin mîinile ei 
ou trecut peste 30 de promoții. La 
sute și mii de elevi, profesoara Sil
via Negreanu le-a insuflat pasiunea 
pentru exercițiile fizice, pentru acti
vitatea sportivă. Cîți oare n-au ajuns 
prin îndemnul ei să înțeleagă rostul 
practicării gimnasticii, al mișcării în 
aer liber, să participe cu entuziasm 
la competițiile de mase organizate 
pentru școlarii noștri ?

.. .Biografia profesoarei Silvia Ne
greanu se aseamănă cu a multor pro
fesori și învățători care și-au început 
activitatea în perioada dinainte de 
eliberarea patriei. Sînt mai bine de 
30 de ani de atunci. Tînăra profe
soară de educație fizică era îndră
gostită de meseria ei și își făurise 
gînduri îndrăznețe. Dar în condițiile 
grele în care a trebuit sâ-și desfă
șoare munca în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, cînd învățătorii și 
profesorii îndurau sărăcia și batjo- 
cora, ea n-a putut să realizeze prea 
multe. în acele vremi, oamenii mun-

MATASEA DUDEȘTI-BUCUREȘTI
Șl A. S. A. CLUJ

AU PROMOVAT IN CATEGORIA A

49—45 ; Mătasea Dudești •— 
Cluj 44—38 ; A.S.A. Cluj — 
Cîmpulung 41—20 ; Mătasea 
— S.S.E. Craiova 30—29.

Au luat sfîrșit întrecerile campio
natului de calificare pentru categoria 
A la baschet feminin desfășurat în 
acest an la Suceava. Iată rezultatele 
tehnice : Mătasea Dudești București 
— Voința Cîmpulung Moldovenesc 
34—28 ; A.S.A. Cluj — S.S.E. Craiova 
29—28 ; S.S.E. Craiova — Voința Cîm
pulung 
A.S.A. 
Voința 
Dudești

CLASAMENT FINAL: 1. Mătasea 
Dudești București 6 p ; 2. A.S.A. Cluj 
4 p ; 3. S.S.E. Craiova 2 p ; 4. Voința 
Cîmpulung Moldovenesc 0 p. în urma 
acestor rezultate, echipele Mătasea 
Dudești și A.S.A. Cluj s-au calificat 
pentru categoria A.

CR. POPESCU-coresp.

VEȘTI DE LA CORESPONDENȚI
5

Cursuri de instructori sportivi

Peste 40 de tineri și tinere au 
urmat cursurile organizate de comisia 
de turism-alpinism a consiliului regio
nal UCFS Ploiești. Toți au trecut cu 
succes examenul de absolvire a cursu
rilor primind carnete de instructori 
sportivi.

ST. IONESCU

Un reușit concurs de natație

Consiliul asociației sportive Munci
torul Schela Mare a organizat un in
teresant concurs de natație. S-au în
trecut peste 30 de concurenți. S-au 
remarcat în mod deosebit Mihaela 
Popescu, Ion Constantin, Valentin Pre- 
descu, Gh. Corcodel, C-tin Crăciun 
ța. Asemenea competiții vor mai avea 
loc.

ION HERTA

Prin muncă voluntară
Sportivii din Năsăud au răspuns cu 

entuziasm la chemarea organelor 
UCFS, lucrînd cu însuflețire în orele 
lor libere la reamenajarea stadionului 
din localitate. Acesta va avea un teren 
de fotbal, o pistă de atletism și o 
teibună de cca. 800 de locuri.

DAN DEAC
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copii de 
de-abia 
asigure 

pentru a 
celor 4 
primară.

profe- 
și cei-

cii care aveau 
vîrstă școlară 
puteau să le 
strictul necesar 
urma cursurile 
ani de școală . 
Mulți dintre ei n-au avut 
nici măcar această po
sibilitate de a-și scăpa 
barem copiii de bezna 
analfabetismului. Tn ast
fel de condiții, . sportul 
nu putea constitui un bun 
al maselor de elevi. Și 
nici profesorii de educa
ție fizică nu se bucurau 
de prețuirea cuvenită. E- 
ducația fizică era consi
derată doar o... dexte
ritate. La începutul activi
tății sale, profesoara 
Silvia Negreanu a fost 
nevoită să colinde de la 
o școală la alta, dintr-un 
oraș într-altul, dar unde 
se ducea catedra de 
educație fizică era ocu
pată sau ... nu exista.

Abia în anii de după 
23 August 1944, datorită 
grijii partidului și gu
vernului nostru, cultura 
fizică și sportul și-au 
ocupat locul cuvenit în 
procesul 'de educare a 
tinerei generații. De atunci, 
soara Silvia Negreanu — ca _. 
lalți profesori de educație fizică — 
a putut să pună în practică toate cu
noștințele sale, toată experiența, să 
muncească cu un entuziasm renăscut 
și înzecit pentru buna desfășurare 
a procesului de educație fizică în în- 
vățămînt, a activității sportive.

_ Profesoara Silvia Negreanu a fost 
și este un Exemplu pentru fiecare elev 
pe care l-a pregătit sau îl pregătește. 
Cu ani în urmă ea însăși a fost o 
bună sportivă, campioană a țării în 

•probe de sprint și recordmană la 
sărituri. Astfel în 1931 cu timpul de 
8 secunde a stabilit un nou record 
în proba de 60 m. în același an de
vine și recordmană la lungime, fiind 
prima atletă de la noi care depă
șește granița celor 5 m 'noul record 
5,18 m). La încheierea activității com- 
petiționale de performanță, ea s-a 
dedicat cu trup și suflet activității 
de profesoară, antrenoare și acti
vistă sportivă. Dragostea pentru sport 
o chema mereu în mijlocul tineretu
lui sportiv.

După reforma învățămîntului o gă
sim în comisia pentru reorganizarea 
învățămîntului de educație fizică, în 
comisiile de organizare a primelor 
campionate școlare, lector la cursul 
de perfecționare a cadrelor de edu
cație fizică de la Brașov și bineîn
țeles pe terenurile de sport, unde 
împărtășește din cunoștințele și ex
periența ei tinerilor sportivi. Prin
tre e’evele sale se numără maeslrele 
emerite ale sportului Elena Pădu-

ATITUDINI ' O
Seara, la restaurantul „Harghita" 

din Miercurea Ciuc, cu multă 
greutate poți găsi un loc. In- 

cepînd de la 8, toate mesele sînt ocu
pate. Vin unii, comandă o stîclă-două 
de bere și stau, stau ore întregi. A- 
ceasta în zilele cînd cîntă orchestra. 
Șeful orchestrei are o inovație cu care 
a cucerit publicul consumator: pentru 
fiecare — melodia preferată. Și ce-i 
drept... nimeni nu rămîne nemulțumit, 
fie că preferă muzică populară, pe 
ușoară sau muzica de operă.

cei

co
pii-

— Ei, vă place ? mă întreabă un 
mesean, chipurile, de-al casei. Ce 
team să-i răspund ? Orchestra nu avea 
nici un cusur.

— Dar dintre toii ?
— Parcă pianistul...
— Profesorul Ionaș... Adalbert Ionaș. 

Așa-l cheamă.
— Profesor de muzică, nu ?
— Aș ! De sport...

A doua zi am făcut popas într-o co
mună învecinată, la Sîncrăeni. Am vizi
tat gospodăria, ne-am oprit la terenul 
de sport. Aici cîțiva tineri fotbaliști 
stăteau întinși pe iarbă. Fețele lor ex
primau multă amărăciune, 
gheața :

Spargem

-— Nu jucafi ?
— Așteptăm pe tovarășul 

de mai bine de două ore. De 
încoace ne cam trage chiulul. Vine 
vrea sau nu vine de loc.

— Și cine este antrenorul ?
— Tovarășul Ionaș, profesorul.
— Care cîntă seara la „Harghita" ?
— Exact !

antrenor, 
o vreme 

cînd

1

•• •«

X.

••••••• 
i

Profesoara emerită SILI'IA NEGREAbiU 
Desen de Neagu

reanu și Ileana Colesnicov, maestra 
sportului Ioana Petrescu, sportivele 
fruntașe Ana Cătineanu, Maria Pîr- 
joI-Mehedinți, Rodica Dragomirescu- 
Predețeanu, Ioana Nițu, Elena Seigo, 

dintre 
profe-

Reli Niculescu-Erdeli. Multe 
acestea au urmat exemplul 
soarei lor dragi, îmbrățișind și ele 
aceeași meserie.

Tn ultima vreme, profesoaraîn ultima vreme, profesoara Silvia 
Negreanu și-a adus contribuția la or
ganizarea școlilor sportive de elevi, 
a cercurilor pedagogice, a experi
mentării și generalizării învățămîn- 
tului de educație fizică la clasele 
I—IV etc. Pentru meritele sale deo
sebite în impulsionarea activității de 
educație fizică, în orientarea activi
tății sportive în școli spre un conți
nut cît mai bogat, cît și pentru pasiu
nea pe care a depus-o în educarea 
viitoarei generații, profesoara Silvia 
Negreanu a fost decorată în anul 
1953 cu Ordinul Muncii, iar în 1958 
i s-a atribuit titlul de profesoară 
fruntașă. Răsplata primită acum — 
titlul de PROFESOR EMERIT — vine 
să încununeze o activitate deosebit 
de bogată, de peste 30 de ani de 
muncă stăruitoare. Comunista Silvia 
Negreanu constituie un minunat 
exemplu pentru tinerii profesori de 
educație fizică. Ei au datoria să nu 
precupețească nici un efort pentru 
creșterea unei generații puternice și 
sănătoase, capabili să-și aducă o 
contribuție cît mai mare la desăvîrși- 
rea construcției socialiste 
noastră.

în țara

CONSTANTIN 
TIBERIU

ALEXE 
STAMA

poveste cu cîntec!
După-amiază am asistat la o ședință 

a consiliului raional UCFS Miercurei 
Ciuc. Se făcea analiza Spartacbiadei de 
vară. S-au rostit multe nume de acti
viști sportivi care și-au adus aportul 
la organizarea întrecerilor. S-au adus 
critici altora care deși aveau calitatea 
și mai ales pregătirea necesară s-au es
chivat de la treabă. Printre cei „popu
larizați" 
fesorul.

— cine credeți? Ionaș, pro-

După ședință prelungim șederea Ia 
consiliul raional UCFS printr-o discu
ție cu tov. președinte Barabaș.

să 
In

vrea de loc 
președintele.

— Ionaș ăsta nu 
muncească, ne spune 
cursul anului se limitează doar la orele 
de clasă pe care le predă la școala 
medie mixtă de aici, din Miercurea 
Ciuc. tn școală, fiecare profesor răspun
de de cîteva ramuri sportive. Ionaș — 
de fotbal și gimnastică. In amîndouă se 
pricepe. Cite lucruri bune n-ar fi putui 
face In școală, unde are și condiții, 
și copii talentat! Ionaș însă nu face 
nimic. Cînd i-am aprobat contractul cu 
„Foresta" Sîncrăeni i-am spus: tovarășe 
Ionaș, dacă mergi acolo, te rog să lu
crezi cum trebuie. Să ne mai ajuți tot
odată și pe noi în organizarea compe
tițiilor. Mai lasă restaurantul, orches
tra... Știți ce mi-a răspuns ? Mai bine 
renunț la meserie... Meseria lui Ionaș 
fiind, de fapt, aceea de profesor de 
educație fizică. Doar pentru aceasta a 
absolvit Institutul de Cultură Fizică. 
Să instruiască copiii, să-și pună talen- 
tul și cunoștințele în folosul mișcării 
sportive.

Acesta este „povestea" profesorului 
Adalbert Ionaș din Miercurea Ciuc.

CAUZE ȘI... EFECTE

pregătire cu to- 
le-au avut în- 
cu învingătorii, 

și Sîndeanu sînt

de 
un 
si- 
în

și Sîn- 
forțele 

încercat 
repede

Sentivani pierde la Trupei, Hid- 
veghi la Popescu și Sîndeanu la Bot- 
ner. Trei înfrîngeri neașteptate în
registrate în campionatul republican 
individual. Rezultatele constituie o 
surpriză și mai mare dacă ne gîn- 
dim la condițiile de 
tul diferite pe care 
vinșii în comparație 
Sentivani, Hidveghi 
componenți ai lotului republican și 
ei au, de multă vreme, condițiile ce
le mai bune de pregătire, fiind cu 
antrenamentul la zi. In schimb, Tru
pei, un student sirguincios la insti
tutul de mine din Petroșeni, deși 
talentat, nu are parteneri corespun
zători de antrenament, Popescu și-a 
făcut reintrarea după o absență de 
doi ani și numai cu cîteva săptă- 
mîni de antrenament, iar Botner a 
intrat în concurs după o detașare 
de ordin profesional de patru luni 
pe litoral.

Atunci care să fie cauzele aces
tor rezultate invers proporționale cu 
pregătirile învingătorilor și învinși
lor. După părerea noastră, ele țin de 
capitolul moral și de voință. Popes
cu, Botner și Trupei, în dorința lor 
de afirmare, au luptat cu dîrzenie 
deosebită pentru fiecare schimb 
minge, nu au precupețit nici 
efort. Cit privește insuficienta 
guranță în lovituri, inerentă 
condițiile în care au jucat Popescu, 
Botner și Trupei, ea a contat mai 
puțin din cauza... adversarilor. Intr-a
devăr, Sentivani, Hidveghi 
deanu, prea încrezători în 
lor, au acționat inegal, au 
să termine uneori prea 
schimburile de mingi, fără o prealabi
lă pregătire, și, chiar dacă au avut, 
nu au pus în aplicare un anumit 
plan tactic. într-un cuvînt, ei și-au 
subestimat adversarii, nu au luptat 
cu convingere, nu au făcut totul 
pentru a cîștiga, ci au așteptat ca 
cei din față să cedeze. Și rezultate
le se cunosc. Asemenea manifestări 
de înfumurare al căror prototip a 
devenit Sentivani, sînt dăunătoare 
și ele dau de gîndit fără îndoială 
și antrenorilor.
și Hidveghi nu au încă o valoare 
confirmată, dar ei pot urca treptele 
măiestriei sportive numai printr-o 
muncă susținută și serioasă. Altfel, 
după cum se știe, ușile lotului re
publican sînt deschise în ambele 
sensuri : și pentru intrare și pentru 
ieșire.

Vorbind despre comportarea celor
lalți fruntași, constatările generale 
sînt mulțumitoare. Maria Alexan
dru a ieșit victorioasă mai ușor de- 
cît se credea. Jocul ei a devenit 
mai eficace de cînd a început să folo
sească cu curaj topspinul, dovedind 
un deosebit simț al mingii. Constan
tă și cu o bună orientare tactică s-a 
prezentat Ella Constantinescu, iar 
Catrinel Folea marchează o ascen
siune față de competițiile anterioare.

In vervă de joc și cu o putere de 
concentrare mai mare, Radu Negu- 
lescu a arătat că dorește cu mul-

Sentivani, Sîndeanu

O poveste cu... cîntec. O poveste pe 
care o cunoaște — și încă de multă 
vreme — și secțiunea de învățăinlnt 
din localitate. Măsuri de îndreptare a 
lucrurilor n-au fost însă luate. Dimpo
trivă. Tovarășul Orban, inspector meto
dist și membru în biroul consiliului 
raionul UCFS Miercurea Ciuc, îl mai și... 
apără! Iar șeful secției de invățămînt, 
tov. Andreî Simon, adoptă poziția omu
lui care... nu știe, nu vede. Cum s-ar 
zice cîntă, la rîndul lor... melodia pre
ferată. Pînă cînd ? 

S. TIBERIU

miram de ce vine profesorul la școală cu capul... tobă I

tă ardoare să-și păstreze titlul de 
campion. Excelent în atac Negu- 
lescu trece încă prin unele momente 
de slăbiciune cînd este nevoit să se 
apere. Evoluția lui Dorin Giurgiucă 
a fost urmărită și ea cu interes. Este 
același jucător cu resurse, tenace, 
cu un bun randament în competiții. 
Păcat însă că mai persistă în unele 
atitudini nesportive. în revenire 
accentuată este Reti, foarte mobil 
și cu un procent în evidentă crește
re în reușita loviturilor ofensive.

Toți acești sportivi ca și Gheor- 
ghe Cobîrzan, Geta Pitică, Iudit Cre- 
jec, Eleonora Mihalca etc. se află la 
sfîrșitul perioadei pregătitoare și desi
gur că procesul lor de instruire este 
în plină desfășurare, cu indici măriți 
de intensitate. Antrenamentele tre
buie efectuate metodic și cu perse
verență pentru că în foarte scurt 
timp încep o serie de competiții 
foarte importante și unde este dn 
dorit ca tenisul nostru de masă să 
fie la înălțime.

In încheiere, ținem să subliniem 
inițiativa bună a forului de speciali
tate de a organiza — în cadrul fie
cărui Concurs al etapei finale a 
campionatului republican — și între
ceri între cei mai buni juniori. In 
acest fel, tinerele elemente de per
spectivă au ocazia să se întilnească 
mai des, să fie urmărite de cei 
mai calificați antrenori și să asiste 
la întîlnirile celor mari. Ceea ce 
contează foarte mult.

C. COMARNISCHI

Activitatea la zi

liber: 
1:00,4, 
liber: 

4:44,0, 
100 m

• Patru înotători romîni — Alex. 
Popescu, Emil Voicu, D. Caminschi și 
Cornel Georgescu — au concurat zilele 
trecute Ia Sofia alături de sportivi din 
R. D. Germană și R. P. Bulgaria.

Luînd startul în proba de 400 m 
liber, EMIL VOICU a parcurs distanța 
în timpul de 4:45,0 stabilind un nou 
record al țării (vechiul record: 4:47,6, 
data de la 20 septembrie 1959).

Rezultatele tehnice: 100 m 
Voicu 59,8, Herbst (R.D.G.) 
Cornel Georgescu 1:00,5; 400 m. 
Herbst 4:43,3, Klink (R.D.G.) 
VOICU 4:45,0 — nou record;
spate: Wagner (R.D.G.) 1:06,4, DUMI
TRU CAMINSCHI 1:07,8, Dimitrov 
(R.P.B.) 1:11,1; 200 m spate: Wagner 
2:22,8, CAMINSCHI 2:29,6, Dimitrov 
2:37,4; 100 m fluture: Gregor (R.D.G.) 
1:02,7, ALEX. POPESCU 1:06,9, Herbst 
1:08,1; 200 m fluture: Gregor 2:25,0 
ALEX. POPESCU 2:31,1, Ikonopisov 
(R.P.B.) 2:39,5.

