
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

In ziua de 31 mai a.c. va avea loc 
al Partidului Muncitoresc Român.

Plenara va examina unele probleme 
IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

COMUNICAT
ședința plenară a Comitetului Central

în legătură cu pregătirea celui de-al
Român.

Din viața organizației noastre;

Anul XXI - Nr. 4669 Sîmbătă 22 mai 1965 8 pagini 25 bani CONDIȚIILE EXISTENTE OBLIGĂ LA MAI MULT
Pe marginea conferinței regionale UCFS Bacău

• TRĂGĂTORII RO
MÂNI LA „EUROPE
NELE* DE TALERE 
SI SKEET

Ieri dimineața au părăsit Capi
tala sportivii I. Dumitrescu, Gh. 
Erlach e (talere), B. Marinescu și 
G. Sencovici (skeet) care vor lua 
parte la campionatele europene de 
talere aruncate din șanț și skeet 
(talere aruncate din turn) de la 
Lisabona.

★
Un alt grup de trăgători români 

urmează să plece mîine în 
R.D. Germană, unde vor lua parte 
cu începere de la 25 mai, la un 
concurs internațional ce se orga 
nizează la Leipzig. Sportivii noștri 
vor concura la probele de pușcă 
(senioare și juniori) și talere. Prin
tre cei care fac deplasarea sînt : 
Ana Goreti, Eda Baia, Georgeta 
Șerban, A. Belinschi, A. Băjenaru, 
A. Ionescu și Șt. Popovici.

• FLORETISTELE NOAS
TRE FRUNTAȘE IN
VITATE LA '„CUPA 
JANTIE"

Sportive din aproape 20 de țări 
vor participa, ca invitate ale ’fe
derației franceze de scrimă, I© 
tradiționalul concurs internațio
nal de floretă de la Paris, dotat 
cu „Capa Jantie“. Pe listele con
cursului, care va avea loc în ziua 

29 mai, figurează și floretistele 
noastre fruntașe Olgâ Orban-Sza- 
bo, cîștigătoarea ediției 1964 a 
„Cupei Jantie“, Maria Vicol, Eca- 
terina Iencic, Ileana Drîmbă, Su- 
zana Tasi și Marina Stanca.

• „PROBLEME ACTUALE 
ALE METODICEI IN
STRUIRII SPORTIVE"

Consiliul științific al UCFS orga
nizează luni, ora 17.30, în sala 
Consiliului General UCFS etajul 
VIII SIMPOZIONUL : „Probleme 
actuale ale metodicei instruirii 
sportive". Vor lua cuvîntul Tudor 
Vasile. șef-adjunct de secție în 
UCFS și prof. univ. Leon Teodo- 
rescu, care au participat recent 
la lucrările seminarului interna
țional pentru jocuri sportive de la 
Vi-chjf.

Sfț.i invitați să participe antre
nori, profesori de educație fizică, 
medici sportivi, activiști și sportivi 
fruntași din Capitală.

I • COPII ! ÎNVÂTATi SA 
JUCAȚI FOTBAL!

Copiii care locuieîc în cartierul 
Cotroceni și care doresc să învețe 
să joace fotbal sînt chemați pe 
această cale de clubul Progresul 
în zilele de 24, 25, 26, 27 și 28 mai 
pe terenul său din str. dr. Stai- 
covici nr. 42. In aceste zile, cu 
începere de la ora 8. se va face 
o selecție a celor mai buni. Cei 
mai tialentați vor rămîne să ac
tiveze în cadrul centrului de copii 
de la Progresul, unde vor învăța 
fotbalul sub îndrumarea unor an
trenori cunoscuți.

Se vor prezenta copii născuți 
în anii 1950—1954. Ei vor veni cu 
echipament propriu (chiloți și 
pantofi de tenis).

Reportajul nostru

La fabrica celor 2000 de produse...
E a treia dimineață in care 

trec prin dreptul unui magazin 
cu articole casnice din Mediaș. 
Fructierele, cu nuanțe diferite de 
culori, paharele din rubin sculp
tate și alte admirabile servicii 
denumite Tosca, Pinguin, Car
men etc. mă îmbie iarăși la un 
scurt popas în fața vitrinei. Mi
cuța scrumieră care de trei zile... 
îmi face „cu ochiul", mă îndeam
nă azi să intru în magazin.

— Au mare succes scrumie
rele noastre, zșii spune vînzătoa- 
rea. Știți, ele se fac aici, în 
Mediaș, la Vitrometan.

Doream de mult să-i cunosc

UN BOGAT PROGRAM FOTBALISTIC
• Lotul A - Sparta Rotterdam • Lotul de tineret- 

Petrolul Ploiești
Cu o săptămină înaintea me

ciurilor cu Cehoslovacia, cinci 
echipele noastre A și de tineret 
vor întilni la București și Nitra 
iormatiile corespunzătoare ale 
Cehoslovaciei, publicul bucu- 
reștean este invitat mîine, pe 
„23 August", la un bogat pro
gram fotbalistic.

Jucătorii lotului A vor evo
lua In compania formației olan
deze Sparta Rotterdam. Oaspeții 
erau așteptați ieri seară la 
București. Poșta ne-a adus însă 
mai Înainte fotografia echipei 
olandeze, pe care v-o prezen
tăm in pagina a 5-a: ca și unele 
date despre această formație. 
Clubul Sparta este cotat ca unul 
din cele mai puternice din O- 
landa. Formația de fotbal 
a jucat in aproape toate țări
le europene, obținind rezultate 
remarcabile. Printre cele mai 
recente enumerăm două victo
rii asupra echipelor Anvers 
(Belgia) 5—1 și ShefiieldUnited- 
(Anglia) 4—0. Formația cuprin
de o serie de fotbaliști compo
nent) ai lotui dor naționale 
olandeze A, B și tinerel: Bos 
selarr ide 16 ori internafiona' 
A/, Bosve/d (2, A), Vries(2,A), 
Eijkeribroek, Oostcrhout, Ade- 

Boxerii români au plecat la campionatele europene de la Berlin

Ultimele antrenamente s-au încheiat. In preziua plecării la Berlin o fotografie a „speranțelor ‘ noas
tre la campionatele europene. De la stingă spre dreapta: Vasile Mariuțan, Vasile Mîrza, antreno
rul Ion Popa, Constantin Stanef, Vasile Antoniu, Vasile Dohre, Nicolae Giju, Constantin Ciucă, losij 
Milialic, dr. Ion Dragan și’ antrenorul emerit Constantin Nour.

(Citiți în pag. a 8-a relatările trimisului nostru special la Berlin).

pe făurarii frumoaselor obiecte 
care ne împodobesc casele, dar 
care nu poartă niciodată semnă
tura autorilor lor. Așa că...

...Iată-mă la locul de naștere 
al... sticlei. Cuptoare masive de 
topit cu o putere termică de 
1450 grade. Tineri viguroși, în 
maiouri albe, le înconjoară.

— Aici, îmi zice călăuza mea 
inginerul Nicolae Beldeanu, lu
crează și cîțiva sportivi.

lată-i pe boxerul Frahcisc Do- 
boi și pe fofbalistulViLeopold 
Șundeac. Lucrează cil multă 
măiestrie. In fața intui Cuptor 
mă impresionează precizia și iu

laar (internaționali B), Does- 
burg, Horst (internaționali la 
tineret). In afară de consacrata 
de mai sus, lotul echipei Spar
ta mai cuprinde pe Bentzon, 
Kemper, Laseroms, Bou mari 
Van Miert, jucători cotati ca 
veritabile speranțe. Mai amin-

(Continuare în pag. a 5-a)

Cum vă preocupați de selecție?
RAID PRIN CITEVA ȘCOLI SPORTIVE

Selecția in sport — subiect 
la ordinea zilei, care retine 
atenția unui larg activ de cer
cetători în domeniul culturii 
fizice, de profesori de educație 
fizică și de antrenori — este, 
fără îndoială, o problemă deo
sebit de importantă, de rezol
varea căreia depind viitoarele 
performante.

Poți ii bun și priceput pro
fesor sau antrenor. Și 
totuși, nu vei putea ob

ține rezultatele scontate, dacă 
nu te vei ocupa ÎN MOD SPE
CIAL DE SELECȚIE. Iată prin
cipiul care stă la baza muncii 
colectivului Școlii sportive de 

țeala unui tînăr blond care, cit 
ai bate din palme, face să apară 
o cană mare de apă.

— Vă place cum lucrează 
Gnat? mă întreabă maistrul sec
ției, C. Vereș. E un băiat și ju
mătate. El îmi fasonează zilnic, 
în 6 ore, cîte 500 de căni de 
băut în loc de 400 cit prevede 
planul. Iar duminica înscrie 
3-—4 goluri în meciurile susți
nute de echipa noastră de hand 
bal.

Fasonate, sticluțele de parfum, 
bombonierele, fructierele, pipete
le, toate cele 2000 de produse 
pe care le execută fabrica Vitro-

Preocuparea pentru cuprin
derea a cit mai mulți oameni 
ai muncii, a întregului tineret, 
în activitatea sportivă, precum 
și creșterea performanțelor 
sportive au fost problemele de 
bază dezbătute in lucrările 
conferinței regionale UCFS Ba
cău. Sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
muncind cu entuziasm și pa
siune pentru îndeplinirea 
principalelor sarcini rezultate 
din documentele de partid, ca 
și din hotărirea Conferinței pe 
țară a UCFS, marea majoritate 
a organelor și organizațiilor 

elevi din Rîmnicu Vîlcea. Cum 
este tradus în viată acest prin
cipiu în școala vîlceană ? Pro
fesorii școlii (Elena Stănărîngă 
— handbal, Constanța Dalben- 
Trincă și Iulian lovan — bas
chet, Petre Darie — gimnastică) 
merg în toate școlile din loca
litate, urmăresc zeci de ore 
de educație fizică, sute de e- 
levi. în fiecare an, în medie 
3—400 de elevi sînt selecțio
nați pentru S.S.E. Reuniți în 
concursuri pentru trecerea 
unor haremuri (norme de con
trol), din acești tineri rămîn, 
de obicei, puțin peste jumătate. 
La încadrarea în secțiile pe 

metan, sînt introduse în cupto
rul de recoacere iar apoi sînt 
sortate.

— Articolele noastre, îmi ex- 
plieă irig. Nicolae Beldeanu, 
cînd trec prin secția de sortare, 
sînt admirate în vitrinele maga
zinelor din U.R.S.S., S.U.A.,
Bulgaria și alte țări. Să mergem 
în atelierul de gravură pentru a 
vedea cîteva din obiectele pe 
care le exportăm.

Carnetul de notițe se deschide 
din nou. Mă obligă întîlnirea cu 
vechi cunoștințe: fotbaliștii Va
sile Cîmpeanu și Bella Lorincz, 
foști jucători în echipa Gaz me
tan Mediaș, iar acum componenți 
de bază ai formației Vitrometan. 
Sculptează niște pahare cu picior,

TR. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

UCFS din această regiune au 
obținut o seamă de realizări. 
Acestea au fost subliniate atît 
in salutul Comitetului regional 
de partid adresat conferinței 
de către tovarășul NICOLAI 
OLARIL’, secretar al Comite
tului regional Bacău al P.M.R., 
cit și în darea de seamă pre
zentată de tov. ION BORDEA, 
președintele consiliului regio
nal UCFS, și în cuvîntul nu
meroșilor participanți la dis
cuții.

