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PE URMELE FINALIȘTILOR SPARTACHIADEI REPUBLICANE

I în vizită la constructorii de autocamioane
~ In drum spre marea uzină de la poalele Tîmpei, 
~ printre ai cărei mii de sportivi se numără și peste 
~ 50 de finaliști ai Spartachiadei republicane, în- 
r: cerc sentimentul plăcut ai revederii unor locuri 
zz mai de mult cunoscute. Vizitasem uzina în cîteva 
= rînduri și aceasta mă făcea să mă consider cît de 
= cît .de-al casei’. Dar ceea ce îmi reaminteam de 
= atunci nu-mi mai folosea aproape
— a mă orienta prin «labirintul44 
~ dintre noile hale de oțel și sti- 
~ clă, printre uriașele mașini mo-

derne și benzi automate. De- 
abia acum înțelegeam de ce 

E lort-a zîmbit îngăduitor și a in- 
~ sistat să mă însoțească în tim-
X pul vizitei prin fabrică tov. Tîmoveanu, secretarul 
== clubului sportiv Steagul roșu, cînd l-am asigurat 
~ mă m-aș descurca și singur...
E Ne oprim mai întîi în marea hală a forjelor.
— Ciocanele pneumatice de mii de kilograme mo- 
== delează fără răgaz barele incandescente de oțel 
zz. transformîndu-le în arbori motor, came, fuzete sau 
~ axe planetare. In echipa de forjori care produc 
S biela și butucul ambreiajului pentru noul auto- 
~ camion ,Bucegi“ l-am găsit pe halterofilul Aron

Balaș, clasat pe locul III în finala Spartachiadei
S republicane 
E ou privirea 
= fața numai 
= singura în 
E împliniți. Discuția, prietenească și scurtă — ca 
E 1« locul de muncă. Aflăm că echipa de forjori din 
~ oare face parte își depășește lună de lună sar- 
E: ainile de plan, că finala de la București «a fost 
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cu nimic pentru

Reportajul nostru

la cat. 60 kg. Un tînâi scund și vînjos, 
deschisă și pătrunzătoare și cu toată 
zîmbet, Mustața blondă, subțire, pare 
măsură să-i confirme cei 25 de ani

tare' și de aceea el e mulțumit cu medalia de 
bronz cîștigată. Despre perspective tînărul forjor 
ne-a vorbit laconic, cu siguranța omului conștient 
de forța sa și a colectivului din oare face parte.

— In primul rînd cit mai multe piese peste 
plan și toate de bună calitate. In ceea ce privește 
finala campionatului R.P.R. de haltere din decem
brie echipa clubului nostru este hotârită să se 

claseze cel puțin pe locul 4 
iar eu să-mi îmbunătățesc re
cordul personal șl să ocup un 
loc mai bun decît la finala Spar
tachiadei.

înainte de a părăsi hala l-am 
mai privit cîteva clipe cum în

frunta lîngă forjă dogoarea jeturilor de flăcări 
și m-am gîndit fără să vreau la o versiune mo
dernă, cu final optimist, a anticei legende a lui 
Prometeu.

In secția de sculărie, primul muncitor întîlnit 
ne-a îndreptat fără să stea pe gînduri spre locul 
unde se afla tînărul Ion Marinache, binecunoscut 
aci ca maistru-lăcătuș priceput și totodată ca 
luptător care a reprezentat cu cinste uzina și 
regiunea Brașov în finala de la București. Colegul 
olimpicului Bularca are o statură herculeană. Des
pre forța sa pot vorbi cel mai... competent adver
sarii din finala Spartachiadei. Doar doi dintre 
ei n-au simțit salteaua sub umeri: Bușoiu și Ms- 
zincea — ambii component ai lotului olimpic. 
Tînărul maistru este mîndru de linia elegantă 
a aripei și cabinei noului camion „Bucegi“ ale 
căror matrițe s-au făurit aci, în secția sa, ca și

VIRGIL ALBESCU
(Continuare in pag. a 2-a)

LA CHEILE TURZ.I1

BUCUREȘTI—TOKIO (III)

Campionatul republican de călărie-obstacole

V. Pinciu (Dinamo) învingător in proba de categorie „grea“
Se spune —- și așa este — că 

th călărie proba de obstacole 
de categorie grea este ceea ce 
reprezintă în .atletism proba de 
100 m plat. Poate tocmai de 
aceea, ieri după-amiază tribu
nele bazei hipice din calea Plev- 
nei au fost pline, deși în pro
gram nu figura decît o singură 
întrecere de obstacole. Amînată 
din cauza unei ploi torențiale, 
proba de categorie grea a în
ceput pe un soare puternic. La 
Sjtarf .-s-au prezentat 5 călăreți 
-• evident deopotrivă îndreptă
țiți să aspire la titlu — cu 7 
cai. Din acest lot extrem de 
valoros de călăreți lipsea doar 
Gh. Langa care în acest an nu 
a avut cai pentru proba de ca
tegoria grea.

Primul „parcurs" — prima 
surpriză. Dinamovistul C. Vlad, 
cîștigătoruil probei de categorie 
semigrea, termină — cu Hala — 
parcursul cu 0 p penalizare, a- 
nunțîndu-se drept unul din fa- 
voriții întrecerii. II urmează co
legul său de club, Vasile Pinciu 
(cu Bîrsan) care omite însă să 
sară obstacolul 12 și este eli
minat din concurs. O eroare de 
parcurs care exprimă emoția și 
încordarea concurenților în lup
ta pentru cucerirea celei mai

A1 treilea și ultimul avion o- 
limpic romînesc 1964 și-a luat 
zborul azi-noapte spre Tokio. Și 
tot azi-noapte, cu o oră înainte 
de plecare, lotul gimnaștilor a 
lansat un apel la întrecere — 
„pe avioane". Desigur că avio
nul nr. 2 e handicapat numeri- 
cește, dar promotorii întrecerii 
s-au angajat ca pînă la Tokio 
să stabilească toți coeficienții 
necesari unui concurs echitabil.

Lotul cel mai masiv : caiac 
canoe... Impresia e accentuată 
de faptul că „pleiada de la Jai- 
ce“ înaintează spre ieșire pur- 
tînd pe brațe un caiac și o ca
noe în ambalaj de nylon. Gro
sul ambarcațiunilor a plecat de 
mult spre Tokio.

Antrenorii Huțan și Navasart, 
asaltați de reporteri, recurg la 
o formulă care să împace toată 
lumea: „Toți caiaciștii și ca- 
noiștii care pleacă în Japonia au 
șansă la o medalie olimpică. Nu 
e destul ?“

Printre atleți, Lia Manoliu, 
calmă și imperturbabilă (Lia e 
la al patrulea start olimpic), Mi- 
haela Peneș (rumenită de emo
ția debutului) și Ana Sălăgean : 
„La Roma am fost doar ca tu
ristă. Aici vreau să mă înscriu 
în anale..."

Unde sînt gimnastele ?
Pînă să le găsesc, iată-1 pe Bu- 

larca. Campionul mondial de la 
Yokohama e vesel și glumeț ca 
întotdeauna. îmi spune:

— Faceți neapărat rost de un 
copil.

— Nu-nțeleg...
— După Yokohama am fost 

pe coperta revistei Sport... Tot 
aici, pe aeroport... Cu copilul lui 
nea Ion Corneanu în brațe...

— Lasă, Valerică, facem altă 
copertă. Numai să fie cazul...

Iată și gimnastele. Elena

Leușteanu și Elena Ceampelea... 
Sonia Iovan și Cristina Dobo- 
san... Emilia Liță și Rozalia 
Baizat... Prezentul și viitorul. 
Antrenorii Alaria lonescu și Ca- 
ius Jianu, grijulii, ca la Mel
bourne, nu permit dispersări în 
vălmășagul aeroportului, 
vorbe tot obțin în cele din 
„Bătălie pentru zecimi și 
pentru sutimi".

Incheietorul plutonului 
nastic — pianistul internațional 
Eugen Filipescu, acompaniatorul 
„solului". De ce internațional ? 
La Roma a acompaniat vreo 
șapte țări. Speră să bată recor-

Două 
urmă: 
chiar

gim-

dul la Tokio. E nerăbdător să' 
vadă reacția sălii la „solul" A- 
tanasiei lonescu, care va lucra 
pe muzică niponă (gamă în cinci 
tonuri)...

Ochii uriașului clipesc î« 
noapte, pe pistă, in așteptareai 
marelui demaraj. Dacă stau să- 
mă gindesc, la ora asta lolanda 
Balaș și toți ceilalți „tokioți" so 
pregătesc de antrenament.

...Avionul și-a luat zborul. A. 
treia navă olimpică romîneascăi 
a pornit in marea cursă a meri-» 
dianelor, spre Tokio.

I. Ci

Corespondență specială de la Tokio')

în excursie la Enoshima
TOKIO (prin cablu). Dumi

nică, dis-de-dimineață. atmosfera 
în blocul nr. 10, unde se află 
cazată delegația olimpică a R.P. 
Romine, a fost deosebit de ani
mată. Cu toții așteptam cu ne
răbdare momentul plecării in 
prima excursie în afara granițe
lor capitalei japoneze. Trei auto
care elegante ne așteptau la in
trarea principală a blocului pen
tru a ne transporta la Enoshima, 
localitate balneară situată în 
golful Sagami. Înarmați cu apa
rate de fotografiat și de filmat, 
cu pachete cu hrană rece pri
mite de la restaurantul Sakura 
din satid olimpic și cu o... ne
spusă bună dispoziție, fetele și 
băieții noștri și-au ocupat locu
rile în autobuze așteptind mo
mentul... startului.

„Plecarea" a fost dată de un

17. Pinciu (cu Clasic), cam
pionul probelor de eategorie 

mijlocie și grea
Foto: P. Romoșan

INTERVIU PE TEMA

Ce măsuri întreprindeți pentru buna desfășurare
începe proba cu multă siguran
ță, trece obstacol după obsta
col, dar... eroare de parcurs (a 
sărit de la obstacolul 8 la 12 I?)

Campioni pe anul 1964
DRESAJ

FI. Hurdubelea (C.S.M. Sibiu)Juniori :
Ușoară; D. Velicu (Steaua) 
Mijlocie :
Semigrea :
Grea : N.

N. Mihalcea (Steaua) 
N. Mihalcea (Steaua) 

Alilialcea (Steaua)

333
377
824
761
991

P 
P 
P 
P 
P

OBSTACOLE

16
18

Gh. Moiseanu (Dinamo)Juniori
Juniori
Semiușoară: E. Boiangiu (Dinamo) 
Ușoară : Al. Longo (Dinamo) 
Mijlocie: V. Pinciu (Dinamo) 
Semigrea : C. Vlad (Dinamo) 
Fete; Manuela Bogza (Știința) 
Echipe: Steaua (A. Costea, C. Țopescu, V.

ceanu, D. Hering)
Grea: V. Pinciu (Dinamo)

ani: l
ani : M. Aluneanu (Știința)

0
4
0
0
0
4
0 

Bărbu-

22.5
45.5
26.4
36,0
41.5
58,0
34.5

4 p;
0 p.

a concursurilor Insignei de polisportiv?
Ne răspund profesori, activiști sportivi și corespondenți ai ziarului nostru
Deși zilele de vară au rămas în urmă, activitatea sportivă de mase continuă cu aceeași 

intensitate. Consiliile asociațiilor sportive asigură membrilor UCFS largi posibilități de pregătire și 
un bogat program competițional. O mare parte din întreceri sînt organizate pentru trecerea 
normelor Insignei de polisportiv. Pentru a înfățișa cititorilor cîteva aspecte din activitatea ce se 
desfășoară în acest domeniu am organizat un interviu pe tema: CE A1ASURI ÎNTREPRINDEȚI 
PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR INSIGNEI DE POLISPORTIV?

Publicăm astăzi cîteva din
PLOIEȘTI : „NE VOM ÎNDE- i 
PLINI Șl DEPĂȘI ANGAJA- :

MENTUL"

fluier scurt al celor trei tinere 
japoneze, care aveau să ne în» 
soțească toată ziua în calitate- 
de ghizi. îmbrăcate in frumoase 
uniforme albastre, de culoarea 
cerului de deasupra mărețului 
Fuji, cu bonete cochete pe cap, 
ele aveau o înfățișare plăcută 
(așa cum de altfel le stă bine- 
ghizilor), aflindu-se. în perma
nență in centrul atenției.

O bucată bună de timp am 
străbătut străzile orașului Tokio, 
apoi ne-am îndreptat în direcția 
Yokohama. Iată-ne, apoi, în sub
urbiile acestui mare oraș-port 
și, din nou, la drum spre Eno- 
silința. Panglica asfaltului avea 
Să ne poarte prin locuri minu
nate ale „Țării Soarelui răsare" : 
munți împăduriți, plantații de 
orez (in acest an se prevede rea
lizarea unei recolte record), riuri 
bogate în pește, cochete case de 
locuit, construite cu eleganță și 
îngrijite ca adevărate bibelouri, 
femei, bărbați și copii zburdal
nici pe străzile înguste tipic ja
poneze. Un peisaj minunat prin 
diversitatea formelor de relief, 
un colorit ineîntător, parcă reali
zat de jxma unui mare artist, și 
deodată ne apare în față imen
sitatea apelor Oceanului. Zgo
motoase. învolburate, neliniștite 
încă după lupta cu taifunul

C. OVIDIU

(Continare în pag. a 4-a)
........................... -......... 1 >

dificile întreceri a campionatu
lui. Eliminarea lui Pinciu mă
rește, desigur, șansele celor
lalți concurenți. Va reuși, oare, 
A. Costea — intrat al treilea în 
probă — să profite de acest a- 
vantaj ? Călărețul de la Steaua

și este, de asemenea, eliminat.
Parcursul (14 obstacole cu 18 
sărituri, înălțime maximă 1,50

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 5-a)

• Cu prilejul etapei de mase 
a Spartachiadei republicane — 
și-a început relatarea too. GH. 
IONESCIJ, secretar al clubului 
sportiv Petrolul Ploiești — nu
meroși tineri din orașul nostru 
și-au trecut și normele din ca
drul concursului pentrut Insigna 
de polisportiv. In prezent ne 
străduim să organizăm un pro
gram competițional bogat, axat 
pe ramurile de sport prevăzute 
în regulamentul Insignei de po
lisportiv, care să ofere întregului 
tineret ploieștean și celorlalți 
oameni ai muncii posibilitatea 
de a trece normele. Pentru a

i răspunsuri.

realiza acest lucru, membrii con
siliului clubului au studiat pro
gramul competițional al asocia
țiilor sportive și apoi au colabo
rat cu consiliile acestora la îm
bunătățirea lui, astfel ca în fie
care săptămînă să se desfășoare 
întreceri speciale pentru Insignă. 
Rezultatele de pînă acum dove
desc că ne aflăm pe un drum 
bun : peste 4 000 de tineri și ti
nere și-au îndeplinit toate nor
mele. Iată și -cîteva asociații 
fruntașe: Prahova uzina 1 Mai. 
Școala medie nr. 2, Rapid 
I C.O.T.S., Locomotiva C.F.R., 
Proiectantul I.P.S.

Ceea ce ne bucură în mod 
deosebit —a continuat iov. Gh. 
lonescu — este faptul că activiș
tii, antrenorii și tehnicienii din 
cadrul clubului și asociațiilor

sportive dovedesc o permanentă 
preocupare pentru dezvoltarea 
concursurilor din cadrul Insig
nei de polisportiv. Ei sînt hotă- 
rîți ca pînă la sfîrșitul anului 
Bă realizeze și să depășească 
angajamentul pe care și l-au 
luat: 10 000 de purtători ai In
signei. Pentru îndeplinirea aces
tui angajament la club și la se
diile asociațiilor au avut loc 
consfătuiri, s-au luat o serie de 
măsuri concrete. Profesorii de 
educație fizică și antrenorii clu
bului se ocupă de mobilizarea 
și îndrumarea permanentă a ti
neretului. De asemeinea, s-au 
stabilit centre unde membrii 
UCFS din asociațiile sportive 
mai mici să-și treacă normele.

(Continuare in pag. a 2-a)

Finala ,,Cupei orașului
București" la box
Competiția pugilistică „Cupa 

orașului București" își trăiește 
astăzi ultimul său act — finala. 
Reuniunea are loc astă-seară, 
de la ora 19, în sala de festivi
tăți a uzinelor Vr.ilcan. Cu acest 
prilej, spectatorii bucureșteni 
vor putea urmări mai multe me
ciuri interesante, între pugiliștii 
neînvinși în cadrul acestei com
petiții. Printre boxerii care vor 
evolua astă-seară amintim pe: 
St. Constantin, C. Alexandru, A. 
Verdeș, Marin. Ion, Gh. Vlad, 
P. Cîmpeanu, E. Schnapp, N, 
Motoc etc.



ÎNTREamiE SPARTACUIADLI RLPUBlICANf 
ÎN DISCUȚIA ACTIVULUI BUCURLȘTLAN

Uictlct,
organizației noastre,

Gteva sute de activiști sportivi, an
trenori, tehnicieni și profesori de edu
cație fizică din Capitală au analizat, 
zilele trecute, — in cadrul plenarei 
consiliului orășenesc UCFS București 
— modul cum s-au organizat și desfă
șurat întrecerile Spartachiadei republi
cane. Informarea prezentată cu acest 
prilej de tov. PETRE CAPRĂ, pre

ședintele consiliului 
orășenesc UCFS, a 
scos în relief mun
ca consiliilor clubu
rilor și asociațiilor 
sportive, metodele 
folosite de acestea 
pentru organizarea în cele mai bune 
condițiuni a întrecerilor marii com
petiții, precum șî lipsurile constatate 
de-a lungul etapelor Spartachiadei re
publicane.

Datorită conducerii și îndrumării 
•permanente a mișcării sportive de că
tre organele și organizațiile de partid, 
a strînsei colaborări ce a existat între 
■organizațiile UCFS, U.T.M. și sindi
cate, prima ediție a Spartachiadei re
publicane s-a bucurat de un frumos 
isucces. La startul întrecerilor pe Capi- 
itală au fost prezenți 467.000 de spor- 
ttivi, dintre care 119.751 de femei. Pre- 
l gătirea temeinică a tinerilor si tinere
ilor care au alcătuit selecționatele oca- 
fșului București a făcut ca la finalele 
pe țară reprezentanții Capitalei să o- 
•jcupe locul I in clasamentul general 
Un aport substantial în această direc- 
tție l-au adus sportivii cluburilor Dina- 
;mo, Metalul, Progresul, Voința și Fla
căra care s-au situat — deseori — în 
fruntea întrecerilor. O contribuție re- 

Ahisă a fost adusă de către cluburile 
Olimpia, Constructorul și Rapid, care 

«deși dispun de largi posibilități (o dez
voltată bază de mase, activitate de 
performantă de prim rang, antrenori și 
■tehnicieni compctenți) au ocupat, în 
-clasamentul general, locuri care nu 
îie fac cinste.

Pentru obținerea rezultatelor re
marcabile, de care aminteam mai sus, 
«activiștii sportivi, antrenorii și tehni
cienii din Capitală au folosit o seamă 
«te metode care au făcut obiectul unor 
interesante discuții în cadrul plenarei. 
De pildă, peste 1800 de activiști

Ce măsuri întreprindeți pentru buna desfășurare 
a concursurilor Insignei de polisportiv?

(Urmare din pag. 1)

'Aces+e centre pun la dispoziție tere
nuri și materia! sportiv pentru concurs 
©i pregătire. Tuturor le stau la dispo
ziție frumoasele baze sportive ale aso
ciațiilor Locomotiva C.F.R., Prahova 
■M Mai. Rafinăria Teleajen, Feroemaii, 

’.rafinăriile Ploiești, Ploiești Nord și 
IBrăzi. Așadar, au fost create toate 
(premisele pentru îndeplinirea și depă
șirea angajamentului luat“.

GALAȚI : INIȚIATIVE PREȚIOASE

Promptă (ca întotdeauna), tovarășa 
(telefonistă de la 09 ne anunță :

— Vă rugăm să vă pregătiți: aveți 
•Galațiul.

De la celălalt capăt al firului, am 
.«recunoscut vocea directorului .Școlii 
«medii nr. 4. profesorul ION CUCU. li 
««cdnninîcăm tema raidului.