• Campionatul categoriei A de polo 
programează mîine patru întîlniri: 
Știința București — C.S.M. Cluj (ștran
dul Tineretului, ora 10), Steaua - î.C. 
Arad, (ștrandul Tineretului, ora 11); 
Crișul Oradea - C. S. Mureșul și Ind. 
Linei Timișoara - Rapid București.

Meciul Știința Cluj - Dinamo Buc. 
se dispută vineri 27 septembrie.

Marți la ștrandul Tineretului (cu 
începere de la ora 18) se desfășoară 
două jocuri restanță: Rapid - Steaua 
și Dinamo - Știința Buc. înaintea e- 
tapei de mîine clasamentul se prezintă 
astfel:

1. Dinamo
2. Steaua
3. Știința Cluj
4. Știința Buc.
5. Crișul Oradea
6. Ind. Linei Timiș.
7. C.S. Mureșul 
t. C.S.M. Cluj
9. I.C. Arad

10. Rapid
In campionatul < 

programate mrfne 
C.S.O. Timișoara - Progresul București: 
Voința Cluj - Olimpia Baia Mare și 
Constructorul Lugoj - Rapid Oradea.

calificare sînt

10 9 1 0 80:17 19
10 8 2 0 68:13 18
11 5 2 4 45:32 12
10 5 2 3 45:34 12
10 4 3 3 24:23 11
11 4 2 5 43:65 10
10 3 2 S 17:46 8
11 2 1 8 27:55 5
10 1 2 7 20:51 4

9 1 1 7 17:50 3
de
următoarele jocuri:



Cum să ne pregătim pentru probele atletice 1

Atletismul este prezent și la .Concursul 
pentru Insigna de Polisportiv". Alergarea, 
sărifuja și aruncarea sînt mișcări naturale, 
ear® piactteaie în mod sistematic asigură 
o dezvoltare armonioasă a cO'rpuJui și în 
același timp, o bază temeinică pentru per
fecționarea în alte sporturi. Forța, viteza, 
rezistența, îndemînarea, atît de necesare 
în viață se dezvoltă foarte eficient și rapid 
prin exerciții (mijloace) atletice.

Proba de trîatlon din cadrul „CON
CURSULUI PENTRU INSIGNA DE PO
LISPORTIV* cuprinde ertlt la gradul I 
cît și la gradul H alergarea de viteză 
pe JOB (60) m, săritura în lungime cu 
elan și aruncarea
ani în sus. la gradul 
buie îndeplinită și o 
tență, cros — 500 sau

Cucerirea „Insignei de
plică o pregătire multilaterală, 
tizată prin îndeplinirea normelor fixate.

Dacă probele atletice (triatlonul) nu ]

exercițiile

greutății. De la 16 
I și II, mai tre- 
probă de rezis- 
1000 m.
Pplisp©itiv' im-

concre-

pun

.problema* celor oare au praetictrf atletis- 
mul sau sportivilor cu o oaiecaie expe
riență sau pregătire, pentru începătorii în 
ale sportului, este necesară însă o anumită 
perioadă de antrenament.

se încep© cu alergarea de viteză sau cu 
exercițiul nou — pe care vrem să-1 învă
țăm apoi, cu săritura în lungime sau anin 
carea greutății. Se continuă cu
de forță din gimnastică (flotări, tracțiuni 
cățărări) — acestea se pot face în număi 
mai mic și ca exerciții pergătitoare pentru 
aruncarea greutății — și, în fine, se poate 
Încheia cu o alergare prelungită de cros 
(rezistență), avînd însă grijă ca ultima 
parte să fie mai „liniștită'. La sfîrșit se vor 
mai face cîteva exerciții ușoare de reia 
xare sau de respirație, pentru liniștire

Desigur că vom afecta mai mult timp 
pentru pregătire acelor probe la care ne 
simțim mai slabi. Unii au viteză bună dar 
stau slab cu forța. Alții au ambele caliități 
dar sînt deficitari la rezistență. Cîteva 
cuvinte despre fiecare probă.

ALERGAREA DE VITEZA. Alergarea este 
mai rapidă dacă vom avea pe lingă o frec 
yență bună și un pas suficient de lung, o 
jelaxare (lipsa încordării) a brațelor, trun
chiului umerilor, g-îtulul. De mare impor
tanță este și întinderea completă a picta 
Tulul care împinge și ridicarea înaltă a 
genunchiului opus. Ca exerciții de viteză 
putem folosi : alergările cu accelerare - 
gradată —, pe distanțe 30—40 m (copii) șt 
40—60 m, repetate de 4—5 ori, starturi din 
picioare (mai tîrziu de jos), 20—30 m (4—5 
ori), alergări lansate de viteză 30—50 m 
<3—4 ori), alergare cu genunchii sus, trun
chiul drep^t (coapsa la orizontală, piciorul 
de sprijin întins complet, brațele Îndoita 
lucrează larg). Ultimul exercițiu se face 
pe loc «au cu deplasare, circa 20—30 ricb 
cari de genunchi. Se poate încheia pre 
gătirea de viteză cu parcurgerea distanței 
o dată sau de două ori (cu odihnă însă 
de 16—20 de minute între alergări).

SĂRITURĂ IN LUNGIME CU ELAN. Esențial 
esta gă ajungem la locul de bătaie cu 
piciorul mai puternic, în viteză maximă și 
să efectuăm o bătaie energică în vederea 
unei înălțări cît mai 
vo.m avea grijă să întindem picioarele 
tiu a cîștiga distanță fără a cădea 
înapoi.

mari. La aterizare 
pen- 
însâ

plat pentru alergări, 
cu nisip nivelat, un 
vai avlnd diametrul 
de 4 (5) kg.

CE TREBUIE SA ȘTIM DESPRE PROBELE 
DE ATLETISM ? Pregătirea proJaeloi triatlo- 
nului și crosului se poate face în tot cursul 
arului, însă în special — dat fiind condi
țiile atmosferice favorabile — în această 
perioadă. Pregătirea poate fi făcută pe 
orice bază sportivă, fie ea cit de simplu 
amenajată : un teren 
o groapă d-e sărituri 
cerc chiar trasai cu 
.2435 ,m și © greutate

înainte de a ne încerca forțele pentru 
trecerea normelor este indicat să facem 
cîteva antrenamente de inițiere sau de aco
modare în probele respective. Va fi bine 
/dacă vom avea sfaturile unui instructor vo
luntar sau măcar ale unui sportiv cu puțină 
experiență. Este de preferat lucrul în grup 
Mind mai stimulativ. Dacă vom rezerva de 
.două ©ri pe săptămînă, de exemplu, 1—? 
«e pregătirii în vederea trecerii probelor 
de atletism, este suficient. In cadrul acestor 
antrenamente se pot pregăti cu succes atrt 
probele/-atletice ctt și cele ale gimnasticii.

Lecția sau antrenamentul să nu se des- 
f*ș«are la intîmplare 1 Totdeauna se va 
începe cu 0 alergare ușoară sau cu unele 
exerciții pregătitoare, alternate cu depla- 
«are (mers), care va constitui așa zisa 
.încălzire' a organismului. Se vor mai 
tace cîteva exerciții de mobilitate (even 
tual exerciții de tipul gimnasticii de în
viorare). Cînd organismul este pregătit (în- 
căteit), se poate trece .la antrenamentul 
propriu-zis,, la pregătirea alergării de vi
teză, a aruncării greutății etc. Este indica* 
ca în cadrul lecției (antrenamentului), să 
folosim următoarea ordine a «eicițiilor «

de
m.

Ca antrenament vom face alergări 
viteză (elanuri) pe • ■
încercând «ă avem 
pentru a nimeri cu 
de bătaie cu piciorul mai tare — eărituri 
în lungime de pe loc cu împingere pe 
ambele picioare (10—12 oii), alergare să
rită 20—30 m (pași foarte lungi cu genun
chii avînta.ți înainte sus), sărituri în lun
gime cu elan scurt de 10—15 m, încercînd 
să ne înălțăm cît mai sus (6—8 ori), sări
turi cu elan obișnuit (25—35 m) la distanță 
maximă (6—10 ori). Elanul foarte rapid și 
forța de săritură, ca rezultat al bătăii, sînt 
hotărîtoare.

distanțe între 25—35 
o alexg.ar© constantă 
destula precizie la locul

DUMITRU CONSTANTIN 
profesor de educație tlxicâ

Omcuraul

de oraș, pe pista stadionului Unirea de pe Șes. Olteniței 
Foto : Gli. Ștefănescu

0 serie de membri ai UCFS de la „Constructorul" au îndeplinit zilele trecute 
normele probei de ciclism. In fotografie, tinerii muncitori constructori în plină 
cursă pe biciclete

Ce și-a propus A. S. Constructorul?
sportivă 
pe lingă

Constructorul, 
întreprinderea

Asociația 
organizată 
-de prefabricate Progresul din Ca
pitală este binecunoscută în tot 
raionul Nicolae Bălcescu. Ea ocupă 
un loc fruntaș printre asociațiile clu
bului raional Unirea. La Constructo
rul se organizează cu regularitate 
diverse competiții de mase pentru 
oei aproape 2000 de membri UCFS, 
iar sportivii din secțiile de perfor
manță participă la o serie de cam
pionate raionale si orășenești.

In momentul de față, problema nr. 
1 ce stă în fața consiliului asocia-

Nico- 
unui 

Și

(președinte 
este atragerea 
mare de tineri

ți-ei Constructorul 
lae Râveanu) 
număr cît mai 
vîrstnici în ,.Concursul pentru Insig
na de Polisportiv''. Acțiunea a depă
șit faza pregătitoare. Incepînd <lin 
această săptămînă pe baza sportivă 
„Betonul0, pe stadionul Unirea de 
pe șoseaua Olteniței și la poligonul 
sportiv de tir al asociației Autobu
zul pot fi întîlniți, zilnic aproape 
sportivii de la Constructorul care 
sub îndrumarea antrenorilor de la 
clubul Unirea și a instructorilor vo
luntari ai asociației se întrec pen-

A S. CONSTRUCTORUL - BUC.
GRAFICUL ÎNTR£CER!LOR"CONCURSULUI PT INSIGNA DE POLISPORTIV"
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CONCURSULNUMEROȘI PARTICIPANȚI LA
ASOCIAȚIEI SPORTIVE RECOLTAu

Zilele trecute, pe stadionul Olimpia 
din Capitală, zeci de tineri și tinere 
fși măsurau forțele pe pista de atletism, 
la gropile pentru sărituri și la sectorul 
de aruncat. Profesorul de educație fitică 
Mircea Tabacu avea mult de lucru. Spor
tivii doreau să afle cit mai repede tim
pul obținut la alergări, lungimea arun
cării sau a săriturii. Apoi, majoritatea 
lor se îndepărtau bucuroși spre alte 
locuri de concurs. Constatarea că înde
pliniseră încă o normă necesară obținerii 
„Insignei de Polisportiv4* le umplea ini
mile de bucurie și le dădea parcă forțe 
noi.

Ne-am oprit cîteva minute la groapa

pentru sărituri, unde domnea o mare 
animație. Cei care se pregătiseră pentru 
concurs reușeau să sară cu destulă ușu 
rință distanța necesară. Iată de exemplu 
pe mecanicul Ion Iaoob. Realizase mai 
înainte zece tracțiuni din -atârnat, 4:35,0 
la cros (1000 m) și 15,5 sec. pe 100 de 
m. „Lungimea” îi dădea însă de furcă. 
Nu reușea să „prindă** pragul. Profeso
rul Mircea Tabacu i-a explicat însă cu 
răbdare cum trebuie să-și calculeze pașii 
pentru elan și la ultima săritură — 
bucurie: panglica ruletei s-a desfășurat 
mai mult de 4 metri cît era norma ne
cesară. Rezultate frumoase au obținut 
de asemenea și tehnicianul Virgil Ște-

Viitorii purtători ai „Insignei ‘de Polisportiv" de la asociația sportivă Recolta 
trecind proba de aruncarea greutății din cadrul triatlonului

fănescu, inginerul agronom Traian Din- 
eă, inginerul zootehnic ian Nicolac Lang, 
tîmplarri Constantin Moloagă, Vasile 0- 
nofrei și Paul Popescu, ing. Laurențiu 
Chiculrță și alții.

Fetele nu s-au lăsat nici ele mai pre
jos. Muncitoarele Gherghina Ghebaru 
și Flanca Drăghici au reușit să înde
plinească normele la flotări, cros (500 
m) și aruncarea greutății. A doua zi 
cele două sportive au început antrena
mentele 
pregăti 
pective. 
xa-ndru 
Recolta, 
neri au și trecut pînă în prezent normele 
la tir în vederea obținerii „Insignei de 
Polisportiv”.

întrecerile 
au continuat 
50 de tineri 
prilejul să treacă unele din 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv” gradul I. In zilele 
alți sportivi își vor măsura forțele. Lis
tele întocmite pînă în prezent de consi
liul asociației cuprind peste 300 de 
membri UCFS dornici să devină purtă 
tori ai „Insignei de Polisportiv”. în
scrierile continuă însă în fiecare zi în 
toate cele 18 grupe sportive. Tovarășii 
din consiliul asociației Recolta ne-au 
relatat că numărul participanților va a- 
junge în scurtă vreme la peste 1000. 
Este o cifră care dovedește popularitatea 
largă de care se bucură „Concursul pen
tru Insigna de Polisportiv” în cadrul 
asociației sportive Recolta, de pe lingă 
Consiliul Superior al Agriculturii.

tru obținerea „Insignei de Polispor
tiv”.

Acțiunea din cadrul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv” este 
bine -organizată, fiind rezultatul unei 
munci colective a consiliului asocia
ției Consiliul și-a întocmit un vast 
plan de muncă pentru cuprinderea 
masei membrilor UCFS în concursu
rile pentru 
alcătuit, de 
întrecerilor 
sportivă în 
lui asociației 
organizatorii de grupe sportive

cucerirea „Insignei”. S-a 
asemenea, un grafic al 
pentru fiecare grupă 

parte. Membrii consiliu- 
Constructorul, toți

la poligonul de tir pentru a se 
în vederea trecerii normei res- 
De altfel, tovarășul T. Ale- 

din consiliul asociației sportive 
ne-a relatat că peste 70 de ti-

de pe stadionul Olimpia 
pînă seara tirziu. Peste 
și tinere au avut astfel 

normele

următoare

AUREL CRIȘAN-coresp.

instructorii voluntari au sarcini con
crete de organizare a „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv”. Un 
ajutor important primește consiliul 
asociației și din partea clubu'ui Uni
rea.

Considerăm utilă redarea unor ca
pitole din plănui de muncă al aso
ciației Constructorul pentru organi
zarea „Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv”. De exemplu : respon
sabilul cu munca de propagandă și 
agitație din cadrul consiliului, tova
rășul Tonta Băbeanu, împreună cu 
cițiva organizatori de grupe sporti
ve se ocupă de popularizarea „Con
cursului pentru Insigna de Polispor
tiv”. Planul de muncă prevede la 
acest capitol următoarele : se vor 

grupele sportive 
mobilizatoare ; se vor afișa

Planul de
capitol următoarele : 

întocmi în toate 
afișe 
normele tehnice ale „Concursului" ; 
se va confecționa un panou pe care 
vor fi expuse cele mai bune rezul
tate obținute 
Constructorul 
programările 
alt membru 
Moraru, se 
amenajării locurilor de întrecere de 
pe baza sportivă .Betonul”. Responsa
bilul tehnic al asociației, Constan
tin Mateescu, urmărește participa
rea la „~
Polisportiv"

de
ce, 
bal 
lui 
lor 
de 
sare concursului, de întocmirea for
melor pentru obținerea Insignei etc.

Primele rezultate : participarea a 
peste 100 de tineri la cele trei oan- 
cursuri care au avut loc pină acum. 
Ceea ce arată clar că munca colec
tivă, angrenarea în organizarea 
„Concursului pentru Insigna de Po
lisportiv” a unui număr mare de ac
tiviști sportivi, fiecare cu sarcini 
concrete, dă rezultate bune.

T. X.
Publicăm alăturat graficul Între

cerilor „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv” întocmit pentru gru
pele sportive ale asociației Construc
torul.

de sportivii asociației 
în trecerea normelor, 
de concursuri etc. Un 
al consiliului, Crișan 
ocupă de problema

.Concursul pentru Insigna de 
a 

performanță 
șah, baschet, 
și tir). Alți 

se preocupă 
de antrenamente și de întreceri, 
procurarea unor materiale nece-

membrilor secțiilor 
(fotbal, volei, popi- 
tenis de masă, hand- 
membri ai oonsiliu- 
de planificarea ore-

O frumoasă inițiativă la Mediaș

Cadrele tehnice și sportivii fruntași — 
printre primii participant în „Concursul

pentru Insigna de Polisportiv**
De curînd, majorita

tea asociațiilor sporti
ve din Mediaș, în co
laborare cu organizațiile 
U.T.M., au întreprins 
o serie de acțiuni pen
tru atragerea maselor 
de oameni ai muncii, a 
tineretului, în special, în 
„Concursul pentru In
signa de Polisportiv”. 
Acțiunea a început, 
cum e și firesc, cu 
popularizarea „Con
cursului”. Astfel, într-o 
serie de întreprinderi, 
instituții și școli sînt 
afișate la locuri vizi
bile probele și normele 
„Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv”. 
In unele asociații au 
și început antrenamen-

tele pentru pregătirea 
sportivilor.

Primii care au trecut 
la îndeplinirea norme
lor „Insignei de Poli
sportiv” au fost ca
drele tehnice și sporti
vii fruntași din orașul 
nostru, 
siliului 
tiv din 
cercului 
profesorilor de educa
ție fizică, ca toți pro
fesorii de educație fi
zică, antrenorii, instruc
torii voluntari 
tivii fruntași 
printre primii 
al insignei, a 
mită cu entuziasm. Zi
lele trecute, 30 de ca
dre tehnice și sportivi

lnițiativa con- 
clubului spor- 
localitate și a 
pedagogic al

și spor- 
să fis 
purtători 
fost pri-

fruntași au obținut nor
mele la cîte trei-patru 
probe, urmîud ca în 
cel mai scurt timp să 
îndeplinească și norme
le la restul de probe. 
Printre acei care vor 
deveni în viitorul apro
piat purtători ai „Insig
nei de Polisportiv” sînt 
profesorii Virgil Lan- 
ga, Carol Dietrich, 
Gheorghe Maksai, Mar
tin Bloss, Eli sa Cheor- 
ghiu, antrenorul Petre 
Popescu, sportivii frua- 
tași Mihai Cornel, Io
sif Klein, Ilugel Bart
bard și alții.