Cu ocazia Spartachiadei re
publicane legiunea Bacău a 
ocupat locul doi în ceea ce 

ramură de sport urmează o 
nouă., triere, care „subtiază“ 
și mai mult rîndurile viitorilor 
elevi ai școlii. Abia apoi se 
trece la pregătirea propriu 
zisă, la procesul de antrena
ment. în care, deocamdată, 
doar baschetbalistele se impun 
atenției (n.n. S.S.E. Rm. Vîlcea 
este singura din țară care are 
echipă feminină de baschet în 
campionatul republican)-

0 grijă permanentă pentru 
selecție se manifestă și 
în cadrul Școlii sportive 

de elevi din Sibiu și. în mod 
special, în secția de gimnastică 
(antrenor — prof. S. Horst). 
Iată ce rezultă dintr-un raport 
aflat la Secțiunea de învătă- 
mînt a orașului.

Elevii dornici să facă parte 
din secția de gimnastică a 
S.S.E. Sibiu trec, de fapt, prin 
trei examene. Primul — exa
menul de admitere initial sau 
prima selecție. Este o etapă 
în care profesorii școlii vizi
tează școlile de cultură gene
rală, iau legătură cu conduce
rile acestora, cu colegii lor de 
specialitate, cu părinții. Prin
cipiu orientativ : elevii suscep
tibili să intre în secția de gim
nastică să fie buni la învăță- 

(Continuare în pag. a 2-a) 

PREȚUIRE...
„Activul regional să participe mai des, 

așa cum a făcut în ultima vreme, la 
lucrările comisiilor noastre regionale, iar 
federațiile să ne ajute mai mult, eu 
sfatul, cu documentație, prin cursuri de 
instruire..."

(Din cvvîntui unui delegat la 
Conferința regională UCFS 

Dobrogea)

Pun rămășag cu tovarășa Lungu că, din toate 
„cifrele” — ca să folosesc termenul consacrat — 
pe care le are în dulapul cu statistici de la Secția 
Organizatorică a Consiliului General, una este dis
cutabilă cu siguranță. Este vorba de cea care re
prezintă activul voluntar al mișcării sportive. Ori
ce mi-ar spune, nu mă va convinge că are acolo, 
bob — numărat, mulțimea de entuziaști care, zi 
de zi, seară de seară, sîmbătă de sîmbătă ori du
minică de duminică, ajută cu sfatul sau cu fapta, 
din dragoste pentru sport, pentru organizația noas
tră, la mulțimea de treburi din asociații, cluburi, 
consilii raionale și regionale, din federații.

Haidem să ne închipuim că într-o săptămină — 
spre exemplu — de Ia Sighetul Marmației și pînă 
Ia Giurgiu și de Ia Jimbolia la Constanța activul 
nostru voluntar și-ar lua un... scurt concediu. La 
urma-urmei, e... voluntar. Se duce omul într-o 

ilupă masă să vadă un film, a doua zi merge să respire 
parfum de liliac în Cișmigiul orașului, a treia zi dă o un
diță in unda străvezie a iacului, a patra — la un pelin de 
mai, a cincea după amiază liberă și-o petrece la o partidă 
de șah, într-a șasea să zicem că-și aranjează straturile 
de flori, iar duminică... duminică se duce cu familia la 
iarbă verde, că s-a îndreptat timpul. Și-ar mai fi destule de 
făcut : de ajutat copilul la matematică, de... dar cite nu 
silit de făcut ?!

Nu vă vine să credeți, dar... adio fotbal, volei, handbal, 
baschet, atletism, dirt-track (vă rog să completați lista, cu 
sportul preferat), adio „duminici cultural-sportive", con
cursuri pentru insigna de polisportiv și cite și mai cite. 
Cine să programeze jocurile, arbitrii, să instruiască și să 
îndrume zeci și sute de sportivi sau echipe din campiona
tele orășenești', raionale și regionale, cine să judece con- 
testatii etc etc....

Și n-am trecut aici dccît o infimă parte din sarcinile pe 
care le îndeplinesc cu simt de răspundere, cu pasiune, mi> 
și zeci de mii de prieteni ai sportului, despre care rar se 
scrie cite ceva și fără de care activitatea noastră ar fi de 
neconceput. . ,

Se bucură ei întotdeauna de sprijinul, de respectul șl 
prețuirea cuvenită din partea tuturor activiștilor noștri sa- 
lariați 7 Sint stimulați ei totdeauna și pretutindeni, pentru 
contribuția considerabilă pe care o aduc la munca organe
lor și organizațiilor UCFS ? . .

Răspunsul este, fără îndoială, afirmativ. Cu adaosui ea 
pe alocuri... mai sint și lipsuri. Așa că...

MIRCEA COSTEA

privește organizarea și mobi
lizarea oamenilor muncii la în
treceri. Organizarea cit mai.* 
multor competiții, cu o parti
cipare tot mai numeroasă con
stituie una din preocupările de- 
seamă ale majorității asociați
ilor sportive. Campionatul aso
ciației, de pildă, a fost organi
zat anul trecut în 408 din cele 
522 de asociații, la întrecerii 
participind peste 74 000 de» 
membri ai UCFS. Spartachiada. 
de iarnă și de vară se bucură,- 
de asemenea, de o largă popu
laritate în numeroase orașe și 
raioane. Numai în Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, la faza pe a- 
sociație a Spartachiadei de 
vară, în curs de desfășurare, 
sînt cuprinși in întreceri peste 
8 000 de tineri.

Succese însemnate au fost1 
obținute și pe linia dezvoltă
rii sportului sătesc. Practica 
„duminicilor cultural-sportive", 
în care sportul este îmbinat 
cu activități culturale și dis
tractive, este răspindită pe 
scară largă în raioanele Tg.. 
Neamț (comunele Răuceșli și 
Ocea), Bacău (comunele Ițești1 
și Răcăciuni), Roman (comu
nele Săbăoani și Șagna) etc.. 
Consiliul regional UCFS a dat

(Continuare în pag. a 3-a)

„Aii Stars44 
la București

După cum s-a mai anunțat, la 
un an interval, țara noastră va ft 
din nou vizitată de cei mai buni; 
profesioniști ai baschetului ame-’ 
rican. Formația lor va evolua laț 
București (25 mai pe stadionul I 
Republicii), Brașov (26 mai, pe sta
dionul Tractorul), Sibiu (28 mal,* 
teren Luceafărul) și Timișoara i 
(29 mai, pe stadionul 1 Mai), înl 
compania unor selecționate divi-! 
zionare și locale. în fiecare zi de1' 
meci, la ora 17. Din delegație faci 
parte: Walter Kennedy președintei 
le N.B.A. (federația profesionistă)?» 
conducător, Dolph Schayes (pînă! 
nu de mult unul dintre cei mai re- 
putați jucători) și Bill Bates — ■ 
antrenori, precum și jucătorii] 
Larry Costello (1.85 m), Waynei 
Embry (2,03), Dave Gambee (2,00). 
Hal Greer (1,91), Bailey Howell] 
(2,01), Tom Meschery (2,00), Dow. 
Ohl (1.91) și Nate Thurmond (2,10).



Lingă inima elevilor..
Un episod petrecut cu 6 ani în 

urmă : aproape de peștera Polovraci 
am făcut cunoștință cu un grup de 
elevi din Călimănești. Se aflau într-o 
excursie. Ghid: un profesor mărunțel 
și oacheș, căruia un i-am reținut nu
mele. Mi a povestit de frumoasele dru
meții pe care le organizează săptă
mânal cu elevii și pe alte trasee de 
interes turistic — în defileul Bistriței 
sau la Fîntîna lui Cuza de la Brezoi, 
la confluența Lotrului cu Oltul, pe 
muntele Căpățîna. „Stimulați de aceste 
acțiuni turistice — îmi spunea profe
sorul — elevii școlii se străduiesc să 
învețe cit mai bine, pentru ca de fie
care dată să fie prezenți printre par- 
ticipanți..."

Episodul acesta mi l-am reamintit 
revăzîndu-1 deunăzi, de data aceasta 
în Călimănești, pe omul mărunțel și 
oacheș de acum 6 ani. Conducea o 
oră de educație fizică la școala medie. 
Are omul ăsta, Florea Ștefan pe nume, 
un clar parcă înnăscut de a face lec
ții plăcute și interesante, că nu-ți 
mai vine să pleci de la orele lui I

Eeeții cu p gamă variată de exerciții, 
dintre care unele predate cu o notă de 
autentică originalitate. Explica, dădea 
îndrumări. Uneori intervenea. Tot

deauna însă când trebuia și mai ales

Cum vă preocupafi de selecție?
(Urmare din pag. 1, 

tHră, disciplinați și ordonați, sănă
toși ; de asemenea să nu fie angre
nați în alte activități (culturale etc). 
Cei care întrunesc toate aceste con
diții participă apoi Ia un examen 
medical, obligatoriu și... eliminato
riu. Abia după aceea urmează exa
menul de bază. El cuprinde probe 
de forță, de verificare a mobili
tății, a vitezei de reacție și de depla
sare. La aceste probe se adaugă 
altele, specifice gimnasticii- în total, 
viitorul membru al secției de gimnas
tică are de trecut un număr de 14 
probe practice. în fine — ultima 
etapă: examenul de confirmare de
finitivă. Acesta are loc după fie
care trimestru de activitate și constă 
dintr-o serie de norme de control. 
Din experiența secției rezultă că 80 
Ia sută din elevii anului I trec mai 
departe...

La S.S.E. Sibiu aceasta reprezintă o 
experiență pe cale de extindere. Și. 
nu încape îndoială, că rezultatele 
.vor fi pozitive.

Ia Bacău, selecția pentru S.S.E. 
începe din clasele a Ill-a și

■* a IV-a pentru cimnasticS, din 
clasa a V-a în cazul celorlalte secții 
pe ramură de sport (atletism, volei, 
baschet, handbal și fotbal). Există și 
aici un principiu sănătos care ar 
putea fi enunțat astfel : o bună se
lecție efectuată «te la început asigură 
cei puțin 50 Ia sută din calitatea 
muncii. După acest principiu lucrează 
îndeosebi profesorii Ovidiu și Marina 
Bibirc la gimnastică (ei au dat lotului 
republican două sportive cu reale 
perspective, Maria Andrioaie și Ma
riana Rusu) ca și profesorii Simion 
Blaga și Gli. Ardeleana la atletism, 
prof. Geta Snop-Simionescu la volei. 

Avînd un colectiv bine închegat 
(director, prof- Gabriel Zaliaria) șt, 
bineînțeles, priceput, școala sportivă , 
de elevi băcăoană ar putea sâ se 
„vadă“ ceva mai mult. Una din con- : 
diții; un sprijin mai larg din partea 
Sfatului popular al orașului, în spe* ; 
cial pe linia asigurării unor săli de I 
lucru. Fiindcă posibilități există i 
Dacă ar exista și puțină înțelegere... 
Tovarășul vicepreședinte I. Savin, 
cunoscut ca un adept convins al spor 
tului, are cuvîntul...

P entru S.S.E. Galati, o singură [ 
observație: în direcția selec
ției se face încă prea puțin.

Nu există mijloace suficient de efi- , 
.ciBiite pentru a atrage elevii (poate I 

cît era necesar. Cel în cauză, departe 
de a se simți „micșorat" în ochii co
legilor lui, căuta, dimpotrivă, să-și în
vingă emoția sau nehotărîrea și să „a- 
tace“ mai decis exercițiul, la nivelul 
fruntașilor clasei. Un motiv în plus 
pentru ca Florea Ștefan să fie pre
țuit.