— Concursurile pentru trecerea nor
melor Insignei de polisportiv, ne spune 
Interlocutorul nostru, au început in 

.toamna anului trecut și au continuat 
în primăvară, paralel cu întrecerile 
campionatelor școlare din cadrul pri
mei Spartachiade republicane. Pînă la 

.data reînceperii anului școlar, asocia
ția noastră sportivă reușise să antre
neze un număr de 150 de elevi care 
și-au trecut integral normele.

— Și restul?
— Restul, adică alți aproape 150 de 

elevi, și-au trecut o parte din norme. 
Asociația sportivă a școlii a întocmit 
un program în care sînt incluse con
cursuri pregătitoare și oficiale, care 
se . vor ține snptăminat, astfel că în 
decurs, de două luni toți elevii de la 
„tnedie 4“ se vor putea număra prini-e 
purtătorii insignei...

— Ce măsuri ați luat pentru buna 
organizare a concursurilor ?

— Prima și cea mai importantă este 
aceea a atragerii tuturor profesorilor 
de educație fizică din școală în orga
nizarea concursurilor. Fiecare profesor, 
în funcție de specialitatea sa, răspunde 
de cite o ramură sportivă sau de un 
grup de norme.

— Nn vreți să ne exemplificați?
— Puteți nota: profesoara Ștefania 

Constantin răspunde de pregătirea și 
desfășurarea concursurilor de atletism.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 4525

UCFS, U.T.M., de sindicat, studenți ai
I.C.F„  au mers în asociații sportive, 
unde au sprijinit efectiv munca de or
ganizare și desfășurare a concursurilor 
pe ramură de sport. De asemenea, au 
fost angrenați în această acțiune peste 
300 de profesori de educație fizică din 
școlile medii și elementare și aproape 
100 de profesori din învățămîntul su

perior. Au fost con
stituite din timp co
misii pe Capitală 
și pe cluburi, în 
care au intrat repre
zentanți ai tuturor 
organizațiilor de 

mase, asigurîndu-se astfel o muncă te
meinică și operativă începînd din pri
ma fază și pînă la închiderea Sparta
chiadei, o colaborare rodnică și efi
cientă în realizarea importantelor sar
cini legate de marea competiție de 
mase și de performanță.

Ca urmare a acestor măsuri antre
norii bucureșteni au depistat peste 400 
de tineri înzestrați cu calități sportive 
deosebite, pe care i-au repartizat ime
diat în secțiile pe ramură de sport ale 
diferitelor asociații și cluburi. In afara 
acestora, aproape 500 de sportivi par
ticipă acum la diferite campionate ra
ionale.

Una dintre problemele aduse în dis
cuție de participanții la plenară s-a re
ferit la „munca în asalt", la „caracte
rul de campanie" dat întrecerilor Spar
tachiadei republicane de unele asocia
ții și cluburi. Lipsa de ritmicitate a 
făcut ca înainte cu puține zile de în
cheierea primei etape a Spartachiadei 
republicane, în unele asociații și 
cluburi situația să se prezinte nesatis
făcător. Urmarea.? Muncă în asalt — 
și deci, lipsită de conținut — pentru 
mobilizarea concurenților și organiza
rea concursurilor primei etape.

In corînd vor începe întrecerile unei 
noi competiții de amploare: Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului. Expe
riența acumulată de activiștii sportivi 
din Capitală trebuie să fie fructificată, 
pentru a se asigura cele mai bune con
dițiuni de desfășurare a concursurilor 
din cadrul acestei tradiționale com
petiții de mase.

R. CALARAȘANU

Drăguța Manofescu și Dumitru Marian 
de cele de gimnastică, I. Ghenț de în
trecerile de ciclism. In ce mă privește, 
coordonez întreaga activitate si dau în
drumări acolo unde este cazul.

— Vreo inițiativă deosebită ?
— Da. De pildă, inițierea ca instruc

tori sportivi a unor elevi cu frumoase 
rezultate sportive care, in prezent, sint 
colaboratorii de nădejde ai profesori
lor de educație fizică. Este vorba de 
Victor Petrescu, Gheorghe Paraschiv, 
Cristu Cacilakis, F.lena Panait, Viori
ca Pologescu, Loreta Istrate, Antoanela 
leșeanu...

— Suficient, vă mulțumim și... spor 
la muncă I

SATU MARE : COLABORARE STRÎNSĂ 
CU U.T.M.

— Vă rugăm să ne spuneți •— ne-am 
adresat tov. G. LUPF.SCU, președintele 
consiliului raional UCFS Satu Mare — 
ce măsuri s-au luat pentru intensifica
rea organizării întrecerilor din cadrul 
concursului pentru Insigna de poli
sportiv ?

— Mai înainte de a răspunde la în
trebarea dv. aș vrea să vă înfățișez si
tuația de la care pornim : în raion ni 
Satu Mare au îndeplinit pînă acum 
normele Insignei 4 844 de tineri Aso
ciații sportive evidențiate pe această 
linie sînt : Luceafărul (673 purtători). 
Olimpia (644) din Satu Mare, precum 
și asociațiile din comunele Carâșeu 
(128), Vctiș (124), Odoreu (125) etc. 
Pînă la sfîrșitul aniilui, în planul de 
muncă alcătuit recent în colaborare 
cu Comitetul raional U.T.M. se preve
de ca numărul tinerilor cu toate nor
mele îndeplinite să sporească cu încă 
I 500. Tn vederea îndeplinirii acestui 
obiectiv ne-am propus ca în colaborare 
cu organizațiile U.TJVț, să înființăm 
un centru pe terenul sportiv .Rapid din 
Satu .Mare — pentru trecerea norme
lor. Aici viitorii purtători ai Insignei 
vor avea la dispoziție de patru ori pe 
săptămînă toate instalațiile și materia
lele neceisare întrecerilor. La acest 
centru vor funcționa în orele lor libere 
o serie de profesori de educație fizică 
și instructori sportivi din asociațiile Lu
ceafărul, Școala profesională, Zooteh
nica și altele.

In comune, forma cea mai potrivită 
pentru organizarea concursurilor o con
stituie și pe mai departe „duminicile 
cultural-sportive". In cadrul acestor 
manifestații zeci șî zeci de tineri din 

întreceri sportive 
între tipografii din Brașov 

și lași

Nu de mult, între tipografii din ora
șele Brașov și Iași a avui loc un pre
țios schimb ife experiență pe linie pro
fesională, culturală și sportivă. In acest 
scop, un grup numeros de tipografi bra
șoveni s-au deplasai la lași unde, prin
tre altele, au avut loc și întreceri spor
tive la șah, tenis de masă și fotbal. Ie
șenii au terminai învingători, la toate 
cele trei ramuri sportive: 4%—% la 
șah, 4 — 1 la tenis de masă, 3 — 1 la 
fotbal seniori si 2 — 1 la fotbal tine
ret.

In fotografia alăturată, o imagine 
din timpul îniîlnirii la șah dintre ti
pografii ieșeni și cei din Brașov.

Despre școlile sportive de elevi
Interviu cu tov. MIHAI TÎRNOVEAMJ, șeful serviciului de educație fizică 

din Ministerul Învățămîntului
Școlile sportive de elevi an luat în ultimii ani o dezvoltare deosebită. Ele 

reprezintă o iormă de organizare și de desfășurare a activității sportive extra- 
școlare a elevilor, în vederea formării și ridicării măiestriei lor sportive.

Despre modul cum se efectuează 
munca de pregătire aci, despre... vi
itorul acestor școli ne-a vorbit tov. 
MIHAI TIRNOVEANU, șeful servi
ciului de educație fizică din Direc- 

j țiunea activităților educative a M.I.

— Cum s-a dezvoltat rețeaua 
școlilor sportive de elevi și care 
este situația, lor în prezent ?

— Prima școală de acest fel a 
luat ființă în 1950, în București. Ea 
și-a început activitatea cu un nu
măr de aproape 200 de elevi cuprinși 
în două ramuri sportive: atletism 
și baschet. Ulterior, ca urmare a ac
tivității desfășurată, prima școală 
sportivă de elevi și-a mărit consi
derabil rindurile, ajungînd acum la 
2960 de școlari, care activează în 14 
ramuri sportive. Paralel, și din ne
cesitatea unei mai judicioase cu

Hal meu. Ardud, Medieșul Aurit etc., își 
îndeplinesc normele Insignei. O serie de 
asociații din Satu Mare și-au prevăzut 
pentru această toamnă deplasări în 
mijlocul sportivilor din mediul sătesc 
pentru a susține întîlniri amicale și 
pentru a da ajutor în pregătire tineri
lor care vor să devină purtători ai In
signei. Așa vor proceda, de pildă, aso
ciațiile sportive .Mondiala, Unio, Voin
ța, Spartac .etc.

Un alt -obiectiv al. consiliilor asocia
țiilor sportive sătmărene esțe și acela 
de a îndruma pe toți sportivii care ac
tivează în competiții oficiale să cuce
rească în lunile octombrie și noiembrie 
Insigna de polisportiv gradul II.

TG. JIU : REALIZĂRI, PROIECTE, 
SPERANȚE

De la Tg. Jiu ne-a răspuns cores
pondentul nostru MANO LE BĂLOI.

— Terna interviului — a început dîn- 
sul— este de mare actualitate la noi 
in oraș. Cu prilejul diferitelor competi
ții desfășurate în vara trecută, aproape 
3 000 de tineri și tinere din asociațiile 
sportive din raion au devenit purtători 
ai Insignei de polisportiv. 200 dintre 
aceștia sint membri ai asociației Pan
durii din Ttrgu Jiu.

Recent, discutind cu tovarășii Ion 
Pirvulescu și Mihai VUceanu doi 
dintre cei mai price puți și consecvenți 
organizatori de concursuri pentru In
signa de polisportiv de la Pandurii — 
am aflai că „foile" pentru trecerea nor
melor se desfășoară cu regularitate. Să 
fiu mai explicit:

ASOCIAȚIA PANDURII (3682 DE 
MEMBRI), IN SCOPUL DE A ASI
GURA CELE MAI BUNE CONDIȚII 
TINERILOR CARE VOR SA OBȚINĂ 
INSIGNA DE POLISPORTIV, A DE
CLARAT TOATE DUPA-AMJEZILE 
DE JOI CA FUND ZILE ALE INSIG
NEI. Atunci, stadionul, materialele și 
echipamentul sportiv stau fe dispoziția 
concurenților.

O contribuție importantă o aduce 
antrenorul Teodor Paraschiva, de față 
la toate aceste concursuri.

In prezent, 226 de băieți și fete au 
realizat o parte din normele prevăzute 
în regulament. „Pandurii" și-au propus 
să organizeze în această toamnă, trei 
„duminici cultural-sportive" al căror 
principal obiectiv să fie tocmai trece
rea normelor Insignei de polisportiv.

Deci, realizări, acțiuni permanente, 
proiecte și speranțe...

Foto: Gh. Corcodel

prinderi a elevilor bucureșteni în ac
tivitatea sportivă de performanță, a 
luat ființă, după criterii teritoriale, 
încă o școală sportivă de elevi care 
însumează azi 3 200 de elevi pre
zenți în evidența a 17 secții pe ra
mură de sport.

Sporirea impetuoasă a volumului 
activității sportive, ca și continua 
creștere a valorii performanțelor 
stabilite de elevi a impus însă 
înființarea unor școli similare în în
treaga țară. în prezent, numărul to
tal al școlilor sportive de elevi este 
de 47 cuprinzînd aproape 18.000 de 
elevi încadrați în 178 de secții pe 
ramură de sport.

— Care sînt criteriile de selec
ție în aceste școli ?

— în școlile sportive de elevi, ti
nerii sînt recrutați din școlile de 
cultură generală (de 8 ani, medii, 
profesionale și pedagogice) avîndu- 
se în. vedere, în principal, următoa
rele criterii : calitățile fizice și gra
dul general de dezvoltare, rezultate
le anterioare Înregistrate într-o ra
mură sportivă, situația la învăță
tură. Elevii trec un examen de ad
mitere, cei care reușesc fiind repar- 
tizați, pe grupe, în ramura sportivă 
în care se apreciază că prezintă 
cele mai mari perspective.

O dată intrat în școală, elevul res
pectiv va urma cursurile de pregă
tire sportivă, paralel cu cel al șco
lii de cultură generală din care a 
fost recrutat, în zile și la ore stabi
lite, în așa fel încât — respectând ri
guros recomandările M.I. — să fie 
evitată supraîncărcarea.

Orientîndu-ne după principiul 
pregătirii timpurii, începînd din a- 
cest an, elevii școlilor sportive au 
fost cuprinși în două cicluri : ciclul 
I cu clasele V—VIII și ciclul II cu 
clasele IX—XII. în unele cazuri, a- 
colo unde există școli și cu secții de 
natație, schi sau tenis de cîmp, de 
pildă, se poate vorbi și de existența 
unui al treilea ciclu, cu elevi din 
clasele I—IV. Se apreciază că a-
ceasta diviziune pe cicluri, după cri
terii de vîrstă, va avea o eficiență

ÎN VIZITĂ LA CONSTRUCTORII DE AUTOCAMIOANE
(Urmare din pag. 1)

de locul 3 pe care s-a clasat în finala marii 
competiții. Marinache se antrenează zilnic, 
ne-a asigurat că este în formă și va fi la 
înălțimea așteptărilor colegilor săi de 
muncă și de sport în întîlnirile returului 
campionatului republican. Ne-a destăinuit 
că.de anul trecut, de cînd a terminat școala 
serală’ de maiștri, îi este mai ușor să-șl 
rezerve timp pentru antrenamente și penSViî- 
fqmjiie, că Lucian, băiețelul său, are a- 
proape. doi ani și promite, de pe acum să-i 
calce pe urme și încă la aceeași categorie 
— grea 1

Cele aflate despre maistrul Ion Marinache 
nu constituie singurele mărturii ale compor
tării exemplare în producție, în activitatea 
sportivă și în viața d© familie a tinerilor 
luptători de la Steăgul roșu. Maistrul lăcă
tuș Nicolae Baciu a cucerit locul 2 în Si
naia Spartachiadei și cea a campionatului 
de lupte clasice. Singurul de care nu a putut 
să treacă a fost olimpicul Ion Țăranu. Și 
acum regretă că nu a putut să răsplă
tească cu o victorie și în această întîlnire 
publicul generos care l-a încurajat, în rîn- 
durile căruia se afla și Georgeta, soția sa, 
împreună cu micuța lor Adina care, deși 
nu a împlinit încă doi ani, a ținut să fie 
prezentă la meciul lui tăîieu.

Lăcătușul ajustor Ion Muxeșan, instruc
torul voluntar al secției de lupte, se mîn- 
drește pe bună dreptate cu băieții săi. Va- 

mult mai mare. Ea se integrează în 
cele mai noi norme științifice în vi
goare.

— Cum poate fi apreciata 
munca de instruire desfășurată 
pînă acum în școlile sportive de 
elevi ?

— Răspunsul la întrebare îl veți 
putea găsi în... foile de concurs ale 
tuturor campionatelor republicane 
școlare sau de juniori în care foarte 
mulți reprezentanți ai acestor ins
tituții de învățămînt s-au afirmat 
net, numărîndu-se de fiecare dată 
printre fruntași. Concret, se poate 
arăta, pe bază de statistici, că a- 
proape 80 la sută dintre campionii 
acestor competiții au fost reprezen
tanți ai școlilor sportive de elevi. 
Cîteva exemple: atleții Dinu Ptștaiu 
(SSE 2 București) la prăjină, Viorel 
Suciu (SSE Iași) la 110 nig., Andrei 
Deac și Cornelia Toma (SSE Oradea) 
la 200 m și respectiv înălțime ș.a. 
în multe cazuri, valoarea ridicată, 
de nivel republican a unor echipe 
cu inițialele „SSE“ le-a adus pînă 
în primele campionate ale țării: 
SSE Timișoara, SSE Petrosenî și 
SSE Ploiești la handbal fete. SSE 
Constanța și SSE Rm. Vîlcea la bas
chet fete. SSE P. Neamț și SSE Cra
iova (ulterior Voința) la volei fete 
etc.

— Și o ultimă întrebare : care 
este linia de perspectivă a a- 
cestor școli ?

— Din necesitatea de a consolida 
aceste școli, în anul de învățămînt 
1964—65, numărul lor va rămîne 
neschimbat. Consolidarea se va rea
liza mai ales prin crearea a dină 
cicluri, care înseamnă, de fapix o 
creștere simțitoare (dacă nu chiar 6 
dublare) a capacității școlilor exis
tente.

Procesul de instruire mult . mai 
sistematizat și evident mult mai efi
cient, va contribui- firește, la forma
rea unor sportivi bine dotați, la 
creșterea valorii performanțelor e- 
levilor noștri, asigurînd mișcării 
noastre sportive cadre de nădejde, 
capabile să reprezinte culorile pa
triei în marile confruntări interna
ționale.

Interviu luat de
TIBERIU STAMA

leriu Bularca a cucerit titlul de campion 
al Spartachiadei și al țării și în curînd 
va reprezenta din nou culorile patriei în 
marea întrecere olimpică. Echipa sa s-a. 
clasat pe locul doi în finala grandioasei 
competiții. La această victorie, maestrul 
sportului loan Muxeșan a contribuit nu 
numai ca antrenor ci și ca... luptător. 
Deși are aproape 40 de • ani, a cucerit 
locul 2 în finala de. la București la cate
goria 78 kg 1 Singurul care a reușit să-1 
învingă efate maestrul sportului Ștefan 
Tampa, component al lotului olimpic. Cînd 
am aflat însă că .Tampa, i-a fost elev și 
că Mureș an i-a călăuzit pașii pe drumul 
anevoios al măiestriei sportive, nu i-am mâi 
pus la îndoială bucuria cu care ne-a re
latat această înwlngfere a sa.

Dar cîte nume și cite fapte nu și-ar merita 
locul în aceste însemnări ? In primul rînd 
atletul Vasile Sălăjan, deținător al titlului 
de campion al Spartachiadei republicane 
și recoidmen R.P.R. la disc, inginerul me
canic, maestrul sportului Ovidiu Puiu_ in
structor voluntar al secției de moto și alții 
și alții.

Părăsesc uzina gînaindu-mă la oamenii 
ei minunați, la zecile de autocamioane pe 
care le făuresc zilnic. Și de cîte ori ur
măresc cu privirea siluetele moderne ale 
autocamioanelor „Carpați“ și „Bucegi* îmi 
reamintesc de harnicii și talentații construc
tori de îa Steagul roșu, de tinerii sportivi 
care au contxibuit cu munca și talentul lor 
la făurirea acestor bijuterii ale industriei 
noastre socialiste.
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CSBJI NDI ÎN IDIIIIM UCIS NOTĂ AMINTIRI...

: PALESTRICA Superficialitate
0 istorie universală a educației fizice: origini, evoluție,

concepții, metode, probleme, împliniri
„Palestrica" este o lucrare care abor

dează în cadrul istoriei universale a 
omenirii, procesul originei și evolufiei 
educației fizice in toată complexitatea 
și ca toate contingențele ei.

Ideea centrală care l-a călăuzit pe 
autor a fost încadrarea educației fizice 
In complexul culturii generale. Din 
cauza unor idei preconcepute și pre
judecăți învechite, educația fizică era, 
în trecut, considerată ca o ocupație de 
rang inferior și tratată ca atare. „Pa
lestrica", sprijinindu-se pe toate datele 
furnizate de cultura modernă, reușește 
să dovedească falsitatea acestei pă
reri și să arate că educația fizică face 
parte din cuceririle cele mai de preț 
ale inteligenței omenești și contribuie 
— acolo unde este fust orientată și fo
losită — la înfrumusețarea vieții, la 
îmbogățirea fizică și morală a ființei 
umane.

curgător și atră-

„Palestricei" mai 
materialului ei, 

la arătarea con-

Caracterul științific al lucrării reiese 
tiu numai din bogăția informației, ci 
și din prezentarea critică a materia
lului, faptele fiind analizate, generind 
convingeri. „Palestrica" devine, astfel, 
o carte ce cucerește prin claritatea 
expunerii, prin stilul 
gător.