DAN VINTILA
corespondent



Mllnc, un interesant derbi în campionatul republican:
GRIVIȚA ROȘIE -DINAMO

Etapa de mîine a campionatului repu
blican de rugbi programează una din 
cele mai interesante partide ale sezo
nului, meciul Grivița Roșie —■ Dinamo. 
Întrecerea dintre aceste două ecliipe 
fruntașe a plăcut întotdeauna, oferind 
un frumos spectacol sportiv. Ultima 
confruntare dintre ele (cea din primă
vară încheiată cu victoria echipei Di
namo cu 17—12) a readus în actuali
tate o veche dispută sportivă, de tra
diție.

In returul campionatului Dinamo — 
în special — a debutat excelent. Pregă
tită cu multă competență de Titi Io- 
nescu, echipa Dinamo și-a găsit cadența, 
evidențiindu-se prin omogenitate și pa
tere dc luptă. Ea constituie astăzi o

Au început pregătirile pentru meciul cu Franța
Miercuri după amiază, pe stadionul 

23 August din Capitală, jucătorii bucu- 
reșteni de rugbi — selecționați în ve
derea intilnlrii cu Franța — au luat 
parte Ia primul antrenament de veri
ficare. Au participat cea 40 de rug- 
biști consacrați (Penciu, Căpușan, Al. 
Ione seu, Mateescu, Demian, Moraru, 
M, Rusa, Irimescu, C. Stănescu, V. 
Rusu. Iordăchescu, Zlătoianu, Teojilo- 
vici ele.) și alături de ei — jucă
tori mai tineri, remarcați cu prilejul 
ultimelor întîlniri din campionat (Nica, 
Rahtopol, Moromete. Baciu — Dinamo, 
Balcon — Grivița Roșie, Neilelcu — 
Unirea etc.)

Antrenamentul a fost condus de 
K. Pădureanu și de D. Manoileanu.

finala campionatului Capitalei
Pe stadionul Tineretului din Capi

tală se va desfășura astăzi și mîine 
etapa finală a campionatului pe echipe 
reprezentative de raioane. Vor lua 
parte formațiile de seniori ale celor 
8 raioane bucureștene. Concursul în
cepe astăzi de la ora 15,45 și continuă 
znîine de la ora 9,30.

Unele probleme ale pregătirii în perioada 
competitională a jocurilor sportive

Despre utilizarea sporturilor complimen
tare. Deși mult avantajate față de alte 
•porturi prin multilateralitatea lor carac
teristica, totuși și jocurile sportive practi
cate în scop de performanță presupun uti
lizarea sporturilor complimentare ca o 
condiție a unei toarte bune pregătiri. Uti
lizarea sporturilor complimentare în peri
oada competitională trebuie considerată ca 
© continuare cu caracter diferențiat a ace
leiași activități desfășurate în perioadele 
de tranziție și pregătitoare. Succesul în 
folosirea lor depinde tocmai de corecta de
terminare a acestui caracter diferențiat. 
Pentru aceasta sînt necesare : o concepție 
justă despre scopul și sarcinile sporturilor 
complimentare în perioada competitională 
fi cunoașterea melodicii utilizării acestora 
în perioaaa amintită

I. Scopu' șl sarcinile utilizării sporturilor 
complimentare în perioada competițională. 
Sporturile complimentare constituie mijloa
ce de p egătiie a jucătorilor în toate peri
oadele antrenamentului. Cu atît mai bine 
precizate trebuie să fie scopul și sarci
nile sporturilor complimentare în perioa
da competițională, dintre care considerăm 
co fiind principale următoarele :

— menținerea și îmbunătățirea formei 
•portive, în special sub aspectul pregăti
rii fizice :

— realizarea odihnei active ;
— «timularea dispoziției de loa

n. Metodica utilizării sporturilor compli
mentare. Pornind de la scopul și sarcinile 
principale specifice perioadei competițio- 
nale amintite mai sus problemele mai im
portante din punct de vedere metodic sînt 
•nnătoarele ■

1. Selecționarea sporturilor complimentare;
2. Conținutul și dozarea practicării lor;
3. Repartizarea lor în ciclul săptămînal 

fi în lecțiile de antrenament.
Ne vom referi pe scurt la fiecare

I. Selecționarea. Spre deosebire de pe
rioadele de tranziție și pregătitoare în 
©are numărul sporturilor complimentare 
•sie mai mare în perioada competițională 
■e folosesc numai unele dintre sporturile 
complimentare folosite în perioadele amin
tite ; Numai în cazuri aparte se utilizează 
«porturi complimentare noi. Pentru selea- 
ționarea lor, antrenorii tin seama de ur
mătoarele fapte :

a) combaterea unor influențe unilaterale 
mai ales asupra musculaturii și supleții da
torate specificului tehnico-tactic al locu
lui ;
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formație redutabilă. După un început 
mai puțin convingător, formația Grivița 
Roșie, multiplă campioană a țării și cu 
mulți internaționali în formație, a reușit 
în ultimul timp să se pună pe... picioare, 
aflîndu-se acum mai aproape de valoa
rea ei.

In legătură cu meciul de mîine, am 
solicitat scurte declarații de la cei doi 
antrenori:

Ing. Viorel Moraru ne-a spus: „Tui 
început returul insuficient pregâtifi. Din 
motive obiective, o parte din jucători 
au participat abia in ultimul timp la 
antrenamente. De aici, lipsa de omoge
nitate pe care a manifestat-o echipa. 
Acum au fost retușate multe din lipsu
rile remarcate în jocul echipei, astfel

Următorul antrenament al selecțio- 
nabililor — la care vor participa și 
jucători fruntași de la Știința Cluj, 
C.S.M.S. Iași, Știința Timișoara — va 
avea loc miercuri 25 septembrie.

O imagine dintr-o tntiluire Grivița Roșie—Dinamo: C. Stănescu, surprins de foto
reporterul nostru T. Chioreanu, intr-o frumoasă acțiune de deschidere a pro

priei linii de treisferturi

b) contribuția la dezvoltarea și educarea 
multilaterală a calităților fizice de bază 
și chiar specifice ;

c) evitarea traumatismelor :
d) interesul jucătorilor pentru sportul res

pectiv ;
e) caracterul recreativ al sportului res

pectiv ;
f) accesibiiltateg organizatorică în con

dițiile pregătirii specifice ale specializării.

Din aceste puncte de vedere preconizăm’

Pentru fotbal.

— exerciții din gimnastica de bază, exe
cutate și cu îngreuieri (minge medicinală, 
haltere mici), sărituri peste capră, suspen- 
siuni (tracțiuni în bra
țe, ilotări, cățărări). 
elemente de acro
batică (roți laterale, 
rostogoliri etc).

— din atletism :
curse de viteză, sări
turile în înălțime și lungime (sau triplu 
salt), toate sub formă de concurs ;

— haltere
— handbal (sau baschet).
Pentru handbal :

— aceleași elemente din gimnastică 
menționate pentru fotbaliști

— din atletism : curse de viteză, triplu 
salt și săritura în înălțime — toate sub 
formă de concurs ;

— haltere
— baschet alternativ cu tenis de masă.

Pentru rus bl :

— exerciții din gimnastica de bază cu 
îngreuieri, exerciții în doi, curse combi
nate (peste și pe aparate), suspensiunl 
(tracțiuni în brațe, Hotărî, cățărări), ele
mente de acrobatică, jocuri dinamice cu 
accent pe forță ;

— curse de viteză, curse peste garduri 
(400 m), triplu salt, săritura în înălțime ;

— haltere
— eventual lupte
— volei alternativ cu baschet.
2. Conținutul și dozarea. In aplicarea 

sporturilor ajutătoare enumerate mai sus 
se va pleca de la indicația că în prin
cipal exercițiile de gimnastică și cu hal
tere trebuie să prelucreze analitic (pe gru
pe musculare limitate) aparatul locomotor 
al sportivului, iar cele din atletism pre
cum și jocurile trebuie să-l prelucreze 
global. Exercițiile de gimnastică și acelea 
cu haltere trebuie să fie incluse în progra
mul de înviorare întărit, cu o durată de 
aproximativ 30 minute, cu executarea că
ruia trebuie să înceapă z’ua de activitate 
a oricărui sportiv. Acest program de în
viorare trebuie să facă parte din regimul 

COLȚUL
SPECIALISTULUI

că putem privi cu Încredere meciul cu 
Dinamo. Vom alinia cel mai bun „75“ 
pe care îl avem in prezent, cu Teo- 
dorescu pe treisferturi și perechea C. 
Stănescu—Oblemerico la deschidere, pre
cum și cu o formulă nouă de înaintare 
(Iliescu-Demian-Moraru; M. Rusu-Roi- 
bu; Rădulescu-Dinu-Manole) cu care 
sperăm să realizăm un rezultat favo
rabil".

Titi lonescu ne-a precizat că va fo
losi aceeași echipă, care a dat randa
ment bun piuă acum, adăugind: „Deși 
avem in forma/ie mul/i tineri, sperăm 
totuși ca echipa să se descurce, fiecare 
jucător să-și justifice promovarea ca 
titular. Mă pronunț pentru un meci fru
mos, spectaculos, care să constituie 
Un sprijin și pentru federație, astăzi 
etnd se cristalizează lotul pentru meciul 
cu Franța".

Partida va avea loc pe stadionul Re
publicii, începînd de la ora 10,30. In 
deschidere. Steaua va juca cu Știința Ti
mișoara (ora 9).

Tot la București, Unirea va întîlni pe 
teren propriu formația C.S.M.S. Iași.

In țară vor avea loc alte trei partide: 
Rulmentul Rirlad — Progresul Bucu
rești, Știința Petroșani — Gloria Bucu
rești și Știința Cluj — Farul Constanta.

zilnic al jucătorului, inclusiv în ziua me
ciului. Cu excepția anumitor sărituri, exer
cițiile de gininas’ică și cu îngreuieri se 
vor grupa separat pentru următoarele seg
mente : picioare, trunchi și abdomen, aît 
și brațe.

Pentru obținerea unui efect cît mai sub
stanțial se va insista în localizarea mișcă
rilor la nivelul segmentelor amintite. Sco
pul acestei localizări este acela de a se 
menține și a se dezvolta forța în toate 
sensurile de mișcare permise de articula
țiile segmentului respectiv ; totodată se va 
accentua menținerea și dezvoltarea suple
ții la nivelul acelorași articulații.

Mișcările respective vor avea un caracter 
simetric și vor fi executate ritmic. Ampli
tudinea mișcărilor va tinde spre maximum. 
Numărul de repetări este relativ redus : 

8—10 ori pentru fie
care mișcare ; el va 
scădea la 4—6 ori în 
cazurile în care în
cărcătura îngreuieri- 
lor crește. De aseme
nea, și ritmul va fi 
mai lent în acest caz.

Caracterul dominant al efortului rămîne 
cel dinamic.

In compunerea exercițiilor se va avea 
în vedere și acelea care solicită apropie
rea originii mușchiului de locul inserției 
lui, care — în acest caz — rămîne fix (se 
utilizează așa numitele mișcări răsturnate). 
Pauzele dintre exerciții vor fi relativ 
scurte (15—30 secunde) și vor fi utilizate 
pentru așa numitele mișcări de respirație. 
Celelalte exerciții de gimnastică (din do
meniul acrobaticii, săriturile, exercițiile cu 
partener și acelea care necesită aparate) 
vor fi executate în cadrul lecțiilor colecti
ve, utilizîndu-se porticul de gimnastică sau 
instalații similare, improvizate din materia
lul existent la terenul de antrenament. In 
măsura în care exercițiile se pretează, a- 
cestora li se va imprima caracterul de 
jocuri de mișcare (dinamice).

O parte dintre aceste exerciții intră în 
compunerea programului de încălzire, iar 
altele — cum sînt flotările, tracțiunile în 
brațe etc — pot fi intercalate între dife
ritele repetări ale procedeelor tehnico-tac- 
tice. Exercițiile de atletism — după încăl
zirea complimentară corespunzătoare — se 
vor desfășura sub formă de concurs cu 
măsurarea performanțelor respective. Re
petarea probei este variabilă : de două ori 
pentru cursa de 100 m, o dată pentru a- 
ceea de 400 garduri, de 6 ori pentru sări
turi etc. Jocurile sportive se utilizează sub 
forma jocului bilateral, cu durată redusă 
la cca 2/3 din cea regulamentară.

3. Repartizarea în ciclul săptămînal șl 
în lecțiile de antrenament. Pentru echipele 
care se antrenează de 5 ori pe săptămînă 
se recomandă ca una dintre aceste lecții 
să fie destinată pregătirii fizice cu accenl 
pe sporturi complimentare. In acest caz, 
se va începe cu gimnastica (cca 30 mi
nute), după care va urma atletism (cca 20

AZI

SCRIMA : Sala Republicii, de la ora 
16,30 : Campionatele republicane in

dividuale, faza orășenească, la flore
tă băieți și spadă.

CICLISM : Velodromul Dinamo, de Ia 
ora 16 : Campionatele Capitalei la 
juniori și meciul „pistarzi-fondiști'.

TENIS : terenurile Progresul, de la 
ora 15 : Steaua—Progresul, terenurile 
Știința, de la ora 15 : Știința—Dinamo, 
(meciuri în campionatul republican).

BOX : ora 19,30 Stadionul Republicii — 
Finala campionatului pe echipe al 
R.P.R.—Steaua—Dinamo Buc.

MÎINE

HANDBAL IN 7 rTeren Gluleștl. de la 
ora 10 : Rapid—Faianța Sighișoara (f) 
și Rapid—Dinamo București (m) ; Teren 
Steaua (Ghencec), de la ora 15,45 ? 
Vestitorul—S.S.E. Petroșeni (f) și Steaua
— Știința Galați (m).

RUGBI : Stadionul Republicii, de Ia 
ora 9 : Steaua—Știința Timișoara și 
Grivița Roșie—Dinamo ; Teren Unirea 
de la ora 12 : Unirea—C.S.M.S. Iași.

SCRIMA: Sala Republicii de la ora 
9,30 : Campionatele republicane indi
viduale, faza orășenească, la floretă 
băieți șl spadă

CICLISM : Km 8 de pe șoseaua 
București—Pitești, de la ora 9,30: ple
cările și sosirile In „Cupa P.T.T.".

FOTBAL : Teren Politehnica (lo»t
C.A.M.), de la ora 10 : Știința Buc.— 
Știința Craiova (categ. B) ; Stadionul 
Gluleștl, de la ora 10 : Tehnometal Buc.
— Unirea Răcari (categ. C) ; Teren 
Timpuri noi (Dudești), de la ora 10 : 
Flacăra roșie Buc.—Muscelul Cîmpulung 
Muscel (categ. C) ; Stadionul „23 Au

- - - - - - - - - Oft >4:1/1.H:Hl- - - - - - - - - - - -

Au fost desemnate cele 5 echipaje campioane 
republicane in probele feminine <

Primele finale ale ediției din acest 
an a campionatelor republicane de 
canotaj academic, cele feminine, s-au 
desfășurat ieri după-amiază pe lacul 
Snagov. O vreme minunată, foarte 
favorabilă întrecerilor nautice, o or
ganizare fără reproș, le-au „invitat" 
pe cele mai bune canotoare din țară 
să depună toate eforturile, să facă 
apel la toată măiestria lor sportivă 
pentru a fi la... înălțimea cadrului. 
Cel mai bine au răspuns acestei in
vitații concurentele de la simplu și 
dublu care ne-au oferit întreceri de 
un echilibru și spectaculozitate cum 
de mult n-am mai înregistrat în fi
nalele campionatului republican fe-

* ★ 

de prof. univ. 
LEON* TEODORESCU 

șeful catedrei de jocuri sportive 
a I.C.F.

★ ★

minute) șl de un Joc sportiv (cca 40 minute). 
Din programul de gimnastica se vor execuia 
repetat 2—3 exerciții, din atletism 2 prci’e 
cu excepția cursei de 400 m garduri, iar 
jocul sportiv se va desfășura normai. Ziua 
iu care se efectuează exclusiv sporturi 
complimentare va fi Considerată ca zi de 
.vîrf' in ciclul de antrenament, alături de 
aceea a jocului de verificare ; ea precede 
sau urmează zilei în care se dispută jocul 
de verificare. In cazul în care este aleasă 
ziua de vineri, sîmbăta următoare se va 
efectua o lecție de antrenament tehnico- 
tactic cu durata redusă (40—50 minute).

Pentru echipele care efectuează numai 
3—4 lecții de antrenament pe săptămînă, în 
general nu se organizează în această pe
rioadă lecții speciale pentru sporturile com
plimentare. In acest caz, practicarea aces
tora se va lace în cadrul lecției de antre
nament care capătă astfel un accentuai 
caracter de lecție mixtă. Repartizarea aces
tor sporturi complimentare este indicat a 
se face după cum urmează : în a doua zi 
de antrenament se vor executa 2—3 exerciții 
de gimnartică (în afara acelora de încăl
zire) cu o durată de 10—15 minute și două 
probe atletice cu o durată de 15—20 minute. 
Exercițiile de gimnastică succed — în ge
neral — încălzirea și sînt urmate de exer
cițiile de tactică de echipă. Probele de 
atletism urmează sau se intercalează cu 
exercițiile de pregătire tehnico-tactică și 
chiar cu unele exerciții de gimnastică (no
tările, tracțiunile în brațe, exercițiile în 
doi etc). Jocul sportiv se folosește în ultima 
zi de antrenament, organizat în cadrul 
unei încălziri prelungite. Lecția de antrena
ment se termină cu exerciții tehnico-tactice 
și în nici un caz cu jocul sportiv compll- 
mentar.

In încheiere unele recomandări suplimen
tare.

In lecțiile mixte, în care se foloseso 
sporturile complimentare, durata lecțiilor se 
poate prelungi cu cca 20 de minute, inter- 
calîndu-se pauze mai lungi între exerciții.

in cazul in care este considerată utilă 
Introducerea unor sporturi complimentară 
noi, acestea vor fi practicate în ziua c 
doua de antrenament, pentru. a exista timp 
suficient de revenire la .’fumai, după febra 
musculară inerentă acestui nou gen de 
pregătire sportivă.

Aceeași indicație este valabilă și pentru 
cazul în care în pregătirea echipei se in
troduce pentru prima oară sporturile com
plimentare în perioada competițională.

Pentru stimularea dispoziției de joe — 
ocazional — se poate înlocui jocul de veri
ficare cu o lecție de sporturi complimen
tare ; In acest caz se va accentua carac
terul de concurs al acestei lecții.

gust", de la ora 14,15 : Progresul—Știin
ța Cluj ; ora 16 : Rapid—Petrolul (categ. 
A).