Dragostea elevilor din Călimănești 
pentru profesorul lor de educație fi
zică mai are și alte izvoare. Diriginte 
fiind, profesorul este preocupat îndea
proape și de felul cum învață elevii. 
Este foarte adevărat că la ivirea note
lor proaste, Florea Ștefan este cît se 
poate de ferm : cei în culpă bec pe 
banca rezervelor. Dar tot atît de ade
vărat este că același om caută să-i 
scoată din impas pe cei... accidentați, 
fie lucrînd personal cu ei, fie încre- 
dințîndu-i unor elevi dintre cei mai 
buni din clasă. De altfel, organizarea 
orelor de consultații, pentru elevii mai 
slabi la învățătură, reprezintă o fru-

DISCUȚII

8,00 puncte—mai bune decît 9,04 puncte?!
Printre măsurile menite sâ contribuie 

la îmbunătățirea nivelului calitativ al 
gimnasticii un rol important îl pot 
avea șl regulamentele competlționale. 
Din păcate, u .ele regulamente îngăduie, 
în prezent, promovarea în categorii su
perioare a unor glmnaști cu nivel me
diocru și submediocru sau asigură cîști- 
garea unui campionat de către echipe 
(urmate din gimnaști mai slab pregătiți, 
în dezavantajul altor echipe, mai bine 
pregătite.

Un exemplu în acest sens îl constituie 
finala concursului republican al școlilor 
medii cu program special de educație fi
zică, de la Km Vîlcea. Deși a obținut o 
medie generală inferioară celei realizate 
de formația Școlii medii nr. 35 din Bucu
rești (8,00 față de 0,04) echipa de băieți a 
Școlii medii nr. 2 din Brașov, formată 
în majoritatea ei din elevi care au con
curat ia categoria I seniori, a ocupat, to
tuși, locul I.

I.a prima vedere pare de necrezut că 
o echipă cu o medie mal mică învinge 
pe alta cu medie mai mare dar faptele 
sînt fapte. Această situație se datorează 
regulamentului care. în dorința de a în
curaja promovarea mai rapidă a gimnaș- 
tilor spre categorii superioate, a negli
jat latura calitativă a pregătirii.

Intr-adevăr, regulamentul avantajează 
acele echipe care cuprind gimnaști de 
categoria I seniori aceștia puțind tota
liza un punctaj mai ridicat datorită nu
mărului mai mare de probe la care tre-

și pentru că se cam merge la... con 
curentă cu școala medie cu program 
special de educație fizică). Galatiul 
oraș cu o populație.-, școlară impor- 
lantă, nu poate rămîrre în urmă altor 
orașe mai mici, dar în care preocu
parea pentru atragerea elevilor în 
sportul de performantă, încă de pe 
hăncile scolii, se manifestă vizibil 
Un reviriment se impune

★
O scurtă concluzie... Raidul nostru 

nn are pretenția de a fi epuizat dis
cuțiile pe tema selecției și nici de a 
da rețete. Important este însă ca 
această problemă să se afle perma
nent în atenția conducerii școlilor 
sportive de elevi. Fiindcă de buna 
rezolvare a acestei probleme de
pinde în cea mai mare măsură reu
șita muncii de instruire desfășurată 
de către profesorii de educație fizică 
și antrenori, creșterea continuă a ni
velului performanțelor în S.S.E., iz
vor principal de alimentare a lotu
rilor reprezentative.

Din relatările corespondenților noștri
CUPA ȘCOLILOR PROFESIONALE 

LA HANDBAL

De curînd, la Curtea de Arqeș 
s-a desfășurat o competiție de hand
bal la care au participat echipele 
masculine ale școlilor profesionale, 
în finală s-au înlîlnit Centrul școlar 
forestier cu Centrul școlar agricol. 
Prima echipă, cîștigînd partida cu 
scorul de 16—12 (8—9), a primit cupa 
oferită de consiliul raional UCFS. 
Cu acest prilej s-au remarcat cîteva 
elemente talentate, dintre care amin
tim pe Nicolae Uță, Teodor Pungă, 
Vasile Purcel și Ion Mitu.

Emanoil Sterescu

NOI PURTĂTORI AI INSIGNEI 
DE POLISPORTIV

în regiunea Iași, în primele patru 
luni ale anului, 6 826 de tineri, prin
tre care 2 357 de fete, au devenit 
purtători ai Insignei de polisportiv. 
Rezultate frumoase au fost obținute 
de asociațiile sportive din orașul 
Bîrlad, de C.S.M.S. Iași, precum și de 

moașă inițiativă a școlii, la reușita 
căreia profesorul despre care vă po- 
vestesc are o importantă contribuție.

Și mai este „ceva" pentru care Flo
rea Ștefan se află la... inima elevilor 
săi. Pentru argumentare 'ri folosi un 
exemplu. In toamnă, asoc-ația sportivă 
a școlii perfectase un meci de hand
bal cu elevii din Băbeni. Unnau să 
facă deplasarea 10 elevi. Dar, cîteva 
ore după anunțarea evenimentului, 
lista celor dornici să meargă la Bă
beni ajunsese la... 30 ! Cum să-i îm
paci pe toți ? Și totuși, o soluție tre
buia găsită: două meciuri Ia Băbeni 
și alte două, o săptămînă mai tîrziu, 
la Rîmnicu Vîlcea. Cazul, pe cît am 
aflat, nu este singular.

Sînt fapte mărunte, vor spune unii, 
„amănunte" aparent fără importanță, 
dar de care profesoral, pedagogul a- 
devărat, trebuie să țină totdeauna 
seama...

TIBERIU STAMA

buie sâ participe, (ață de echipele com
puse din sportivi de categorii inferioare, 
care au un număr mai mic de probe de 
concurs și, deci, posibilitatea însumării 
unul punctaj mai scăzut. Concret : pen
tru un gimnast dc categoria I seniori, 
regulamentul prevede 12 probe de con
curs, adică posibilitatea însumării unui 
total de maxim 120 de puncte. Pentru 
un gimnast de categoria I juniori, regu
lamentul prevede numai 8 probe de con
curs, adică posibilitatea realizării unu! 
total de 80 de puncte, ceea ce înseamnă 
cu 40 de puncte mai puțin. De aici rezul
tă că, dacă un gimnast de categoria I 
seniori lucrează la nivelul mediei de 
6, 7 puncte la fiecare probă, el învinge 
pe un gimnast de categoria I juniori care 
primește nota 10 la fiecare probă ?!?

Străduința de a se încuraja creșterea 
gimnaștllor spr= categorii superioare 
este, fără îndoială, lăudabilă. Rezultatele 
recente au arătat, însă, că n-au fost gă
site căile cele mai juste pentru atingerea 
calității în procesul de pregătire. Și — 
se știe — fără îmbunătățirea neîntrerup
tă a calității nu poate fi determinat 
mersul înainte în ritm susținut, al gim
nasticii noastre de performanță.

Cerințele regulamentului trebuie să 
respecte cu strictețe principiile pedago
gice și fiziologice ale instruirii sportive, 
pentru a nu se ajunge în situații care 
duc la o pregătire forțată, în detrimentul 
laturii calitative.

Pentru evitarea ur.or situații care fa
vorizează pregătirea forțată, cu perspec
tivă de plafonare și scoaterea din rîndu- 
rlle performerilor a numeroși tineri do
ritori să practice acest sport, este nece
sară revizuirea imediată a regulamentu
lui competiționa! respectiv, cît și a celor
lalte regulamente care conțin clauze în 
detrimentul ridicării calitative a gimnas
ticii noastre (de exemplu, regulamentul 
pe anul în curs al comisiei de gimnastică 
a orașului București).

Indicatorul după care se apreciază 
CALITATEA în gimnastică trebuie să fie 
nota ce se acordă pentru exercițiile exe
cutate. In prezent cu o medie de 8 sau 
8,50 puncte se poate obține norma de 
clasificare într-o categorie șl, deci, se 
poate promova în categoria următoare. 
Or, practica atltor concursuri importante 
a arătat că nota 8—8 50 reprezintă o va
loare scăzută, denotă lipsă de calitate.

Concluzionînd cele spuse mai sus, pro
punem ca pe viitor clasificarea într-o 
categorie să nu fie acordată oricui, cu 
largheță, ci numai acelora care au obți
nut la fiecare probă de concurs, cel pu
țin un calificativ de 9 puncte, notă care 
reprezintă un pas către calitate și va
loare.

Avîndu-se în vedere că, de obicei, ori
ce pregătire foi țață se soldează, în ge
neral. cu rezultate negative este de dorit 
să se respecte ceiintele categoriilor de 
virstă, nu de mult elaborate, iar concu- 
renților sub virstă să\ Ii se acorde drep
tul de a participa la o categorie supe
rioară numai in cazul îndeplinirii cerin
țelor amintite mai sus.

prof. NICOLAE BAIASU 
prof. PETRE DUNGAGU

asociațiile sportive Recolta Ivești, 
Școala medie Negrești si altele.

Eugen Ursu

TERENURI DE SPORT ÎN SPAȚIILE 
LIBERE DINTRE BLOCURI

In cartierul flotatiei din Baia Sprie 
un grup de tineri au amenajat un 
frumos teren de volei în spațiul liber 
dintre blocuri. în această acțiune 
s-au remarcat frații Petru si losif 
Susa.

Și tinerii de la IPRODCOP au ame
najat un teren de volei pe locul 
viran de lingă întreprindere. Pe 
acest teren se vor desfășura intîl- 
nirile din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului

Al Domuță

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ

Consiliul raional UCFS Sibiu, în 
colaborare cu comisia raională de 
fotbal, a luat frumoasa inițiativă de 
a organiza în perioada verii un cam
pionat de fotbal rezervat echipelor 
de pitici. Pînă acum și-au anunțat 
participarea 12 echipe din comunele 
raionului Sibiu. în unele asociații 
ca, de pildă, Firul roșu Tălmaci,

Valea Gălbinelelor — un traseu alpin 
pentru începători

într-una din zile ne-a 
vizitat la redacție maes
trul sportului la alpinism, 
AUREL 1RIMIA, cu care 
am avut o discuție pe 
tema traseelor alpine de 
primăvară.

— Ce trasee recoman
dați pentru această pe
rioadă alpinițtilor înce
pători ?

— Deși sîntem în a 
doua jumătate a lunii 
mai, în munți — la alti
tudine de peste 1300— 
1400 metri — este iarnă 
în toată puterea cuvîntu- 
lui. Chiar și pe versan
tele expuse razelor solare 
zăpada se menține 5n 
straturi groase. Pentru al- 
piniștii începători, care 
acum vor să obțină „In
signa de alpinist al 
R.P.R.”, aș vrea să reco
mand un itinerar alpin 
din masivul Bucegi : Va
lea Gălbinelelor, traseu 
de o rară frumusețe și 
considerat de specialiști 
ca poarta de intrare în 
sportul alpin. Parcurge
rea acestei văi, de la refu
giul Coștila și pînă la 
punctul denumit „Hotelul Gălbinele* 
chiar și pe zăpadă, nu este grea. A- 
cum, cînd c zăpadă se merge numai pe 
firul văii, iar vara se escaladează numai 
prin cățărătură liberă avînd de trecut 
cîteva săritori. Alpiniștii care vor să 
meargă pe acest traseu pornesc, în 
general, de la Căminul Alpin din 
Bușteni, urcă prin Poiana Munticelu 
la refugiul alpin Coștila (circa l'/2—2 
ore) de unde se intră pe traseu. Dru
mul dus și întors de la refugiu și 
pînă la „Hotelul Gălbinele" se poate 
efectua de o echipă compusă din 8—10 
turiști în 4—5 ore. Alpiniștii începă
tori să nu continue în nici un caz 
traseul de după „hotel" cît timp este 
zăpadă, deoarece brînele pe care se 
merge trec pe pante foarte înclinate 
prezentînd pericol de avalanșă sau 
alunecare.