Dar originalitatea 
constă in tratarea 
în echilibrul păstrat
tribuției fiecărui popor la progresele 
realizate în domeniul educației fizice. 
De obicei lucrările de acest gen sînt 
concepute pe plan national, iar atunci 
cînd tratează istoria educației fizice 
pe plan universal dezvoltă amplu con
tribuția țării respective, minimalizînd 
uneori contribufia altor popoare. Pentru 
a evita aceasta, autorul „Palestricei" 
a căutat să întrebuințeze o măsură 
justă în expunerea contribuției fiecărui 
popor la nobila emulație spre progres.

Concepută ca o lucrare menită a veni 
în ajutorul persoanelor care prin pre
ocupările lor trebuie să cunoască edu
cația fizică, „Palestrica" depășește cu 
mult sfera didactică și se adresează 
tuturor celor ce se interesează de edu
cația fizică — ca latură importantă a 
culturii umane — și doresc să capete 
o informare exactă asupra conținutu
lui ei.

Pe secretarul asociației sportive MOU 
dova-C.F.R., Octavian Nica, l-am găsit 
în biroul său din gara Iași. Din vorbă 
în vorbă, ajungem să discutăm și des
pre concursurile pentru* trecerea norme
lor Insignei de polisportiv.

— Ciți purtători ai Insignei de poli
sportiv are asociația dv. ?

— Nu pot să vă spun, îmi răpsunse 
după un timp de tăcere. Evidența în
tregii asociații se află la tov. Mihai Mer
cure, instructorul nostru salariat, care 
este în concediu.

Am mai discutat și alte lucruri dar 
de fiecare dată tov. O. Nica mi-a răs
puns cu... aproximație, situația exactă 
o cunoștea doar instructorul. Mai tîrziu, 
am aflat de la prof. O. Neagoie, acti
vist la CSMS. că și în cazul în care 
instructorul Mercure n-ar fi fost în con
cediu, prea multe lucruri bune nu pu
team nota. Motivul : trecerea normelor 
pentru cucerirea Insignei de polisportiv 
nu se află în centrul preocupărilor con
siliului asociației sportive Moldova-CFR. 
Tov. O. Neagoie ne-a informat, de exem
plu, că ia unui din concursurile orga
nizate de această asociație, unde au ve
nit studenți de la facultatea de educa
ție fizică a Institutului pedagogic din 
Iași să ajute la desfășurarea întrecerilor, 
au fost prezenți doar jumătate din tinerii 
care trebuiau să participe. Ba mai mult, 
majoritatea acestora nu și-au putut 
îndeplini normele cerute de regulament 
deoarece erau nepregătiți. Pentru a ilu
stra superficialitatea cu care sînt pri
vite concursurile Insignei de polisportiv 
este suficient să mai arătăm că numai 
o parte dintre jucătorii de fotbal și 
handbal, care activează în campionatele 
orășenești, au devenit purtători ai In
signei. In rest... Și cînd te gîndești că 
asociația sportivă Moldova-CFR — cu 
largț posibilități — are 1400 de membri 
ai UCFS, un instructor și trei antrenori 
salariați, și o frumoasă bază sportivă !...

Cînd am aflat de toate acestea ne-am 
dat seama de ce secretarul asociației 
Moldova-CFR nu a putut să ne spună 
ceva concret. De bună seamă că dacă 
nu faci nimic, nici nu ai ce spune.

TR. I

LINIȘTEA BIBLIOTECII A TOST TULBURATĂ...

Om de stiinfa și scriitor cunoscut 
prin erudiția sa, autorul conduce tu 
competentă „Palestrica" prin toate ra
murile științei. Biologia generală, an
tropologia, etnografia, fiziologia, medi
cina, istoria culturii, pedagogia, filozo
fia, sociologia, arta și literatura sini 
abordate in legătura lor cu educația 
fizică. Intrefesută cu cele mai cariate 
forme ale activității intelectuale, educa
ția fizică este situată de autor pe locul 
ce i se cuvine in clmpul larg și bogat 
al culturii omenești, pe care-l comple
tează șl-l îmbogățește.

Materialul vast utilizat pentru expli
carea acestui fenomen pe plan istoric 
și social este analizai și interpretat 
de autor de pe pozițiile materialismului 
istoric.

O primă regulă 
respecte un cititor 
aceea de a păstra liniștea. Zilele tre
cute, la biblioteca documentară a Con
siliului General al UCFS s-a produs 
„o încălcare" a regulii amintite. Și 
curios, tovarășele bibliotecare nu au 
fost supărate. Să ne explicăm: veni
se un număr mai mare de cititori, 
care, intrind in posesia unor cărți, re
viste, ziare de specialitate, după o oră, 
două de studiu, au început să le co
menteze, să confrunte idei, cu glas 
mai tare ca de obicei.

„Taina" ne-a fost dezvăluită de tov. 
prof. Romulus Spirescu, directorul șco
lii sportive de elevi nr. 2 din Capitală: 
„Cu multe luni în urmă am hotărît ca 
la începutul fiecărui an, primul consi
liu pedagogic din școala noastră să 
aibă loc —bineînțeles cu aprobarea fo
rurilor în drept— la biblioteca docu
mentară a Consiliului General al 
UCFS, ca o expresie a înțelegerii legă
turii strînse între activitatea didactică 
și cea de documentare tehnică. Și iată 
că cei 38 de profesori și profesoare din

pe care trebuie s-o 
intr-o bibliotecă este

pe

școala noastră și-au îngăduit „să tul
bure" liniștea bibliotecii, animați însă 
de cele mai bune intenții... adică în 
interesul ridicării cunoștințelor lor. Pe 
viitor, s-a stabilit să aibă loc aci reu
niuni pe catedre, din două în două 
săptămîni, iar individual profesorii 
să vină cît mai des. Și vă asigur că 
simt nevoia să vină aci".

Glndindu-mă la elevii valoroși
care-i ridică școala, tineri sportivi de 
talent ca Dinu Piștaru, campion repu
blican de juniori la prăjină, Anca Pe
trescu, campioană republicană de ju
nioare la 100 m plat (categoria a II-a), 
Elisabeta Scarlat, campioană de tetra- 
tlon, la echipele de baschet și volei 
băieți ale școlii, campioane republicane, 
mi-am putut explica interesul manifes
tat de pedagogi pentru continua ridi
care a cunoștințelor lor.

De aceea și tovarășele bibliotecare, 
făcuui excepție de la regulă, nu s-au 
supărat ci i-au privit cu înțelegere și 
căldură...

L. ROPOT

Era prin 1949 cînd am plecat din 
saftd Valea Popii-Mugcel. „Nodul*, 
cum îmi spunea tata, se ducea să în
vețe.., De-atunci, am mai venit pe-a- 
casă din cînd în cînd, doar prin va
canțe. Cu asemenea ocazii, ne strin- 
geam toți vechii prieteni la cîte unul 
acasă și începeam cu poveștile. Fie
care istorisea despre cele petrecute în 
școală, despre excursii, despre taberele 
în care fusese, despre sport. „Să ve
deți cum am cîștigat un meci de vo
lei...* „O dată, cu echipa de baschet 
a școlii în care joc...“ „Eu sînt căpi
tanul echipei de fotbal a clasei și...u 
Și uite-așa, cu vorba, ne-apuca tîrziul 
serii, cînd venea mama vreunuia din
tre noi și ne strica taifasul. Dar a 
doua zi iar ne întâlneam și o luam 
de la capăt.

Alteori încingeam cîte un meci de 
fotbal care ținea toată după-amiaza, 
ori unul de volei la fel de strușnic, 
că se opreau din drum țăranii să ne 
admire „măiestria*, purtîndu-și gîndul, 
cu-n oftat, la zilele copilăriei lor a- 
mărite. E-adevărat, unii tot se mai 
găseau, printre cei mai bătrîni, care 
să bodogănească : „Iară s-au strîns 
ăștia și-aleargă despuiați după năz- 
bîlia aia de minge ! Ce naiba or fi în- 
țelegînd din asta nu știu !u... Concepții 
colbuite, moștenite din vremurile vechi 
de obidă și sărăcie.

...Au trecut anii. Si mai acum cîteva 
zile am revăzut locurile copilăriei, 
mi-am revăzut colegii, prietenii mei 
din Valea Popii. Iar dacă n-aș fi vă
zut scris limpede și cu litere de-o 
șchioapă numele satului pe-o placă, 
aproape că nu mi-ar fi venit a crede 
că mă aflu pe meleagurile prin care 
copilărisem. Mai întâi oamenii. Parca 
erau alții : mai chipeși, mai bine îm- 
brăcați, mai veseli, fericiți. Au și pen
tru ce: de patru ani există aici o 
gospodărie agricolă colectivă, satul a 
fost electrificat, drumurile toate-s pie
truite, noul cămin cultural rivalizează 
cu casele de cultură de la oraș. Și, 
că veni vorba de case, cele de locuit, 
trei din cinci sînt noi.t iar pe multe se 
înalță antenele televizoarelor și apa
ratelor de radio.

Duminică m-atn întâlnit 
legi. Pe unii, astăzi 
școala din sat, i-am găsit 
minului cultural, jucînd 
gram prezentat de brigada artistică. 
Pe alții, doi dintre ei acum tehni
cieni viticoli, unul felcer și unul ve
terinar, i-am aplaudat pentru dîrzenia 
cu care-și măsurau forțele, în echipa 
satului, cu fotbaliștii din comuna Ro
dești. Am ajuns la teren cam prin mi
nutul 49, cînd lupta era în toi. Cei 
din Valea Popii conduceau cu 2—4), 
dar chiar atunci un înaintaș advers 
reduse scorul: 2—l.

— A fost ofsaid, taică! strigă mo
șul lingă care mă așezasem, adresîn- 
du-se arbitrului, un vecin de-al său, 
cum aflai mai târziu.

Pînă la sfirșit au mai fost marcate 
cinci goluri, meciul încheindu-se cu 
5—3 pentru localnici. Cei peste 500 
de spectatori aplaudară cu căldură e- 
chipele și apoi, discutând aprins des
pre jocul la care asistaseră, 
dreptară spre sat. Erau 
meni care în urmă cu 
încă mai priveau mirați 
ham noi o echipă. Erau 
aceiași. In concepțiile lor, 
se produseseră multe schimbări...

cu foștii co- 
învățători la 
pe scena că- 
într-un pro-

se 
aceiași 
10—14 ani 

cînd injghe- 
și nu erau 
în viata lor

în- 
oa-

înainte de-a mă despărți 
net, îl întrebai :

— Ei, ați cîștigat! Dar, a fost stas 
n-a fost ofsaid ?

— A fost, taică, a fost! Și nu nzv* 
mai acolo a greșit arbitrul : le-a mai 
dat și un corner pe degeaba!

— Vreți să spuneți poate că toata 
deciziile au fost greșite ?

Nu, taică, nu. 11 metri a fofst 
Asta înseamnă că la 11 metri 
arbitrul a fost „pe fază", cum 
tovarășii de la „Sportu". Mi-a 
mîna și a plecat, recomandîn- 
Nae I. Corn an, colectivist la

just, 
acela 
spun 
strîns 
du-se: ........
colectiva Mihăești.

...M-am trezit în mijlocul terenu
lui, înconjurat de jucătorii celor două 
formații. Spre casă am pornit îm
preună cu foștii colegi. Nu înainte 
însă de-a mai arunca o privire în 
jur: în stingă — pista de atletism, 
îit dreapta — terenul de volei și de 
haschet, în centru — terenul de fot
bal. Toate acestea — pe locul fostu
lui islaz de lingă Rîul Tirgului. Aci 
se întrec sportivii din gospodăria a- 
gricolă colectivă, sportivii satului în
tre ei sau cu cei ditt satele vecine.

Seara am ascultat corul căminului 
cultural, compus din peste 100 de per
soane — colectiviști la G.A.C. Drumul 
lui Lenin — și am admirat frumuse
țea programului intitulat „Bine-i in 
gospodărie", oferit de brigada artis
tică. Apoi am dansat, am rîs, am băut 
cu vechii prieteni o bere la bufet, 
ne-am distrat.

Noaptea tirziu, acasă, așteptând să 
vină somnul, am trimis gîndurile în 
urmă cu ani, readucînd în amintire 
satul de odinioară, cu noroaiele lui, 
cu lămpile lui tie petrol. Cit de di
ferită e imaginea satului de azi față 
de aceea " ?
decit 14 ani de cirul n-am mai fost 
pe-aici... 
Eliberare.
de oamenii din satul meu, de viața 
pe care o trăiesc...

Astea-s amintirile mele. îmi închi
pui care-or fi cele ale lui moș Nae 
Coman, ce amintiri or fi avind mama 
Ileana Coman, Ion Avramescu și nea 
Naică Matei, care-au mai prins și alte 
timpuri. De felul cum munceau oame
nii pe-atunci, cum erau siliți să tră
iască și cîte altele... Despre sport 
nu-și aduc aminte, pentru că... nu au 
despre ce. Astăzi însă cînd sînt mar
torii atitor transformări ale timpului 
nostru, ei s-au acomodat și cu ter
menii sportivi. Moș Nae Cuman mi-a 
dovedit-o cu prisosință. Știa chiar cu 
precizie și cîte zile mai erau oină la 
Olimpiada de la Tokio...

din trecut! Și nu s-au scurs

14 din cei 20 de ani de la 
... Sint mîndru de satul meu.

VIOREL POPESCU 
corespondent

CE AU OAMENII CU EL ?
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Concursuri de selecție organizate 
de școala sportivă experimentală 

„Viitorul"
Școala sportivă experimentală „Viito

rul", din cadrul Centrului de antrena
ment și cercetări științifice „23 August", 
bd. Muncii 37—39 (tramvai 23 — 24), 
organizează în perioada 30 septembrie 
—15 octombrie conclusuri de selecție 
pentru secțiile: atletism, box, baschet, 
gimnastică, haltere, lupte, rugbi și scri
mă. Concursurile de selecție au loc în 
fiecare zi între orele 9 și 12, iar în 
zilele de luni, miercuri și vineri și în
tre orele 16 și 19, pe terenurile și în 
sălile Centrului de Antrenament.

La concursul de selecție pot participa 
copii și tineri (băieți și fete) intre S 
și 16 ani cu domiciliul in București.

Școala sportivă experimentală „Viito
rul" oferă condiții de pregătire din cele 
mai bune, iar procesul de antrenament 
este asigurat de antrenori și profesori 
de specialitate cu înaltă calificare.

Să facem... prezentările: de o parte, 
opinia publică din orașul Tîrgoviște, 
de cealaltă parte, boxerul Cler Wily 
de la asociația sportivă Metalul. Lui 
nu-i convine... opinia publică, iar a- 
cesteia nu-i convin.., faptele lui.

Dar, să vedem ce spune opinia pu
blică despre „eroul" nostru. Mai în* 
tîi, că este „șmecheria" în persoană. 
De altfel, aceasta pare a-i fi la ora 
actuală singura meserie, căci de cele
lalte s-a plictisit repede și le-a pă
răsit rînd pe rînd. Este și un mare 
ghinionist Wily; pretutindeni a dat 
peste șefi „încuiați*, care i-au cerut 
să-și vadă de lucru. Și, cum lui nu-i 
plac astfel de oameni, a plecat dintr-un 
loc în altul. Dar degeaba. N-a întâlnit 
un singur șef „cumsecade".

O să întrebați, firește, dacă nu face 
nimic, ce... face totuși Cler Wily? Și-a 
găsit omul alte ocupații mai... distrac
tive: spune „bancuri* (în asta nu-l 
întrece nimeni!), acostează fetele (și 
la capitolul acesta n-are rival!) și cu- 
treeră restaurantele. Intr-o zi la unul, 
intr-o zi la altul. Intră dimineața și 
iese tot... dimineața. Se și rnîndrește

cu rezistenta lui la băutură. Se poate 
măsura vreunul cu el ? Nici unul l Și 
cînd te gîndești că astfel de „perfor
mante" nu sînt omologate sau măcar 
pomenite intr-un anuar oarecare. Este 
o lipsă!

Vă spuneam la început că Wily Cler 
este boxer. Ața este. Cum—necum a 
nimerit în secfia de box a asociației 
•Metalul. Și nu se poate spune că n-ar 
fi avut perspective în acest sport dacă 
s-ar fi pregătit serios, dacă ar fi dus 
o viată ordonată, într-un cuvînt daci 
s-ar fi adunat de pe drumuri.

Cu primii adversari a terminat 
pede. Dar iată că, în ultimul 
s-a întimplat să întîlnească un boxer 
mai puternic decit el, mai tehnic, mai 
bine pregătit: Pe Stelian Bălan de la 
Dinamo Pitești. Acesta nu s-a... speriat 
de „pumnii" lui Wily, cei mai multi 
trimiși la întîmplare și... în afara re
gulamentului. A eschivat loviturile și a 
trecut, prompt, la contraatac. Atita în
drăzneală l-a înfuriat pe Wily. Auzi 
dumneata: să dea cineva în el! In 
Cler Wily? Asta i s a părut de necon
ceput, chiar pe un ring de box! Și,

A apărut nr. 9 al revistei

re
nted,

Repriza 

în clipa cînd adversarul său a alune
cat in urma unei eschive, căzînd la 
podea. Wily s-a năpustit asupra aces
tuia și l-a luat pur și simplu la bătaie, 
căutînd să acumuleze atunci „punctele" 
pe care nu reușise să le realizeze în 
timpul meciului. Și, ca să fie sigur de 
„victorie" a lovit și cu piciorul.

A fost un moment penibil, nemai- 
întîlnit 
înțeles, 
giu, l-a 
cui și-a 
această

Dar credeți că lucrurile s-au termi
nat aici? La cabine, în loc să ceară

pe ringurile noastre. Bine- 
arbitrul de ring, M'ihai Suru- 
descalificat pe Wily, iar publi- 
exprimat dezaprobarea fa[ă de 
ieșire huliganică.

«... patra !
scuze lui Stelian Bălan pentru atitudi
nea pe care o avusese, Wily Cler a 
considerat că abia aici ar fi locul cel 
mai potrivit pentru a începe un nou 
„meci". Și iar s-a repezit la Stelian 
Bălan, lovindu-l.

Parcă a jăcut ceva Wily? Dar oa
menii în loc să-și vadă de treabă se 
ocupă de el și-l vorbesc de rău. Pe 
gratis. Absolut pe gratis!

Poate însă că asociația Metalul din 
Tîrgoviște este de altă părere...

Din sumarul Interesant șl variat 
menționăm următoarele :

— Elicopterele lui Traian Vuia
— Doi timpi, patru timpi și mea 

ceva (noutăți din construcția automo
bilelor)

— Satelitul— Racheta
_ Motorul 

examene _— Pe urmele „vulpilor*1 (Reportaj 
de la campionatul radioamatorilor)

— Un nou tip de antenă— Problemele fiziologice ale scu
fundăriiRevista mai cuprinde numeroase 
reportaje, știri, noutăți, magazin, 
cuvinte încrucișate etc. referitoare 
la aviația sportivă, automobilism, 
radio tir, turism, alpinism etc.

Citiți nr. 9 al revistei Sport și Teh
nică I

din construcția automo- 
staționar „Syncom" 
pont-ra rachetei
ionic își trece primele 

.vulpilor" (Reportaj

JACK BERARIU
ROMEO CALĂRAȘANU 

(după o corespondență trimisă 
de M. Avanu)

SPORTUL POPULAR
Nr. 4525 Pag. a 3-a



EXCURSIE
(Urmare din pag. 1)

că

Marele stadion „Național" din Tokio in timpul întrecerilor preolimpice 
organizate anul trecut

„Wildau. Ghizii noștri ne anunță 
ne apropiem de locul de destinație 
Enoshima. Intr-adevăr, doar dteva 
clipe și iată-ne pe plaja renumitei sta
țiuni. Spre surprinderea noastră lito
ralul era complet gol. Văzlndu-ne ne
dumeriți, gazdele noastre ne furni
zează pe loc motivele pentru care 
plaja este goală: incepînd din luna 
august, baia oceanică este aici inter
zisă pentru faptul că incepînd din 
această perioadă iși face apariția în 
apele Oceanului un pește denumit 
Jelly, care prin înțepăturile sale pro
voacă moartea celor ce nesocotesc in
terdicția.