TENIS: terenurile Progresul, de fa 
ora 8,30 și ora 15 : Steaua—Progresul 
terenurile Știința (lîngă ștrandul Izvor) 
de la ora 8,30 și ora 15 : Știința—Dina
mo (meciuri în campionatul republican)

POLO : Ștrandul Tineretului, ora 10 . 
Știința Buc. — C.S.M. Cluj, ora 11 : 
Steaua—I.C. Arad (jocuri în campio
natul republican).

NATAȚIE : Bazinul Dinamo (în Incin
ta parcului sportiv Dinamo), ora 12 : 
concurs de înot pentru copii, organi
zat de UCFS oraș București și clubul 
Dinamo.

BOX : ora 10 : la Teatrul de vară 
23 August — Intîlnirea internațională : 
Voința—Motor Karl Marx Stadt (R.D.G.)

minin. Dar iată — pe scurt — filmul 
celor cinci probe :

La 4-(-l rame, echipajul Științei 
București (Magda Varga, Marin 
Trinks, Galina Dîngă, Mariana Lim
pede -ț- Angela Păunescu) s-a deta
șat din start, creîndu-și un substan
țial avantaj și cîștigînd fără emoții. 
Timp : 4:00,5. Pe locul secund, Voința 
Timișoara (I. Herțeg, E. Vorindan, I. 
Csapo, E. Barani -j- B. Isac) în 4:21,0. 
Locul 3 a fost ocupat de un echipaj 
tînăr, Unio Satu Mare în 4:31,5.

Așteptată cu viu interes, datorită 
prezenței la start a două dintre cele 
mai apreciate canotoare ale noastre. 
Ana Tamaș și Emilia Rigard, proba 
de simplu a oonfirmat pe deplin aș
teptările. Putem afirma că am asis
tat la una dintre cele mai frumoase si 
palpitante dispute sportive din cadrul 
campionatelor din ultimii ani. Cele 
două concurente au fost permanent 
despărțite de avantaje minime, cînd 
în favoarea uneia, cind în favoarea 
celeilalte, pentru ca pe linia de so
sire Ana Tamaș să respingă un ultim 
șl viguros atac al adversarei sale și 
să cîștige la limită. Rezultate tehnice:
1. Ana Tamaș (U. T. Arad) 4:'",') ;
2. Emilia Rigard (Metalul Buc.) 
4:12,1 ; 3. Stela Tudor (SSE 1 Buc.) 
4:19,3 (de subliniat comportarea me
ritorie a acestei tinere concurente);
4. Viorica Dumitriu (CSS Buc.) 4:32,0;
5. Ileana Bodor (Voința Arad) 4:57,6.

O cursă fără istoric și — din păcate 
— rezumată la o întrecere între nu
mai două echipaje a fost 063 
44-1 vîsle. A cîștigat fără drept de 
apel Voința Timișoara (Florica Pirtea, 
Emilia Ores, Viorica Moldovan, Ger
trude Covaci -|- E. Bruja) în 3:49,4. 
Metalul București (V. Nica, M. Hublea, 
M. Uzunov, V. Ignat 4” S. Borisov) 
a obținut 4:10,6.

Așa cum spuneam mai sus și proba 
de dublu a fost deosebit de disputată. 
Echipajul Olimpiei a condus tot 
timpul, avînd ca șefă de ramă pe 
cunoscuta Florica Ghiuzelea. dar 
Voința Arad și Știința Buc. s-au men
ținut în apropiere și chiar dacă n-au 
periclitat serios locul întîi și-au dis
putat cu ardoare șansele pentru locul 
secund. Rezultatele probei : 1. Olim
pia București (Florica Ghiuzelea, 
Stana Cristian) 3:55,0 ; 2. Voința Arad 
(Margareta Stoian, Ileana Cutnic) 
3:57,0; 3. Știința Buc. (Luminița Gol- 
goțiu, Maria Halberg) 3:59,4; 4. Ști
ința Tim. (M. Brand, E. Siruicsek) 
4:19,4 ; 5. Centrul UCFS Arad (A. 
Bora, A. Cardoș) 4:27,3 ; 6. CSM Cluj 
(F. Handoca, S. Irimiș) 4:50,0.

La 84-1, învingătoare scontată : 
Olimpia București (I. Ion, A. Nicu- 
lescu, M. Drăghici, G. Rostaș, E. 
Mirea, O. Moșneaga, E. Diaconescu, 
L. Bulugâoiu 4- R. Danielian) 3:37,5. 
Remarcăm și buna comportare a e- 
chipajului Științei București (G. Can- 
temir, M. Radulescu, D. Mihăilescu, 
E. Raț, E. Tirîncioveanu, E. Bahnea- 
nu, D. Iliescu, G. Stefan 4- A. Pău
nescu) 3:44,5. Pe locul 3 UT Arad cu 
4:04,5.

Azi, de la ora 10, au loc finalele 
celor 7 probe masculine.

RADU NEAGOE



Comportarea sportivă și arbitrajele de calitate 
pot și trebuie să contribuie la progresul fotbalului nostru

Siderurgistul - Steaua (IcrlHul etapei a V-a 
a campionatului categorici A

Au trecut patru etape de la înce
perea campionatului categoriei A și, 
în afara unor aspecte pozitive, atrag 
atenția, în mod deosebit, două pro
bleme de mare importanță pentru 
reușita desfășurării activității com- 
petiționale : comportarea jucătorilor 
in întreceri și nivelul arbitrajelor.

Realizarea unor jocuri de valoare, 
adevărate spectacole fotbalistice, în 
care măiestria, tehnica și abilitatea 
tactică să se împletească armonios, 
nu este posibilă decit în condițiile 
unei lupte perfect sportive. Jocul 
dur, intrările periculoase, lovirea par
tenerului de întrecere, protestele la 
deciziile arbitrului, lipsa de respect 
față de public, simulările, discuțiile 
pe teren cu coechipierii și mai ales 
atitudinile nesportive în fața unei 
înfrîngeri, toate acestea sînt o frînă 
în buna desfășurare a celor mai în
drăgite competiții sportive și impli
cit, în atingerea unor importante o- 
biective în ridicarea calității fotba
lului.

F.R. Fotbal este hotărîtă să ia cele 
mai severe măsuri împotriva acelora 
care, denaturînd sensul întrecerii 
sportive, au atitudini incompatibile 
cu îndatoririle sportivului de tip nou.

Spectatorii noștri, iubitori nedes- 
mințiți ai fotbalului, prețuiesc pe ju
cătorii fruntași care, pășind pe sta
dion, înțeleg să-și dispute întîietatea 
prin respectarea riguroasă a legilor 
sportivității, prin aruncarea în luptă 
a tuturor cunoștințelor lor tehnico- 
tactice. Jucători ca : Constantin, Dat- 
cu, Badea, Georgescu (Rapid), Po
pescu (CSMS Iași), sînt exemple de 
urmat pentru fotbaliștii noștri.
^Din păcate unii jucători, uitind de 

spiritul sportiv care trebuie să ca
racterizeze chiar și cele mai dis
putate jocuri, ignorînd principalul 
obiectiv — ridicarea necontenită a 
măiestriei sportive — caută să-și as
cundă lipsa de pregătire prin mij
loace neregulamentare, potrivnice 
moralei întrecerii sportive și se de
dau la durități, intrări periculoase, 
obstrucții sau simulări care creează 
un climaj nefavorabil pe teren și în 
tribune.

Lipsa de respect față de integrita
tea fizică a partenerilor de întrece
re, atacul la om și nu la minge ș.a. 
împiedică realizarea unor execuții 
de înaltă măiestrie și a unor combi
nații tactice. Atitudinea ireverenți
oasă față de masele de oameni ai 
muncii aflați în tribune, care sînt o- 
bligați să asiste la penibile demon
strații de încălcare a spiritului jocu
lui, dovedește că cei vinovați au 
grave lipsuri de educație, de care 
sînt răspunzătoare și birourile secți
ilor dc fotbal din cluburi și asociații, 
care permit sau chiar încurajează 
asemenea atitudini. De astfel de a- 
bateri s-au făcut vinovați — în pri
mele etape ale campionatului — Mi- 
1 'aru (Siderurgistul), Popa (Dinamo 
București) care și-au lovit partene
rii de întrecere. Alții ca : Lovin (Di
namo Pitești), Sakaci II, Georgescu 
(Crișul), Nunweiller IV (Dinamo 
București), Cîmpeanu (Știința Cluj), 
Mafteuță (Progresul), Sorin Avram 
(Steaua), Tomescu (Siderurgistul), 
Amotki (Flamura roșie Oradea), Hor- 
vat (C.F.R. Pașcani), Păun (Tracto
rul Brașov), Opanschi (Poiana Cîm- 
pina) etc. au practicat în repetate 
rînduri un joc periculos.

Jucătorii Nedelcu (Progresul), Năs- 
turescu, Ion Ionescu, C. Dan (Ra
pid), Moțoc (C.S.M.S. Iași), David (Di
namo Pitești), Marcu (Știința Cluj), 
Flichiș (C.S.M. Sibiu), Gram (Jiul), 
Tujon (Mureșul) etc. au avut atitu
dini nesportive față de conducătorul 
jocului, adversari și publicul spec
tator.

Federația Romînă de Fotbal a 
luat o serie de măsuri menite să con
tribuie la instaurarea unei discipli
ne ferme pe terenurile noastre de 
sport. în viitor măsurile vor fi și

Meciuri amicale
• Joi, la Vulcan, s-a disputat un 

interesant cuplaj de fotbal încheiat 
cu următoarele rezultate : Jiul Petrila 
— Minerul Vulcan 5—3 (4—0). Punc
tele echipei victorioase au fost în
scrise de Staicu (2), Peronescu, Mar- 
tinovici și Cazan, respectiv Melinte, 
Cotroază și Chieeaniu. în al doilea joc, 
Minerul Lupeni a învins Minerul 
Aninoasa cu 3—2 (3—2). Au marcat : 
Băluțiu (din 11 m), Staudt, Drăgoi 
(Lupeni), Ciurdărescu, Gibea (Ani- 
noasa). STAICU BĂLOI-coresp.

® C.I.L. Gherla a întîlnit joi for
mația Gloria Bistrița din categoria 
C. După un joc de slab nivel tehnic, 
Gloria a cîștigat cu 4—1 (3—1) prin 
punctele înscrise de Haidu (2), Ciocan 
I (2). Pentru C.I.L. a marcat Racoși.

O. GUȚU-coresp. 

mai severe, pentru a se asigura cel 
mai favorabil climat desfășurării 
partidelor de fotbal, la toate catego
riile.

Dar, pentru oa jocurile să se des
fășoare în condiții perfect regula
mentare, un rol important îl au șl 
arbitrii. Printr-o conducere fermă, 
competentă, corectă, prin luarea ce
lor mai prompte și mai juste deci
zii, ca urmare a unei neîntrerupte 
deplasări pe tot terenul, arbitrul își 
îndeplinește cu adevărat importanta 
sarcină. Avem o serie de arbitri va
loroși, care au reușit să contribuie 
din plin la realizarea unor partide 
de ridicat nivel, prin modul corect 
și competent în care au condus. 
Este cazul arbitrilor Cornel Nițescu, 
Mihai Popa, Mircea Rotaru etc.

Este necesar să arătăm însă că, 
chiar din primele etape ale campio
natului, s-au înregistrat o serie de 
arbitraje slabe, care nu numai că 
n-au contribuit la ridicarea calității 
jocurilor, dar au constituit și o pie
dică în practicarea unui fotbal mo
dern, spectaculos, cu acțiuni variate 
și curgătoare. Surprinzător este fap
tul că asemenea proaste exemple 
le-au dat unii arbitri bine cotați ca: 
Vasile Dumitrescu (la jocul Progre
sul — Dinamo București), Gavrilă 
Pop (la jocul Steaua — Rapid) care 
au fost sancționați de colegiul cen
tral al arbitrilor prin retrogradarea 
din categoria republicană A pînă la 
1 ianuarfe 1964 (primul) șl cu suspen
darea pe cinci etape (al doilea).

Este de neînțeles cum arbitrii 
noștri ignorează importanța pregăti
rii fizice, condiție indispensabilă pen
tru deplasarea pe teren concomitent 
cu succesiunea fazelor de joc. A- 
ceastă deficiență o întîlnim la arbi
trii Constantin Denghel, Octavian 
Comșa, Gheorghe Olteanu, Victor Pa- 
ladescu etc. Eficacitatea unei bune 
pregătiri fizice a fost demonstrată 
pe stadioanele noastre de arbitri de 
peste hotare și de mulți dintre con
ducătorii noștri de joc, care și ei se 
fac apreciați în partidele pe care le 
arbitrează în alte țări.

Dintre celelalte greșeli de arbitraj, 
care se cer grabnic remediate, amin
tim : insuficienta colaborare a arbi
trului de centru 'cu cei de margine, 
eronata interpretare a ofsaidului pa
siv, decizii în compensații, atitudine 
îngăduitoare față de jucătorii echi
pei gazdă precum și exercitarea mi
nimă a misiunii de educator.

Colegiul central al arbitrilor tre
buie să manifeste o exigență sporită 
în acțiunea de promovare a arbitri
lor la categorii superioare și mai a- 
les fermitate în sancționarea arbi
trajelor necorespunzătoare. Fără o 
deplină comportare sportivă din par
tea jucătorilor și fără prestarea umor 
arbitraje de nivel corespunzător, ri
dicarea calității fotbalului nostru va 
fi mult îngreunată. Federația Romînă 
de Fotbal cheamă pe toți acești fac
tori să contribuie activ la lichidarea 
deficiențelor care mai persistă In 
această privință.

FL. TĂNĂSESCU
secretar general al F.R.F.

„Cupa orașelor tîrguri"

Steagul roșu-Lokomotiv Plovdiv 1-3 (1-3)
BRAȘOV 20 (prin telefon). Intîlni- 

rea dintre Steagul roșu și Lokomotiv 
Plovdiv, disputată joi în cadrul „Cupei 
orașelor tîrguri" s-a încheiat cu un re
zultat care a nemulțumit profund pe 
numeroșii spectatori prezenți în tribu
nele stadionului Tractorul. Brașovenii 
au pierdut cu 1—3 (1—3), ca urmare 
a unei comportări foarte slabe.

Ce s-a întîmplat cu fotbaliștii din 
Brașov ? Care este explicația acestei noi 
înfrîngeri suferite pe teren propriu, ■ 
doua în decurs de cinci zile ? La înce
putul partidei, timp de 10 minute, ju
cătorii Steagului roșu au încercat o ofen
sivă care lăsa să se întrevadă o victorie 
(golul gazdelor e înscris de Mesaroș în 
min. 4). A fost însă un foc de paie, care 
s-a stins repede. In continuare, specta
torii au asistat la un joc lamentabil, 
în care Steagul roșu a lăsat impresia unei 
echipe obosite. De cele mai multe ori, 
combinațiile gazdelor au fost destrămate 
nu numai datorită bunei apărări a oas
peților, ci — mai ales — greșelilor ele
mentare ale atacan|i)or brașoveni. Gre
șelile tclmice au fost de-a dreptul ener
vante : nu s au realizat combinații mai 
mari de 2—3 pase, pentru că următoa
rele mergeau la adversar! Și nimeni nu 
insista pentru a reintra în posesia baio-

(Urmare din pag. 1)

Și fotbaliștii gălățeni s-au pre
gătit cu toată atenția în vederea aces
tui joc. După victoria de la Cluj, echi
pa s-a întors acasă cu un moral foar
te ridicat. Duminică, ne-a spus Guță 
Tănase, Siderurgistul va căuta să rea
lizeze în compania Stelei un joc cît 
mai frumos. în linia de atac reintră 
Zgardan astfel că formația va fi ur
mătoarea : Cîmpeanu — Tomescu, Hu
lea, Voicu — Lupea, Gherghina — R. 
Matei, Zgardan, Dragomir, Negrea, 
David. Militaru este accidentat.

• Dinamo Pitești și Dinamo Bucu
rești se întîlnesc azi la Pitești, în a

Fază din meciul Progresul—Știința Cluj disputat In primăvară pe stadionul 
Republicii: portarul clujan Moguț nu poate reține balonul șutat de Mafteuță

vanpremiera etapei a cincea a cate
goriei A. Bucureștenii, aflați între 
două jocuri cu Motor Jena, s-au pre
gătit cu sîrguință, socotind partida cu 
Dinamo Pitești ca o etapă foarte im
portantă de verificare înaintea meciu
lui de miercuri. Piteștenii au acordat 
toată atenția jocului și au făcut an
trenamente în fiecare zi. Se speră în

In «tapa a cincea a categoriei A 
sînt programate meciurile :
Dinamo Pitești—Dinamo București (se 
joacă azi) ; Crișul—C.S.M.S. ; Progresul 
Știința Clu] ; Farul—Știința Timișoara ; 
Siderurgistul—Steaua ; Steagul roșu— 
U.T.A. ; Rapid—Petrolul.

reintrarea lui Stănoaie, caz în care 
echipa probabilă va fi următoarea : 
Matache (Niculescu) — Valcan, Barbu, 
Radu — V. Alexandru, Ilie Stelian — 
Stănoaie, Constantinescu, Lovin, Țur- 
can, David (C. Ionescu).

• Crișul Oradea, singura echipă din 
categoria A care pînă acum n-a cîș
tigat nici un joc, s-a pregătit cu mul
tă atenție în vederea meciului cu 
C.S.M.S. Iași. Joi, orădenii au întîlnit 
formația Dinamo Orașul Dr. P. Groza 
din categoria C, pe care au învins-o cu 
4—0 (1—0), prin punctele marcate de 
Sacaci III, Fandli, Cuncuti și Pop. 
Antrenorii au pus accent pe omogeni- 

nului pierdut ! Felul în care a jucat 
joi Steagul roșu trebuie să dea de gîn- 
dit clubului, secției de 'fotbal, antrenori
lor, și jucătorilor. Năf ănăilă și Pescaru 
iu fost cei mai slabi jucători ai echi
pei gazde.

Jucătorii oaspeți au cucerit o victorie 
meritată. Ei au muncit mult, au știut 
să anihileze acțiunile inițiate de echipa 
gazdă, să atace viguros și să cîștige 
astfel partida.

Cele trei goluri ale oaspeților au fost 
înscrise de P. Kolev (min. 14 și 37) 
ți Kancev (min. 30).