— Cum trebuie să fie echipați cei 
care merg pe acest traseu ?

— Pînă la refugiul Coștila se merge 
ca pe... bulevard, pe potecă bătăto
rită, cu marcaje vizibile ce conduc 
prin poieni cu multe, multe flori. De 
la refugiu, de unde începe traseul 
propriu-zis, se cere un echipament 
adecvat turelor de iarnă, adică bo
canci, pantaloni de schi, pulover, mă
nuși, hanorac. Ca material se folo
sesc pioletul, coarda ți colțarii. Capul 
de coardă, cel care conduce colectivul.

Unirea Ocna Sibiului, Recolta Bradu, 
Carpați Mîrșa, micii fotbaliști au și 
început pregătirile.

La sfîrșitul campionatului cele 
mai bune echipe vor fi premiate iar 
formația cea mai disciplinată va fi 
răsplătită cu o cupă.

Gh. Topîrceanu

ACTIVITATE INTENSĂ LA 
PROGRESUL BRĂILA

Consiliul asociației sportive Progre
sul din Brăila desfășoară o intensă 
muncă pentru organizarea întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului. Un sprijin deosebit îl are 
consiliul asociației din partea birouri
lor secțiilor pe ramură de sport. S-au 
creat din timp condiții pentru buna 
desfășurare a concursurilor la 9 disci
pline sportive, dintre care atletism, 
haltere, volei, ciclism etc. Pînă în pre
zent s-au înscris peste 600 de tineri 
dintre care foarte mulți au și luat 
parte la întreceri. Printre primii cîști- 
gători se numără modelarul Radu 
Oprișan la aruncarea greutății, 
F. Gagu la haltere și lăcătușul Z. Po
pescu la atletism.

D. Cristache

O foarte recentă imagine din Bucegi (12 mai
1965). In jurul „Sfinxului" de la Babele se putea 

schia ca in plină iarnă
Foto: Em. Crlstea

trebuie să fie un alpinist experimentat 
care să mai fi parcurs traseul pe 
timp de iarnă. Legarea în coardă se 
va face de la caz la caz. Se reco
mandă ca toți cei din formație să 
meargă numai pe urmele celor din 
față, indiferent dacă sînt sau nu legați 
în coardă. Pe porțiuni mai abrupte și 
cu zăpadă înghețată capul de coardă 
va săpa cu pioletul trepte pe care vor 
urca toți ceilalți.

Interviu luat de T. RĂBȘAN

ȘTIRI

• între 12 și 31 iulie. Federația 
franceză a muntelui organizează la 
Chamonix un festival internațional 
alpin. La această manifestație a spor
tului alpin, au fost invitate în 
Franța 28 de țări printre care și 
România. Printre țările invitate sînt: 
Anglia, Argentina, Austria, Bulgaria, 
Canada, Cehoslovacia, Elveția, India, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Norvegia, 
Polonia, S.U.A., Suedia, U.R.S.S. etc. 
Alpiniștii participanți la festivalul in
ternațional vor escalada diferite tra
see din masivul Mont Blanc.

• Duminică, în pădurile din apro
pierea Capitalei au loc o serie de con
cursuri de orientare turistică contînd 
pentru fazele I și a 11-a ale campionatu
lui republican. Astfel, în pădurea Că- 
lugăreni cluburile Gloria, Progresul ți 
Metalul organizează un concurs raio
nal de gr. III. In pădurile Brănești și 
Băneasa au loc întrecerile cluburilor 
Rapid, Constructorul, Voința și respec
tiv Avîntul faza I. Toate traseele mă
soară în medie 10 km care trebuie 
parcurși în 2*/2—3 ore.

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICĂ LA CRAIOVA

Comisia regională de turism din ca
drul consiliului regional UCFS Olte
nia a luat lăudabila inițiativă de a 
organiza o serie de concursuri de orien
tare turistică model, venind în spriji
nul asociațiilor sportive. Astfel de în
treceri au fost organizate în pitorescul 
cadru din Lunca Jiului. Au participat 
șapte echipe de băieți și una de fete, 
reprezentînd asociațiile sportive de 
la Combinatul chimic și Electroputere. 
Cele mai bune rezultate au fost obți
nute de echipa compusă din M. Preda, 
S. Dumitru (Electroputere) urmată de 
Chimia (C. Rucăreanu și 1. Taloescu),

R. ȘULȚ, coresp.



RECENZIE

în biblioteca 
yiortivului: „Box“
. apărut de curînd lucrarea 
3 X” în redacția unui colec- 
de autori cunoscuți pentru 

vitatea desfășurată pe tărîmul 
stui sport (A. Vladar, F. Cos- 

I. Chiriac, N. Marin).
ucrarea, prima de acest gen 
anii de după eliberarea patriei 
istre, aduce o contribuție la 
•greșul acestei ramuri sportive, 
lectînd atit experiența perso- 
ă a autorilor cit și colaborarea 
țioasă a citorva cadre califi- 
e (antrenorul emerit C. Nour, 
;jf. C. Dumitrescu, dr. I. Dră- 
i)-
.ucrarea se adresează atit iubi- 
ilor boxului din țara noastră 

t mai ales celor ce lucrează 
mijlocit în această ramură 
ortivă (antrenori, instructori), 
it tratate probleme privind is- 
ricul boxului, metodica învăță- 
, pregătirea fizică a boxerului, 
inica și metodica instruirii, per- 
cționarea tehnicii, tactica în 
•x, pregătirea psihologică, pro* 
emele medicale ale boxului, 
ganizarea activității de instruire 
c.
De o i -ala valoare practică ni 

! par exercițiile prezentate pen- 
k dezvoltarea fizică generală a 
,/xerului, numeroasele exerciții

fabrica celor 2000 de produse
(Urmare din pag. 1)

iii... Cită interpretare persona- 
pîtă intuiție artistică se vede și 
'glastra pe care o gravează hand- 
itul Matei Zanta I

Sportivii mei, spune șeful secției 
r>tură, loan Greiner, sînt oameni de 
avă. Buni în producție și tot atit de 
i și pe terenul de sport. Duminică 
ciștigat cel mai greu meci din cam- 
iatul regional de fotbal.

■ rn mai cunoscut pe instructorul spor- 
Gheorghe Pasăre, pe jucătoarea de 

.ice Angela liga, pe voleibalistul Gh. 
țnchișan, pe fotbalistul Gh. Lepădatu 
ve alfi sportivi ai fabricii. Sint pă- 

fc'd.e pasiunea de a transforma 
mea lor in artă.
- Dar președintele asociației spor- 
• unde lucrează 7
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Citiți revista SPORT nr .10
ititorli revistei „SPORT” au prilejul 
urmărească in numărul 10 o serie de 

icole interesante. Din cuprins : 
1UGBI : — București — Plrinei 11—10. 
- Curajul Întineririi (Știința Tlml. 
ira).
"OTBAL : — Titus Ozon prezintă echl- 
e Cehoslovaciei șl portugaliei.

S- Rindea — „reactorul” Blpensiei (UI)

D neprezentare cu bucluc...
Nu departe de Alexandria se află 

omuna Furculești. Ca și în alte loca- 
ități, și aici fotbalul este unul din 
porturile cele mai îndrăgite. Cînd 
•chipa Unirea are de jucat vreun meci, 
ie amical fie în cadrul campionatului 
aional unde activează, cu mic cu mare 
jin pe teren. Așa a fost și într-una 
lin duminicile trecute, cînd fotbaliș
tii din Furculești aveau de susținut 
m veritabil derbi al campionatului 
raional cu colegii lor din Brînceni.

Comuna are două terenuri de fotbal 
la distanță de 2—3 km între ele pe 
care se toacă alternativ : unul la Fur
culești și celălalt în satul Spătărei, pe 
foaia de arbitraj fiind trecut de fiecare 
dată numai centrul de comună. In du
minica respectivă, imediat după-a- 
miază, terenul din Spătărei era plin. 
La ora anunțată au apărut și cele două 
Jșipe. S-au încălzit, au mai tras la 

-poartă, au antrenat portarii de re
zervă, iar spectatorii așteptau /nerăbdă
tori începerea jocului. Nu venise însă 
arbitrul. După ce trecuse mai bine de 
o oră șt cele două formații se plicti
siseră de atîta... încălzire, au început 
meciul. Cei doi căpitani de echipă s-au 

pentru perfecționarea tehnicii in
dividuale cît și alte schițe și ta
bele de campioni republicani, 
europeni, olimpici.

Considerăm că ar fi fost util 
ca autorii să insereze și un mic 
sub-'capitol privind probleme de 
regulament, cu atit mai mult cu 
cît ultimele modificări ale aces
tuia sînt puțin cunoscute de pu
blicul spectator.

Stilul concis, accesibil, însă de 
un nivel corespunzător cerințelor 
actuale, face din această carte o 
lucrare valoroasă. Ea pune la 
indemîna celoz interesați un ma
terial care îi va ajuta în munca 
de ridicare a noilor campioni.

AL VUDAA Fl COST IM ■ L CHIRIAC *. N MARIN

■■■

— Eu sînt președintele asociației 
sportive, răspunde binevoitoarea mea 
călăuză.

Am aflat de la ing. Nicolae Beldea- 
nu că asociația Vitrometan are 1700 
membri UCFS încadrați în secțiile de 
atletism, volei, popice, handbal, fotbal, 
tenis de masă, turism și șah. Pentru 
sportivii care nu fac, parte din echipele 
participante la campionatele regionale 
și orășenești se organizează diferite 
competiții pe fabrică. Acum, tinerii de 
la Vitrometan participă la întrecerile 
Spartachiadei de vară.

Părăsind fabrica am încercat un 
sentiment de admirație pentru oamenii 
care se ostenesc să ne aducă frumosul 
in viața de toate zilele. Le-am adresat 
harnicilor muncitori de la Vitrometan o 
urare de succes tn muncă și pe terenu
rile de sport!

— Omagiu lui Stanley Matthews.
— Sfîrșlt de sezon în Anglia.
CANOTAJ: — „Flota” e gata I
SCRIMĂ : Iencic — Drîmbă = tande

mul victoriei.
sFotocronica SPORT" și „Sport maga

zin” completează acest interesant număr 
al revistei SPORT nr. 10.

înțeles între ei să joace totuși... fără 
arbitrul delegat de comisia raională 
de fotbal, rezultatul urmînd să fie con
semnat intr-un proces-verbal întocmit 
după meci, pe care aveau să-l trimită 
apoi la „raion" pentru omologare. Nu-i 
puteau lăsa pe spectatori să plece a- 
casă din pricina unui arbitru ocupat 
cu cine știe ce treburi la acea oră...

Meciul n-a avut „probleme", ambele 
echipe au jucat frumos și în final cei 
de la Unirea Brînceni au ieșit învingă
tori cu scorul de 2—1.