Deși situat destul de departe de ca
pitala țării, orașul Enoshima cunoaște 
in aceste zile atmosfera pregătirilor 
olimpice După cum se știe, aici vor 
avea loc întrecerile de iahting, fapt 
pentru care partea portuară a orașului 
a suferit în ultima vreme importante 
transformări. Clădiri noi, elegante, 
multe iahturi ancorate, nenumărați pes
cari amatori, unul lingă altul de-a 
lungul falezei, îmbogățesc peisajul ad
mirabil al acestei stațiuni. Stnlem in
vitați "d urmărim demonstrația de pre
gătire multilaterală a unor delfini, 
izolați înir-u/i bazin special amenajat, 
situat in imediata apropiere a portului.

• PROFILURI • PROFI LURI • PROFILURI ® PROFILURI ® PROFILURI ®

Boy
Allen
Saari

de netrecut 
natatiei. Tî-
Roy Allen 
ani, a par-

Cei doi adversari sînt buni prieteni. 
Un ziarist l-a întrebat dacă sutele de 
lungimi de bazin străbătute la antre
namente nu-l plictisesc.

— Niciodată, a răspuns Saarî. Pe 
parcurs, mai schimb cîte o... vorbă 
cu Don.

—■ Ce discutați?
— Cum să împărțim aurul olimpic 

de la Tokio...

ENOSHIMA

încă o granifă ce părea 
a fost depășită în sportul 
nărui înotător american 
Saari, în vîrsta de 20 de
curs 1500 m liber in 16:58,7! Începe, 
așadar, un capitol nou în această di
ficilă probă, cea mai lungă în între
cerile clasice.

Saari, este un colos al natatiei. Are 
1,90 m înălțime, 86 kg. și o forță de 
halterofil. Și-a format-o de-a lungul 
unor antrenamente intensive: record
manul mondial face earn 15 ședințe 
de pregătire pe săptămână, iar anual 
'parcurge în apă peste 700 (!) de kilo
metri.

Favoritul nr. 1 al cursei de 1500 m 
la J.O. de la Tokio a învățat să înoate 

.la vîrsta de 6 ani. In arena performan
ței a pătruns, însă, abia în 1962. De 
atunci a marcat o impresionantă curbă 
a creșterii performanțelor. Anul acesta

Ingrid
Krămer
Cea mai bună săritoare de pe tram

bulină din R. D. Germană a cunoscut 
o consacrare timpurie. In 1960, la J.O. 
de la Roma, pe cînd avea 17 ani, a 
reușit să cîștige medalia olimpică de 
aur. Performanța a produs senza
ție pentru că, întîia oară în istoria 
competiției, o sportivă din Europa se 
clasa înaintea americancelor, pînă a- 
tunci învingătoare categorice ale pro
bei.

mă... Cine știe cîte... necunoscute nu 
sînt gata să-mi ia acum locul pe po
dium"...

Nc-am amuzat cu toții asistînd la spec
tacolul ad-hoc pe care ni l-au oferit 
delfinii. La fluierul dresorilor, anima
lele au
cu o perfectă disciplină numeroase 
mișcări acrobatice: au zburat printr-un 
inel suspendat deasupra apei; au or
ganizat o vînăloare de mingi de fot
bal, exersînd chiar trasul la poartă. 
(In paranteză fie spus, Datcu și Cons
tantin ne-att mărturisit că delfinii au 
dovedit mult talent). „In supliment" 
vedetele bazinului ne-au oferit apoi un 
amuzant meci de baschet, în care pînă 
și cei mai desăvîrșiți maeștri ai bas
chetului propriu-zis îi puteau invidia 
pe delfini pentru precizia in aruncările 
de la distanță și semidistanță. Pivotul 
echipei, deși mezinul acesteia, și mai 
puțin dezvoltai în... lungime decît co
echipierii săi a dovedit o precizie ului
toare, care ne-a entuziasmat pur și 
simplu.

Vă asigurăm că nu exagerăm cu 
nimic cină relatăm acestea iar filmă
rile făcute de către dr. Nicolae Stănescu 
și de către antrenorul ion S6te~ vor 
constitui un motiv de amuzament și 
pentru cei din țară care vor avea pri
lejul să le urmărească. Mulți dintre 
sportivii noștri au făcut fotografii, cu 
toții am rîs, mulțumind gazdelor pen
tru prilejul ce ni s-a oferit de a pe
trece clipe atit de plăcute.

Autocarele s-au îndreptat apoi spre 
orașul Kamakura, un vechi centru ad
ministrativ al Japoniei, căruia i s-au 
pus bazele în secolele XIII—XIV e.n. 
Am admirat aici o uriașă statuie din 
bronz a lui duda, așezată în grădinile 
templului 11ase. Ghizii noștri ne-au ex
plicat că aceasta este a doua statuie 
ca mărime din întreaga Japonie. în
treaga delegație s-a fotografiat în fața 
acestei minunate opere de artă. Apoi 
am fost invitați să vizităm templul 
Hachiman, de asemeni o mostră a 
minunatei arte a poporului japonez. Și 
aici fotografii, comentarii, bună dispo
ziție și... multe înseninări în bloc-no- 
tesurile noastre și ale gazetarilor ja
ponezi. Căci, uitasem să vă spun, spor
tivii noștri nu „au scăpat" de ziariști 
nici în excursie. Ei au fost filmați și 
fotograf lăți în fel și chip, li s-au so
licitat impresii și păreri, pronosticuri 
în legătură cu Jocurile Olimpice.

începuse să se lase seara. Am luat 
masa, am urcat din nou în auto
care. pornind spre Tokio. Jocul recla-

executat cu înaltă măiestrie și

melor luminate, fluviul de autoturisr 
dădeau șoselei un farmec deosebit. 1 
trăm în orașul gazdă al J.O. pe t 
numita Ginza, centru comercial și di 
tractiv, după care ne îndreptăm sp 
satul olimpic.

Toți au numai cuvinte de mulțumi 
la adresa amabilelor noastre înso 
toare, pentru ziua de neuitat pe ca 
au petrecut-o duminică.

★

Și acum alte dteva vești, care cr 
că vor interesa pe cititorii ziarul 
nostru.

• Ciieva date despre „satele olimpici 
Situat în apropierea Stadionului Nați 
nai, satul olimpic principial Yoyogi c 
prinde 14 imobile de 4 etaje, 249 
cabane, 3 mari restaurante, săli 
spectacole, băi publice, oficii poște 
etc. Satul olimpic anexă de la llachic 
unde se vor desfășura probele ~'"lis: 
poale găzdui 100 de persoanei n in 
diata lui apropiere se află circuit 
pe litru probele de șosea și noul vei 
drom olimpic. La 80 km de Tokio 
află amenajat satul olimpic de la S 
gami, cu o capacitate de 300 de locu 
unde vor avea loc întrecerile de ia 
ting, iar cel de Ia Karuizawa, loca 
taie climaterică situată la 200 l 
nord-vest de Tokio, va putea gaza 
pe toți cei 200 de concurenți înscr 
la competițiile de călărie.

• Echipa de fotbal a RD. Germa, 
(care reprezintă echipa unită a Gt 
maniei la J.O.), viitoarea noastră a 
versară în focurile din serii, a pt 
fectat și ea trei focuri de verificare 
diferite echipe japoneze

bucu 
la ca 
400 
dispt

• De un mare interes se 
aici turneul olimpic de box. 
și-au anunțat prezența peste 
sportivi Din dalele de care
pină acum federația japoneză, reiese 
la turneul de box vor concura sporti 
din 64 de țări, aproximativ cîte 40— 
la fiecare categorie de greutate. Acei 
cifre depășesc cu mult cele inregistn 
la turneul similar de la J.O. de 
Roma. Pină acum au și sosit deja i 
turile de boxeri din R.P. Ungă, 
U.R.S.S., Australia. Nigeria, Franța 
Coreea de sud. Aproape toate bilet 
puse în vînzare au fost viralul i.

Atletismul mondial înaintea J. O. (II)
la campionatele S.U.A. a înotat 
17:27,0 pe 1500 m, definind însă re
cordul mondial cu 17.-05,5. Australia
nul Murray Rose i-a „răpit" perfor
manța supremă, reușind recent 17:01,8. 
Saari s-a ambiționat să-și recâștige re

cordul, chiar dacă pentru aceasta a 
fost nevoit să... coboare sub 17 mi
nute.

Ținând american este un... poliat- 
lonist al notației. El reușește pe 100 
in. timpi sub un minut, ceea ce dove
dește o mare viteză pentru un fondist, 
iar pe 400 m. are o performanță de 
4:13,5, cu care l-a învins pe faimo
sul Don Scholander,

Ingrid Kramer s-a născut în 1943 la 
Dresda. Din fragedă copilărie a învă
țat să înoate, iar la vîrsta de 11 ani a 
efectuat primele salturi de pe trambu
lină. Pînă la primul concurs oficial a 
fost nevoie de 3 ani. Ingrid devine 
campioană a pionierelor din R.D.G. Un 
an mai tîrziu, pe pieptul ei strălucește 
medalia de campioană a țării și încă 
peste un an — la campionatele euro
pene de la Budapesta — a fost la un 
pas de a cuceri titlul. Pînă la ultima 
săritură, Krămer conducea în clasa
ment și numai emoția a făcut-o să trea
că pe lingă un mare succes.

In răstimpul care a trecut de la ul
tima ediție a J.O. Ingrid și-a îmbună
tățit în continuare măiestria. Săriturile 
ei au căpătat și mai multă precizie, 
și mai multă eleganță. Multe schim
bări s-au petrecut și în viața ei. 
Ingrid Krămer a absolvit facul
tatea de fizică-chimie din Dresda, 
a devenit profesoară, s-a căsătorit. 
Soțul ei este de asemenea spor
tiv, cunoscutul halterofil Harry Engel. 
Dar campioana olimpică și-a păstrat 
numele de fată sub care a debutat și 
s-a consacrat în arena mondială a 
sportului.

întrebată asupra perspectivelor o- 
limpice, Ingrid a răspuns : „La Tokio 
se va da o luptă acerbă. Misiunea mea 
este foarte grea. La Roma eram o ne
cunoscută și nimeni nu mă lua în sea-

C.a și în anii frecați, europencele domină atletismul 
mondial asigurîndu-și cele mai multe locuri în bilanțul 
celor 12 probe clasice. Reprezentantele vechiului continent 
au stabilit în acest an nu mai puțin de 7 noi recorduri 
mondiale și europene, față de numai două realizate de 
sportivele din celelalte continente. Performanțe de mare 
valoare au realizat în acest sezon australianca Margaret 
Burwill (22,9 la 220 yarzi), coreeanca Sin Kim Dan 
(1:58,0 la 800 m), sovieticele Tatiana Scelkanova (6,70 m

la lungime) și Elvira Ozolina (61,38 m la suliță), p 
cum și recordmana noastră mondială Iolanda Balaș (1,90 
la înălțime). Alături de „Ioli“ alte 6 romînce figures 
la locuri de cinste în listele celor mai bune performai 
ale anului. Este vorba de Viorica Viscopoleanu, A 
Sălăgean. Lia Manoliu, Olimpia Cataramă, Maria D 
conescu și Mihaela Peneș, care ne vor reprezenta 
altfel și la J.O. de la Tokio.

FEMEI

100 m.

99 11,3 E. Klobukovska — Polonia
11,4 M. Cobian — Cuba
11,4 G. Popova — U.R.S.S.
11,4 R. Laze — U.R.S.S.
11,4 R. Mayer-Rose — R.F.G.
11,4 V. Nemeshazi — Ungaria
11.4 I. Piotrovska — Cana-da
11.5 D. Porter — N. Zeelandă 
11,5 M. Itkina — U.R.S.S.
11,5 E. Mc Guire — S.U.A.
11,5 M. Pensberger — R.F.G.
11,5 E. Pollmann — R.F.G.
11,5 W. Tyus — S.U.A.
11,5 W. White — S.U.A.
11,5 I. Kirzenstein — Polonia
11 5 H. Gorecka — Polonia

54.3 J. Amoore — Australia
54.4 A. Munkacsi — Ungaria
54.6 J. Smith — S.U.A.
54*7 Mooris — Jamaica
y = în cursă de 440 yarzi, se scade 

0.3 sec.

200 m.

9 22,9-y-M. Burvill — Australia
23.3 E. Mc Guire — S.U.A.
23,4-y-J. Bennet — Australia
23.4 K. Balzer — R.D.G.
23.5 I. Kirzenstein — Polonia
23.6- y-V. Axden — Anglia
23.6 D. Thompson — S.U.A.
23,6 M. Cobian — Cuba
23,6 B. Sobotta — Polonia
23,6 H. Go*recka — Polonia
y = în cursa de 220 yarzi, se scade 

0,1 sec.

400 m.

99 53,0 M. Itkina — U.R.S.S.
53,4 A. Packer — Anglia
53.7- y-D. Willis — Australia
53,8 B. Cuthbert — Australia
54,0 J. Grieveson — Anglia
54,2 G. Schmidt — R.D.G.

800 m.

q 1:58.0 Sim kin Dan — R.P.D. Coreenâ
2:03.7 Z. Skobțeva — U.R.S.S.
2:03.9 M. Dupuieur — Franța
2:04.0 T. Dmitrieva — U.R.S.S.
2:04.1 L. Eerik — U.R.S.S.
2.05.2 O. Kazi — Ungaria
2:05.3 M. Hobson — Anglia
2:05.3 A. Packer — Anglia
2:05,3 A. Smith — Anglia
2:05.3 G. Kraan — Olanda

Ștafeta 4X100 m.

0 44,2 Polonia
44.4 S.U.A .
44.5 R.F.G.
45,0 U.R.S.S.
45.1 Ungaria
45,3 Anglia
45.7 Italia
45.8 Franța
46.2 Australiei
46Cehoslovacia

80 m. garduri

• 10,5 K. Balzer — R.D.G.
• 10,5 I. Press — U.R.S.S.
9 10,5 D. Stamejcici — Iugoslavia

10.6 P. Kilborn — Australia
10,6 Y. Yoda — Japonia
10.6 N. Kulkova — U.R.S.S.
10 6 Mc. Intosh — N. Zeelandă
10,‘6 C. Kopp — R.F.G.
10.7 6 alergătoare

înălțime

1,90 I. Balaș ROMINIA
1,79 M. Mason — Australia
1,77 T. Cencik — U.R.S.S.
1.76 K. Ruger — R.D.G.
1,75 D. Gerace — Canada
1.75 J. Bieda — Polonia
1.75 G. Kupterschmidt — R.F.G.
1.75 F. Slaap — Anglia
1,74 E. Montgomery — S.U.A.
1,73 R. Woodhouse — Australia
1,73 D. Langer — R.D G.
1.73 O. Gere-Fulici — Iugoslavia
1.73 L. Knowles — Anglia
1.73 G. Alezeienco — U.R.S.S.

Lungime

9 6,70 T. Sc-elcanova — U.R.S.S.
6,60 W. White — S.U.A.
6,58 M. Rând — Anglia
6 49 A. Ciuiko — U.R.S.S.
6^48 H. Lauier — R.D.G.
6.46 V. Viscopoleanu — ROMINIA
6.46 B. Toyen — Norvegia
6,45 H. Hollmann — R.F.G. 
fi 40 I. Becker — R.D.G.
6,39 I. Kirzenstein — Polonia
6,39 H. Fiith — Australia

Greutate
18 40 T. Press — U.R.S.S.
17,54 M. Helmbold — R.D.G.
17,50 G. Zîbina — U.R.S.S.
17,29 H. Garisch — R.D.G.
17,21 I. Press — U.R.S.S.
17,03 V. Sloper — N. Zeekmdd
16,82 J. Hfibner — R.D.G.
16,53 A. Sălăgean — ROMINIA
16,28 J. Bognar — Ungaria
16.19 I. Hristova — Bulgaria



Surprize în semifinalaw
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In campionatul republican
DESPRE JOCURILE DIN PROVINCIE

ULTIMELE ȘTIRI
UN NOU GRUP

DE SPORTIVI SOVIETICI
A SOSIT LA TOKIO

; aeroportul Haneda din Tokio con- 
1 să sosească delegațiile de spor- 
paiticipante la cea de-a 18-a edi- 

a Jocurilor Olimpice, care vor în- 
la 10 octombrie. Duminică a so- 

n capitala japoneză un nou grup 
elegației sovietice, cuprinzînd 164 
sportivi și sportive. Din delegație 
parte recordmanul mondial de hal- 

Iuri Vlasov, înotătorul Proko- 
o și alții. Șeful delegației sovie- 
este Iuri Mașin.

aruncare de 85,09 m (a doua perfor
manță mondială a anului). Alte rezul
tate : 400 m garduri: Morale (Italia) 
51,4; 100 m Ottolina (Italia) 10,5; 200 
m Ottolina (Italia) 21,0; greutate Me- 
coni (Italia) 18,23 m; triplu salt 
Schmidt (R. P. Polonă) 15,81 m; 5 000 
m Farcic (Iugoslavia) 14:34,6.

I AȘTEPTAREA „SCĂRILOR"

n cauza aglomerării excesive a 
portului Haneda, numeroasele avi- 
care sosesc aici sînt obligate să 

.. coadă la „pasarele" (scărilecare 
tașează la ușile avioanelor pentru 
îrea pasagerilor). De multe ori 
gerit -'ii avion sînt obligați să 
tă în toiUiile lor cîte o oră pînă 
>sirea „pasarelei" pentru a putea 
■î.

Pe stadionul central din Poznan e- 
chipele de atletism ale R. P. Polone și 
Finlandei s-au întîlnit într-un meci de 
verificare cîștigat de atleții polonezi cu 
scorul de 113-—99 puncte. O perfor
manță valoroasă a înregistrat polone
zul Stalmach, care a sărit în lungime 
7,96 m (nou record al R. P. Polone). 
Vechiul record era de 7,84 m și apar
ținea lui Schmidt). Principalele rezul
tate : 100 m Juskowiak (R.P.P.) 10,9; 
greutate Simola (F) 18,05 m; 400 m 
Kowalski (R.P.P.) 47,9; prăjină O- 
sinski (R.P.P.) 4,80 m.

REZULTAT EXCELENT 
PE 880 YARZI LIBER

O speranță a sprintului francez 
anunță juniorul Bambuck, selecționat în 
lotul olimpic pentru Tokio. In cadrul 
concursului de verificare de la .Fon
tainebleau, Bambuck a parcurs 200 m 
plat în 20,7 (record francez egalat).

ăra înotătoare canadiană Jane 
tes, în vîrstă de 16 ani, a realizat 
drul ultimului concurs de verifi- 
de la Vancouver timpul de 9:57,1 
oba de 880 yarzi liber. Această 
•mantă este superioară recordu- 
uondial deținut de lisa Konrads 
ralia) cu 10:11,4. Jane Hughesva 
ipa la J.O. în proba de 400 m

Cîteva rezultate înregistrate în con
cursul atletic de la Ludwigshafen în 
care s-au întîlnit echipele R. F. Ger
mane și Elveției (scor final 148—76 
puncte în favoarea gazdelor) : prăjină 
Reinhard (R.F.G.) 4,80 m; suliță Sa
lomon (R.F.G.) 80,16 m; lungime Klein 
(R.F.G.) 7,42 m; ciocan Beyer (R.F.G.) 
63.45 m; 110 m garduri John (R.F G.) 
14.2.

REZULTATE VALOROASE 
LA ATLETISM

MAI BUNA DECIT CHRISTINE 
CARON I

orașul Portsmouth atleții brita- 
au participat la ultimul concurs 
ntrol înaintea plecării spre Tokio, 
principalele rezultate înregistrate: 
ilin : 400 m garduri Warden 53,2; 
i Campbell 10,6; 110 m garduri 

14,4; 400 m Sherwood 47,8; 
m obstacole Pomfrett 8:49,6; lun- 
Davies 8,05 m (performanță care 
>ate fi omologată ca nou record 
ic, deoarece a bătut vîntul cu 
4 m pe sec.); triplu salt FredAl- 
5,40 m; feminin : 100 m Hyman 
200 m Simpson 23,9.

în ultima zi a concursului de veri
ficare a înotătorilor olimpici americani, 
care a avut loc în piscina de la Los 
Angeles, tînăra Jennie Dunkel a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 100 m spate cu timpul de 1:08,3. Re
cordul mondial oficial este de 1:08,6 și 
aparține cunoscutei campioane fran
ceze ~ 'Christine Caron.