Arbitrul G. Vadas — R. P. Ungară 
a condus formațiile:

LOKOMOTIV : Boncev—Bcghcarov, 
Mitin, Manolov—Boiadjiev, Mladenov— 
Kancev, Bacrkov, Andonov, Uiev, P. 
Kolev.

STEAGUL ROȘU: Adamacbe—Zaha- 
ria, Jenei (Sigheti), Pescaru (Jenei)— 
Seredai, Sigheti (Pescaru)—Ilașoti, 
Năftănăilă, Necula, Mesaroș, Selimeși.

Returul acestui meci: 9 octombrie la 
Plovdiv.

C. GRUIA — coresp. reg. 

zarea formației și nu pe rezultat. în 
vederea meciului de mîine, antrenorul 
C. Voroncovschi preconizează forma
ția : Weichelt — Georgescu, Solomon, 
Sacaci II — Donoiu, Șchiopu — Pojoni, 
Bacoș, Saoaoi III, Vlad, Mănescu. (I. 
Ghișa — coresp. reg.).

• Jucătorii de la Farul s-au antre
nat cu asiduitate în vederea meciului 
cu Știința Timișoara. Antrenorul P. 
Steinbach a pus un accent deosebit 
pe jocul liniei de atac care încă n-a 
ajuns să evolueze la nivelul dorit. în 
acest sens, pentru duminică se vor 
opera unele modificări în cvintetul 
ofensiv : Ologu îl va înlocui pe Moro- 
ianu, tînărul Tufan va juca centru 

înaintaș, iar locul lui Bukosi (inter 
dreapta) va fi ocupat de Bibere sau 
Dragu. Aripa stingă urmează să fie 
Dinuiescu — H. Moldovan. Apărarea 
va rămîne neschimbată: Manciu — 
Costin, Tîlvescu, Gref — Stancu, Ple- 
șa. (G. Ruseanu-coresp. reg)

• De la antrenamentele Științei 
Timișoara au lipsit Manolache, care 
este accidentat și deci nu va putea 
juca duminică, și Turcan, bolnav. Sur- 
dan și Răcelescu au fost la București 
la lotul de tineret dar vor fi prezenți 
in echipă care va avea, probabil, ur
mătoarea înfățișare: Urziceanu — 
Hîrșova, Lereter, Răcelescu — Mihăi-
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ȘERIA A IX-A
ETAPA I, 29, SEPTEMBRIE : Steaua loșle 

Salonta — Teba Arad; Flamura roșie Ora
dea — Crișul Oradea; Dinamo Or. Dr. P. 
Groza — A.S.M.D. Satu Mare; U. T. Arad
— Recolta Cărei.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBHIE : Flamura 
roșie Oradea — Dinamo Or. Dr. P. Groza; 
Recolta Care! — Steaua roșie Salonta; Teba 
Arad — U. T. Arad; A.S.M.D. Saiu Mare
— Crișul Oradea.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : Crișul 
Oradea — U. T. Arad; Dinamo Or. Dr. P. 
Groza — Teba Arad; A.S.M.D. Satu Mare
— Recolta Caret; Steaua roșie Salonta — 
Flamura roșie Oradea.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Recolta 
Cărei — Dinamo Or. Dr. P. Groza; Steaua 
roșie Salonta — A.S.M.D. Satu Mare; U. T. 
Arad — Flamura roșie Oradea; Teba Arad
— Crișul Oradea.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : A.S.M.D. 
Satu Mare — U. T. Arad; Flamura roșie 
Oradea — Teba Arad; Crișul Oradea — 
Recolta Cărei; Dinamo Or. Dr. P. Groza — 
Steaua roșie Salonta.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : Crișul O- 
rarea —■ Dinamo Or. Dr. P. Groza; U. T. 
Arad — Steaua roșie Salonta; Teba Arad
— A.S.M.D. Satu Mare; Recolta Cărei — 
Flamura roșie Oradea.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Flamura 
roșie Oradea — A.S.M.D. Satu Mare; Re
colta Cărei — Teba Arad; Dinamo Or. Dr. 
P. Groza — U. T. Arad; Steaua roșie Sa
lonta — Crișul Oradea.

SERIA A X-A
ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Minerul Baia 

Sprie — Gloria Bistrița; C.S.Ș. Cluj — Uni
rea Dej; Minerul Baia Mare — Metalur 
gistul Baia Mare ; C.S.M. Cluj — Știința 
Cluj.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : Metalur
gistul Baia Mare — Știința Cluj; Minerul 
Baia Sprie — C.S.M. Cluj; Gloria Bistrița
— C.S.Ș. Cluj; Unirea Dej — Minerul Baia 
Mare.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : Minerul 
Baia Mare — Gloria Bistrița; Unirea Dej — 
Metalurgistul Baia Mare; Știința Cluj — 
Minerul Baia Sprie; C.S.Ș. Cluj — C.S.M. 
Cluj.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Minerul 
Baia Sprie — Unirea Dej; C.S.M. Cluj — 
Gloria Bistrița; Metalurgistul Baia Maro — 
C.S.Ș. Cluj; Știința Cluj — Minerul Baia 
Mare.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : Metalur
gistul Baia Mare — C.S.M. Cluj; C.S.Ș. 
Cluj — Știința Cluj; Minerul Baia Mare —■ 
Minerul Baia Sprie; Gloria Bistrița — Uni
rea Dej.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : Minerul 
Baia Sprie — C.S.Ș. Cluj; Gloria Bistrița — 
Metalurgistul Baia Mare; Unirea Dej — 
Știința Cluj; C.S.M. Cluj — Minerul Baia 
Mare.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Știința 
Cluj — Gloria Bistrița; Unirea Dej —- C.S.M. 
Cluj; Minerul Baia Mare — C.S.Ș. Cluj; 
Metalurgistul Baia Mare — Minerul Baia 
Sprie. 

lă, Tănase — Lazăr, Bîtlan, Ciosescu, 
Surdan, Mițaru (I. Ioana — coresp.)

® In vederea meciului de la Bra
șov cu Steagul roșu, U.T.A. a susținut 
joi după-amiază un joc de antrena
ment cu durata de 120 minute, în com
pania a trei adversari. Vagonul Arad: 
(cat. C), Vagonul (juniori) și U.T.A. 
(juniori). Scor final general : 9—5 pen
tru U.T.A.. golurile fiind marcate de 
Floruț (3), Czako (2), Farcaș, Tîrlea, 
Axente și Golovescu (autogol). în. 
ce privește formația, antrenorii C. 
Braun și N. Dumitrescu nu s-au pro
nunțat încă. Sînt posibile modificări 
în linia de atac și reintrarea lui Cza
ko pe post de extremă stingă. (Șt. 
Iacob — coresp.)

• Și acum despre meciurile din Ca
pitală. în vederea jocului cu Petrolul, 
Rapid s-a antrenat joi în Ciulești în 
compania echipei bucureștene de cate
goria C, Flacăra roșie. Feroviarii au 
cîștigat cu 4—0 (1—0) prin punctele 
înscrise de Ionescu, Georgescu, Ozon, 
și Dinu, Apărarea feroviarilor n-a avut 
probleme grele de rezolvat, iar ata- 
cul a funcționat mai bine in repriza a 
doua cind a construit acțiuni simple 
și clare. A jucat formația ; Andrei 
(Todor) — C. Dan (Lupescu), Motroc, 
Greavu (Macri) — Jamaischi (Crăciun). 
Langa — Năsturescu (Kraus), Dumi- 
triu II (Ionescu), Ionescu (Ozon), Cră
ciun (Georgescu), Kraus (Codreanu). 
(G. N.)

• Petrolul a jucat joi la Cîmpina 
cu Poiana și a terminat la egalitate : 
0—0. Iată formația probabilă : Ionescu. 
— Pal, Fronea, Florea — Ivan, M. 
Marcel — Moldoveanu, Badea, Dri- 
dea I, D. Munteanu, Mocanu. (C. Vîr- 
joghie — coresp.).

• în vederea meciului cu Știința. 
Cluj, Progresul a lucrat pentru eli
minarea deficiențelor semnalate în» 
jocul de duminica trecută. Studenților 
le va fi opusă formația care a termi
nat la egalitate la Ploiești.

• Știința Cluj vrea să-și păstreze 
buna reputație de care se bucură în- 
fața publicului bucureștean și de a- 
ceea dr. M. Luca, antrenorul echipei, 
a dat toată atenția pregătirilor. Marcu. 
este însă accidentat și probabil că nu. 
va juca. în acest caz, locul lui va fi' 
luat de Georgescu. Forma,-: Moguț— 
Cromeli, Georgescu, Cîmpeanu — Po
pescu, Bîrsan — Ivansuc, Sabo, Suciu, 
Adam, Toma (V. Oaooveanu — coresp).

SERIA A XI-A
ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Rapid Tg. M«J 

reș — Soda Ocna Mureș; Faianța Sight- 
șoara — Mureșul Tg. Mureș; Ind. SIrmet 
C. Turzii — Chimica Tîrnăveni; Arieșul 
Turda — C.S.Ș. Tg. Mureș.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBHIE: C.S.Ș. Tg. 
Mureș —, Mureșul Tg. Mureș; Chimica Tir- 
năveni — Arieșul Turda; Faianța Sighișoa
ra — Rapid Tg. Mureș; Ind. Sirmei C. Tur
tii — Soda Ocna Mureș.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : Aiieșu» 
Turda — Ind Sirmei C. Turzii; Soda Ocna 
Mureș — Faianța Sighișoara; C.S.Ș. Tg. 
Mureș — Chimica. Tîrnăveni; Mureșul Tg. 
Mureș — Rapid Tg. Mureș.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE: Chimica 
Tirnâveni — Faianța Sighișoara; Rapid Tg. 
Mureș — Arieșul Turda; Soda Ocna Mureș
— Mureșul Tg. Mureș; Ind. Sirmei C. Tur
zii — C.S.Ș. Tg. Mureș.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : Arieșul 
Turda — Soda Ocna Mureș; Mureșul Tg. 
Mureș — Ind. Sirmei C. Turzii; Faianța 
Sighișoara — C.S.Ș. Tg. Mureș; Chimica 
Tîrnăveni — Rapid Tg. Mureș.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : C.S.Ș. 
Tg. Mureș — Rapid. Tg. Mureș; Soda Ocna 
Mureș — Chimica Tirnâveni; Mureșul Tg. 
Mureș — Arieșul Turda; Ind. Sirmei C. 
Turzii — Faianța Sighișoara.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Chimice 
Tîrnăveni — Mureșul Tg. Mureș; Arieșul 
Turda — Faianța Sighișoara; Rapid Tg. 
Mureș — Ind. Sirmei C. Turzii; C.S.Ș. Tg. 
Mureș — Soda Ocna Mureș.

SERIA A XII-A
ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Tractorul Bra

șov — Chimia Făgăraș; Gaz Metan Mediaș
— Metrom Brașov; C.S.M; Sibiu — Textila 
Sf. Gheorghe; Steagul roșu Brașov — A. S. 
Cugir.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : Steagul 
roșu Brașov — C.S.M. Sibiu; Chimia Făgă
raș — Textila SI. Gheorghe; A. S. Cugir — 
Gaz Metan Mediaș; Metrom Brașov — Trac
torul Brașov.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : Textili* 
SI. Gheorghe — A. E. Cugir; Tractorul Bra-' 
șov — C.S.M. Sibiu; Metrom Brașov — 
Steagul roșu Brașov; Gaz Metan Mediaș — 
Chimia Făgăraș.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Gaz Me
tan Mediaș — Tractorul Brașov; Steagul 
roșu Brașov — Textila St. Gheorghe: A. S. 
Cugir — Chimia Făgăraș; C.S.M. Sibiu — 
Metrom Brașov.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : Metrom 
Brașov — A. S. Cugir; Chimia Făgăraș — 
C.S.M. Sibiu; Textila Sf. Gheorghe — Gat i 
Metan Mediaș; Tractorul Brașov — Steagul! 
roșu Brașov.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : Textila . 
Sf. Gheorghe — Tractorul Brașov; Gaz Me- | 
tan Mediaș — Steagul roșu Brașov; Chl- ! 
mia Făgăraș — Metrom Brașov; A. S. Cu
gir — C.S.M. Sibiu.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Steagul 
roșu Brașov — Chimia Făgăraș; Metrom 
Brașov — Textila St. Gheorghe; C.S.M. Si
biu — Gaz Metan Mediaș; Tractorul Bra
șov — A. S. Cugir.



i.
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Echipele de urmărire juniori și seniori 
au stabilit noi recorduri ale R.P.B.

Spoctatorii care au lipsit de la reu
niunea de joi diipO-amiază din cadrul 
campionatelor Capitalei la juniori au ce 
regreta. Programul interesant, comple
tat cu întreceri de demifond, semifond 
și un turneu de viteză, a oferit multe 
puncte de atracție prietenilor credincioși

celași echipaj. De remarcat că și fon- 
diștii au mers sub 5 minute : 4:59,00.

Performanțele bune din reuniunea de 
joi au fost întregite și de vitezistul Dan 
Popovici, care în disputa eu P. Tacite a 
fost marcat cu 11,7 sec, la numai două 
zecimi de secundă dc recordul republi-

Schimb la trenă: D. Panaitescu ua conduce un tur echipa juniorilor de la Steaua, 
noua recordmană a tării

ai velodromului. Dar nu numai atît î Ei 
•u asistat la o pasionantă luptă a pis- 
tarzilor cu... propriile lor performanțe, 
fiind martorii unor valoroase recorduri.

Seria recordurilor a fost deschisă de 
juniorii clubului sportiv Steaua. In semi
finala probei de urmărire echipe (2000 
in). D. Panaitescu, M. Gogimap, " 
Ra<lu și P. Soare au înregistrat, 
compania formației C.P.B.., 2:31,2, ceea 
Ce reprezintă un nou record al R.P.R. 
(v,r. 2:31,9). Dar, joi tinerii pistarzi 
de la Steaua au fost puși pe fapte mari, 
tiu finala probei unde au avut ca ad
versari pe juniorii de la Olimpia, ei și-au 
doborît propriu] record : 2:30,4. Clasa- 
mont : 1. Steaua 2:30,4 ; 2. Olimpia 
2:31.3; 3. C.P.B. 2:35,5; 4. Dinamo 
2:39.9.

Spre satisfacția generală, în meciul 
pistarei—fondiști, seniorii au mers pe... 
•urmele colegilor lor mai mici. In pro
ba de urinările cu echipa fondiștilor al
cătuită din C. Dumitrescu, I. Stoica, I. 
I. Ardeleanu și G. Moieeanu, pis-tarzii 
V. Burlacu, S. Duță, V. Voloșin și 6. 
Tudose au fost cronometrați la eapătul 
celor 4000 ni cu 4:47,6, performanță care 
întrece ou 2,2 sec. vechiul record al 
țării stabilit la 19.VH.I963 tot de •-

D. 
în

„Cupa P.T.T."
Ajunsă la cea de a X-a ediție, „Cupa 

P.T.T.“ reunește mîine pe cei mai buni 
fondiști din Capitală. In program fi
gurează probe pentru toate catego
riile de alergători. întrecerile se des
fășoară pe șoseaua București-Pitești. 
Startul festiv se va da la ora 8,30 din 
fața Palatului Telefoanelor, din Calea 
Victoriei, iar o oră mai tirziu «c va 
da, de la km 8, plecarea cronometrată 
in prima probă.

sie gazdă învingătoare în restantele de joi
Intilniri atractive in etapa de mîine a campionatelor

©an. Comportarea a-scendentă a tînăru- 
lui nostru vitezfet ne îndreptățește să 
sperăm că în curind el va depăși re
cordul. Clasament: 1. D. Popovici 3 v; 
2. P. Tache 2 v; 3. V. Burlacu 1 v; 
4. S. Duță 0 v. Cu viu interes au fost 
așteptate întrecerile de demifond desfă
șurate pe un interval de 15 minute. Din 
nou cuplul Șt. Ploieșteanu. — M. Maxim 
a învins, realizîiul același rezultai ca în 
concursul de marți: 15,200 km (60,800 
km/h), urmat 
la 420 m, I.
500 m și N. 
la 850 m.

Finala probei de urmărire 
juniori (2000 m), restantă 
nea anterioară, a fost câștigată de D. 
Panaitescu cu 2:40,4 față de 2:41,5 cit a 
Înregistrat adversarul său C. Ivan iar 
cursa cu adițiune de puncte a revenit 
lui G. Moieeanu cu 16 p. întrecerile con
tinuă azi de la ora 16.

de V. Oprea—S. Ariton 
Gociman—N.
Voinescu—C.

Gri got e Ia 
Dumitrescu

individuală 
din reuniu-

TR. IOANITESCU

Meciuri interesante, în majoritate echilibrate — iată ce programează 
etapa a IlI-a a oampionatelor republicane de handbal în 7. Dintre ele sub
liniem întâlnirile masculine de la București (Rapid— Dinamo București). 
Bacău (Dinamo — Rafinăria Teleajen) și Sighișoara (Voința — Știința Tg. 
Mureș), precum și cele feminine de la Ploiești (S.S.E. — Progresul), Bucu
rești (Vestitorul — S.S.E. Petroșeni) și 
Banat-ul). Iată celelalte partide :

MASCULIN — SERIA I.: C.S.M.S.
Știința Galați ; SERIA A II-A : Știința 
metal Timișoara — Știința Timișoara ;

FEMININ — SERIA I : Rapid București — Faianța Sighișoara, Rulmen
tul Brașov — Știința București, Tractorul Brașov — Confecția București ; 
SERIA A II-A : C.S.M. Sibiu — Știința Cluj. întâlnirea Mureșul 
Timișoara a fost amânată la 26 septembrie.

scrie în această repriză încă 8 goluri 
handbalistele de la Confecția, mull 
prea lente in acțiuni și fără precizii 
în aruncările la poartă (de cele ma 
multe ori au tras în momente contra

Timișoara (Constructorul — C.S.S.

Iași — Tractorul Brașov, Steaua — 
Petroșeni — C.S.M. Reșița, Tehno-

AMĂNUNTE DIN JOCURILE DE JOI

Joi s-au disputat mai multe partide 
aminate din primele două etape ale 
campionatelor.

MASCULIN, SERIA I
C.S.M.S. IAȘI—ȘTIINȚA GALAȚI 

15—9 (4—3)
Clasamentul

Clasamental 
Tg. Mureș 
Slghiș.
Sibiu 
Petr.

Știința

indicate), nu mai reușesc nici un gol 
A condus eu competență P. Tîrct 
(Buc).