Dar ce s-a întîmplat în acest timp 
pe terenul din Furculești ? Spre sur
prinderea multora, aici sosise arbitrul 
delegat, Marin Pena din Alexandria (I?). 
A fost întîmpinat de delegatul forma
ției gazdă care, foarte amabil, i-a în- 
minat la cerere baremul de arbitraj. 
Arbitrul a văzut în grabă cîteva car
nete de legitimare și niște jucători e- 
chipați ce alergau la întimplare pe te
ren după o minge. Avea... „acoperire". 
Putea deci să-și termine pe loc treaba. 
De chemat echipele pe teren — așa 
cum scrie regulamentul — văzînd că 
a trecut ora începerii meciului, nici 
vorbă. Dacă apăreau cine știe de unde

Un nou aparat pentru antrenamenturîîoxerifoi* >

Perna de perete cu semnalizatori
Parcă ieri l-am văzut pe antrenorul 

de box al asociației bazelor sportive 
școlare Gheorghe Iliuță, în rîndul stu
denților de la I.C.F. El se pregătea 
pentru examenul de stat. Acest „ieri" 
era anul trecut, în luna mai. Astăzi 
îl întîlnim pe prof. Iliuță într-o nouă 
calitate — aceea de INOVATOR. 
Funcționînd ca antrenor de box din 
luna decembrie 1964, Gh. Iliuță s-a 
preocupat să găsească o nouă metodă 
care să vină în ajutorul boxerilor și al 
antrenorilor în procesul instructiv-edu- 
cativ. Și a găsit ! „Perna de perete cu 
semnalizatori" este un nou aparat 
pentru antrenamentul boxerilor, pe cît 
de simplu, pe atît de util.

„Ideea care m-a condus la această 
invenție — ne-a declarat autorul ei — 
a fost necesitatea de a găsi un mijloc 
mai direct prin care se pot rezolva 
unele probleme dificile în antrenamen
tul boxerilor ca: dezvoltarea vitezei 
de reacție, precizia în lovituri, for
marea seriilor stereotipe (în acțiuni o- 
fensive, defensive și combinații între 
ele).

CONDIȚIILE EXISTENTE OBLIGĂ LA MAI MULT
(Urmare din pag. 1)

o atenție deosebită acțiunilor turis
tice și activităților sportive cu carac
ter tehnico-aplicativ, cum ar fi tirul, 
aero și navomodelismul, concursu
rile de orientare turistică și radio
amatorismului — sport în care au 
fost cîștigate în 1964 două titluri de 
campioni republicani prin Nicolae 
Murărescu, Nicolae Sicoe și Petre 
Sîrbulescu.

La întrecerile pentru Insigna de 
polisportiv au trecut pînă acum toate 
probele un număr de peste 22 000 de 
tineri și tinere din regiune.

Pentru a scoate în evidență 
succesele obținute pe linia creș
terii măiestriei sportive, a per
formanțelor deosebite, darea de sea
mă prezentată a făcut o comparație 
cu bilanțul prezentat la conferința re
gională din 1961. Față de acesta, nu
mărul secțiilor afiliate la federațiile 
de specialitate a crescut de la 340 
la 672, iar al sportivilor legitimați 
de la 3 960 la 7 500, dintre care peste 
2 000 sînt juniori, cu reale perspec
tive de dezvoltare.

Un număr tot mai mare de secții 
sportive, cum sînt cele de handbal și 
gimnastică — de la clubul Dinamo 
Bacău, de atletism — din orașul Ro
man. de box — din orașele Gh. 
Gheorghiu-Dej și Buhuși, echipele de 
volei ale școlii sportive de elevi din 
Piatra Neamț, cea de oină din ca
drul asociației sportive Biruința Ghe- 
răești, raionul Roman, au obținut re
zultate valoroase în campionatele re
publicane. 15 sportivi au obținut tit
lul de campioni republicani și circa 
160 de sportivi au stabilit recorduri

televizor 1
Desen de NEAGU RADULESCU

— Repede, că încep meciurile la 

jucători și din echipa cealaltă ? li dă
dea tot planul peste cap. Nu, nu pu
tea comite o astfel de imprudență. Și 
n-a mai stat pe gînduri: a întocmit 
repede foaia de arbitraj consemnînd cu 
cifre de-o șchioapă, rezultatul de 3—0 
prin neprezentarea echipei din Brîn
ceni. Delegatul celor din Furculești, 
văzînd cu ochii lui acel 3—0 pentru 
echipa lor, și-a frecat bucuros mîinile 
La o adică nu strica să-și asigure 
băieții cu o victorie.

Pe cînd arbitrul era aproape gata cu 
completarea foii, a apărut un puști, 
spunîndu-i că cele două echipe joacă 
pe terenul din Spătărei. Arbitrul a dat 
nepăsător din umeri. 1 și făcuse datoria; 
avea baremul în buzunar, completase 
foaia de arbitraj și, ceea ce era mat 
important, iși realizase planul chibzuit.

Aparatul este asemănător pernei de 
perete, prezentă în cele mai multe săli 
de box. De data aceasta, perna este 
fixată în zid pe două șine, găurite la 
înălțimi diferite pentru a putea fi re
glată. Pe suprafața ei exterioară este 
conturată silueta unui om (numai bus
tul), prevăzută cu orificii în care se 
găsesc becuri, în punctele vulnerabile 
de lovire (bărbie, carotide, inimă, plex 
solar, stomac, ficat).

Boxerul stă în fața pernei, la o dis
tanță mijlocie și așteaptă comanda 
(aprinderea becurilor) pentru executa
rea unor lovituri sau eschive. Antreno
rul, de la tabloul de comandă, aprinde 
becurile din punctele care trebuie lo
vite și la aprinderea acestora, boxerul 
trebuie să execute lovitura. Aprinderea 
succesivă a becurilor din diferite 
puncte vulnerabile îl determină pe bo
xer să execute, cu viteza cerută, dife
rite serii și combinații de lovituri.

Aprinderea becurilor din dreptul ume
rilor echivalează cu o lovitură a ad
versarului. Aceasta îi determină pe bo
xeri la o mai mare atenție și apropie 

regionale. Succesele unor tineri ca 
Elisabeta Baciu, campioană a țării la 
500 m plat juniori categoria a Il-a. 
ale atleților Vasile Dumitru, Viorica 
Furdui, Maria Filip și Aurica Efti- 
mie, ale boberului Gh. Maftei de la 
Metalul Roman, sînt o mindrie pen
tru toți sportivii regiunii.

Darea de seamă și, mai ales, dis
cuțiile au scos însă în evidență și o 
seamă de lipsuri. Așa cum sublinia 
în cuvîntul său tovarășul Nicolai 
Olariu „atît condițiile și posibilită
țile existente în regiunea Bacău, cît 
și rezultatele bune obținute, obligă 
la mai mult”.

In Spartachiada republicană, de 
pildă, regiunea Bacău a ocupat abia 
locul 14. Acest loc oglindește o stare 
de lucruri care ar trebui să dea de 
gîndit organelor și organizațiilor 
UCFS. De ce s-a ajuns aici ? Pentru 
că, în primul rînd, în unele raioane 
(Tg. Ocna, Moinești, Piatra Neamț 
ș.a.) atletismul nu are o bază de 
mase, iar întrecerile sint superficial 
organizate, fără o preocupare deose
bită pentru valoarea rezultatelor ob
ținute. După rapoartele întocmite 
de consiliul raional Moinești, la în
trecerile atletice din 1964 au parti
cipat 5 200 sportivi, dar din aceștia 
doar 13 au obținut norma de clasi
ficare categoria a IlI-a !

în al doilea rînd, cauza rezultate
lor slabe o constituie faptul că nu a 
existat suficientă preocupare pentru 
selecționarea elementelor tinere cu 
perspectivă și pentru pregătirea lor 
temeinică. Iată cîteva exemple: sec
ția de gimnastică din orașul Bacău, 
condusă de Ovidiu Bibere, activează 
de peste șase ani, dar în finala Spar
tachiadei republicane s-a clasat pe 
ultimul loc. Echipele de fotbal din

„inteligent" din timp : să scape de 
acest meci cît mai repede, ca să poată 
urmări la televizor jocurile de „A".

Și iată că socoteala de acasă s-a po
trivit — de data aceasta — cu cea de 
pe... teren. Numai că organul raional 
UCFS din Alexandria, cînd a primit 
foaia de arbitraj și procesul-verbal al 
meciului, a priceput despre ce a fost 
vorba la Furculești ; nu în întregime, 
ci doar că acolo s-a întîmplat un lucru 
necurat. Hotărîrea comisiei raionale de 
fotbal încă n-a fost luată, cu toate că 
au mai trecut cîteva etape. Probabil 
așteaptă să analizeze mai multe... foi 
de arbitraj și procese verbale de genul 
acestora. Păi ce, e simplu ?

CO S UN CHIRIAC 

mai mult condițiile de antrenament do 
cele de concurs. La aprinderea becurilor 
de la umeri, boxerul este obligat să 
blocheze sau să execute o esemvă.

Aprinderea diferitelor becuri favori
zează însușirea unor combinații în atao 
și apărare, care exersate îndelung so 
pot automatiza.

Tabloul de comanda fiind mobil, 
permite antrenorului să se deplasez© 
cu el, astfel ca să poată observa bino 
execuția loviturilor, pentru a le putea 
corecta. Acest aparat dezvoltă intere
sul boxerilor în pregătire și este un 
puternic stimulent. De altfel, primii > 
boxeri care l-au folosit, printre caro 
și C. Niculescu, s-au îndrăgostit de el 
și... au transpirat mult. în plus, est© 
foarte simplu și poate fi instalat în 
orice sală de antrenament.

Specialiștii care i-au verificat efica
citatea, l-au apreciat ca foarte bun și 
a fost propus pentru a fi dat în folo
sință boxerilor din lotul republican și 
în alte centre pugilistice din țară.

T. MIHAI

campionatele republicane — Dinamo* 
Bacău, Chimia Cr. Gh. Gheorghiu-Dej 
și Petrolul Moinești — au jucătorii 
slab pregătiți, fără perspective. Me- ț 
dia de vîrstă a acestor echipe este] 
între 24—28 de ani. (Echipa campi- j 
oană de toamnă, în campionatul re
gional, are media de virstă 28 de 
ani).

In multe raioane nu a existat nici 
un iei de preocupare pentru depista
rea și selecționarea tinerilor cu ca
lități deosebite pentru sport. în con
ferință, tov. loan Vasiliu, președin
tele consiliului orășenesc UCFS Ad- 
jud, a fost întrebat: „Cîți tineri cu 
reale aptitudini pentru sport au fost ■ 
descoperiți în cursul anului 1964, cu | 
ocazia diferitelor concursuri ?" Dar 
tovarășul n-a putut cita nici măcar 
un singur nume. Este explicabil de 
ce în raionul Adjud activitatea spor
tivă de performanță este slabă, iar 
intr-un număr de 13 asociații spor- , 
tive nu există nici un purtător al 
Insignei de polisportiv.

La situația nesatisîăcătoare în care 
se găsesc unele ramuri sportive au 
mai contribuit și alte cauze, cum 
sînt: insuficienta preocupare pentru 
pregătirea cadrelor de specialitate, 
pentru amenajarea și întreținerea 
bazelor sportive și a terenurilor de- 
sport, slabul control efectuat de or
ganele UCFS raionale pe teren, în 
asociațiile sportive, legătura insufi
cient de strinsă cu școlile, care con
stituie pepiniere pentru sportul nos
tru de performanță etc. Unele organe 
UCFS și asociații sportive nu au ți
nut o legătură strinsă cu organiza
țiile U.T.M. și celelalte organizații 
de mase și nu au cerut peste tot 
sprijinul conducerilor întreprinderi
lor sau consiliilor cooperativelor a- 
gricole de producție pentru dezvol
tarea activității sportive.