TURNEUL PREOLIMPIC 
DE BASCHET

neroși atleți olimpici europeni au 
ipat la memorialul „Bruno Zauli“, 
urat timp de două zile pe pista 
nului olimpic din Roma. Sulița- 
>lonez S.Jlo, unul din favorîții 
e la T okio, a cîștigat proba cu o

Jocurile de duminică nu au produs 
multe modificări în clasamentul ca
tegoriei A. Este de remarcat doar tre
cerea lui Dinamo pe locul secund și 
preluarea „lanternei" de către Ancora 
Galați. în general au învins favorîții. 
Partidele au fost, fără excepție, foarte 
viu disputate, dar de nivel tehnic ne
satisfăcător. Se apropie „finișul" în a- 
ceastă pasionantă ediție a campionatu
lui și majoritatea formațiilor pun pe 
primul plan rezultatul, ceea ce nu duce 
însă totdeauna la consolidarea pozi
ției în clasament.

După 17 etape, Steaua conduce cu 
47 de puncte, fiind singura echipă care

,,_ „ , ,__ . f nu a cunoscut înfrîngerea. Cu victoria\UI'a inv%r pre° <. realizată duminică în fata Grivitei Ro
de baschet de la Yokohama conduce k .j s.au fat foafte H
neînvinsa echipa Mexicului. Luni dinu- f de tit1 dar să n/uitPăm că mai sînt 
neața, basche bahștn mexicani au in- ) cinci et că -n eventualitatea cîș. 
vms cu scorul _de 94-59 (40-19) e- < ti arii meciului restantă cu Știinta p’_ 
ălp* T,a'?n^- C4to t .'ntrec,ut. .CU < troșeni, Grivita Roșie va totaliza 46 
^-74 ( 34-30) echipa ^iwanrdui, iar S de puncte etc. Privite prin această 
^us.îa.la 8 mvins cu ✓ prismă, viitoarele partide păstrează un
pe Ma.aya. ... , Y interes deosebit. Ne referim, în spe

cial, la meciul Steaua — Progresul 
care — prin rezultatul său — poate 
consolida sau slăbi substanțial poziția 
militarilor. Interesantă este și întrece
rea echipelor de la mijlocul clasamen
tului (Rulmentul Bîrlad, CSMS Iași șî 
Constructorul) și, mai ales, lupta pen
tru evitarea retrogradării, în care cele 
mai multe emoții le au Ancora Galați 
și Știința

(Agerpres)

CLASAMENT

1. Steaua 17 13 4 0 218: 62 48
2. Dinamo . 17 13 1 3 260: 65 44
3. Grivița Roșie 16 13 1 2 236: 87 43
4. Progresul 17 8 5 4 114: 80 38

Timișoara.

S-a încheiat

viorica V iscopoleanu

Rudasne — Ungaria 
Peneș — ROMINIA 
Richter — R.D.G. 
Morgan — Anglia

Pentatlon

U.R.S.S.
I. Lotz — R.D.G.
V. Mihailova — Bulgaria 

Nemcova — Cehoslovacia 
Kuznețova — U.R.S.S. 
Hausmann-Limberg — R.F.G. 
Kleibeme — Ungaria 
Popova — U.R.S.S.
Manoliu — ROMINIA
Lorenz — R.D.G.
Stugner — Ungaria 
Cataramă — ROMINIA

12 T. Press
3
2
0
2
6
3
31.

i. 
E.
K.
I.

6 L.
7 D.
9 J.
2 O.

Sulița

56,08 M. Dlacoîl«scu — ROMINIA
55,46 M. - ’ - -
55.38 M.
55,01 H.
54.19 S.

f) = record mondial. 
• • = record european.

5194 I. Press — U.R.S.S.
4995 G. Bîstrova — U.R.S.S.
4847 M. R.and — Anglia
4821 M. Peters -- Anglia
4790 K. Balzer —■ R.D.G.
4780 P. Winslow — S.U.A.
4768 I. Exner — R.D.G.
4772 M. Sisiacova — U.R.S.S.
4767 H. Frith — Australia
4750 D. Stamejcici — Iugoslavia

18 E.
4 A.
2 I. Schwalbe —
8 I. Moskalenco
1 B. Kaledene —

Ozolina — U.R.S.S. 
Gerhards — R.F.G.

R.D.G. 
- U R.S S.

U.R.S.S. N. MARĂȘESCU

formația gălățeană — care 
joc curajos — a pus în 
cîteva rînduri în pericol 
buturile bucureștenilor, 
mai ales prin Posa care 
a avut două mari ocazii 
de a înscrie. Echipa An
cora a fost depășită însă 
de maturitatea formației 
Dinamo, care — în ciuda 
unui teren desfundat — 
a practicat un joc bun. 
Au marcat: Dragomirescu 
(tovitură de pedeapsă), 

Graur și Nica (cîte o în
cercare), Ntoa (lovitură 
de pedeapiă). (T. St).

CSMS IAȘI — GLO
RIA: 3—0 (3—0). Par
tidă foarte disputată, în 
care ieșenii și-au asigu
rat victoria în min. 30, 
cînd Rozenberg a trans- 

q_ y format o lovitură de pe- 
\ deapsă de la 40 m. (I. 
f Baciu, coresp.).

se

Timișorenii au 
cu 6—0 prin 
realizate de Ce-

ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
— ȘTIINȚA PETRO
ȘENI: 6—6 (3-0). Meci 
slab din punct de vedere 
tehnic. ' 
condus 
punctele 
lea (lovitură de pedeap
să) și Pavlovici (încer. 
care). Oaspeții — jucînd 
calm — au reușit ega- 
larea prin ’ cele două lovituri de pe
deapsă transformate de Ipsilante. (Ion 
Ioana, coresp.).

DUPĂ 17 ETAPE...

turneul final pentru locurile
5-10

Turneuil final pentru stabilirea ocu
pantelor tocurilor 5—10 în clasamen
tul campionatului republican de polo 
s-.a desfășurat timp de 5 zile — în 
bazinul olimpic din orașul Baia Mare. 
Primul loc în acest turneu (deci al cin
cilea în clasamentul categoriei A) a 
fost cucerit de echipa C.S.M. Cluj care 
a totalizat 22 de puncte. Urmează I. C. 
Arad 20 p. Mureșul Tg. Mureș 15 p. 
Industria linii Timișoara 13 p, Vo
ința Cluj 11 p și Știința București 
4 p.

Trebuie semnalat că echipa Știința 
București nu s.a prezentat la acest tur
neu și a pierdut, conform regulamen
tului, toate meciurile cu scorul de 
17—0 (cel mai .mare scor al campiona
tului).

V. SASARANU, coresp. reg.

ANCORA GALAȚI — DINAMO: 
0—12 (0—6). Meci, aparent, fără pro
bleme pentru dinainoviști. In realitate, 

a făcut un

5. Rulm. Bîrlad 17 6 3 8 100: 89 32
6. CSMS Iași 16 6 3 7 85: 93 31
7. Constructorul 16 6 3 7 100:110 31
8. Gloria 17 3 6 8 92:142 29
9. Știința Cluj 17 5 1 11 71:186 28

10. Știința Petr. 15 3 4 8 55:100 25
11. Știința Tim. 16 3 2 11 82:190 24
12. Ancora Galați 17 3 1 13 64:273 24

Fază din meciul Progresul — Știința Cluj (12—3)
Foto: T. Chioreanu

JOI ETAPA ÎN CATEGORIA A

Joi se vor disputa jocurile din ca
drul celei de a XVIII-a etape. Se întîi- 
nesc: Steaua cu Progresul și Dinamo 
cu CSMS Iași (în cuplaj pe stadionul 
Dinamo), Gloria ou Știința Timișoara, 
Ancora Galați cu Grivița Roșie și Ști
ința Cluj cu Constructorul. Meciul Ști
ința Petroșeni — Rulmentul Bîrlad are 
loc miercuri.

Nimic nou in „finalele" feminine
de canotaj academic

O zi splendida de toamnă, sosită pe 
neașteptate după o suită... deluviana și o 
semi-surpriză în cursa de 44-1 rame nu 
au putut scoate din anonimat finalele cam
pionatului republican de canotaj acade
mic feminin, desfășurate ieri dupâ amiază, 
pe lacul Snagov. La acest concurs, în 
care schifistele noastre fruntașe își luau 
„rămas bun" de la sezonul 1964, nu am 
consemnat decît cîștigătoare... prevăzute, 
starturi „sărace**, mari decalaje valorice 
și aceeași supremație (daca poate fi nu
mită astfel), a sportivilor din Capitala.

Programul a debutat cu proba de 
44-1 rame, unde după calculul hîrtiei 
prima șansa o deține Olimpia București. 
Este drept că echipajul acestui club a 
condus la început dar nemaiputînd sus
ține cadența, a cedat conducerea Științei 
București, al cărei echipaj — în formă 
deosebită — și-a adjudecat victoria:
1. Știința Buc. (Garoafa Cantemir, Gabriela 
Ștefan, Ecaterina Trancioveanu, Maria Bă- 
înreanu 4- Angela Paunescu) 4:08,8;
2. Olimpia Buc. (Olimpia Moșneaga, Elena
Diaconescu, Stana Cristian, Ioan,a Penca -t- 
Rita Danielian) 4:13,5; 3. Voința Arad
4:39,8; 4. Unio Satu Mare 4:52,8.

A urmat proba de simplu, o cursă fără 
istoric. Ana Tamaș (U.T. Arad) a condus 
fără nici o emoție pe cei 1000 metri, cîști- 
gînd în 4:35,8. Este al treilea titlu al sau 
consecutiv, la simplu. Pe locurile urmă
toare: Ana Bora (Școala UCFS Arad) 
4:40e3; 3. Mariana Chermeș (Știința Buc.)
4:51;4; 4. Felicia Dragomir (Metalul Buc.)

rrî

V. Pinciu (Dinamo) învingător 
în proba de categorie „grea“
(Urmare din pag. 1)

m) pare mult mai greu decît credeau 
concurentă. Urmează Recer Oscar (Di
namo), cu Nela, caire totalizează 16 p, 
V. Bărbuceanu (Steaua) cu Stejar 8 p 

.-— după un parcurs foarte apreciat — 
și C. Vlad, cu Vifor, 21 p. Ultimul că
lăreț: Vasile Pinciu. De data aceasta 
el nu numai că nu greșește parcursul, 
dar egalează performanța lui Vlad ter. 
minînd proba cu 0 p penalizare.

Au rămas, așadar, în manșa a doua 
patru călăreți: C. Vlad' cu Hala, Re
cer Oscar cu Nela, V. Bărbuceanu ou 
Stejar și V. Pinciu cu Clasic. Vlad 
dărîmă patru obstacole (16 puncte), 
Recer este penalizat cu 35 p (total

Competiția pugiliștilor dotată cit 
«Cupa orașului București44 și-a con
sumat duminică dimineața. în sala de 
festivități a uzinelor Vulcan penultimul 
său act. Semifinala a reunit în ring o 
scrie de boxeri consacrați și în ace-. 
Iași timp cîteva elemente tinere por
nite pe drumul afirmării. Cîțiva dintre 
acești tineri au realizat, de altfel, și 
surprizele reuniunii. Elevul antrenoru-: 
lui Gh. Tomescu—Stere Banea (Vuk 
can) a reușit să obțină o victorie lai 
puncte în fața lui I. Vișinescu 
(Steaua).

Cea de a doua surpriză a furnizat-o; 
G/r. Vlad (Rapid), care l-a scos din 
luptă pe M. Dumitrescu (Dinamo) îna«ț 
inte de sfîrșitul primei reprize. O di
rectă de dreapta, dublată de un cro
șeu de stînga, l-au trimis la podea 
pe Dumitrescu, care apoi a fost aban
donat.

Boxînd pe linia ascendentă din ul-; 
tima vreme P. Cîmpeanu (Metalul) a' 
reușit să-1 învingă la puncte pe dinan 
movistml C. Stănescu. In acest meci* 
Cîmpeanu a acționat de la început cu^ 
rajos și a avut mereu inițiativa. Su-: 
perior, în ultima repriză Stănescu n-a 
putut să refacă totuși terenul pier* 
dut.

Din păcate* am fost martori și ai 
unei erori de arbitraj: în partida 
N. Petre (Rapid) - M. Niculescu (O* 
limpia), rapidistml a avut tot timpul 
inițiativa, a punctat mai mult cu lo-: 
vituri clare, precise și merita victoria. 
Arbitrii R. Constantinescu și V. Eșeatui 
au fost însă de altă părere.

In celelalte meciuri: M. Dumitrescu 
(C.P.B.) b. K.O. II N. Badea (Progr.);
I. Marin (Progr.) b.p. O. Baciu 
(Steaua) — decizie discutabilă: Ghi 
Ciurea (Metalul) b.p. V. Siteanu (Ra*. 
pid); E. Schnapp (Progr.) b. dese. II 
AT. Ghibu (Rapid).

M. TR<

4

4:58,8; 5. Stana Tudor (SSE I Buc.) 5:33,0.
O altă cursă în care ne-am fi așteptat la 

O lupta mai strînsă, deoarece doua echi
paje cuprindeau multe componente al© 
lotului republican : cea de 44-1 vîsle. 
Titlul a revenit Metalului București (Viorica 
Ignat. Mana Hublea, Ftoiea Mitana. Emi
lia Rigard 4- Stefania Borisov) cu 3:47.3. 
S-au clasat apoi: Voința Tim. .(Florida Pir- 
tea, Emilia Oros, Viorica Moldovan, Ger-i 
trude Covaci 4- Gertrude Bruje) 3:51,8; 
Știința Buc. 4:01,8.

La dublu, echipajul Olimpiei Buc. (Florie a 
Ghiuzelea, Mana Drăghîci-Covaci) n-a 
întîmpinat nici o dificultate pentru a trec© 
primul linia de sosire în 4:05,8, Celelalte 
echipaje au obținut locurile: 2. Voința
Tim. (Iudiih Herzeg, Elisabeta Vorindan) 
4:16,6; 3. Voința Arad (Margareta Stoian, 
Ileana Barbatei) 4:17,1; 4. Știința Buc. (Elena 
Vintilă, Dana Iliescu) 4:29,0; 5.
Buc. 5:02,6.

Ultima proba a zilei, 84-1 a fost 
se poate mai edificatoare asupra 
de elemente în canotajul academic 
La start s-au prezentat doar 2 echipaje 1 
Știința București, în formația Doina Bălașa, 
Maria Trinks, Mariana Limpede, Șteiania 
lonescu. Lucia Gânescu, Luminița G-olgoțiu» 
Magda Varga, Marieta Draghîa 4- Angela 
Păunescu a devenit campioană cu 3:30,8 în 
fața U.T. Arad (3:47,8).

Astăzi, de la ora 10,30, se dispută prow 
bele masculine.

NEAGOE MARDAN |

Dinamo
cum nu 
penurie! 
feminin.'

ambele manșe 51 p), V. Bărbuceanfl
— din nou foarte sigur pe sărituri — 
adiționează un total de 12 p și rămîne 
să vedem dacă Pinciu va reuși „evenr 
tul" (mijlocie-grea) mult dorit de el. 
Excelentul călăreț dinamovist face un 
parcurs „curat" — fără greșeli — ter- 
minînd proba cu 0 p penalizare, cuce
rind astfel cel de al doilea titlu de 
campion republican pe 1964. Un final 
cum nu se putea mai frumos pentru 
campionatele care, în general, s-au ca* 
racterizat prin dinamism și spectaculos 
zitate. REZULTATE TEHNICE. 1. V. 
Pinciu — cu Clasic — (Dinamo) 0 p;
2. V. Bărbuceanu — cu Stejar — 
(Steaua) 12 p; 3. C. Vlad — cu Hala
— (Dinamo) 16p.



NE VORBESC ANTRENORII în seria a ll-a; C. S. M. Reșița și Rulmentul Brașov mereu în frunte

NOTĂ BUNĂ PRIMEI ETAPE EA „CLASICE
Prima etapă a returului campiona- 

tutui republican de lupte clasice a co
respuns așteptărilor. In general, echi
pele au luat un start bun și putem 
spune că față de prima etapă a tu
rului campionatului, nivelul tehnic a 
crescut simțitor. A sporit numărul pro
cedeelor, dinamismul este mai pronun
țat. Dar și mai îmbucurător este fap
tul că avem in prezent un număr mai 
mare de luptători de valori sensibil 
egale la fiecare categorie. De aseme
nea, au început să se ridice elemente 
tinere la categoriile mari de greutate. 
Merită scoasă in evidență evoluția for
mațiilor Dinamo, Steaua, Metalul, Ra
pid, Steagul roșu Brașov și C.F.R. Ti
misoara.

După terminarea întrecerilor am stat 
'de vorbă cu mai multi specialiști, care 
au avut numai cuvinte de laudă în 
legătură cu reuniunile desfășurate in 
țCapitală.

I. CORNEANU — antrenor emerit. 
^.De multă vreme n-am mai asistat Ia 
partide atît de strînse «a cele din a- 
ceastă etapă. Unele meciuri au satis
făcut și cele mai mari exigențe. Este 
vorba de întîlnirile Baciu (Rapid)— 
Stiopan (C.F.R. Timișoara), O. Tache 
(Rapid)—Neguțiu (Progresul), Ba- 
calu (Rapid)—Butnaru (Progresul). 
'M-a bucurat foarte mult progresul fă
cut de unii tineri ca Baciu, Stoiciu, 
Tache, Pătrașcni și alții, tineri care 
vor constitui rezervele noastre pentru 
viitoarele campionate mondiale".

1LIE GHEORGHE — antrenor la 
Metalul. „La succesul primei etape a 
campionatului, o contribuție de seamă 
au adus-o și arbitrajele. Apreciez mă
sura luată de federația de specialitate, 
.aceea de a folosi Ia o saltea 5 arbitri 
în loc de trei. In felul acesta se fac 
mult mai puține greșeli. Și cîteva cu
vinte despre echipe. Toate s-au pre
zentat bine pregătite, atît din punct 
de vedere tehnic, cît și fizic. Există 
preocupare pentru depistarea de ele
mente tinere la categoriile superioare 
*i acest lucru merită subliniat. Con- 

’aider ca o surpriză a acestei etape 
înfringerea lui M. Bolocan (C.S.O. Re- 

hșița) de către rapidistul Constantin".
PROF. D. H1TB.U — antrenor la 

Rapid. Simpatizez de multă vreme 
pe luptătorii reșițeni și am fost satis
făcut de evoluția lor, deși au fost în
vinși. Apreciez, de asemenea, efortu
rile pe oare le face colegul meu, an-

V. Constantinescu, de a salva 
Progresull de retrogradare, 

s-au „mișcat* destul de 
termine la egalitate

trenorul 
echipa 
Băieții lui 
bine reușind să 
ambele meciuri. Sînt mulțumit și de 
felul cum s-au prezentat elevii mei. 
In încheiere, un evident progres la 
toate echipele de „clasice" participante 
în campionat".

GH. ȘUTEU — antrenor la Steaua. 
„In ultima vreme s-a îmbogățit sim
țitor gama procedeelor tehnice folosite 
de sportivi. La întrecerile din prima 
etapă am văzut, de pildă, executate co
rect și chiar cu succes, fixările cu tre
ceri Ia spate, turul de cap, salturile, 
aruncările peste piept și centurile la
terale. Folosirea acestor procedee a 
dus în mod firesc la dinamizarea lup
tei, lucru observat de altfel și de cei 
prezenți Ia reuniunile amintite. Deza
prob gestul luptătorului meu P. Stroe 
care a adus injurii arbitrului fapt 
pentru care a fost pe bună dreptate 
eliminat din concurs".

Fază din partida feminină Electro
magnetica București — S.S.E. Pe- 

troșeni (2—3)
Foto: V. Bageao

pistarzilor bucureșteni

CLASAMENTUL

1. C.S.M. Reșița
2. Raf. Teleajen
3. Știința Buc.
4. Voința Sibiu
5. Cauciucul O.
6. Recolta I I.
.—8. Știinta Cluj 

C.S.M.S.
9. Rapid

10. Tehnometal
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Steagul roșu pe primul loc 
în grupa de la Lugoj

LUGOJ (prin telefon). — Specta
torii localnici au vizionat meciuri dis
putate și echilibrate. Gazdele au pre
zentat numai 6 luptători ratînd astfel 
o victorie. Sub posibilități au evoluat 
sportivii de la Chimistul Baia Mare.

Rezultate : Steagul roșra Brașov cu 
Chimistul Baia Mare 11—1 și cu 
A.S.M. Lugoj 10—6. A.S.M, Lugoj— 
Chimistul Baia Mare 9—7.