Clasamentul
1. Rapid B»c.
2. Știința Buc.
3. Rulmentul Bv.
4. Faianța Slghiș.
5. --S. S.S.E. Ploiești
5__ 6. Tractorul Bv.
7. Conlocpa Buc.
9. Progresul Buc.

2200 34:14 
2 2 0 0 22: S 
2101 19:18 
2101 13:13 
2101 14:19
2101 12:17 
2002 11:24 
2002 13:20

SERI/v A II-A

2 2 0 0
2 2 0 0
2 10 1
2 10 1
2 0 11
2 8 11
IDA 1
14 4 1

4
4
2
2
1
1
0
0

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
a. C.S.M.S.
4. Tractorul Bv.
5. Rapid 
e. Bal. Teleajen 
7. Dinamo Bacâu 
». Știința Galați

SERIA
ȘTIINȚA PETROȘENI—ȘTIINȚA

TIMIȘOARA 26—20 (12—8). Joc spec
taculos și de bună factură tehnică. A- 
vînd în Gruia un bun realizator gaz
dele au avut inițiativa în permanență 
cîștigînd pe merit. Au înscris : Gruia 
11, Keul 4, C. Drig 3, H. Drîg 5, 
Mălușelu 2, Perini 1 de la Știința Pe- 
troșeni și Cristian 6, Nies 4. Albert 

i 2, Jude 3, Oțoiu 3, Bînda 2 de la 
Știința Timișoara. A condus corect 
V. Sidea (Buc.) (Șt. Bălei—coresp.)

2
2
1
1
1
1 
0 
o

o o 
o 
o

45:28 
39:27 
28:24 
37:36 
21:21

0
0
1
1

0 1 
0 1 26:26 
0 2 29:50 
0 2 0:12

4
4
2
2
2
2
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2

SERIA I
BUCUREȘTI—CONFEC-

1. știința
2. Voința
3. Voința
4. Știința 
S-—4. Tehnomeiat Tta.
5. —B- Știința T.im.
7. C.S.M. Reșița 
B. Dinamo Bv.

FEMININ -
ȘTIINȚA

TIA BUCUREȘTI 12—2 (4—2). După 
cum începuse partida se părea că vom 
asista la o luptă echilibrată, mai ales 
că jucătoarele de la Confecția se apă
rau cu multă dîrzenie, nepermițînd ad
versarelor să acționeze în voie. După 
10 minute de joc scorul era egal : 
1—1, iar pînă la pauză Știința nu reu
șise să-și creeze decît un avantaj de 
două goluri. După reluare însă, hand
balistele Științei se impun printr-o se
rie de contraatacuri fulgerătoare (care 
găsesc descoperită cu regularitate a- 
părarea Confecției), ca și printr-o suită 
de acțiuni poziționale bine concepute, 
care le-au permis să marcheze de Ia 
distanță. Și în timp ce Știința mai în-

ȘTBNT-A TIMIȘOARA—BANATU1 
TIMIȘOARA 9—7 (3—2). Derbiul timi 
șorean a prilejuit un joc interesam 
Știința însă, a resimțit oboseala celo 
9 meciuri disputate în 9 zile (categc 
ria A și campionatul universitar). Bt 
natul în schimb, a practicat un joc d 
calitate, spectaculos. Punctele au foi 
înscrise de : Gheorghiță 3, Oțoiu 
Nemeț 2, Bain și Neurohr, respecți 
Moșu 2, Secheli 2, Ciosescu, Kaspa 
și Egri —Kiș. (Al. Gross, coresp. reg

MUREȘUL TG. MUREȘ—ȘTIINȚ 
CLUJ 13—10 (8—3). Cu un atac ! 
mare vervă, mureșencele au luat t 
avantaj consistent încă din prima r> 
priză. După pauză, handbalistele < 
la Știința au aplicat un marcaj stri 
la principalele realizatoare ale Mur 
șului, reușind astfel să mai redm 
din handicap. Meciul a fost plin i 
neregularități, arbitrul C. Căpățîi 
din Buzău (care a condus în gener 
bine) fiind nevoit să acorde nu m 

metipuțin de 6 lovituri de la 7 
(I. Urcan-coresp.)

Clasamentul

g&MnnaiHat
1. C.S.M. Sibiu 2 2 0 0
2. Știința Tlm. 2 Z i 0
3. Construct. Tim. 1 1 0 0
4. Mureșul Tg. Mureș 2 10 1
5. Banatul 2 10 1
6. Știința Clu| 10 0 1
7. S.SX. Pelr. 2 0 0 2
B. Vestitorul Buc. 2 0 0 2

22: S 
24:13 
10: 3 
19:18 
1S:1S
10:13
9:18
9:29

Activitatea competițională in tară
mal multe orașe din țară s-auTn

desfășurat de curînd întrecerile fazei 
interregionale a campionatului coope
rației meșteșugărești. Iată câteva a- 
mănunte :
• Pe arena din Cluj și-au disputat

întâietatea selecționata locală și re
prezentanta regiunii Maramureș. La 
capătul unor întreceri dominate ca
tegoric de popicarii clujeni, aceștia 
au obținui victoria cu scorul de 4360— 
4513 p d. ~ "
• Timp de două zile s-au întrecut 

pe arena asociației sportive Voința

(S. Vasile-coresp. reg).

din Tg. Mureș selecționatele regiuni
lor Mureș-Autonomă Maghiară și 
Bacău. S-a jucat la proba clasică de 
200 bile mixte, victoria revenind 
sportivilor din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară cu 4641—4237 p. d. 
(loan Păuș-coresp.).
• Reprezentanta regiunii Ploiești, 

Voința, s-a întllnit eu echipei feminină 
Voința din Craiova, campioana re
giunii Oltenia. Jucătoarele ploieștene 
au reușit să obțină victoria cu scorul 
de 2241'—2045 p. d. De la învingătoare 
cel mai bun rezultat l-a înregistrat 
Ana Nedelescu (400 p. d.) (Gh. Apos- 
tolescu și Jon I. Ion — coresp.).

De la I. E. B.S.
Pentru întîlnirea de box dintre eehipel 
STEAUA BUCUREȘTI—DINAMO BUCI 

REȘTI
contînd pentru finala campionatului 
publican pe -echipe ce se va desfăș 
pe stadionul Republicii (peluza I) s 
bâta .21 septembrie a.c. orele 19,30 — 
letele se găsesc de vînzare la casele 
str. Ion Vkiu, Pronosport calea Viate 
nr. 2, Agenția C.C.A. b-dul 6 Martie, 1 
dio.anele Dinamo fi Republicii.

★
Pentru meciurile de fotbal dintre echipe 
PROGRESUL BUCUREȘTI—ȘTIINȚA CLUJ 

RAPID BUCUREȘTI—PETROLUL PLOIEȘ' 
cp re vor avea loc pe stadionul ,,23 ,Augy 
duminică 22 septembrie a.c. orele 14,țî 
respectiv 16,00 — biletele se găsesa 
vînzare la casele de bilete din sW. 
Vidu, Pronosport «alea Victoriei nr. 2, 
genția C.C.A. b-dul 6 Martie, stadioai 
,,23 August' Republicii, Dinamo fi GiuL

Etapa a doua a campionatului Capitalei
Mîine, cu începere de la ora 9, pe 

poligonul Tunari, se desfășoară între
cerile din cadrul campionatului indivi
dual al Capitalei, etapa a doua. Acest 
concurs la care participă toți fruntașii 
tirului bucureștean, inclusiv trăgătorii 
din lotul olimpic, are drept scop obți
nerea normelor olimpice și a haremurilor 
fixate de regulament pentru a putea lua 
parte la campionatele republicane.

Iată programul întrecerilor: duminică 
22 septembrie ora 9: armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat, seniori, iar 
de la ora 11,45 aceeași probă pentru 
senioare. Luni 23 septembrie de la ora 
9 : armă liberă calibru redus3x30 focuri 
senioare, iar de la ora 14 pistol preci
zie. Mărfi 24 septembrie de la ora 9: 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri, 
seniori și pistol viteză. Miercuri 25 sep
tembrie de la ora 9: pistol calibru mare.

EXCURSIONIȘTI!
O băutură răcoritoare și o gustare reconfortantă găsiți la toat 

unitățile de alimentație publică ale cooperației de consum din locc 
litățile balneo-climaterice și de pe traseele turistice din regiune 
Ploiești.

VIZITAȚI
Restaurantele și bufetele din localitățile : COMARNIC, TELEGA 

BREAZA, SLÂNIC, CHEIA, M1NECIU, VĂLENII DE MUNTE, VULCANI 
BĂI, MORENI, SĂRATA MONTEORU, SIRtU-BĂI, MIZIL, VALE 
CĂLUGĂREASCĂ.

La magazinele specializate și universale se găsesc de vîftzar 
articole de sport și artizanat, cărți poștale ilustrate etc.

Mîine, concurs special PRONOSPORT
Azi, ultima zi pentru depunerea buletinelor!

• După cum se știe, mîine 22 septem
brie avem primul concurs Pronosport 
al sezonului fotbalistic. Se acordă în 
afara cîștigurilor obișnuite în bani im
portante premii suplimentare în obiec
te. acordate GRATUIT din fond special.

Iată lista acestor premii oferite supli
mentar :

1 AUTOTURISM „SKODA OCTAVIA” ;
1 complex muzical „Tesla-Viola" (mag
netofon mobil, radio și pickup) ; 2 mo
tociclete „C.Z.” 175 cmc ; 1 televizor
„Rubin 102” ; 1 magnetofon „Tesla" ; 2 
frigidere ș^Fram*’ ; 2 mașini de cusut 
„Ileana" ; 1 aparat radio „Darcl6e” eu 
pickup ; 1 aparat radio „Oberon” ; 1 a- 
parat radio „Simfonia” ; 1 ceasornic de 
mină „Tellus" ; 2 mașini aragaz „Someș”;
2 magne-tofoape „Start” cu tranzistori ;
3 aparate radio „Bueurești-500” ; 10 bi
ciclete „Elegant" ; 10 biciclete „Carpați” 
7/8 : 1 ceasornic de m’ îă „Teban-a” ; 1 
ceasornic de mînă „Solida” ; 1 ceasor
nic de mînă „Le joux" ; 1 ceasornic de 
mînă „Hiltex” ; 1 ceasornic de mînă .„Ci- 
mer” ; 10 aparate foto „Orizont" ; 5 cea
sornice de mînă „Polet” cu calendograf ; 
5 ceasornice de mînă „Rodina" ; 10 cea
sornice deșteptătoare „U.M.F.” ;

cele 12 meciuri care-1 alcătuiesc, în
soțite de pronosticurile indicate în „Pro
gramul Loto-Pronosport” :

1. Rapid—Petrolul : 1, 2
2. Siderurgistul—Steaua : 2. 1
3. Farul—Știința Timișoara : 1
4. Crișul—C.S.M.S. Iași : x, 2
5. Jiul—Minerul Lupeni: 1, x
6. Industria Sîrmei—Arieșul : 1
7. Flacăra—Poiana ; 1
8. A.S. Cugir—C.S.M. Sibiu : X, 1
9. Lanerpșsi—Internationale : x, 1

10. Modena—Juventus : 2, x
.1,1. Roma—Sampdoria : 1
12. Torino—Bologna : 1, 2

• Dar concursul special beneficiază 
Si de un program în consecință. Iată

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4310

• Anunțăm participanții la acest con
curs special că TRAGEREA DIN URNA 
a premiilor suplimentare în obiecte va 
avea loc MÎINE, 22 septembrie a.c. ora 
18. în grădina din Calea Victoriei nr. 117.

® Reamintim că. în urma unor modi
ficări aduse regulamentelor de joc, la 
concursurile Pronosport, concursurile 
Pronoexpnes și tragerile Loto Central, 
s-a ridicat plafonul sumei care poate fi 
obținută de un premiu, de la 50.000 lei 
la 100.000 lei.

De asemenea sumele rămase nedistri
buite la vreuna din categorii se repor
tează la concursul sau tragerea urmă
toare. pentru categoria respectivă.

@ Și acum, faceți cunoștință din timp, 
cu programul concursului Pronosport da 
săptămîna viitoare (nr. 39 din 29 septem
brie a.c.) :

1. R.P. Bulgaria—Franța (Cupa Europei)
2. Farul—Rapid (cat. A)
3. Petrolul—Steagul roșu (cat A)
4. U.T.A.—Progresul (cat. A)
5. Poiana Cîmpina—Din.Bacău (cat.’ B)
6. Gaz Metan Mediaș—Minerul B.M (B)
7. CSM Cluj—CSM Reșița (cat B)
8. Știința Galați—Știința Craiova (cât.B)
9. Atalanta—Roma (camp, italian)

10. Bologna—Fiorentina (camp, italian)
11. Sampdoria—Juventus (camp italian)
12. Torino—Milan (camp.’ italian)

PREMIILE
Concursului Pronosport nr. 37 etapa din 

15 septembrie 1963

Categoria I : 12 variante a 9.483 lei fie
care ; Categoria a Il-a : 443,2 variante a 
160 lei fiecare ; Categoria a III-a : 4.198,3 
variante a 25 lei fiecare. In fondul de pre
mii este inclus și reportul de 54.692 lei la 
categoria I.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-cențral din ziua de 20 
septembrie a.c. au fost extrase din urna 
următoarele numere :

€2 43 49 53 37 63 47 16 10 *46
Extragerea suplimentară :

79 28 80
Fond de premii : 691.174 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosporț

^annatâ crap
/hrmaiâip/aifca



După apariția cărții 
„Eu sînt Fele" un ziaiist 
sud-american, F. Hack, a 
scris o altă carte Intitu
lată „Acesta e Pele".

In rîndurile de mțai jos 
reproducem un interviu 
fulger cu Pele publicat 
în această carte :

— Cine vă este cel mai bun prieten 2
— întreaga Brazilie șl 

tatăl meu.
— Ați știut din caput lo

cului că accidentul suferit 
la campionatul mondial din 
Chile este grav ?

— Un fotbalist este prin 
natura sa optimist. Nici nu 
m-am gîndlt In momentul 
accidentării că nu voi pu
tea juca în continuare în 
acel campionat.

— Ați avut multe acci
dente în cariera dv. ?

— Numai cele obișnuite 
pe care le poate avea un 
fotbalist. Excepție face Jac- 
cțăentui suferit în Chile.

— V-ați gîndlt vreodată 
că un accident mai grav vă 
va determina să abando
nați fotbalul 1

— Cînd nu e foc n-țarc 
nici un rost să telefonezi 
Ia pompieri...

— Ce faceți duminică, 
după meci?

— Mă gîndesc la ceea ce 
trebuia să mai fac pe te
ren. îmi analizez jocul 
șl-ml propun să joc cu alt 
prilej mai bine.

— Credeți că peste o sută 
de ani se Va mai juca fot
bal ?

— Fotbalul nu va dispare 
nicicînd. Ba mai mult, cred 
că pînă atunci se va juca 
și pe alte planete...

— De ce ați refuzat atî- 
tea oferte tentante ?

— De ce 7 Pentru că tot 
ce am realizat pînă acum 
datorez fotbalului brazi
lian. Dlntr-un sărac văc- 
șuitor de ghete am ajuns 
fotbalistul Pele. Iubesc 
Brazilia șl fotbalul ei.

— Citiți mult ?
— Da, în special în can

tonamente.
— Care vă este sportul 

preferat, bineînțeles, in 
oftară de fotbal 2

— înotul.

UMOR

S-a convins
personal

în fața unui tribunal 
din orașul brazilian fante- 
iras (statul Sao Paulo) 
s-a judecat un proces cu 
totul ieșit din comun. Ju- 
căloarea de tenis Ines Gon- 
tardo s-a enervat cînd a 
pierdut partida cu Anna 
Roquas și a aplicat o lovi
tură cu racheta in... capul 
arbitrului. După părerea 
senorei Ines, arbitrul nu 
a fost imparțial și a apre
ciat drept bune două min
gi ale adversarei ei care 
au depășit limitele terenu
lui. Rezultatul ? 0 plin- 
gere la tribunal pentru 
„rănire corporală*.

In instanță, Ines a avut 
însă noroc. Reclamantul nu 
a putut prezenta nici o 
dovadă a unei răniri cor
porale.

— In afară de asta, a 
spus judecătorul, o lovi
tură cu o rachetă de tenis 
nu produce durere. „M-am 
putut convinge personal de 
acest lucru — a continuat 
judecătorul — în mijlocul 
hohotelor de rîs ale celor 
prezenți în sală. Soția mea 
este tot jucătoare de te
nis și, la începutul căsni
ciei noastre, cînd m-am 
împotrivit să mai practice 
acest sport, mi-a aplicat 
două lovituri zdravene cu 
racheta in cap".

— Cîți oameni vă invi
diază în lume ?

— Sînt eu de invidiat 7 
De ce 7 Pentru că am 
bani 7 Fericirea mea nu 
constă în bani !

— Cîte ore pe zi vă an
trenați ?

— Profesiunea noastră 
cere o muncă intensă la 
fel ca oricare altă mese
rie. Din acest motiv șl fot
balul cere opt ore de 
muncă. Asta nu înseamnă 
că stau atîtea ore pe teren. 
Dfar nu uit nlcieînd, în o- 
rice împrejurare, că sînt 
în primul tind sportiv.

DIN FISA BIOGRA
FICĂ A LUI PELE
NUMELE COMPLET : Ed

son Arant.s do Na.ct- 
mento.

DATA NAȘTERII : 21 
octombrie 1940.

LOCALITATEA : Tros
Coracoes, Stats Miners 
Gerais.

înălțimea r 1,71 m. 
Greutatea : 73 kg. 
PASIUNI DEOSEBITE > 

Cărți bune de cillt, fil
me, muzică ușoară șl 
plimbările cu barca cu 
motor. Nu iumeazâ. nu 
consumă alcool șl doar- 
me mult.

POSTUL IDEAL IN E- 
CHIPA : Inter și centru.

— Cîte goluri ați înscrisa
— Eu sînt fotbalist și 

nu... contabil.
— Cîte ocazii de gol ați 

ratat pînă acum ?
— Orice fotbalist ține 

minte aproximativ primele 
100 de coazil ratate. Eu 
am trecut de mult de a- 
ceastă cifră...

— Există noroc în jocul de fotbal ?
— După mine, da. Dar 

nu poți cîștiga la infinit 
cu norocul. Cu buna pre
gătire, da.

— Cîte „bare" și cîte lo
vituri de la 11 metri v-'au 
rămas in minte ?