în încheierea conferinței regionale 
a luat cuvîntul tovarășul AVRAM 
LAPTOIU, vicepreședinte al Consi
liului General al UCFS, care a apre
ciat lucrările conferinței ca o ana
liză temeinică, multilaterală, a felu
lui cum s-au îndeplinit sarcinile cu 
privire la dezvoltarea sportului în 
rîndul maselor și ridicarea nivelului 
sportului de performanță. Subliniind 
faptul că rezultatele obținute pînă in 
prezent nu sint însă pe măsura con
dițiilor existente in regiunea Bacău, 
vorbitorul a arătat că pe viitor este 
necesar ca toți activiștii sportivi, în- 
cepînd de la membrii consiliului re
gional și pînă la antrenorii și acti
viștii voluntari să muncească cu mai 
multă pasiune pentru răspîndirea 
sportului în mase, pentru ridicarea 
elementelor tinere de perspectivă, 
pentru pregătirea și educarea lor în 
așa fel îneît sportul de performanță 
băcăoan să cunoască un salt rapid.

Este necesar ca noul consiliu să 
acorde o atenție deosebită studierii 
tuturor problemelor ridicate în con
ferință, propunerilor făcute și să 
ia măsurile necesare pentru folosi
rea tuturor resurselor în vederea îm- 

j bunătățirii activității sportive atît Ia 
’ orașe cît și Ia sate. Sub conducerea 
j organelor și organizațiilor de partid, 

în colaborare cu celelalte organiza
ții de mase, toți activiștii sportivi și, 
în primul rînd, consiliul regional 
UCFS nou ales, vor trebui să-și in
tensifice munca pentru ridicarea 
sportului la nivelul dezvoltării eco
nomice și social-culturale a regiunii 
Bacău.

VIOREL TONCEANU
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CAMPIONATE REPUBLICANE
• S-au încheiat 

întrecerile semifina
lei de la București a 
campionatului re
publican pe echipe. 
Invingînd cu 3*/„— 
2V2 pe Rapid Ga
lați, Progresul și-a 
asigurat primul loc

Sn clasament. Gălățenii — care au avut 
la un moment dat șanse de calificare 
•— au lăsat puncte și în fața Progre
sului Sibiu: 4'/2—IV2. In urma aces
tor rezultate, clasamentul definitiv al 
grupei este următorul: Progresul Buc.

Electronica Buc. lll/z, Rapid 
Galați 10, Progresul Sibiu 2. Primele 
două echipe se califică pentru finala

■ O dată cu consumarea jocurilor înscrise în pro
gramul de mîine al întrecerilor din seria I a cam
pionatelor republicane se va „pune punct" in ceea ce 
privește desfășurarea acestor competiții. După aceasta 
și după disputarea restanței de marți 25 mai (Dinamo 
Bacău—Steaua), primele patru formații, atît la mas
culin, cit și la feminin, își vor intensifica pregătirile 
in vederea participării la turneele finale, la încheie
rea cărora vom cunoaște echipele ■ campioane, iar
ultimele două clasate își vor face... bagajele, „deplasindu-se“ în 
seria a Il-a.

In seria a Il-a. emoțiile retrogradării în campionatele de calificare 
și ale promovării în seria I sint prelungite cu încă o săptămină. Dar, 
iată programul complet al jocurilor de mîine :

MASCULIN, seria 1: Știința Galați- 
"Voința Sighișoara, Dinamo Brașov- 
.'Steaua, Știința Petroșeni-Tractorul 
Brașov, Dinamo Bacău-Știința Timi
șoara, Știința Tg. Mureș-Dinamo Buc.; 
seria a Il-a: Cauciucul Orașul Gh. 
>Gheorghiu-Dej - Tehnometal Timi
soara, C.S.M.S. Iași - Știința București, 
Recolta Hălchiu - C. S. M. Reșița, 
Rafinăria Teleajen - Voința Sibiu, Ra- 
ipid București-Știința Cluj; FEMININ,

Cea de a IV-a e- 
tapă a campiona
tului republican de 
polo este marcată 
de prezența în 
Capitală a celor 
mai bune echipe 
din provincie : Cri
șul Oradea și Ști
ința Cluj. Studenții 
întâlnesc astăzi pe

Rapid București (bazinul Dinamo de 
ila ora 18), iar mîine susțin jocul lor 
cu Steaua din cadrul etapei a Vll-a (1). 

‘Tot duminică, în cadrul programului 
>de la Dinamo (era 11), campionii ță- 
rrii primesc replica jucătorilor de la 
iCrișul. Așadar, un program atractiv în 
■ care figurează cele mai bune formații 
'de polo din țară. In provincie sînt pro- 
Igramate două întâlniri: 1. C. Arad- 
(/"» ampionatul de juniori al Capitalei se desfășoară anul acesta după
'-z formula clasică, tur-retur, cu un „amendament" însă foarte im- 

fportant: „pentru stimularea vitezei de înot a jucătorilor, înaintea fie- 
toăriu meci cele două echipe își vor disputa o ștafetă 11X50 m liber,
• câștigătoarea primind un punct în clasament, indiferent de rezultatul 
ipropriu-zis al partidei de polo". Deci, intr-o intîlnire o formație poate 
1 cuceri 3 puncte (2 pentru joc cîștigat 4-1 pentru ștafetă), 2 puncte 
i(l pentru meci nul -j- 1 pentru ștafetă) ș.a.m.d. Desigur, noua prevedere 
ia regulamentului de desfășurare a competiției nu poate decit să ne 
\ bucure, deoarece antrenorii își vor spori străduințele pentru creșterea 
■■vitezei de înot a elevilor lor.

Și acum, citeva cuvinte despre partidele de pînă acum. In general
• ele au fost spectaculoase, unele de bun nivel tehnic. In cele mai im- 
: portante meciuri s-au înregistrat următoarele rezultate: S.S.E. II— 
S.S.E 1 1—2, Dinamo—Steaua 3—1, S.S.E. II—Dinamo 4—2, C.S.S.—• 

ÎS.S.E. I 4—2, Dinamo—.:S.S.E. I 5—3, Progresul—S.S.E. II 2—0. După trei 
1 etape, ordinea echipelor în clasament este următoarea : 1. CLUBUL 
'SPORTIV ȘCOLAR 9 p, 2. Progresul 9 p, 3. Dinamo 7 p, 4. S.S.E. II 
15 p, 5. Steaua 3 p. 6. Rapid 3 p, 7. S.S.E. I 0 p, 8. Știința 0 p. La 
[ștafete, cele mai bune rezultate le-au înregistrat Dinamo, Progresul 
își C.S.S.
r A patra etapă a campionatului Capitalei se va desfășura mîine 
‘dimineață la bazinele de la Dinamo și ștrandul Tineretului.

f "Indiferent de re- 
! zultatele meciuri- 
llor de duminică 
din ultima etapă 
(al cărei program 
l-am publicat ieri), 
din seria I femi
nină a categoriei A 
vor retrograda 
Știința Buc., Progresul Buc. și C.S.M 
Cluj. Chiar dacă înving mîine cu 3—0• • •

Pe stadioanele din București, Cluj și Oradea se 
desfășoară astăzi și mîine întrecerile din cadrul etapei 
a IlI-a a campionatului republican de atletism pe 
echipe. Cu acest prilej vor avea loc următoarele în
tâlniri : Dinamo—Metalul—Banat la București, Cluj— 
Steaua—Brașov la Cluj și Crișana—Știința—Rapid la 
Oradea. Meciurile din Capitală se vor desfășura pe 
stadionul Dinamo, simbătă și duminică de la ora 17.

întrecerile categoriei B sînt programate săptămină
viitoare : Argeș-Dobrogea-Hunedoara-Oltenia (Cimpulung Muscel), Bacău- 
Plorești-Mureș-A.M.-București (Bacău), Iași-Galați-Maramureș-Suceava 
(Iași). Tot atunci se va desfășura și etapa a Il-a a echipelor bucu- 
refiene.

campionatului. De observat, curioasa 
„performanță1” a echipei Steaua Le- 
hliu, care nu s-a prezentat la trei dinire 
meciurile programate, fiind eliminată 
din competiție. (T. NICOARA-coresp).

• In grupa de la Cluj, echipa 
Constructorul București a obținut o 
victorie scontată, fiind însă urmată în 
clasament la mică distanță de Știința 
Cluj. In ultimele meciuri, bucureștenii 
au întrecut cu 4'/i—l1/? pe Vagonul 
Arad, iar studenții clujeni au dispus 
cu 4—2 de Vagonul Arad și au făcut 
joc egal (3—3) cu Constructorul. Clasa
ment: Constructorul Buc. 18'/2, Știin
ța Cluj 17, Vagonul Arad 14, Cauciucul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Deț 6, Ciocanul 
Tg. Mureș. (I. BRAȚAN-coresp.).

seria I : Știința București - Știința Cluj, 
Confecția - S.S.E. Ploiești, Tractorul 
Brașov - Sc. medie nr. 4 Timișoara, 
Știința Timișoara - Mureșul Tg. Mureș, 
C.S.M. Sibiu - Rapid; seria a 11-a: Re
cord Mediaș - Progresul Buc., Favorit 
Oradea - Rulmentul Brașov, S.S.E. Pe- 
troșeni - Voința Sighișoara, Electro
magnetica - Voința Odorhei, Construc
torul Timișoara - Știința Galați.

C.S.M. Cluj și Mureșul Tg. Mureș- 
Voința Cluj.

★
La prima lor evoluție în Capitală, 

jucătorii de la Crișul, neînvinși pînă 
ieri după-amiază, au decepționat. La 
capătul celor 20 de minute de joc. 
formația Steaua a obținut o catego
rică victorie cu scorul de 7—1 (2—1, 
1—0, 1—0, 3—0). Bucureștenii au 
înotat mai rapid, au inițiat dese con
traatacuri, care de cele mai multe 
ori s-au încheiat cu gol în poarta 
orădenilor. Oaspeții, în schimb, au 
greșit multe pase, nereușind să fruc
tifice nici în situațiile de superiori
tate numerică. Golurile au fost mar
cate de : Alexandrescu 2, Kari, Sza
bo, Neacșu, Firoiu, Culineac, de la 
Steaua și, respectiv, Jîegyesy de la 
Crișul.

în jocurile lor cu Farul (la București), 
cu C.S.M. (la Sibiu) și, respectiv, cu 
Voința Craiova (la Cluj), ele vor 
rămîne pe locurile 10—12, căzînd 
astfel în seria a Il-a. Pentru stabi
lirea ierarhiei finale în prima jumă
tate a clasamentului au importanță 
jocurile de la Sibiu și cele din Ca
pitală (C.P.B. — Partizanul roșu
Brașov, Știința — Farul și Metalul 
— Știința Cluj).

După o scurtă întrerupere, campionatul republican al 
categoriei A se reia cu meciurile programate în cadrul 
celei de a VIII-a etape. Reține atenția disputa de la Bucu
rești dintre Dinamo, liderul clasamentului, și formația 
ieșeană C.S.M.S., clasată în prezent pe locul IV.

Tot în București sînt programate alte două meciuri im
portante pentru Steaua și Grivița Roșie, echipe care asal
tează locul de lider ocupat de Dinamo. Este vorba de 
partidele Gloria-Steaua și Grivița Roșie-Progresul. In țară,
Rulmentul Bîrlad va primi vizita studenților din Petroșeni, Știința Timișoara 
va juca cu Constructorul București, iar Știința Cluj cu Farul Constanța.