C. OLARU — coresp.

Velodromul din parcul sportiv Di
namo a găzduit campionatele de pistă 
ale orașului București. La startul dife
ritelor probe s-au aliniat alergători de 
toate categoriile. Aceștia au oferit în
treceri viu disputate și spectaculoase.

Se cuvine să spunem cîteva cuvinte 
despre întrecerile de demifond. Cele 
cinci cupluri care și-au disputat întîie- 
tatea au demonstrat, din nou, frumuse
țea acestui gen de curse. Și parcă de 
data aceasta, concurență s-au pre
zentat mai bine pregătiți dînd un plus 
de spectaculozitate disputelor. Această 
impresie au avut-o toți spectatorii pînă 
înainte cu 4 minute de f 
cursei cînd cuplul N. Moțăoanu — O. 
Dumitrescu (Olimpia), angajat în lupta 
pentru primul loc, a abandonat, Moti
vul : C. Dumitrescu, enervat că nu se 
înțelesese cu partenerul său, a renun
țat să-l mai urmeze. Nu contestăm fap
tul că N. Moțăoanu a condus defectuos 
motocicleta. Dar, dacă timp de 26 de 
minute au alergat împreună, cu sigu
ranță că O. Dumitrescu ar fi putut re
zista încă 4 minute și astfel nu ar fi 
dat loc la un act nesportiv care a um
brit aspectul acestei atît de mult gus
tate întreceri. Publicul a dezaprobat a- 
cest gest aplaudînd, în schimb, pere
chea Dan Marin — D. Panaitescu 
(Steaua) care conlucrînd bine a ocu
pat pe merit primul loc în clasament.

realizînd de-a lungul a 30 de minute o 
medie orară de 57,900 km. Ii urmează 
în clasament, la o distanță de 1100 m,
l. Gociman — V. Burlacu (Steaua), 
la 1500 m. C. Voicu — Gh. Neagoie 
(Steaua) și la 2300 m. V. Oprea — N. 
Niculescu (Steaua). După cum se vede 
de la startul acestei atractive probe 
au lipsit reprezentanții cluburilor Di
namo și Voința cu puternice secții de 
ciclism. Să sperăm însă că la viitoare
le concursuri îi vom vedea la lucru și 
pe concurenții acestor cluburi.

Iată acum cîteva rezultate: seniori— 
1000 m. cu start de pe loc: 1. V. 
Burlacu (Steaua) 1:13,00; 2. C. Dumî- 

terminarea fresca (Olimpia) 1:14.00; urmărire 
individuală (4000 m): 1 ,G. Dumitrescu; 
5:28,08; 2. I. Ardeleanu (Steaua) 
5:32,02; juniori cat. I: urmărire indi
viduală (2000 m); 1. P. Soare (Steaua) 
2:44,07; 2. L. Mnațacanian (Voința) 
2:49,06; cursă cu adifiune de puncte 
(30 ture): 1. G. Grigore (Voința) 30 
p; 2. St. Simion (Olimpia) 16 p; ju
niori cat. a II-a: urmărire echipe (2000
m. ) 1. S.S.E. nr. 1 2:43,03; 2. Steaua:
3. Dinamo ; 500 m: 
(Steaua) 37,02; 2.
(Steaua) 38,04.

Astăzi, începînd de
loc pe velodromul Dinamo a doua 
reuniune din cadrul finalei pe țară a 
campionatelor republicane.

TR. IOAN1ȚESCU

1. P. ‘Soare 
Gh. Negoescu

la ora 16, are

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Concursul de săptămînă trecută a 

demonstrat că la Pronosport, uneori, 
numărul surprizelor poate fi foarte 
inare. Opt „X“-uri (dintre care cinei 
consecutive), două „2“-urj și numai 
două semne „1“, acestea sînt rezul
tatele concursului de duminică, rezul
tate oare-1 înscriu printre cele mai 
„tari" concursuri Pronosport.

Și acum, să ne îndreptăm privirile 
spre etapa din această săptămînă.

Iată o scurtă trecere în revistă a ce
lor 12 partide care alcătuiesc progra
mul concursului Pronosport nr. 40 din 
4 octombrie a.c.:

1. Dinamo Pitești—Știința Cluj. Stu
denții se comportă destul de bine în 
acest început de campionat. Iată de 
ce la Pitești.este posibil orice rezultat.

2. U.T.A.—C.S.M.S. U.T.A. a „spart 
gheața" 1—0 cu Petrolul, dar ieșenii 
sînt în formă. Indicăm 1, dar „X"-ul 
nu poate fi neglijat la acest meci.

3. Minerul B. Mare—Petrolul. Mi
nerul a obținut un rezultat bun la 
Constanța. Acasă, poate aspira la vic
torie.

4. Crișul—Progresul. Crișul are pri
ma șansă. Progresul, însă poate să 
iasă din eclipsa actuală de formă, fată 
de ce, un jucător de pronosport tre-

buie să „caute" surpriză la acest 
meci.

5. C.F.R. Pașcani—Metalul București. 
La Pașcani, metalurgiștii bucureșteni 
vor avea o sarcină dificilă.

6. Metalul Tîrgoviște—Poiana Cîm- 
pina. Un derbi local. Deci, orice pro
nostic este indicat.

7. Caz Metan Mediaș—C.S.M. Reșița. 
Acasă, medieșenii sînt greu de învins. 
Totuși C.S.M. Reșița poate spera Ia 
un rezultat de egalitate.

8. C.S.M. Sibiu—Minerul 
Gazdele dețin ° formă 
determină să înclinăm 
lor.

9. Foggia—Atalanta. 
mai multă experiență și 
lot mai valoros. Iată de ce, cu 
avantajul terenului, gazdelor nu le a- 
cordăm decît șansa unui meci nul.

10. Lazio—Internazionale. Jucînd la 
valoarea reală, formația antrenată de 
H. Herrera are șanse să cîștige această 
partidă.

11. Sampdoria—Roma. După forma 
actuală Sampdoria este favorită.

12. Varese—Fiorentina. Meciul nul 
obținut de Varese în fața Iui Inter 
ne determină să credem că nici Fio
rentina nu va putea cîștiga această 
partidă.

reamintim programul acestui interesant 
concurs suplimentar:

bună, 
spre

Lupeni. 
care ne 
victoria

Atalanta are 
dispune de un 

tot

SPORTUL POPULAR
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A început depunerea buletinelor 
pentru „Pronosportul Olimpic". Vă
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4
2
2
2
1
1

ELECTROMAGNETICA
S.S.E. PETROȘENI (2—3). Victorie 
surprinzătoare, dar meritată. Spre 
deosebire de bucureștence, care au ac
ționat deslînat și fără finalitate, oaspe
tele au jucat organizat, calm și hotărît, 
dovedina că știu ce vor.

ȘTIINȚA GALAȚI -

1. Romînia—Mexio
2. Maroc—Ungaria
3. R.A.U.—Brazilia
4. Iran—Mexio
5. Romînia—R.D.G.
6. Maroc—Iugoslavia
7. Mexic—R.D.G.
8. Argentina—Japonia
9. Romînia—Iran

10. Iugoslavia—Ungaria
11. Brazilia—Cehoslovacia
12. Ghana—Japonia

In afara câștigurilor obișnuite în bani, 
Loto-Pronosport oferă la concursul 
„Pronosport Olimpic" un AUTOTU- 
RISM „Trabaht 600“ LIMUZINA.

PRONOEXPBES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 39 
din 23 septembrie 1964.

Categoria a II-a, 1 variant# a 54.957 left 
1 variantă a 29.957 lei; Categoria a III-a, 
30,9 variante a 2.088 lei; Categoria a IV-a,
174.5 variante a 475 lei; Categoria a V-a, 
994,0 variante a 83 lei; Categoria a Vl-a,
3.972.5 variante a 29 lei.

Report categoria I 30.305 lei.
Premiul de categoria a II-a a fost ob

ținut de Chiriac Florin din Călimănești șl 
Stelică Micu din București.

Tragerea pentru atribuirea premiului su
plimentar 25.000 lei unei variante de cate
goria a II-a va avea loc miercuri 30 sept. 
Ia Pitești.

Rubrică redactată de Loto-Prono 
sport.

Caracteristica etapei a IV-a a seriei 
a II-a : favorabilă echipelor gazdă, 
care au obținut succese scontate. Doar 
în trei meciuri au învins formațiile 
oaspe: Cauciucul Onești (m) la Cluj, 
Rulmentul Brașov (f) la Sighișoara și 
S.S.E. Petroșeni (f) la București, fur- 
nizînd surprizele zilei. C.S.M. Reșița 
și Rafinăria Teleajen continuă să fie 
neînvinse la băieți, Rulmentul Brașov 
la fete. în general, o etapă cu jocuri 
disputate, despre care corespondenții 
noștri ne-au relatat următoarele t

136 DE GOLURI LA BĂIEȚI...

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (6—15). Meciul a fost 
echilibrat timp de 40 de minute. Rapid 
a condus cu 5—3 (min. 25), iar Știința 
cu 7—6 (min. 39). La scorul de 8—6 
pentru studenți, Dumitru Marcel a 
ratat un „7 metri". în continuare, 
Știința a înscris 7 goluri fără ca să 
primească vreunul I Victorie pe deplin 
meritată, datorită unui plus de viteză 
și variație în acțiunile ofensive, ca și 
unei concepții superioare de joc.

C.S.M. REȘIȚA — G.S.M.S. IAȘI 
(26—7). Peste 1 000 de spectatori au 
aplaudat la scenă deschisă jocul teh
nic, frumos al echipei gazdă. Oaspeții 
nu au rezistat decît în primele 5 mi
nute, după care au cedat în fața rit
mului rapid și a contraatacurilor 
prompte ale reșițenilor. A arbitrat bine 
M. Pașec (Craiova). (I. Plăvițu, co
resp.).

RAFINĂRIA TELEAJEN — RE
COLTA HALCH1U (19—15). Un meci 
de luptă, în care gazdele au reușit 
să-și depășească adversarii printr-o 
pregătire fizică și tehnică mai bună și 
să obțină a 4-a victorie consecutivă. 
(Gh. Alexandrescu și A. Vlăsceanu, 
coresp.).

VOINȚA SIBIU — TEHNOMETAL 
TIMIȘOARA (14—13). Victorie meri
tată. Echipa gazdă și-a impus jocul. 
Oaspeții au recurs spre sfîrșit la du
rități ; de altfel, unul din jucători (Zol- 
doska) a și fost eliminat definitiv în 
min. 50, pentru atitudine nesportivă față 
de arbitru. (I. Ionescu, coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — CAUCIUCUL 
ONEȘTI (10—11). Surpriza etapei. 
După ce în min. 25 scorul era egal 
(1—1), gazdele au condus cu 5—1, 
5—3, 6—3, 7—5 (min. 38), 9—6 (min. 
49) și 10—8 (min. 55). în ultimele 
minute însă, Cauciucul revine puternic 
și reușește să înscrie 3 goluri, obținînd 
astfel victoria. (P. Radvani, coresp.).

GOLGETERU ECHIPELOR: Ba- 
rabas (Reșița) 8 goluri; Popescu (Te
leajen) 7; Goran (Știința Buc.) 6; 
Tăbăcaru (CSMS Iași), Messe (Sibiu), 
Tartler (Hălchiu), Anghel (Onești) 5; 
Chiru (Rapid), Darai (St. Gluj), Mar- 
schang și Zoldoska (Tehnometal) 3 
goluri.

ȘTIINȚA GALAȚI — FAVORIT 
ORADEA (10—9). Știința a cîștigat 
pe merit un meci în care a condus 
mereu, cu 2—3 puncte diferență. S-au 
remarcat Munteanu și, respectiv, Naghi. 
(Gh. Arsenie, coresp.).

VOINȚA SIGHIȘOARA
MENTUL BRAȘOV (4—6). Echipa 
locală a condus la un moment dat cu 
3—0 (min. 12) și 4—2 (min. 30), dar 
tinerele ei jucătoare au fost depășite 
apoi de oaspete printr-un joc • hun 
și mai eficace la semicerc. (K'cNffjan, 
coresp.).

VOINȚA ODORHEI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI (7—5), Joc dinamic, cu 
atacuri spectaculoase de ambele părți. 
Gazdele, care au obținut o victorie me
ritată, au ratat 2 lovituri de la 7 m. 
Bogan (Pr.) a fost eliminată de 3 
ori pentru joc dur. (B. și I. Bartha, 
coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMISOARA — 
RECORD MEDIAȘ (13—7). Victorie 
clară. Timișorencele au avut în per
manență inițiativa. (Em. Grozescu, 
coresp.).

GOLGETERELE ECHIPELOR: Mun
teanu (Galați) 5 goluri; Talpai (Ti
mișoara), Naghi (Oradea), Teglas 
(Odorhei) 4; Dumitrescu (Progresul), 
Nistor și Moldovan (Rulmentul). Se- 
cheli (Mediaș) 3; Cerghezan (Petro
șeni), Dariciuc (Sighișoara) 2; Florea 
și Zamfirache (Electr.) I.

CLASAMENTUL

1. Rulmentul
2. Voința Odorhei
3. Electromagnetica
4. S.S.E. Petr.
5. Știința G-ți
6. Constr. Tim.

Favorit
8. Voința Sigh.
9. Progresul 

Record

7.

10.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

RUL-

4 0 0 32:23 8
2 1 1 32:31 r
2 0 2 32:29
2
2
2
2
1
1
1

0 2 23:21 
0
0
0
1

2 30:29
2 34:34
2 38:39
2 20:21

4
4
4
4
4
a

0 3 27:30 2
0 3 26:37 2

COMISIA CENTRALA A 
SPORTULUI RAD O

anunță
deschiderea cursurilor de radio amatori.

Informații și înscrieri la radiocluiitijîl' 
regionale pînă la data de 10 octombri< 
1964.

In București: la Radioclubul Central, sii 
Dr. Staicovici nr. 44. Mașina 33.

DE LA I. E. B. S
începînd de la t octombrie se redes 

chide cursul de inițiere la înot pentrt 
copii de la bazinul acoperit Floreasca

Lecțiile se predau de două ori p' 
săptămînă, dimineața sau după-amiazî 
în zile și ore convenabile cursanțilot

Înscrieri și informații la complexu 
Floreasca, telefon 11.64.06.

Școala Tehnică de Hidrotehnică Craiova str. Station Bărnuțlu Nr. 18, c< 
durata de 2 ani, primește înscrieri pînă la 25 oct. a.c. la examenul de admiteri 
pentru specialitățile:

— Tehnician hidrolog — hidrotehnică i
— Hidrotehnician agricol:
Examenul are loc între 25—31 oct. la sediul școlii.
Se pot prezenta absolvenți ai școlilor medii de cultură generală și șed 

echivalente (cu și fără examen de maturitate).
La înscriere candidați! vor prezentai

Certificat de naștere.
Diploma de maturitate sau certificat de absolvire (în original). 
Buletin de analiza sîngelui.
Rezultatul examenului radiologie pulmonar recent. 
Adeverință de sănătate de la policlinică.

1.
2.
3.
4.
5. _______ ,_______________
Concursul constă în probe scrise și orale din materia claselor VIII—XI 

astfel:
A. La secția Hidrologie — Hidrotehnică t

— Fizică — scris și oral
— Matematică — oral
— Geologie — oral

B. — La secția Hidrotehnică agricolă:
— Matematică — scris și oral
— Fizică — oral

Informații suplimentare ta Secretariatul Școlii, telefon 14.28.



FOT
ETAPA A IV-A ÎN CATEGORIA B

SERIA I
METALUL BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI (0—2). Derbiul echipelor 
bucureștene de eategorie B, Metalul și 
Știința, condus bine de arbitrul Andrei 
Radulescu, a revenit formației studen- 
|ești. Victoria acesteia, meritată, 6-a 
datorat unui mai bun joc de ansam
blu. In plus, Știința s-a bazat pe in
cursiunile rapide ale celor două aripi. 
In repetate rînduri, cele două extreme 
—41 și în special Ciornoavă — nu au 
aiktut fi oprite din acțiune decît prin 
'aulțuri.

Mfetalul nu a mai repetat același 
oc bun din meciul cu Siderurgistul. 
\tacul său nu s-a regăsit nici un mo- 
nfent, a abuzat de pase laterale, ju- 
îătofrii au tras Ia poartă fără... adresă, 
<vr! ’apărarea a făcut greșeli. Cele două 
lunete au fost înscrise de către Păiș 
n min. 25 și 79.

ȘTIINȚA: Manta ■ Tițeica, Gheghe- 
an, T^seanu, Radulescu - Cicu, Ene- 
'ainc

METALUL: 
lîrsan, Tudor, 
rescu, Dobre - 
Ionian, Bote seu

tante. In continuare meciul își pierde 
din intensitate datorită arbitrajului slab 
al lui I. Gheorghiță-București care nu 
a ținut seamă de legea avantajului și 
a oprit jocul 
motiv. Meciul 
tr-un joc de 
feroviarii au
Feher (min. 10), Vatani (min. 35 din 
11 m.), Nițu (min. 85) pentru Chimia, 
Atanasiu (min. 3) și Lupulescu (min. 
80) pentru C.F.R. (B. Stoiciu-corcsp.).

de nenumărate ori fără 
s-a transformat apoi în- 

nzură. De menționat că 
jucat dur. Au marcat:

FLACĂRA MORENI—DINAMO BA- 
CĂU (2-—0). Flacăra, care de la meci 
ia meci se comportă mai bine, a cu
cerit o victorie meritată. Dinamoviștii 
au atacat la fel de mult ca Flacăra 
dar apărarea echipei locale s-a com
portat foarte bine. Ara înscris: Gross

Etapa meciurilor egale

Păiș, Popescu II, Ciornoavă. 
Nioulescu I (Petre), 
Stere, Malschi - Pe- 
Buzatu, Nicnlescu II, 
(P. Popescu).

METALUL 
ÎOȘIORI (4—1). în 
orihă, metalurgiștij 
i ap înscris primul gol în min. 1 prin 
zX^vin. Ei atacă în continuare și con- 
retizează prin 
Ibh&lantin Ion 
?atat în această 
căzii de gol. , 
ieJFJL reduce diferența în min. 55 (au- 
oft2, Leh he viei). Zece minate mai tîr-

T_ ___ « ..... . r- i

TÎRGOVIȘTE—C.F.R. 
revenire de 

au jucat frumos

Chiriță (min. 12) și 
(min. 17). Oaspeții au 
parte a jocului cîteva 
In repriza a doua,

m^C^âstântin Ion fixează scorul final. 
â4,j Avanu coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV—POIANA
JMPINA (3-—1). Liderul seriei a
capotat44 la Brașov după o partidă 

un nivel tehnic acceptabil presă- 
ntă îrsă cu durități. Dacă jocul nu 

degenerat, aceasta se dâtorește arbi- 
u>lui I, Soos — Tg. Mureș care a 

?ușit să înfrîneze la timp mauifeslă- 
i-ljp” nesportivei Au marcat: Tr. Po- 
d&cu (min. 15 și 60), Buda (min. 75) 
entru Tractorul, Iordache (min. 3) 
entru Poiana. (C. Gruia - coresp.).

UNIRE RM. VÎLCEA—CONSTRUC- 
ORUL 1 iĂILA (5—0). O partidă 
am <b mult nu s-a mai văzut la Rm.

Meritul în reușita spectacolu- F țî/
ău ambele echipe, dar îndeosebi 

p-irea care a jucat într-un ritm viu 
5 tot parcursul jocului. Construind ac
rim care de care mai spectaculoase, 
nirea a fost răsplătită cu vii aplauze 

Scenă deschisă de cei peste 7000 
•ectatori. Au înscris: Mihăileseu (min. 
i, 62, 77), Marinescu (min. 4) și 
nescu (min. 14). (R. Alexandru-
>resp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ—C.F.R. PAȘ- 
AlINI (3—2). Timp de 20 de minute 
ibele formații au prestat uu joc 
na mic, spectaculos, cu faze palpi-

iau inițiativa și au o mare ocazie de 
a înscrie în min. 5 cînd Pătrașcu șu- 
teaza pe lîngă poartă. Ocazii clare de 
a marca au mai ratat Sporea și Varga. 
Unicul gol al 
Kafka care în 
o minge în 
coresp.).

partidei este opera lui 
min. 74 reia cu capul 
poartă. (I. Plăvițu-

După cum ați jucat

sniNTA
CQAIO

RECOLTA 
ARAD (2—1). 
tehnică din cauza tacticii folosite de 
oaspeli care s-au apărat cu 7—8 oa
meni. Pină în min. 51 ei au reușit să 
mențină rezultatul de 0—0, dar după 
aceea au fost nevoiți să cedeze presi
unii exercitate de gazde care înscriu 
primul gol prin Vicola. După al doi
lea gol al gazdelor — Szikszai min. 
60, fotbaliștii din Arad ‘reușesc să re

ducă scorul prin golul 
marcat de Schweillinger 
— min. 67. (Tr. Silaghi- 
coresp.).