— Nu vă pot răspunde 
decît printr-o contra în
trebare : Cîte articole ați 
scris în cariera dv. de zia
rist 7

— Cît alergați pe 100 m ?
— între 10,8 și 11,2.
— Ați vrea să deveniți 

'antrenor ?
— Da. Dar cît mai tîr- 

ziu...

Știați
...unul din seturile ce 

s-au jucat în cadrul me
ciului de dublu Anglia- 
Suedia, în finala zonei 
europene a Cupei Davis, 
s-a încheiat cu scorul de 
22—20 și a durat... 95 de 
minute ? Acest set-mara- 
ton a fost susținut de pe
rechea engleză Mike 
Sangster-Bobby Wilson și 
d-e cuplul suedez Jan 
Schmidt-Erik Lundquist.

...maestrul emerit al

LE

— Cu ce trageți mai bi
ne : cu stîngul sau cu dreptul ?

— Cu stîngul.
— Ați vrea să jucațl portar ?
— Cu multă plăcere. De 

altfel, la C.M din Chile 
am fost pe lista portarilor 
de rezervă.

— Dacă portarul apără 
un penalti considerați că 
el a fost prost tras ?

— De multe ori da, dar 
nu întotdeauna. Un portar 
de clasă studiază întot
deauna caracteristicile ju
cătorilor adverși. Dacă 
portarul își cunoaște bine 
(adversarul care execută 
penaltiul, golul poate li 
evitat.

— Există multe capitole 
în regulamentul de fotbal?

— Dimpotrivă. Sînt de 
părere că sînt prea puține. 
Mă refer la introducerea 
unui pasaj ce privește pre
gătirea șl selecționBrea ju
cătorilor. Sînt mulți așa- 
ziși fotbaliști care n-au ce 
căuta pe terenul de fotbal.

— Există posturi „cheie" 
în jocul de fotbal ?

— Nu. 11 jucători bine 
pregătiți trebuie să for
meze un tot unitar. O E- 
CHIPA.

Varietăți din handbalul romînesc
• Pînă în prezent, echi

pa masculină de handbal 
în 7 a R. P. Roniînc a sus
ținut 39 de meciuri inter- 
țări, dintre care a cîștigat 
22, a terminat la egalitate 
3 și a pierdut 14. Handba- 
liștii romîni au înscris în 
aceste j'ocuri 576 goluri 
și au primit 496.

• Echipa feminină de 
handbal în 7 a țării a 
susținut pînă în prezent 
27 de partide internaționa
le, dintre care a cîștigat 
18, a pierdut 7 și două 
le-a terminat la egalitate. 
Jucătoarele noastre au 
marcat 210 goluri și au 
primit 151.

• Handbalistul cu cele 
mai multe meciuri inter
naționale din echipa noas
tră reprezentativă este 
Mihai Redl (46). El a de-

că...
sportului ia lupte D. Pir- 
vulescu a fost un bun 
fotbalist și boxer și a 
jucat multă vreme tenis ? 
Adevărata vocație Și-a 
găsit-o abia în anul 1949 
cînd a început să practice 
luptele. în acest sport el 
deține un record puțin o- 
bișnuit. De 14 ani D. Pîr- 
vulescu luptă numai în 
cadrul categoriei 52 kg. 
Este o performanță destul 
de rară.

Păreri despre 
cultura fizică
"„Exercițiile fizice au re

dat de mii și mii de ori 
sănătatea celor bolnavi1'.

(GALEN)
★

„Vreau ca prin Interme
diul gimnasticii să-mi echi
librez întreg organismul".

(SOCRATE)
★

„Gimnastica este partea 
tămăduitoare a medicinei",

(PLATON)
★

„Mișcările fizice sînt că
mările vie ții*.

(PLUTARCH)
★

„Pentru prelungirea vie
ții, omul are nevide de 
gimnastică chibzuită, aer 
proaspăt și plimbări".

(HIPPOCRAT)
★

„înotul mi-a procurat 
încă din copilărie o bucu
rie deosebită. îmi încarc 
și îmi întăresc scoarța ce
rebrală pornind de la sec
toarele inferioare".

(I. P. PAVLOV)
★

„Noi, materialiștil, stn- 
tem oamenii optimismului 
deplin, sîntem oamenii să
nătății și de aceea recu
noaștem importanța uriașă 
a culturii fizice".

(A. LUNAGEARSKI)

Miniaturi fotbalistice
• Antrenorul echipei 

Juventus, Amarai, a decla
rat presei: „Meciul din
tre Anglia și Restul Lumii 
este un nonsens. Cum 
vreți dv. — spunea el 
ziariștilor— ca în cîteva 
zile să se formeze o echi
pă din fotbaliști care sînt 
obișnuiți să joace în siste
mul 4—2—4, W.M. sau 
„lacăt" ?

• Ca și în Anglia, și 
în R. F. Germană toate 
jocurile de fotbal din cam 
pionat se vor disputa sîm- 
bătă dupâ-amiază sau în 
nocturnă.

• Echipa Lille a hotă- 
rît recent să-și numerote- 

butat la 27 februarie 
1958, la Magdeburg, în 
partida cu reprezentativa 
R. P. Ungare (16—16) din 
cadrul campionatului mon
dial.

• Josefina Ștefănescu 
deține recordul selecționă
rilor în echipa feminină 
a țării noastre (43). Pri
mul ei meci internațional : 
26 iunie 1955, cu R. P. 
Polonă (6—1) la Bra
șov.

„MICROBISTUL" LA MEDIC

— Cine e în iii ?
...Cum cine?! Siderurgistul!

Desen de Fred Ghenădescu

Gata pentru „semnalul de incepere"
Și arbitrajul își are re

cordurile sale. Micuțul 
elev bucureștean LAU- 
RENȚIU ȘAGUNA pare 
să dețină unul, și încă 
mondial. Este puțin pro
babil ca pe vreun teren 
de handbal din lume să 
apară un „cavaler al 
fluierului" căruia i-ar 
sta bine, poate... jocul 
cu cercul.

Și eă știți că purtăto
rul cravatei roșii din fo
tografie are un fluier 
foarte autoritar. La su
netul lui se opresc chiar 
și emeriții maeștri ai 
sportului. Fiindcă elevul

IN PATRU RINDURI
In prima repriză a me
ciului cu C.S.M.S. Datcu 
n-a primit nici un șut

Săturat doar cu privitul. 
Spuse către Popa-ncet : 
— Pin'se fluieră sfîrșttul
Mă reped... să văd -Babette".

ze jucătorii după sistemul 
său de joc practicat, adi
că: 4—2—4.

• F. C. Lourdais, de 
mai multe ori campioană 
a Franței la rugbi, a he- 
tărit să pună bazele unei 
secții de fotbal, care va 
îngloba trei echipe. Clubul 
respectiv a numit ca antre
nor al secției — nou înfi
ințată — pe vechiul fot
balist internațional G 
Geyer.

• Munoz, antrenorul 
echipei „Real" a declarat 
presei: „Di Stefano con
tinuă să fie omul de bază 
al echipei. Aceasta pentru 
jocul său, pentru autorita
tea sa“.

• In 1965 echipa națio
nală a Mexicului ca face 
un mare turneu In Euro
pa și în Africa. Cu acest 
prilej prima reprezentativă 
a Mexicului va intilni e- 
chipele R. P. Ungare, Aus
triei, R. F. Germane, Spa
niei, Marocului și Turciei

• Djalma Santos, funda
șul dreapta brazilian, de 
aproape 90 de ori selec
ționat în echipa națională, 
a hotărît să-și încerce șan
sele ca antrenor în Mexic.

• La jumătatea lunii 
ianuarie a anului viitor o 
echipă de fotbal australia- 

Laurențiu Șaguna este 
un arbitru în... toată re
gula și a și condus cî
teva meciuri amicale. 
Ochiului său agil nu-i 
scapă nici pașii în plus 
și, cu atît mai puțin, o 
greșală la semicerc. Iar 
profesorul său, C. Căpă- 
țînă, care l-a inițiat în 
tainele „fotbalului jucat 
cu mîna“, se mîndrește 
cu un elev foarte silitor.

Atențiune, handbaliștiț 
Jucați cu grijă. Chiar 
dacă Laurențiu Șaguna 
nu are regulamentul în 
mină, îl știe pe dina
fară...

60.000 de studenți an 
participat la campiona
tele republicane univer
sitare.

Poți spune pe dreptate 
Văzîndu-le efortul 
Că-n universitate 
E promovat șl... sportul.

V. D. POPA 

nă va juca mai multe me
ciuri în Anglia, Elveția, 
Italia, R. F. Germană, A- 
ustria. In aceeași perioadă 
australienilor le va fi în
toarsă vizita de către o 
selecționată națională a 
Perului, de Manchester 
U nited și de Dinamo Mos 
cota

• La Juventus a fost 
angajat un nou centru îna
intaș care se numește.., 
Milan !!

„gobocul"
Vecinul meu, de-o

săptămînâ, 
Cu mingea nu-i la 

căpălîi; 
L-a luat mămica lui de 

mină 
Și l-a înscris în clasa-ntîi

Cu șapca pusă pe o parte 
Și aere de licean 
Se socotește om cu... 

carte 
(Fiindcă o are în 

ghiozdan 1)

Nu știe încă alfabetul 
Insă se spune, evident, 
Că îl deprinde cu încetul 
Deci e la... litere, student

In geantă, lingă călimară 
Ca să-l arate tuturor. 
Și-a pregătit de astă-vari 
Brevetul de înotător.

Pe fotbaliștii toți ti știe 
Și de curînd a remarcat 
Că „o" cu grijă dacă scrie. 
Cu-o minge e asemănat.

Și ca sportiv nevoie mare 
Învățătoarei i-a promis 
— Și sînt convins că e în 

stare — 
Că premiu-ntîi îl ia precis.

Așa că mingea-i pusă-n 
ladă

Și zilnic foarte îndirjit 
Începe fără nici-o sfadă 
Antrenament la... socotit.

★
II înțeleg, cred, foarte 

bine
Pe puștiul ăsta drăgălaș, 
La carte „fotbalistul" 

line
Să fie tot... înaintaș !

1. CHIVU

Poșta magazin
ILIE FRUNZA șl DUMITRU 

LAMBRACHE, TG. MUREȘ. — 
1) Iolanda Balaș împlineș
te . 27 de ani la 12 decem
brie. Ea este născută la Ti
mișoara. — 2) Cazacu nu 
mai iace parte din lotul e- 
chipei Metalul Tîrgoviște. El 
joacă acum la Unirea Rîm- 
nicu Vîlcea.

ION HERTA, MORENT. — 
Ilie Greavu, fundașul dreap
ta și... stînga al Rapidului, 
este originar din Sibiu. La 
19 iulie a împlinit 26 de ani. 
A jucat pînă acum de 2 ori 
în echipa națională.

LUCIAN IOVAN, HUNE
DOARA. — 1) „Un jucător
înaintează cu mingea spre 
poarta adversă. In timpul

acesta un coechipier intră 
în ofsaid. Dar primul jucă
tor continuă să înainteze și, 
în cele din urmă, trage 
direct la poartă, mareînd. 
Este gol Da, cu condi
ția însă ca coechipierul cu 
pricina să nu se fi aflat în 
imediata apropiere a porții, 
influențînd astfel prin pozi
ția sa pe portar. — 2). Dacă 
sînt cazuri speciale cînd 
un gol marcat cu mina este 
valabil ? Cînd nu vede ar
bitrul 1 Un alt caz este a- 
cela cînd un gol a fost în
scris ~ cu mîna de către un 
apărător, în propria poartă.

ION IVICIU, ARAD. — Re
ținem două strofe din „Scri
soarea' pe care o adresați 
U.T.A.-ei, în numele supor
terilor ei :

La meci, în grele situații 
Sîntem alăturea de voi
Șl orice gol e o săgeată 
Ce ne lovește-ntîi pe noi
V-am da din sufletele 

noastre 
Putere peste cea avută

Și-am pune Inimile piedici. 
Să lie U.T.A.-ne-ntrecută 1
Ne-a plăcut Imaginea 

„Și-am pune Inimile piedici*'. 
Să știți însă că dacă U.T.A. 
contează numai pe asta, nu 
scapă de retrogradare 1

PAYER HELMUT, COMUNA 
TOPLET—BIRZA. — 1) Nu a- 
avem astfel de evidențe. Ne 
aducem însă aminte că, 
în urmă cu ani, un meci de 
handbal în 11 între Dinamo

București și Steaua s-a în
cheiat cu scorul puțin obiș
nuit în acest sport de... 1—0. 
— 2) Acum 6—7 ani,
un atlet spaniol, folosind 
pirueta ca la aruncarea dis
cului, a realizat aruncări 
cu sulița de peste 100 de 
metri. Acest stil a fost con
siderat însă neregulamen
tar.

TIBERIU ABRAHAM, CO
MUNA SEINI. — Romînia s-a 
întîlnit o singură dată cu 
Elveția, în 1933, în cadrul 
meciurilor de calificare pen
tru turneul final al campio
natului mondial de fotbal 
din Italia. Meciul a avut loc 
la Berna și s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 
2—2. Invingînd apoi Iugos
lavia cu 2—1, am obținut 
calificarea, în turneul final 
fiind întrecuți apoi „la mare 
luptă', cu 2—1, de către 
Cehoslovacia, care avea 
să ajungă în finală.

NICOLAE BOLDEANU, BRĂ
ILA. — Să vă răspundem 
prin scrisoare ? De acord. 
Ați~ uitat însă un singur 
amănunt : să ne dați adresa 
dv. Scrieți-ne din nou. Fiți 
atent însă de data aceas
ta să nu uitați adresa noas
tră 1

VASILE HINCU, COMUNA 
SIVITA. — La ce echipe de 
categoria A a jucat Guță 
Tănase, actualul antrenor al 
echipei Siderurgistul Galați ? 
La... multe 1 Vă spun cîtevai 
la Jiul Petroșani, la Derma- 
gant Tg. Mureș, la Mediaș 
cînd a avut echipă în ca
tegoria A. Restul să vi le 
spună el (dacă își mai adu
ce aminte 1). A fost un ju
cător tehnic. Să sperăm că 
va face treabă la Siderur
gistul. începutul, în orice 
caz, e bun 1

ION POSTAȘU 
Desene de N. CLADDIU



99 DINAMOVIADÂ" DE TIR A LUAT SFÎRȘIT
VARȘOVIA 20 (prin telefon). întrecerile 

din cadrul „Dinamoviadei’ au~ luat slîrșit. In 
majoritatea probelor învingători au ieșit 
trăgătorii sovietici. Concurenții de la Di
namo București au avut o comportare sub 

vposihilități. Ei au reușit să cîștige primul 
loc doar la armă liberă calibru redus, po
ziția culcat. Cel mai slab s-au prezentat 
trăgătorii de la pistol viteză (St. Petrescu^ 

\I Tripșa și G. Maghiar).
Iată rezultatele : armă liberă calibru redus 

3x40 focuri, poziția culcat : 1. Vladislav
(Gvardia) 398 p... 3. N. Rotaru 396 p... 6. 

■M Ferecatu 394 p... 11. C. Antonescu 
■,393 p... 25. P. Sandor 386 p. Pe echipe : 
îl. Dinamo Buc. 1570 p ; 2. Dozsa 1570 p ;
3. Gvardia 1586 p. Poziția în genunchi : 
ți. Koniakin (Dinamo Moscova) 389 p... 7. 
^Rotaru 386 p... 27. Sandor 374 p... 29. Fe- 
' )... 31. Antonescu 371. Pe echipe:

6. Dinamo Buc. 151.3 p. 
(Dinamo
p; 17.

p... 26.
Dinamo 
1405 p.

.13.

;ttoiaru i 
f recatu 372 p

1. Dozsa 1532 p ; ...
Poziția în picioare

t Moscova) 382 p ;
Ferecatu 354 p...
Antonescu 347 p. 
Moscova 1463 p...
Pe trei poziții :
Rotaru 1132 p ; ... 20. Ferecatu 1120 p ; 
... 24. Sandor 1115 p ; 25. Antonescu 1111 p. 
Pe echipe : 1. Dinamo Moscova 4546 p ;
2. Dozsa 4541 p ; 3. Gvardia 4505 p ; 4. 
Dinamo Buc. 4478 p. Pistol liber : 1. Koz- 
lovski (Spartak) 554 p ; ... 7. Bratu 550 p ;

16.
21. 

. Pe 

. 4.
1.

1. Borisov
Sandor 354 
Rotaru 350 
echipe : 1.

Dinamo Buc.
Borisov 1152 p ;
20.

PE «LOB
U.R.S.S. (fun.) la Tatabanya (ambele 
azi), U.R.S.S.-A — R. P. Ungară-A 
la Moscova și R. P. Ungară-B — 
U.R.S.S.-B la Debrețin (ambele mîi
ne) ; Mîine: R. P. Polonă — Turcia 
la Poznan și R-F.G.—R.D.G. (olim
pice) la Hanovra.

® Rezultatul celei de a treia finale 
a turneului balcanic ediția 1962—63; 
dintre Levski Sofia și Olimpiakos 
Pireu, ne-a fost transmis greșit de 
corespondentul nostru de la Sofia* 
unde se anunțase victoria echipei bul
gare. în realitate, meciul de la Istan
bul s-a terminat cu victoria echipei 
Olimpiakos Pireu cu 1—0 (0—0) prin 
golul înscris de Stefanakos.

• La 18 septembrie a început tur
neul de fotbal din cadrul Jocurilor 
Mediteraniene, la care unele țări ca 
Italia, Spania, Turcia participă cu 
formații secunde sau de tineret. în 
primul joc, Spania a terminat la ega
litate (1—1) cu R.A.U.

• Au fost fixate datele meciurilor
Santas-Milan din cadrul „Cupei mon
diale" : 16 octombrie la Milano șl
13 noiembrie la Sao Paulo.

• Secretariatul Federației interna
ționale a comunicat că ultimul ter
men de înscriere la cel de-al 8-lea 
campionat mondial (care va avea loc 
în Anglia 1966) expiră la data de 15 
decembrie 1963. Jocurile eliminatorii 
se vor desfășura începind din 1964 
pînă la 30 decembrie 1965. Totodată 
secretarul general al F.I.F.A., Helmuth 
Kaesser a declarat într-un interviu că 
formula de desfășurare a campiona
tului va fi aceeași ca și la campio
natul trecut din Chile.