Viorel Morarii va șuta balonul, cu toată opoziția ieșenilor. Fază din 
meciul C.S.M.S. Iași — Grivița Roșie (0—0) din etapa trecută a campiona
tului.

Foto : I. Ghețiu

startul concursului 
mai buni sportivi 
de trei zile (24, .

Incepînd de luni, 
aerodromul Clin- 
ceni găzduiește în
trecerile sportivilor 
bucureșteni din ca
drul etapei regio
nale a campionatu
lui republican de 
parașutism. La 
se vor prezenta cei 
din Capitală. Timp 
!5 și 26 mai) ei își

• Mîine dimineață, pe dealul Gușteriița din Sibiu, 
va avea loc etapa a doua a campionatului republican 
de motocros, care programează curse la clasele 
250 cmc și 500 cmc (cite două manșe). Paralel cu 
etapa de campionat, se va desfășura și etapa a doua 
a „Cupei F.R.M.“ rezervată motocidliștilor începători 
și celor cu categoria a III-a de clasificare spor
tivă. Aceștia vor alerga numai cîte o manșă la clasele 
125 cmc și 175 cmc.

înaintea acestei etape, clasamentul se prezintă astfel: el. 125 cmc —
1. N. Dumitrache (Dinamo), 2. D. Mated (Dinamo), 3. E. Săndulescu 
(Loc. PI.) ; 175 cmc — 1. D. Ionescu (Dinamo), 2. Tr. Moașa (St. roșu 
Brașov), 3. D. Nicu (Steaua) ; 250 cmc — 1. M. Dănescu (Steaua),
2. Aii. Șuier (Steaua), 3. Cr. Doviț (Metalul) ; 500 cmc — 1. Gh. Ion 
(Steaua), 2. O. Ștefani (St. roșu Brașov), 3. V. Sabo (Dinamo).

• Duminică a avut loc la Timișoara faza regională a campionatului 
republican de viteză pe circuit. Au participat 40 de concurenți din Timișoara, 
Arad, Reșița, Deva și Lugoj. Iată învingătorii, pe clase : 70 CMC — D. Lam- 
bridis (Progresul Tim.); 125 CMC — I. Wilms (Progresul Tim.); 175 și 250 
CMC — P. Pascotă (C.F.R. Tim.): 350 CMC — Gr. Berenyi (Progresul Tim.); 
500 CMC — FI. Bejan (C.S.M. Reșița). (Ferdinand Gradl- coresp.).

• Pe traseul amenajat în noul cartier Nicolina-Socola din Iași s-a des
fășurat faza regională a campionatului republican de viteză pe circuit. Au 
participat sportivi din Iași și Vaslui. Iată câștigătorii probelor: CL. 70 CMC— 
D. Luca (Inst. Politehnic); 125 CMC —. C. Chicoș (Victoria); 175 CMC — 
FZ. Apetrei (Victoria) ; 250 ȘI 350 CMC — I. Cardaș (Loc.) (E. Ursu, coresp.).

SÎMBATA 22 MAI 1965
RUGBI : Teren Gloria, ora 17.30: 

Gloria;— Steaua, în campionatul repu
blican la categoria A ; teren Tinere
tului II, ora 17 : I.P G.G. — Proiectan
tul, teren Tineretului IV, ora 17 : 
C.S.Ș. II — Grivița Roșie II. in cam
pionatul de calificare.

POLO : Bazinul Dinamo, ora ÎS : 
Rapid — Știința Cluj, meci în cadrul 
campionatului republican de seniori

ATLETISM : Stadionul Dinamo, ora 
17 : campionatul republican pe echipe.

DUMINICA 23 MAI 1965
VOLEI. — Sala Dinamo, incepînd 

de la ora 8.30 : C.P.B. — Partizanul 
roșu Brașov (F), Știința — Farul Cons
tanța (F), Metalul — Știința Cluj (F), 
meciuri în cadrul campionatului re
publican categoria A, seria I.

RUGBI. — Teren Parcul Copilului, 
ora 11 : Grivița Roșie—Progresul, te
ren Dinamo, ora 9 : Dinamo—C.S.M.S. 
Iași, în campionatul republican, cate
goria A ; teren Tineretului II, de la 
ora 9 Arhitectura — Vulcan, Aero
nautica — I.C.F., teren Tineretului IV, 
ora 10,15 : Construcții — Rapid, teren 
Steaua, ora 9 ■ Steaua II — Dinamo II, 

vor disputa dreptul de calificare în 
finala campionatului.

Iată cele trei probe ale concursului: 
1. Salt individual de la 1000 m cu 
deschiderea întîrziată a parașutei de 
10 sec. și aterizare la punct fix. 2. 
Salt de la 1 500 m cu deschiderea în
tîrziată a parașutei între 15—20 sec. 
și aterizare la punct fix. 3. Salt indi
vidual de la 2 000 m cu deschiderea 
întîrziată a parașutei între 25—30 sec. 
și aterizare la punct fix.

în campionatul de calificare ; teren 
Steaua, ora 10.30 : Steaua — Grivița 
Roșie, teren Progresul, ora 10.30 : pro
gresul — Constructorul, teren Giulești, 
ora 9.30 : Rapid — Vulcan, teren Tine
retului IV, ora 9.15 : C.S.Ș. — S.S.E. 1, 
în campionatul republican de juniori; 
teren Tineretului IV, de la ora 8.30 : 
Ș.S.E. 2 — Grivița Roșie, Olimpia — 
Ș.S.E. 1, Constructorul — C.S.Ș., în 
campionatul de rugbi în 8.

HALTERE. — Ora 10, Sala Teatrului 
(str. Șelari 6): R. P. Chineza — Sel. 
sindicală.

POLO.. — Bazinul Dinamo, de la 
ora 9 : C.S.Ș. — Steaua, Dinamo — Pro
gresul, meciuri în cadrul campionatu
lui de juniori al Capitalei ; de la ora 
11: Steaua — Știința Cluj, Dinamo — 
Crișul, meciuri în cadrul campionatu
lui republican de seniori ; ștrandul 
Tineretului, de la ora 9 : Ș.S.E. 2 — 
Rapid, Ș.S.E. 1 — Știința, meciuri în 
cadrul campionatului de juniori al 
Capitalei.

HANDBAL. — Teren Giulești, ora 
10 : Electromagnetica — Voința Odor
hei (F. II) ; ora 11 : Rapid — Știința 
Cluj (M. II) ; teren Tineretului, ora 
10 : Știința București — Știința Cluj 
(F. I) ; ora 11 : Confecția București — 
Ș.S.E. Ploiești (F. I).

Ce se întîmp] 
la Olimpia?

Este vorba de secția de atlel 
acestui club bucureștean, car< 
turi de Progresul, Viitorul, l.C 
Constructorul a debutat dui 
(într-o combinată cu Voința), 
ria secundă a campionatulttTȚ 
blican pe echipe. Nu ne-am ași 
deși am fi dorit, să consemnăm 
duri sau cine știe ce performa 
valoare. Nici nu ne-am gîndil 
noscind posibilitățile adversarii 
atleții combinatei Olimpia—A 
(cei mai mulți de la Voința) vc 
mina întrecerile primei etape a 
petiției formațiilor bucureștenc 
aici insă și pînă la evoluția sub 
critică, cu nenumărate absențe 
performanțe mediocre este un 
lunq, de neînțeles

Ca să spunem lucrurilor pe 
trebuie să arătăm, în primul rin 
secția de atletism a clubului 1 
pia, cu o activitate de cîțiva 
este încadrată cu trei antrenori 
care cu o normă întreagă, care 
cupă după cum urmează: Dm 
Paraschivescu — marș, fond ș 
raifond, prof. C-tin Dumitrescii 
sărituri și sprint, Cecilia Nich 
sprint, greutate și începători. A 
bui, firesc, să-i întrebăm atît p 
ceștia, cit și pe ceilalți activiș 
clubului Olimpia, ce părere au 
pre faptul că în etapa de dum 
trecută „combinata" n-a contat 
cît pe aportul a 4—5 atîfcți ai « 
tui club, că nici unui dintre cei 
antrenori n-a fost prezent JHT 
dionul „23 August" să-și îndrum 
levii (doar D. Paraschivescu p 
motiva absența, fiind solicitat 
cursa de marș „Circuitul PTT", 
se desfășura în același timp) ? 1 
acești antrenori ca și activiștii 
bului Olimpia și-ar fi „găsit" tim' 
vină pe stadion la acest impor 
CAMPIONAT REPUBLICAN, p< 
că ar fi roșit de felul lamentab 
care s-au prezentat atleții, de t 
Iul celor 8343 de puncte, realizat 
atleți, ceea ce — spre exemplify 
și comparație — reprezintă mai 
țin chiar decît punctajul pe ca 
înregistrează, în mod obișnuit, 
decatlonist și o pentatlonistă frui 
șă ! Poate de aceea nici nu au ve

Prezenți pe stadion acești activ 
s-ar fi întrebat de ce în proba 
marș .combinata" n-a prezentat > 
un concurent, deși se știe că Ol, 
pia are o grupă de marș cu sți 
tivi talentați. Antrenorul Parase 
vescu a preferat să absenteze^ 
startul unui campionat repubht 
pentru a cîștiga o competiție în 1 
un caz de nivelul celei de pe ș 
dionul „23 August".

în acest fel apare pe deplin j 
lificală întrebarea: „Ce se înting 
la Olimpia?". Pentru că în aîară 
o încadrare corespunzătoare cu t< 
nicieni, secția de atletism de la 
limpia are la dispoziție și fondur 
necesare pentru materiale și echij 
ment, pregătirea atleților și parti 
parea la competițiile oficiale. Pi 
zența formală a atleților de la Oii: 
pia în etapa inaugurală a campi 
natului pe echipe — categoria B 
trebuie să constituie un foarte < 
rios prilej de analiză temeinică 
cadrul clubului, al Consiliului 01 
șcnesc UCFS și chiar al Federați 
de atletism. Altfel, nu înțelegem 
ce trebuie să se cheltuiască âE* 
53 200 lei pentru salariile a trei a 
trenori, care nu prezintă — la c 
mai importantă competiție atletică 
nici măcar... o jumătate de echipi

FOTBAL. — Stadionul „23 August", 
ora 15.15 : Lotul de tineret — Pe
trolul Ploiești, ora 17 : Lotul A
— Sparta Rotterdam ; teren Poli
tehnica C.A.M., ora 10 : Știința Buc. — 
Chimia Făgăraș (cat. B) ; teren Ve
seliei, ora 11 : Dinamo Victoria — Ma
rina Mangalia (juniori) ; stadion Di
namo, ora 10.45 : Dinamo Victoria — 
Marina Mangalia (cat. C), ora 13 : Di
namo Buc. — Știința Buc. (juniori) : 
teren Timpuri noi, ora 8.45 : FI. roșie 
Buc. — Viitorul Electronica Buc. (ju
niori) ; stadion Giulești, ora 10.30 »• 
Rapid Buc. — Metalul Buc. (juniori) ; 
teren Steaua, ora 11 : Steaua Buc. — 
Metalul Tîrgoviște (juniori) ; teren 
C.P.B., ora 11 : C.S.Ș. Buc. — Flacăra 
Moreni (juniori).

ATLETISM. — Stadionul Dinamo, 
ora 17 : campionatul republican pe 
echipe.



Plasamentul arbitrului
în general, misiunea unui arbitru nu 
Jte de loc de invidiat, mai ales cînd 

urmează să conducă echipe care 
luptă pentru câștigarea titlului de cam
pion sau luptă pentru a se salva de re
trogradare.