CĂREI —. VAGONUL
Meci de slabă factură

N ic iile seu, portarul metalurgist, reține mingea ex
pediată cu capul de către Popescu II. (Fază din 
meciul Metalul București — Știința București 0—2)

Foto! S. Petrică

(autogol în min. 19) ți Frîncu (min.
64). (Gh. 1 Unea • coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI—ȘTIIN
ȚA GALAȚI (1—1). In prima parte 
jucătorii de la Siderurgistul tu fost 
mai activi și ,au tras mai mult la 
poartă. Ei au deschis scorul în min. 
44 prin Daraban care a reluat cu 
capul în gol o minge venită din bară, 
la un șut al lui C. Matei, 
produs în min. 73 la un 
cutat de Neagu. 
(Siderurgistul) și 
fost eliminați, 
coresp. reg.).

Egalarea s-a 
corner exe- 
73 Stătescu 
(Știința) au

In min.
Cristian
(S. Constantinescu-

SERIA a H-a
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—C.F.R. TI

MIȘOARA (3—1). Derbiul local a dat 
loc la un meci frumos, de bun nivel 
tehnic încheiat cu victoria meritată a 
studenților. înaintarea învingătorilor a 
jucat mai legat, a fost mai eficace. Au 
marcat: Mițaru (min. 18), Manolache 
(min. 44 și 64), respectiv Mureșan 
(min. 26). (I. Stan - coresp.).

C.S.M. REȘIȚA—CLUJEANA (1-0). 
încă din primele minute gazdele pre-

De două ori neprezentare pe teren propriu!
Nu-ți vine să crezi că echipa are meci, 

și totuși e adevărat: Pînă la urmă, dulapu-
. ilouă neprezentări pe rile au fost deschise, 

teren propriu! Cine e 
performera ? Echipa de 
juniori Siderurgistul 
Galați, participantă (e 

ț ua fel de. a vorbii) în
’campionatul republi
can. Dar să vă rela
tăm, pe scurt, faptele: 

... 24 mai ax. Cei 
trei arbitri ai partidei 
Siderurgistul — Dina
mo Bacău ca și spec- 

, tătarii asistau la în
cercările infructuoase 
ale tinerilor fotbaliști 
din echipa locală de 
a-și face rost fiecare 
măcar de cîte un tri
cou, pentru că echipa
mentul era încuiat, iar 
magazinerul... uitase

în afară de unul me
talic în care erau bo
cancii. Din această 
cauză, atunci cînd ar
bitrul i-â chemat Ia 
joc, juniorii de la Si-, 
derurgistul nu s-au 
putut prezenta, pier- 
zînd cu 0—3.

... 20 septembrie a.c. 
Din nou nu s-au putut 
alinia la fluierul arbi
trului juniorii de la 
Siderurgistul. Și tot 
pe teren propriu! De 
data aceasta în meciul 
cu Constructorul Brăi
la. Vestiarele de la te
renul Horticultura, 
unde fusese progra
mat meciul, erau în-

cuiate și terenul ne
marcat.

Aceste două exemple 
dovedesc fără doar și 
poate lipsa de interes 
manifestată .de secția 
de fotbal față de ju
niori, cei care peste 
rîțiva ani vor îi che-, 
mâți să împrospăteze 
echipa de seniori. Și 
dacă clubul nu se în
grijește de „schimbul 
de mîine", este de da
toria comisiei regiona
le de fotbal să analize
ze această situație. Dar 
cît mai urgent posibil, 
pentru că n-ar fi ex
clus să se înregistre
ze și a treia nepre- 
zentare pe teren pro
priu.

nu meritați decît cite o... bomboană.
Desen de Neagu Radulescu

C.S.M. SIBIU—INDUS
TRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII (1—2). 8000 de 
spectatori au asistat la un 
meci în care echipa lor 
favorită a practicat un 
joc confuz, cu pase fără 
adresă și șuturi impre
cise la poartă. Oaspeții 
și-au bazat jocul lor pe 
contraatacuri rapide și pe
riculoase fructificate de 
două ori de Mureșan 
(min. 20 și 54). Pentru 
C.S.M. a înscris Dom- 
brovschi (min. 68). (I. Io- 
nescu coresp.).

JIUL 
NERUL 
Jocul a 
proape 6000 de spectatori 
datorită fazelor rapide. 
Localnicii au jucat ceva 
mai bine dpr tisau putut 
trece de apărarea bine 
pusă la punct a echipei 

din Lupeni. A arbitrat, . Pifcarac— 
București. (I. Zamora , « goresp.).

A.S. CUGIR—GAZ WETAN ME
DIAȘ (3—0). După trei îhf rîngeri con
secutive, echipa din Cugir a obținut o 
victorie meritată în fața unei formații 
cu o bună reputație. Din păcate, în 
ultima parte a meciului, unii dintre 
jucătorii medieșeni s-au dedat la du
rități. Au marcat: Mureșan (min. 17) 
dintr-o lovitură liberă de la 16 m, 
Lazăr (min. 47) și Udroaică (min. 52). 
A arbitrat bine V. Drug (București). 
(M. Vîlceanu - coresp.).

PETRILA-MI-
LUPENI (0—0). 
plăcut celor a-

A.S.M.D. SATU MARE—A.S.A. TG. 
MUREȘ (1—0). Jucătorii echipei gazde 
au depus un efort deosebit pentru a 
cîștiga cele două puncte puse în . joc. 
Unicul punct al meatului a fost în
scris de Naghi (min. 78). (A. Verba- 
coresp.).

După meciul
''Fără îndoială că într-un meci echi

pele trebuie să-și apere șansele cu 
toată ardoarea, să lupte pînă la ultima 
picătură de energie pentru victorie. De 
fapt, aceasta este și caracteristica lup
tei sportive : dîrzenie, combativitate, 
dragoste pentru culorile asociației sau 
clubului pe care îl reprezinți. Dîrze
nie nu însemnează însă joc dur, ati
tudine nesportivă.

Duminică, fotbaliștii de la Dinamo 
Pitești au venit la Craiova (ne-am dat 
seama după maniera de joc și așezarea 
pe teren din primele minute) hotărîți 
să realizeze 
toarcă acasă 
ganizat bine 
llie Stelian, 
făcut un „i

de la Craiova
Condu- 

măsurile

această 
arbitrajul lui Iosif Ritter 

satisfacă- 
spus din

primit calificativul
De ce ? Trebuie

un joc egal, să se în- 
cu un punct. Ei și-au or- 
jocul în apărare, în care 
Corneanu și Matache au

,zidu greu de depășit. La
mijlocul terenului Olteanu și Stoe-

nescu au muncit mult, au ,,scos‘‘ multe
mingi din picioarele atacanților craio- 
veni, pe care apoi le trimiteau prin 
pase lungi „vîrjurilor“ Banu, Naghi și 
C. lonescu, care acționau alternativ: 
Fină aici nimic deosebit. Iată însă că 
în unele situații, cînd erau dominați 
categoric, ei au început să abuzeze 
de durități, să dea frîu liber nervi
lor. Aceste ieșiri au depășit limitele 
cînd echipa a primit primul - gol. In 
loc să pună mingea la centru, dina- 
moviștii au aruncat-o în tribună și 
s-au repezit cu toții la arbitrul jocu
lui, pe motiv că i s-ar fi scos min
gea din mîini lui Matache, fapt ireal. 
Rînd pe rînd Matache, llie Stelian, 
Valcan, Corneanu și Naghi, încurajați 
de ceilalți colegi, l-au bruscat pe ar
bitrul Ritter, creînd o atmosferă pe
nibilă pe teren. Aceste gesturi nespor
tive apar cu atît mai grave cu cît 
echipa fusese sancționată cu eliminarea 
unui jucător de 
în acel moment 
meni. Așadar, 
vățaseră nimic 
care o primise întreaga echipă. Au 
mat apoi alte ieșiri: M'atache și Valcan 
incitau publicul iar Banu și Naghi a-

postrojau mereu pe arbitru, 
cerea clubului trebuie să ia 
ce se cuvin.

în cronica apărută ieri la 
rubrică 
a 
tor.
capul locului că el a avut. o misiune 
foarte grea, conduci nd un joc plin de 
ieșiri nesportive (căci trebuie să-i a- 
dăugăm fi pe craiovenii Geleriu, Du
mitrescu și Circiumărescu care, de a- 
semenea, au practicat un joc neregu
lamentar). Deciziile sale nu au influen
țat rezultatul. A greșit însă acceptînd 
să discute cu jucătorii fi dovedind lip
să de holărîre în luarea în continuare, 
a unor măsuri severe față de cei cer
tați cu disciplina. Aceasta a și dat 
„apă la moară“ unor jucători, care 
fi-au permis să-l bruscheze.

ION BĂLANESCU
antrenor federal

pe teren (David), 
ea se afla în 10 

piteștenîi nu 
din sancțiunea

iar 
oa- 
în- 
pe 

ur-

Pentru cei mai mici fotbaliști bra
șoveni a avut loc un eveniment deo
sebit. De curînd a fost inaugurat pri
mai campionat oficial al echipelor de 
pitici din orașul de la poalele Tîm- 
pei, la care participă 7 echipe. In 
etapa inaugurală au fost înregistrate 
rezultatele: Tractorul I—Predealul
3—0 (0—0); Luceafărul—Steagul
roșu 2—1 (1—0); Constructorul—-
Ancora 7—0 (3—0). A 7 echipă în 
întrecerea piticilor este echipa a doua 
a clubulrai Tractorul. Jocurile echipelor 
de pitici au loc pe cele mai bune 
baze sportive din localitate.

Rezultate din campionatul republican de juniori
Textila Buhuși—C.S.M.S. Iași î—5 

(1—2), Metalul Rădăuți—Textila Bo
toșani 4—3 (4—0), Victoria Piatra
Neamț—Ceahlăul P. Neamț 0-tr0.; Fa
rul Constanța—Dinamo. București 2—0 
(1—0), Flacăra Moreni—R^pid • Bucu
rești 1—3 (0—2), Petrolul Ploiești—
S.S.E. Ploiești 5—0 (2—6), ^letalul
Tîrgoviște—Rapid Misii 7—0 ; (2j—0), 
Victoria Giurgiu—Diijamo Rițcșți J—l 
(1—0), Electrica Fieni—^Tractorul(. Co
rabia 3—0 (neprezentare)ț Jț'Iin^rul 
Deva—Știința Craiova 1-Ț-p . (O^tO),
A.S. Cugir—Metalul Tr. Severin 3-—O 
(ne prezentare) 4 Jiul Peț^ila—pMirmrul 
Lupeni 2--0 (0—0), 'Papdurii^țTg.
Jiu—Eleetroputere Craiova 1—1 (0— 

m_ _  un i? r> . '
0—1 (0—0), Electromotor Timișoara— 
Vagonul Arad 2—1 (U—0), Minerul 
Anina—U/T. Arad 0—3 (0—Mi
nerul Baia Sprie—Flamura roșie Oră- 
dea 2—-0 (0—0), Minerul Bihor—Me
talurgistul Baia Mare 3—Oi (1—O), 
Crișul Oradea^—Steaua roșie Salonta 
6—0 (3—0), Minerul Baia Măre—Re
colta Cărei 0—4 (0—3), Unirea Dej— 
Gloria Bistrița 8—1 (3—0), Soda Ocna 
Mureș—A.S. Aiud 0—2 (0—1), I.R.A. 
2 Tg. Mureș—Chimica Tîrnăveni 0—0, 
Rulmentul Brașov—Metrom Brașov 
2—1 (0—1),Tractorul Brașov—Steagul
roșu Brașov 3—1 (3—l)j C.S.S. Bra
șov—Textila Sf. Gheorghe 2—0 (2—0),

Chimia Făgăraș—C.S.M. Sibiu 0—2 
(RyjȚ-2), Progresul București — Ma
rina C .5—0.
-vIată programul etapei a IlI-a (4 oc

tombrie) :
SERIA I: C.S.M.S. Iași—Victoria 

P,, Neamț, Foresta Fălticeni— Ceahlăul 
P. . Neamț, Textila Botoșani—Dinamo 
Moldpva Iași, C.F.R. Pașcani—Textila 
Buhuși, Viitorul Suceava—Metalul
lUfeV-
. „SpjRIA A II-A: Petrolul Moinești— 
Rplm^ptul Bîrlad, Flamura roșie 
Tecuci—Siderurgistul Galați, Chimia 
Pțieșt^^Dinamo Bacău, Metalosport 
Galgți—jȚrpctexport Focșani, Construc- 
țonjl;,. Brăila—Știința Galați.

Știința Timișoara-M3.F.Rr Timțșparp SRRJA A III-A: Dinamo Victoria 
Buiq.—Portul Constanța, Flacăra roșie 
Buc.—Marina Mangalia, Electrica Con- 
Mania—Progresul București, Farul
Constahțâ—-Știința București, Viitorul 
Electronica Buc.—Dinamo București.

SERIA A IV-A: Steaua București— 
Tehnontețal București, Metalul Tîrgo- 
yiște—Poiana Cîmpina, Rapid Buc.— 
C.S.S. București, S.S.E. Ploiești—Fla
căra Moreni, Rapid Mizil—Petrolul 
Ploiești, Unirea Răcari—Metalul Buc.

SERIA A V-A: Tractorul Corabia— 
Muscelul C. Lung, Unirea Rm. Vîloea— 
C.F.R. Roșiori, Metalul Pitești—Pro
gresul Alexandria, Dinamo Pitești—

Electrica Fieni, Minerul C. Lung—* 
Victoria Giurgiu.

SERIA A VI-A: Electroputere Gra- 
iova—Victoria Călan, Metalul Hune
doara—Minerul Deva, Minerul Lupeni— 
Pandurii Tg, Jiu, Știința Craiova— 
A.S. Cugir, Metalul Tr. Severin—Jiul 
Petrila.

SERIA A VIJ-As Vagonul Arad—- 
Teba Arad, Electromotor Timișoara^ 
Minerul Anina, G.S.S. Timișoara— 
Știința Timișoara, C.F.R. Arad:—C.S.M.- 
Reșița, U. T. Arad—C.F.R. Timișoara.

SERIA A VIII-A: Recolta Cărei—- 
Forestiera Sighet, Flamura roșie Ora
dea—Steaua roșie Salonta, A.S.M.D. 
Satu Mare—Minerul Baia Mare, Meta
lurgistul Baia Mare—Minerul Baia 
Sprie, Minerul Bihor—Crișul Oradea.

SERIA A IX-A: I.R.A. 2 Tg. Mureș— 
Ind. Sîrmei- C. Târzii, A.S.
Unirea Dej,
A.S.A. Tg.
Soda Oena
Cluj, C.S.S.

SERIA A
gul roșu Brașov, Faianța Sighișoara—4 
C.S.S. Brașov, Textila Sf. Gheorghe—4 
Metrom Brașov, Chimia Făgăraș—-Trao- 
torul Brașov, Gaz Metan Mediaș—i 
Rulmentul Brașov.

Aiud— 
, Chimica Tîrnăveni-— 
Mureș, Gloria Bistrița— 
Mureș, Clujeana—Știința 
Cluj—Arieșul Turda. 
X-A; C.S.M. Sibiu—Stea*



Note tehnice și tactice după a Vl-a ediție Patru antrenori romîni despre meciul
a campionatului balcanic de baschet masculin Iugoslavia—selecționata Europei

Turneele internaționale în care re
prezentativele mai multor țări își dis
pută un titlu oficial de campion sînt 
ilustrative din mai multe puncte de ve
dere — mai ales pentru specialiști — 
și constituie un veritabil schimb de ex
periență. Dintre punctele de vedere din 
care aceste turnee pot fi considerate — 
o parte utilizate și de semnatarii aces
tor rînduri — menționăm, ca fiind mai 
importante, următoarele: valoarea e- 
chipelor și a jucătorilor luați individual; 
forma sportivă arătată de participant!, 
concepția despre joc și pregătire din 
fiecare' țară în comparație cu nivelul 
mondial și cu cel existent în țara or
ganizatoare, și — în sfîrșit — aportul 
fiecărei țări la dezvoltarea sportului 
respectiv pe plan continental sau mon
dial. Prin prisma acestora vom încerca 
să subliniem caracteristicile jocului 
practicat de echipele participante la 
campionatul balcanic recent încheiat la 
București, campionat care a confirmat 
drumul ascendent al baschetului romî- 
nesc.

Din punct de vedere tehnico-tactic 
individual.

I. Trebuie menționată, în primul 
rind, generalizarea și în Balcani a 
aruncării la coș din săritură, proce
deu tehnic caracteristic baschetului 
masculin modern. De reținut și de ge
neralizat pentru tehnicienii și jucătorii 
noștri că:

1. Folosirea traiectoriei înalte de că
tre jucătorii cu mare eficacitate în uti
lizarea acestui procedeu tehnic (Ame
rikanos — Grecia 38 puncte — 36,53% 
procentaj; Kaplanoglu — Turcia 36 
pot. — 41,30%; Dimov — Bulgaria 40 
pct. — 60,60%; Djurici — Iugoslavia 
36 pct. — 50%; Aibu — Romînia 46 
pct.; — 63,88%; Cr. Popescu— Romînia 
24 pct —54,54% etc.). Menționăm că 
procentajele au fost calculate numai 
pentru aruncările de la semidistanță.

2. Efectuarea aruncării fără întreru
pere sau cu întrerupere minimă în 
punctul maxim al săriturii de către 
jucătorii cu detentă medie (Nosievici, 
Dimov, Albu, Cr. Popescu, Kaplanoglu 
ș.a.) și cu întrerupere în punctul ma
xim al săriturii pentru jucătorii cu 
detentă foarte bună (Koraci, Djurici, 
Novacec, Uyguc).

II. Tendința de generalizare si efica
citatea aruncărilor la coș „acrobatice", 
mai ales pe contraatac și în depășirile 
împotriva unui singur apărător. Sub
liniem cu satisfacție că mulți jucători 
romîni (Albu, Cr. Popescu, Nedef, Spi
ridon etc.) utilizează acest procedeu.

III. Protecția agresivă a mingii la 
recuperările de la panoul defensiv (așa 
numitul blocaj defensiv) în care au 
excelat jucătorii turci și iugoslavi și 
în care — cu mici excepții — jucătorii 
romîni sînt cei mai deficitari. Totuși, 
după aprecierea noastră, agresivitatea 
acestei protecții nu trebuie să influen
țeze negativ lansarea contraatacului.

Ca o concluzie la capitolul tehnicii 
și tacticii individuale reținem tendința 
tuturor echipelor participante de a pre
găti jucătorii respectivi spre un înalt 
grad de măiestrie privind mînuirea 
mingii, tendință caracteristică în pre-

PE SCURT
• Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la Pekin, atleta Hsiao 
Cieh-pin (R. P. Chineză) a stabilit un 
nou record al Asiei la săritura în lun
gime cu 6,31 m. Vechiul record era de 
6,17 m și aparținea lui Emiko Kamaru 
'(Ja ponia).

• în cel de-a! treilea meci al turneu
lui pe care-1 întreprinde în R.A.U., e- 
chipa masculină de volei a R. S. Ceho
slovace a jucat la Cairo cu reprezenta
tiva R.A.U. Voleibaliștii cehoslovaci au 
învins cu scorul de 3-0.

• Turneul internațional de volei de 
la Sofia a fost cîștigat de echipa 
IT.S.K.A. Moscova urmată de Ț.D.N.A. 
Sofia, Dukla Praga, Steaua București, 
Partizan Belgrad, Legia Varșovia.