• în campionatul unional s-au dis
putat două meciuri restantă : Diaamo 
Moscova a învins pe Zenit Lenin
grad cu 1—0, iar Avangard HăS.ov 
a cîștigat cu 2—1 partida cu Moldova 
Chișinău. în fruntea clasamentului a 
revenit din nou Dinamo Moscova care 
totalizează 38 puncte din 25 de jocuri.
• Echipa SK Leipzig și-a începui 

turneul în U.R.S.S., jucând la Taș- 
kent cu formația Pahtakor, din primi 
categorie a campionatului unional

Boxerii scoțieni se pregătesc 
pentru intîlnirile cu R.P. Remină

GLASGOW 20 (Agerpres). Boxerii 
scoțieni se pregătesc intens în vede
rea dublei întîlniri pe care o vor 
susține la 28 și 30 septembrie la 
București și Galați .cu echipele R.P. 
Romine (A și B). In echipă au fost 
selecționați cunoscuții boxeri inter
naționali : Mallon (cocoș), Armstrong 
(pană), Mc Kenzie (ușoară), Croll 
(mijlocie mică), Fischer (semigrea) și 
Dryden (grea). Vor debuta în echipă : 
Jim Mc Cluskey (muscă), Strachan 
(semimijlocie), Pearce (semiușoară), 
Wilsson (mijlocie).

FOTBAL
SITUAȚIA IN „CUPELE" 

EUROPENE...535
Di- 

Buo. 
: 1. 

.. 9
12. 

. Pa
2.

... 21. Dragan 
p. Pe echipe : 1.

2. Dinamo 
____, _____ _____ __  p. Pistol viteză 
Zabelin (Dinamo Moscova) 592 p ; ..
Atanasiu 582 p 
Petrescu 578 p , ...
echipe : 1. Dinamo Moscova 2347 _
Dozsa 2318 p ; 3. Dinamo Buc. 2310 p. Pistol 
calibru mare : 1. Bakalov 586 p ; ”
Tripșa 577 p ; ... 18. Maghiar 571 p .
Atanasiu 570 p ; ... 21. Drăgan 569 p. Pe 
echipe : 1. Dinamo Moscova 2331 p ; "
Spartak 2300 p ; 3. Dinamo Berlin 2291 p ; 
4. Dinamo Buc. 2287 p. Armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri, poziția cuLcat : 1. Viliaș- 
vili 395 p ;... 4. Rotaru 390 p. Poziția în 
genunchi : 1. Viliașvili 392 p ;... 15. Rotaru 
372 p. Poziția în picioare : 1. Borisov (Di
namo Moscova) 369 p ; ... 8. Panțuru 355 p. 
Pe trei poziții : 1. Viliașvili 1150 p. ; 2. Bo
risov 1150 p. Armă militară 3x20 tocuri : 
1. Borisov 549 p. Trăgătorii de la Dinamo 
București au realizat următoarele cifre : 
Antonescu 515 p, Panțuru 512 p și Sandor 
504 p. Armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
senioare clasament pe trei poziții : 1.
moristkaia (Dinamo Moscova) 856 p ;... 
Moscu 832 p ;... 20. Zvonevschi 817 p 
22. Giurchescu 808 p ;... 26. Hnat 799 p. 
Pe echipe : 1. Dinamo Moscova 2546 p ; 2. 
Spartak 2518 p ; 3. Dozsa 2.494 p ;... 6. Di
namo Buc. 2457 p.

... 9. Maghiar 548 p ; 
p ; ... 28. Jeglinschi 533 
namo Moscova 2198 ; 
2166 p ; 3. Dozsa 2161

11. Tripșa 578 p ;
18. Maghiar 572 p.

P ;

7.
19.

2.

din 
eu-

Rezultatele ultimelor meciuri 
cadrul competițiilor internaționale 
ropene anunță o desfășurare pasio
nantă în fazele următoare.

Singurul joc interțări de săptămîna 
aceasta, Suedia—Iugoslavia (disputat 
in a doua ediție, în optimile de fi
nală ale 
în centrul . _ _
tru că se prevedea o luptă strinsă 
pentru calificarea in sferturile de fi
nală (la Belgrad, rezultatul primei 
intilniri fusese egal: 0—0). Și așa a 
și fost. Iugoslavii, care jucau totuși

Cupei Europei) a fost 
atenției generale pen-

De pe pistele de atletism
KIEV: Dmitriev 8:34,8, Orentas 8:36,2 

(a 4-a și a 5-a performanță mondială 
a anului) și Bantle 8:43,4 la 3000 m 
obstacole. Itkina 23,8 la 200 m; Kul
kova 10,6 (record egalat) la 80 m 
garduri ; Barkovski 7,87 m, Vaupsas 
7,72 m la lungime; Aliabiev 16,23 m, 
Kreer 16,10 m la triplu-șalt; Sav- 
lakadze 2,10 m la înălțime ; Georgiev 
18,65 m, Varanausfcas 18,02 m la greu
tate ; Rudenkov 67,04 m la ciocan; 
Galkina 6,12 m la lungime.

MALMO. Gunmila Cederstrom 4503 
puncte la pentatlon — nou record 
suedez.

I BRUXELLES. Gaston Roelants 
13:45,6 (nou record) - a doua perfor
manță mondială a anului și Michel 
Bernard 13:50,2 (record francez egalat) 
la 5.000 m.

TRANOS. Boston 14,0, Forsander 
14,1 la 110 m garduri.

VERSAILLES. Delecour 10,4 la 100 
m; Bouix 11,9 la 100 
2:09,9 la 800 an.

; HURLINGHAM. ERen 
lungime.

LONDRA: Heatley
29:01,0 (a 4-a și a 5-a performanță 
mondială a anului) la 10.000 m; 
Asplund 65,52 m la ciocan; Nilsson 
2,10 m, Petersson 2,08 m la înălțime;

m ; Dupureur

Ort 6,17 m la

28:55,8, Batty

TURNEUL INTERNATIONAL DE SAH» »

DE LA HAVANA
tur- 
Ha-

După consumarea a 17 runde, 
neul internațional de șah de la 
vana are trei lideri: Tal (U.R.S.S.), 
Pachmann (R.S. Cehoslovacă), Ghel- 
ler (U.R.S.S.), fiecare cu cite 12,5 
puncte. Marele maestru Korcinoi se 
află pe locul 4 cu 12 puncte și o 
partidă întreruptă. In runda a 17-a, 
fostul campion mondial Mihail Tal 
l-a învins în 42 de mutări pe bulga
rul Boboțov, Pachmann a cîștigat la 
Ortega, iar Gheller a remizat cu Ro- 
batsch.

Hyman 23,7 la 200 m; Kraan 2:00,1 
la 800 m ;

TARTU. Pușkarieva 1,75 m la înăl
țime ; V. Polsdam 56,47 m la suliță 
(al 3-lea rezultat mondial al anului).

Continuîndu-și turneul în tara noas
tră, echipa WAWEL din prima categorie 
a R. P. Polone a jucat în silele de 17 
și 18 la Baia Mare eu formația Minerul 
din localitate. Primul meci a .fost cîș
tigat de voleibaliștii polonezi cu scorul 
de 3—1 (15—7, 15—10, 12—15, 16— 
14) iar întîlnirea revanșă a revenit gaz
delor cu scorul de 3—2 (16—14, 6—15, 
10—15, 15—4, 15—8) după un meci 
frumos.

lata echipa care a cîștigat „Cupa 
campionilor America de sud*, F. C, 
Santos, viitoarea adversară a echipei 
Milan, cîștigătoarea „Cupei campio
nilor Europeni* :

In rindul de sus (de la stingă): 
CALVET, DALMO, MAURO, ZI

TO, ZE CARLOS, LAERC1O; Jos: 
LIMA, DO REAL, COUTINHO, PELE 
Și PEPE.

Foto: PRENSA LATINA

Participare numeroasă și valoroasă
la campionatul mondial de pentatlon modern din Elveția

54 de concurenți din 20 de țări, prin
tre care cei trei reprezentanți ai pen
tatlonului romînesc — N. Marinescu, 
D. Ionescu și Cr. Lichiardopol — vor 
lua mîine startul în campionatul mon
dial, în localitatea Macolin din Elveția. 
Deschiderea oficială a acestei a 12-a 
ediții a întrecerii mondiale are loc astăzi 
la Berna, unde se va deschide și congre
sul federației internaționale.

Participarea la acest campionat mon
dial este cea mai numeroasă și mai va
loroasă de pînă acum, deși din rîndul 
concurenților lipsesc cîteva nume cunos
cute, ca 
pildă — 
mondial, 
schimb, 
pion în anii 1957, 1958, 1959 și 
și Majkev (U.R.S.S.), Andras

Sdobnicov (U.R.S.S.) — de 
deținătorul titlului de campion 
Vor fi prezenți la start, în 

Igor Novicov — fostul cam- ---------— - _— 1961— 
Balczo

(R. P. Ungară), americanul Moore, sue
dezul Bo Jansson etc., precum și puter
nicele echipe ale U.R.S.S. — campioana 
mondială, — R. P. Ungare, S.U.A., 
Suedia, Elveția, Mexic, Finlanda, R.D.G., 
R-F.G. Notăm că 16 țări vor alinta e- 
chipe complete (de cite 3 sportivi).

Reprezentativa noastră, care s-a pre
gătit intens pentru această întrecere, 
are posibilitatea să lupte cu succes cu 
echipele Suediei, R. D. Germane, 
R.F.G., Mexic, Japoniei, Elveției și 
Finlandei și să ocupe un loc mai bun 
decît în 1961, cînd s-a clasat pe locul 7.

Amintim programul campionatului : 
22 septembrie la Macolin — scrimă, 23 
septembrie la Bici — tir, 24 septembrie 
la Berna — înot, 25 septembrie la Berna
— călărie și 26 septembrie la Macolin
— cros.

fără Sekularat dar - in schimb - 
cu Galici și Skoblar în atac, au avut 
un început promițător și au luat con
ducerea prin golul marcat de Zam- 
bata. Suedezii însă, dau o replică 
puternică, egalează — după pauză — 
prin Mild și iau conducerea cu 2-1 
prin Persson. Oaspeții au reacționat 
și au egalat printr-un gol marcat de 
Galici. Imediat însă suedezii asaltează 
poarta lui Șoșkici și înscriu prin 
Persson golul victoriei și al calificării 
în sferturi.

în „Cupa campionilor europeni" 
mai sint de disputat patru jocuri tur- 
retur, precum și 10 partide-retur. 
Dintre ultimele rezultate înregistrate 
merită a fi subliniat „meciul nul“ 
(0—0) realizat de Internazionale în 
deplasare, cu Everton (Anglia). Astfel, 
echipa italiană are cele mai multe 
șanse să se califice in optimi. In 
schimb, formația 
este virtual 
tigat primul 
ciei A.E.K., 
avantajoasă 
saray Istanbul, Dubla Praga, Partizan 
Belgrad, Borussia Dortmund și F.C. 
Ziirich, învingătoare la diferențe a- 
preciattile în primele jocuri.

Deținătoarea „Cupei orașelor tîr
guri", Valencia, a debutat cu succes 
în noua ediție a competiției, între- 
cînd cu 1—0 pe Shamrock Rovers la 
Dublin.

Fotbaliștii din Leipzig au cîștigat CI
soorul de 3-0 (2-0).

• Federația franceză a alcătuit lo
tul de 22 de jucători al echipei re

„ÎN NICI UN CAZ 1-4-2-4 NU ESTE 0 TACTICĂ DTffNSIVĂ“
•— Discuții in jurul acestui sistem de joc —-

Sistemul de joc 1—4—2—4 se sta
tornicește în tot mai multe țări. For
mula braziliana lansată în 1958, la 
campionatul mondial din Suedia, cîștigă 
teren văztnd cn ochii. Totuși, nici la 
ora actuală nu s-au încheiat discuțiile 
în jurul sistemului de joc în fotbal și, 
în special, în jurul lui .„1—4—2—4“.

Controversele au 'luat forma unor 
intervenții deschise, pro și contra 
lui 1—4—2—4, în coloanele presei 
eng’cae, de pildă. Făcîndu-se ecoul 
acestor dESCttțM, corespondentul din Lon
dra al ziarului vest-german „F’KANK- 
FURTEK KCTN’DSCn A.0* scrie urmă
toarele: „Irt prima ligă, ca și în cele
lalte ligi ale campiemrtului englez, mai 
multe echipe au jucat — de la înce
putul sezonului — in așa fel incit la 
atacurile aduerse au îngrămădit în ca
reul de 16 m între 8 și 9 jucători*. 
,,Acest sistem — spun specialiștii presei 
britamce — a devenit acum o „epide
mic*.

Președintele clubului Burnley, Bob 
Lord, este unul din cei mai severi cri
tici ai noului sistem — subliniază în 
continuare ziarul vestgerman. „Specta
torii — spune Bob Lord — doresc să 
vadă multe goluri și așteaptă ca jucă
torii să lupte pentru victorie. Dar dacă o

franceză Monaco 
calificată deoarece a cîș- 
meci cu campioana Gre- 
cu 7-2 (5—0). O situație 
o au și echipele Galata-

ȘTIRI, REZULTATE

• Astăzi gi mi inse se dispută urmă
toarele întâlniri internaționale: 
U.R.S.S. (tin.) - R. P. Ungară (tin.) 
la Moscova și R. P. Ungară (iun.)—

El reprezintă o combinare perfectă între 
apărare și atac : 4 înaintași, 4 apărători 
și — intre ei — o punte de legătură 
cu 2 jucători. Nu tactica, ci calitățile 
individuale ale jucătorilor sînt hotă- 
ritoare, iar golurile singure nu dau far
mec jocului. Un meci terminat cu sco-

RĂSFOIND PRESA DE PESTE HOTARE

rihipă își de la început si joace
uum.ii în apărare, ea „închide" jocul, 
răpiudu-i orice spectaculozitate.

împotriva Iui Bob Lord — scrie 
„FRANKFURIER RUNDSIJIIAU" —s-a 
ridicat însă Danny Blanchflower, căpi
tanul echipei Tottenham, component al 
echipei Irlandei de Nord și unul din 
cei mai buni jucători din campionatul 
englez. Blanchflower apără cu toată căl
dura sistemul 1—4—2—4. „Există o 
confuzie prea mare in legătură cu acest 
sistem — a spus el. In nici un caz 
1—4—2—4 nu este o tactică defensivă.

rul de 0—0 poale oferi mai mult spec
tatorilor dectt unul încheiat cu 8—1“. 
In final, spune mai departe ziarul citat, 
Blancitflower face o precizare : „Nu bra
zilienii sînt cei care au descoperit siste
mul 1—4—2—4, deoarece înaintea lor 
ungurii cu Hidegkuti, precum și alte e- 
chipe au jucat tn același jel“.

Discuții similare se fac și în fotba
lul belgian, unde unii conducători de 
cluburi susțin — ca și colegii lor bri
tanici — că „1—4—2—4 strică spec
tacolul". Combătînd această afirmație,

ziarul belgian „Les Soprts" scrie: „Dacă 
se înscriu nuii patine goluri aceasta se 
datorește faptului cu tehnica defensivei 
moderne a evoluat. Nu se joacă mai pu
țin bine tn atac, ci apărarea este mai 
bine înarmată*. Și, în continuare: „Este 
o greșeală a crede că sistemul omoară 
spectacolul. Rmmmtifi-vâ că brazilienii 
l-au impus tn 1958 Ar fi greu de crezut 
că in momentul in care iau ermoștinfă de 
„fenomenul spectacol*, antrenorii — cel 
mai mulți dintre ei — l-ar înlocui cu o me
todă care oprește drumul spre jocul fru
mos. Adevărul este că acest l—4—2—4 
devine adesea 1—5—2—3. Pentru ce ? 
Pur și simplu pentru că echipele mai 
slabe au, înainte de joc, un alt obiec
tiv ; acela de a micșora proporțiile sco
rului— Ciad un antrenor și jucătorii 
știu că, limitind mărimea infrtngerii, le 
mai rămlnc o mică șansă să cîștige o mie 
de franci In plus... Mă înțelegeți ce 
vreau să spun.*-—încheie cronicarul zia- 
mini belgian, după care, pe bază de date 
exacte, demonstrează că în țările în care 
mai înainte se înregistraseră deficite la 
jocuri, în sezonul următor, adică atunci 
cînd 1—4—2—4 se impusese mai mult, 
s-a constatat o ameliorare a încasărilor.

prezentative, care va întâlni la 29 sep 
tembrie la Sofia selecționata R. E 
Bulgaria în cadrul „Cupei Europei 
inter-țâri. Din lot fac parte, Bernard 
Adamczyk, Michelin, Chorda, Herbir 
Theo, Wisnieski, Douis, Cossou, Rod 
zik, Bonnel, Stake și alții»

Din toate sporturile
VOLEI. In sala clubului Dyi.utr 

Berlin s-a disputat dubla întîlnire ii 
ternațională dintre echipele selection: 
te ale R.D. Germane și U.R.S.S. An 
bele întîlniri au fost cîștigate de oa 
peți : la masculin scorul a fost de 3- 
(15—6 ; 7—15 ; 15—7 ; 15—12) iar 
feminin tot 3—1 (3—15 ; 16—14 ; 15—1 
15—7). Aceste intilniri au făcut par 
din programul de pregătire al voie 
baliștilor din U.R.S.S. și R.D. Germ 
nâ în vederea campionatelor europ 
ne de la București.

RUGBI. Selecționata orașului Ron 
a susținut recent două meciuri în A 
glia. Rugbiștii italieni au fost învii 
cu 12—0 de cunoscuta echipă gale 
Swansea și cu 16—14 de echipa Harl 
quins—Londra.

CICLISM. Joi s-a dat startul la S 
fia în Turul R.P. Bulgaria al căi 
traseu măsoară 1.500 km împărți ți 
9 etape. Participă alergători din R 
Polonă, Iugosțavia, R.D. Germană 
R.P. Bulgaria. Prima etapă, dispu 
tă pe ruta Sofia—Vraca (110 km), 
fost cîștigată de alergătorul bul< 
Nencio Hristov in 2h55:07,0.

BASCHET. Echipele selection, 
masculine ale Iugoslaviei și Izraelu 
au susținut la Tel Aviv o nouă 
tîlnire. De data aceasta victoria a 
venit gazdelor cu scorul de 66— 
Primul meci revenise iugoslavilor 
rezultatul de 69—64.

BOX. Japonezul Hiroyuki Ebih 
este noul campion mondial de box 
categoria muscă. In meciul desfă 
rat la Tokio, Ebihara a repurtat 
rapidă victorie prin KO. în prima 
priză (meciul a durat 2’07”) în f 
fostului deținător al titlului, tailan 
zul Pane Kingpetch. După Shi 
și Hajada, Ebihara este cel de-al t 
lea pugilist japonez care-și îns< 
numele pe lista campionilor lumii 
categoria muscă.
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