Echipele S. U. A. și Australiei la egalitate 
în finala „Cupei Davis"

La Cleveland (S.U.A.) finala „Cupei 
Davis", competiția supremă a tenisului, 
a luat o întorsătură dramatică. înain
tea ultimului meci de simplu, echipele 
S.U.A. și Australiei sînt la egalitate;
2-2.  Răsturnînd pronosticurile, ameri
canii au reușit să-și adjudece proba de 
dublu, desfășurată sîmbătă. McKinley 
și Ralston au cîștigat în fața australie
nilor Emerson și Stolle în cinci seturi: 
6-4, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4. în acest mo
ment al întrecerii, echipei americane. îi 
trebuie o singură victorie în ultimele 

zent baschetului mondial. Deocamdată 
s-a reușit acest lucru dar cu cîțiva ju
cători : Dimov, Amerikanos, Cr. Popes
cu. Albu, Kaplanoglu și Daneu. Jucă
torii iugoslavi (cu excepția lui Daneu) 
constituie un aspect specific al acestei 
probleme, pentru care vom face con
siderații ulterior.

Din punct de vedere tactic colectiv 
nu . sînt prea multe sublinieri de făcut, 
față de ceea ce se cunoștea. în conse
cință, ne vom limita la următoarele:

I. Decalajul îngrijorător între valoa
rea atacului și a apărării aceleiași e- 
chipe, atacul depășind în mod' substan
țial apărarea. Cea mai echilibrată din 
acest punct de vedere rămîne echipa 
Romîniei (cel puțin ca preocupări).

II. Utilizarea exemplară a presin
gului temporar de către echipa Bulga
riei. Să nu uităm că în fața acestui 
presing temporar au comis greșeli ele
mentare (pierderea mingii și primirea 
unui coș) jucători cu mare experiență 
și ridicat grad de măiestrie (Nedef, 
Spiridon, Koraci, Amerikanos etc.). De 
subliniat că jucătorii bulgari ^aplicau 
acest presing numai după ce înscriau 
un coș.

III. Ineficacitatea acțiunilor indivi
duale ofensive dezordonate în fața 
apărărilor colective. Acesta a fost 
cazul jucătorilor turci (în special 
Uvguc) care, din cauza unor de
prinderi vechi, părăseau atacul co
lectiv, se lansau nemotivat în ac
țiuni individuale, oprite aproape tot
deauna de adversar și pasau nu pen
tru a combina, ci pentru a nu pierde 
mingea. De obicei, o acțiune asemă
nătoare ca inoportunitate și lipsă de 
eficiență era încercată și de jucătorul 
care primea mingea.

Echipa Iugoslaviei trebuie conside
rată aparte. Este ceea ce se cheamă o 
echipă „mare". Caracteristici:

— toți jucătorii sînt de talie înaltă 
și robuști, caracteristică jucătorilor de 
clasă;

— aplică strict specializarea pe 
posturi, fiecare jucător fiind un maes
tru al tehnicii și tacticii postului res
pectiv;

— jucătorii au un bagaj de cunoș
tințe tehnico-tactice individuale relativ 
restrîns — în limitele postului respec
tiv —, dar perfecționat pînă spre limi
tele superioare ale măiestriei;

—■ jucătorii acționează decisiv nu
mai pe contraatac și mai ales exclusiv 
din postul fix pe care-1 ocupă în echi
pă. Aruncările la coș ale acestor jucă
tori sînt foarte eficace, dar numai din 
'limitele zonei de atac a postului pe 
care îl are fiecare în echipă. ’ Dintr-o 
convorbire avută cu antrenorul Nico- 
lici a reieșit că jucătorii iugoslavi se 
antrenează pentru aruncările la coș ore 
întregi numai din raza lor de acțiune;

— combinațiile în atac sînt simple 
și urmăresc finalizarea sub panou (di
rect, din recuperare ofensivă) sau ob
ținerea de aruncări libere. Atacă orga
nizat numai dacă nu le-a reușit ^con
traatacul pe care-1 folosesc ca fază in
cipientă a oricărui atac. De reținut jo
cul și cu fața la panou al jucătorilor 
pivoți;

— pentru fiecare dintre jucătorii pri
mei formații există pregătit permanent 
același jucător de schimb;

— apărarea om la om este de bază 
și se dovedește cu mult inferioară va
lorii atacului.

Echipa Romîniei a avut o compor
tare apropiată de valoarea ei normală. 
Nu vom insista asupra calităților, ci 
vom arăta unele lipsuri, care — după 
aprecierea noastră — pot fi remediate, 
ceea ce va ridica mult eficacitatea ata
cului și a apărării.

I. Formula de atac 1-L 4 corespunde 
specificului componenților lotului, dar 
nu este pusă la punct. Pentru reme
dierea atacului considerăm necesar de 
perfecționat următoarele :

1. Instruirea specială a jucătorului 
aflat la echilibrul defensiv (și a rezer
vei sale) pentru a arunca eficace de 
la semidistanță și distanță, așa cum a 
făcut Spiridon în meciul decisiv cu 
reprezentativa Greciei. In caz contrar, 

două meciuri, pentru a rămîne în po
sesia trofeului. Pe un teren muiat de 
ploaie, Denis Ralston (S.U.A.) și Fred 
Stolle (Australia) au dat o luptă acer
bă, încheiată cu victoria ultimului la 
scorul: 7-5, 6-3, 3-6, 9-11, 6-4. De no
tat că în ultimul set, Ralston a condus 
cu 3-2, el fiind la serviciu. Din cauza 
ploii, meciul decisiv McKinley — Emer
son a fost amînat pentru luni după- 
amiază, astfel că — din cauza dife
renței de orar — rezultatul nu ne-a 
parvenit la închiderea ediției. 

apărătorul acestui jucător va flota și 
va anihila acțiunile pivoților, destră- 
mînd' sistemul ofensiv (exempiu : jocul 
cu Iugoslavia);

2. angajarea frecventă a jucătorilor 
centri, chiar numai în scop de mane
vră tactică, urmată obligatoriu de în
toarcerea (pivotarea) spre panou prin 
interior a jucătorului centru care a 
fost angajat. Astfel, combinațiile ulte
rioare nu pot fi efectuate din cauza 
poziției centrului (cu spatele la coș);

3. completarea și perfecționarea cir
culației tactice în sensul ca jucătorii 
angajați în combinație să circule au
tomat (dacă ne putem exprima așa) 
spre recuperarea ofensivă, recuperare 
care constituie punctul cel mai slab al 
echipelor romînești;

4. utilizarea blocajului și plecării din 
blocaj efectuate între jucătorul centru 
și aripă care acționează pe aceeași 
parte.

II. Aruncarea la coș din săritură (de 
la semidistanță) trebuie antrenată în 
condiții care să ducă la rezistența spe
cifică a următoarei acțiuni: dribling în
tre cele două panouri executat. în vi
teză maximă și tatonat de adversar, ur
mat de aruncarea la coș din săritură. 
Jucătorii noștri (cu excepția lui Albu) 
au ratat aproape totdeauna din această 
situație, în opoziție cu jucători cum 
sînt: Koraci, Amerikanos, Dimov, Kap
lanoglu ș.a. Cauza ? Lipsa acestei re
zistențe specifice. Aceasta deoarece a- 
ceiași jucători, din aceleași poziții, a- 
runcau eficace dacă nu erau obligați să 
facă în prealabil acea cursă lungă de 
dribling în viteză maximă.

III. In apărarea combinată folosită 
de echipa Romîniei trebuie găsită solu
ția tactică a schimbării de adversar la 
atacantul (advers) marcat de o aripă, 
în situația în care acest atacant (fără 
minge) traversează pe sub panou zona 
de atac.

★
Notele de mai sus sînt departe de a 

constitui o analiză completă a recen
tului campionat balcanic. Autorii aces
tor note au încercat să prezinte ceea 
ce ei au considerat util de subliniat 
pentru specialiștii și jucătorii romîni, 
sublinieri care — rezolvate la nivelul 
echipei reprezentative, cît și la echi
pele de club — vor încadra și mai 
bine baschetul romînesc în caracteris
ticile și tendințele baschetului de mare 
performanță, practicat de cele mai bune 
echipe de pe continent și din lume.

Prof. univ. LEON TEODORESCU 
Șef de lucrări ARISTEIA HRIȘCĂ 

de la I. C. F.

CAMPIONATE ÎN DIFERITE ȚÂRI

ITALIA. Cagliari—Sampdoria 1—1, 
Catania—Juventus 3—1, Fiorentina— 
Lazio 1—0, Foggia—Mantova 1—0, 
Genoa—Bologna 0—0, Lanerossi—Mi
lan 2—3, Roma—Varese 5—2, To
rino—Atalanta 1—1. Meciul Interna- 
zionale—Messina a fost amînat pen
tru 6 octombrie. Clasament: Atalanta 
5 p, Sampdoria, Roma, Catania, Fio
rentina cîte 4 p.

Adversari pe care-i intilnim in turneul olimpic 
de fotbal: IRAN

A treia echipă pe care reprezenta- în 1950. In acest an, echipa Iranului 
tiva olimpică a țării noastre o va în- a pierdut primul joc cu Turcia cu 
tîlni la J. O. este Iranul. Meciul a- 6—1, iar nu mult după acest eșec, a
vesta va avea loc la 15 octombrie și 
va fi ultimul din serii, urmînd ca 
primele două echipe clasate în cele 4 
serii să se califice în sferturile de 
finală.

Ce știm despre fotbalul din Iran ? 
Firește, calificarea Iranului în turneul 
final din Japonia, constituie o sur
priză. Iranienii au obținut biletele de 
călătorie pentru Japonia în urma re
zultatelor de 4—0 și 0—0 cu Irak și
3—0 și 3-—1 cu India. Victoria repur
tată asupra ultimilor adversari este 
valoroasă, cunoscut fiind faptul ca 
India este una dintre cele mai bune 
echipe de fotbal din Asia.

Nu este lipsit de importanță faptul 
că în Iran, fotbalul se practică de 
prin anul 1920 și că de atunci, acest 
sport a fost introdus ca oră obligato
rie în programul tuturor școlilor. Pare 
totuși curios că, deși fotbalul a cu
noscut o*largă popularitate, Federația 
de fotbal din Iran („Iran Amateur Fe
deration44) a luat ființă abia la 30 ia
nuarie 1948, dată cînd s-a afiliat 
și la FIFA.

‘Echipa reprezentativă a Iranului a 
susținut primele meciuri internaționale

Jocul de miercuri de la Belgrad a 
stîrnit multiple și variate comentarii.

De aceea, discuția avută cu antreno
rii ȘTEFAN COVACI, ANGELO NI- 
CULESCU NICOLAE PETRESCU și 
VALENTIN STANESCU — care au 
asistat la acest meci — ne-a furnizat o 
serie de amănunte interesante asupra 
partidei.

Șt. Covaci t Trebuie remarcată pre
gătirea generală a jucătorilor din se
lecționată. Duminică, 20 septembrie, ei 
au luat parte la întrecerile respective 
de campionat, luni au făcut drumul 
spre Belgrad, marți s-au întilnit în ora
șul meciului cu antrenorul vesl-ger- 
man. Schbn și au făcut un antrenament 
pe stadionul Partizan, acolo unde 
miercuri a avut loc jocul. Din cauza 
timpului nefavorabil, care a împiedicat 
zborul avioanelor, Iașin și Voronin rut 
au ajuns la Belgrad decit mprți seara 
și au intrat in meci fără nici o acomo
dare. Și, totuși, a doua zi, selecționata 
a jucat mai omogen decit naționala 
Iugoslaviei.

N. Petrescu : Legat de antrenament, 
trebuie subliniat faptul că atunci cind 
nu loveau mingea „dintr-o bucată" 
cum se spune la noi, „europenii" ju
cau balonul cu numai două atingeri: 
preluarea și imediat pasa sau șutul 
la poartă.

A. Niculescu: Meciul a întrecut aș
teptările, datorită participării active a 
ambelor echipe și în special a selecțio
natei Europei, care s-a prezentat ca o 
formație matură, tehnică, omogenă și 
s-a adaptat terenului desfundai mai 
bine decit iugoslavii. Prinir-o mare 
precizie in pase, selecționata i-a scos 
pe fotbaliștii țării gazdă din jocul lor 
obișnuit.

Șt. Covaci; Trebuie remarcat fap
tul că în timp ce reprezentativa Euro- 
pei a aplicat foarte dinamic și variat 
sistemul 4—2—4, iugoslavii au jucat 
spre sistemul 4—2—4, care la el nu e 
încă generalizat.

A. Niculescu: In apărare, atacanții 
„europeni" au aplicat presingul, iar 
mijlocașii și fundașii au alcătuit un zid 
de netrecut, inchizînd toate spațiile de 
acțiune ale atacanților iugoslavi.

De notat mobilitatea tuturor ju
cătorilor. mai ales în apărare, unde 
s-a remarcat jocul pe cupluri.: 
Schnellinger (R. F. G.) — Voronin
(U.R.S.S.) și Pluskal (R.S.C.)-Mes- 
zdly (R.P.U.). Cei patru înaintași erau 
susținuți, de mijlocași (mai cu seamă 
Masopust - R.S.C.) și, alternativ, de 
fundași (în special Schnellinger).

Șt. Covaci: O noutate: fundașii nu 
mai pătrund pe extreme, ci pe mij

FOTBAL PE GLOB
ANGLIA. Chelsea—Arsenal 3—1, 

Everton—Birmingham 5—3, Black
burn — Leicester 3—1, Blankpool — 
Sunderland 3—1, Stoke City—Fulham
4—1, Nothingham—Leeds United 2—1, 
Liverpool—Aston Villa 5—1, Man
chester United—Tottenham 4—1, 
Sheffield Wednesday—Wolverhampton 
2—1, Westham United—Sheffield Uni
ted 3—1, Burnley—West Bromwich 
2—1.

După 10 etape conduce Chelsea cu 
17 p, urmată de Blackpool 14 p, 

obținut o victorie cu 4—-0 asupra 
Pakistanului.

In momentul de față, în Iran fot
balul a luat un mare avînt. Față de 
1950 cînd activitatea fotbalistică s-a 
concentrat numai în capitala țării, la 
Teheran (2500 fotbaliști legitimați), 
azi numărul fotbaliștilor activi trece 
de 10.000. Campionatul țării se orga
nizează în toate cele 10 regiuni ale 
țării.

înainte de a pleca la Tokio, repre
zentativa Iranului a întreprins un tur
neu în U.R.S.S. pierzînd cele trei 
partide susținute: 0—1 cu o selecțio
nată a R.S.F.S. Ruse, 0—-2 cu S.K.A. 
Rostov și cu 0—2 cu S.K.A. Odesa.

„Turneul din U.R.S.S. — a comentat 
ziarul „Sovietski sport“—■ a constituit 
pentru fotbaliștii din Iran un bun pri
lej de învățăminte. Ei nu au calități 
tehnice deosebite și din această cauză 
nu pot emite pretenții în jocurile din 
turneul olimpic. Dar faptul că ira
nienii s-au calificat pentru prima oară 
în finala unei mari competiții spor
tive, constituie pentru ei un real suc- 
ces\

I. O. 

locul terenului, și fac combinații cu 
cei doi, înaintași centrali. Dintr-o ast
fel de combinație (Schnellinger - Euse
bio) s-a marcat golul al patrulea. De 
remarcat, de asemenea, elasticitatea 
atacului: jucătorii fără minge se de- 
marcau chiar cînd atacau iugoslavii, 
pentru a fi liberi cind vor primi min
gea.

A. Nicuiescu: Jucătorii erau oricînd 
gata de șut. In același timp, pentru ei. 
nu a existat minge neufilizabitâ. Iată 
cum a marcat Seeler primul său gol: 
Simoens, extrema stingă, a trimis o 
centrare destul de proastă, ceea ce nu 
l-a deranjat însă pe Seeler să se adap
teze imediat noii situații și să șuteze 
cu stîngul direct în gol. Golul al doilea 
al meciului s-a marcat dintr-o minge 
la care, inițial, renunțaseră toți jucă
torii cu excepția lui Seeler. El a ur
mărit-o, a centrat în viteză și Eusebio, 
cu capul, a trimis-o in gol. Deci, pentru 
fiecare „minge" trebuie să fie găsită 
o soluție.

V. Stănescu : Anul acesta am văzut 
la lucru și echipa olimpică a Iugosla
viei și pe cea națională. Mi-au plăcut 
mai mult „olimpicii". Naționala lor a 
realizat, de altfel, rezultate slabe: 3—1 
cu Luxemburg la Belgrad, cu golul ai 
treila marcat in nun. 90, 2—7 cu Eu
ropa la Belgrad; 2—3 cu Au 
Vie na. Gazdele au avut o tfix-dF 
de vreo 15 minute în repriza**. -SLid at. 
dominat, dar apărătorii din echipa Eu
ropei au rezolvat totul.

N. Petrescu : Trebuie remarcat că ai. 
stat față-n față două stiluri total di
ferite de a rezolva situațiile de atac. 
echipa Europei făcea totul cu fantezie 
găsea soluții neașteptate (în specia, 
cuplul Seeler—Eusebio); in schimb 
iugoslavii se conduceau după tipareli 
obișnuite.

A. Niculescu : Un lucru care ne inte 
resează: 6 din jucătorii selecționate 
Europei vor fi. văzuți în 1965 la Bttcu 
rești, cu prilejul preliminariilor cam 
plonatului mondial. E vorba de Lala 
Pluskal, Masopust (R.S. Cehoslovacă) 
Augusto, Simoens, Eusebio (Porta 
galia).

Șt. Covaci: Dintre jucători, in moi 
special, m-a impresionat siguranța deo 
sebită (in ciuda condițiilor grele di 
joc) arătată de Iașin, activitatea pe ui 
spațiu neobișnuit de mare depusă d. 
Masopust, promptitudinea lui Seeler 
valoarea lui Eusebio. Pe scurt, a fos 
un meci de la care ne-am întors / 
carnetele de notițe pline de însgjnnă, 
și scheme, cu gindul ca multe dinir. 
cele văzute să ie împărtășim antreno 
rilor și fotbaliștilor noștri.

Everton și Manchester United cît 
13 p.

FRANȚA. Rennes—Lens < 3, Va 
lenciennes—Angers 0—0, T.f Vion-
Bordeaux 2—0, Lille—-Strasbourg 1—1 
St. Etienne—Nîmes 1—2, NanteS^Țj 
Frangais 4—2, Sedan—Toulouse ° 
Sochaux—Lyon 2—1, Rouen—Monac 
1—1. In clasament, după 5 etape 
conduce Sochaux cu 9 p, urmată d 
Lyon și Nantes cu cîte 7 p.

SPANIA. Barcelona—Coruna 3—1 
Bilbao—Valencia 3—2, Sevilla—Ovied
1— 0, Atletico Madrid—Palmas 3—4 
Espanol—Elche 1—0, Murchia—Bet 
1—1.

• In campionatul Belgiei, după pi 
tru etape pe primul loc se află ci 
noscuta formație Anderlecht cu 8 j 
urmată de Lierse.

ÎN MARILE COMPETIȚII DE PE 
CONTINENT

MÎINE, în competițiile oficiale di 
Europa se dispută mai multe meciu 
interesante. Dintre acestea cităn 
„Cupa campionilor europeni’4: Panath 
naikos—Glentoran Belfast (in ti
2— 2), Shamrock Rovers—Rapid Vier 
(în tur 0—3); „Cupa orașelor tîrguri* 
O.F.K. Beograd—Atletic-o Bilbao (i 
tur 2—2) etc.

PÎNĂ în prezent situația calificările 
în turul al doilea al competițiilor c 
mai su«, se prezintă astfel: în „C.C.E.4 
Dinamo București, Liverpool, Citau 
de Fonds, Vasas Gyor, F.C. Kol 
„CUPA CUPELOR44: Steaua Bucureși 
Dinamo Zagreb, Legia Varșovia, Miit 
chen 1860, Lausanne, Spartak Praț 
Sokolovo. „Cupa orașelor tîrguri 
Kilmarnock, Ferencvaros, Wiem 
Sportklub, Petrolul Ploiești, Stuttgw

CEI DOI SUAREZ
CA O CURIOZITATE, amintim 4 

în meciul dintre Internazionale și I 
dependiente disputat în cadrul „Cup 
intercontinentale44 au jucat doi fc 
baliști cu același nume; Suarez. Un 
în echipa argentiniană, iar celălalt 
„lnter“. Ambii poartă același prenum 
Juan. Ei nu sînt rude .
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