Avem însă mulți arbitri buni, care, in
diferent de importanța • ■ •
gătesc temeinic pentru 
asemenea partide.

Desigur că în afară 
gătire fizică și cunoașterea temeinică a 
regulamentului (care sînt calități nece
sare dar nu și suficiente prestării unui 
arbitraj excelent), mai sînt și alte cali
tăți pe care trebuie să le aibă un ar
bitru, ca de exemplu : plasament cores
punzător pe teren, atenție și obiectivi
tate, autoritate și intransigență etc. etc.

Din practică s-a observat că cele mal 
multe și grave erori de arbitraj s-au 
comis de unii arbitri care erau departe 
de fază sau aveau un plasament neco
respunzător. Dintre toate aceste erori, 
fără îndoială că cele mai grave sînt a-

jocului, se 
conducerea

de o bună

ANGLIA—un puternic candidat

Corespondenții noștri despreț

pre- 
unei

pre-

Jules Rimet“—1966
La ediția precedentă a campionatului 

mondial de fotbal din Chile, 1962, AN
GLIA a prezentat o echipă cu multe 
individualități remarcabile ca Greaves, 
Charlton, Flowers, Smith, Wilson, Byrne 
etc., dar căreia i-a lipsit una din carac
teristicile esențiale ale fotbalului mo
dern: jocul colectiv — participarea în
tregii echipe la toate acțiunile ofensive 
și de apărare.

Rezultatul, de bună seamă, i-a nemul
țumit pe specialiștii englezi care, mai 
hotărîți ca oricînd, au început să cerce
teze cauzele rămînerii în urmă a fotba
lului insular și să ia măsuri pentru re
dresarea acestuia. Se cunoștea că în
frângerile suferite în anul 1953 din par
tea reprezentativei ungare, cu 3—6 la 
Londra (prima înfrângere pe teren pro
priu a naționalei engleze) și 1—7 la Bu
dapesta, pe lingă profunda amărăciune 
produsă englezilor, dezvăluie un adevăr 
pe cit de usturător, pe atît de alarmant : 
începutul unei stagnări în fotbalul en
glezesc tocmai într-o perioadă în care 
în unele țări sud.americane și europene 
această disciplină intra într-o metamor
foză a procedeelor tactice și a stilului 
de joc. Englezii n-au găsit la vremea 
respectivă ieșirea din conservatorismul 
propriului sistem de joc, plătindu-i a- 
cestuia tributul unor rezultate mediocre 
pe plan internațional timp de aproape 
un deceniu.

Campionatul mondial din 1966, ce se 
va desfășura în Anglia, a determinat fo
rurile engleze de specialitate să proce
deze din anul 1963 la înlocuirea antre
norului W. Winterbottom și să fie mai 
receptive la tendințele noi din fotbalul 
mondial. Omul care a fost considerat 
cel mai potrivit să readucă fotbalul insu
lar pe linia de plutire a fost Alf Ram
sey, antrenorul echipei Ipswich Town, 
pe care în decurs de trei ani a ridicat-o 
din divizia a ITI-a pînă la titlul de cam
pioană e țării. Competența profesională, 
curajul și fermitatea în promovarea ele- 

'•mentelcr tinere și talentate și spiritul 
de echipă imprimat unei formații fără 
jucători cu nume sonore l-au recoman
dat pe Ramsey să preia pregătirile re
prezentativei engleze într-un moment de 
cotitură, pentru recîștigarea prestigiului 
în ierarhia fotbalului mondial.

Fără să facă promisiuni, Ramsey a în
ceput să lucreze pentru alcătuirea unul 
lot numeros de jucători talentați, cu 
precădere tineri, străduindu-se să cu
noască la fiecare în parte posibilitățile 
tehnico-tactice, seriozitatea 
slăbiciunile personale.

Pleci nd de la faptul că 
Bl campionatului mondial 
vărat tur de forță (căruia
îi cad victimă jucătorii cel mai buni — 
de exemplu Fele, la ultima ediție), Ram- 
aey și-a propus să pregătească un lot

în pregătire,

turneul final 
este un ade- 
de multe ori

mare de jucători, de valori individuale 
. foarte apropiate, care să poată face flață 

celor mai diferite condiții și situații de 
joc și să asigure în permanență un echi
libru valoric al echipei. Pentru aceasta 
unii dintre jucători, în special atacanții, 
sînt puși să joace pe diferite posturi. 
Connelly, aripă dreaptă consacrată la 
Burnley și Manchester United, a jucat 
în recentul turneu din Europa pe par
tea stingă. Charlton joacă tot atît de 
frecvent pe trei posturi : aripă stingă, 
inter și ..... *
mărește 
acestui 
sive și 
față de . - .
sey consideră că o echipă națională poa
te da cel mai bun randament atunci 
cînd fiecare jucător poate fi înlocuit, 
fără riscuri pentru comportarea echipei. 

Amatorii de succese facile l-au criticat 
deseori pe Ramsey pentru îndrăzneala cu 
care introduce în echipă jucători tineri, 
renunțînd uneori la jucători consacrați, 
cu experiență. Nu mai departe în me
ciul de la Belgrad, . —
duse toate întîlnirile 
ționala iugoslavă, în 
care cu numai cîteva 
foarte bine împotriva 
gare la Londra, a fost introdus în for
mație debutantul Alan Ball, în vîrstă de 
20 ani, căruia după acest meci specia
liștii i-au prezis un mare viitor. La cri- 
ticile primite, Ramsey a răspuns : „TL 
situația prezentă consider că Ball este 
alegerea corectă pentru acest meci*. Evi. 
dent, el a vrut să verifice talentul și ca
litățile lui Ball într-o întîlnire foarte di
ficilă, pentru a-și da seama în ce mă
sură poate conta pe el în pregătirile 
pentru campionatul mondial.

Noua orientare în pregătirea naționalei 
engleze începe să dea roade și, în ace
lași timp, speranțe suporterilor și spe
cialiștilor englezi. în nouă întîlniri con
secutive din acest sezon reprezentativa 
Angliei n-a cunoscut înfrîngerea. Recen
tele întîlniri internaționale cu Ungaria 
(1—0) la Londna, cu Iugoslavia (1—1)» 
R.F. Germană (1—0) și Suedia (2—1) în 
deplasare, ținînd cont de valoarea recu
noscută a adversarilor, constituie cel 
mai impunător succes al fotbaliștilor en
glezi din ultimii 
de la preluarea 
tivei engleze de 
cele 26 întîlniri
Anglia a cîștigat 15, a făcut 6 meciuri 
egale și a pierdut 5. Este un preludiu 
care începe să dea de gîndit altor țări 
care aspiră la titlul suprem, mai ales 
dacă se ține seama că turneul final se 
desfășoară în Anglia și că țara gazdă 
este calificată automat în acest turneu.

centru. în apărare, Ramsey ur- 
sporirea frecvenței participării 

compartiment la acțiunile ofen. 
a răspunderii fiecărui jucător 
apărarea propriilor buturi. Ram-

celea în care se înscriu goluri și care 
astfel influențează rezultatul partidei.

In cele de mei jos îmi propun să ana
lizez plasamentul greșit al arbitrilor la 
executarea loviturilor de colț (corner), 
care se aplică în mod diferit de la ar- 
bitru la arbitru, deși în această pilvință 
au fost date instrucțiuni.

Astfel, s-a indicat ca poziția arbitrilor 
la executarea unei lovituri de colț să 
fie astfel : arbitrul de centru va sta la 
intersecția liniei de poartă cu perpen
diculara de 5,5 m pe această linie de 
poartă iar arbitrul de linie la intersecția 
liniei de poartă cu perpendiculara de 
16,5 m (latura mică a suprafeței de pe
deapsă). Un timp, aceste indicații au 
fost respectate, dar încetul cu încetul ele 
au fost uitate și fiecare arbitru s-a pla
sat cum a vrut. Dacă se urmăresc jocu
rile desfășurate în fiecare etapă rezultă 
că poziția arbitrului de centru la exe
cutarea loviturii de colț este diferită de 
la arbitru la arbitru.

în jocul DINAMO BUCUREȘTI — MI
NERUL BAIA MARE arbitrul Gr. Bîrsan 
nu s-s plasat bine la lovitura de colț, 
din care s-a marcat golul pe care l-a 
anulat. El a fost in acel moment de
parte de spațiul porții și nu la inter
secția liniei porții cu linia de 5,50 m. 
ceea ce a adus acea neplăcută fază.

Așezat în imediata apropiere a spa
țiului porții, arbitrul de centru poate ob
serva la timp orice abatere de la regu
lament.

Iată deci că pentru asigurarea unor 
condiții tot mai bune de desfășurare a 
jocurilor, mai ales acum la sfîrșitul cam
pionatului, cînd orice gol are o impor
tanță deosebită, consider că este necesar 
ca în această privință Colegiul central 
al arbitrilor să fiacă din nou precizări 
în legătură cu poziția arbitrilor la exe
cutarea loviturilor de colt, consider că 
plasamentul cel mai corect la lovitura 
de colț ar fi cel indicat de F.I.F.A.

ing. DUMITRU BÂRBULESCU 
din Colegiul arbitrilor de fotbal

București

unde Anglin pier- 
anterioare cu na- 

locul lui Eastham, 
zile în urmă jucase 
reprezentativei un-

,în

10—12 ani. In cei 2 ani 
pregătirilor reprezenta- 
către Alf Ramsey, din 
internaționale jucate,

V. GEORGE

Printre sute de copii...
cel Mare, pri- 
haina multico- 
dată cu florile 
fotbal și alte

Peste complexul sportiv .Dinamo*, 
de pe Șoseaua Ștefan 
măvara și-a așternut 
loră. In fiecare an o 
apar pe terenurile de
flori, tot atlt de gingașe și de fru
moase. Sînt cîteva sute de copii, care 
trec prin verificarea celor doi .gră
dinari", specialiști în materie, antre
norii Petre Stednbach și Ștefan Stăn-

zecele" juniorilor dinamoviști se pre
zintă astăzi Ia un nivel tehnic 
practicînd un fotbal frumos, specta
culos. Scorurile obținute pînă în pre
zent, în returul campionatului repu
blican, sînt grăitoare.

De Qa începutul campionatului ti
nerii dinamoviști au marcat 38 de 
goluri și au primit 3, fiind azi pe pri
mul loc în clasament.

ridicat,

Situația din campionatele regionale
IAȘI. La întreceri participă 11 echi

pe. Pe primul loc se află Unirea Ne
grești (29 p. după 16 etape). Pe ulti
mul loc se situează Gloria Pașcani 
cu 4 p. în unele formații mai lasă 
de dorit disciplina jucătorilor, motiv 
pentru care comisia regională a dic
tat o serie de sancțiuni (printre jucă
torii suspendați sînt: V. Galan — 
Gloria Bîrlad, N. Pantea — Flacăra 
Murgeni etc.). (D. Diaconescu — co
resp.).

CLUJ. încă din etapa a II-a se des
fășoară un duel palpitant între cele 
două formații fruntașe: C.I.L. Gher
la (23 18 2 3 51:14 38) și Tehno- 
frig Cluj (23 17 4 2 61:17 38). (V.
Cacoveanu — coresp.).

DOBROGEA. Cu 4 etape înaintea 
încheierii campionatului, pe primul 
loc, din cele 14 echipe, se află I. M. 
U. Medgidia cu 35 p. urmată de Ci-

mentul Medgidia cu 32 p, dar cu un 
joc mai mult decît liderul. (G. Rus- 
canu — coresp.)

CRIȘANA. La competiție participă 
16 echipe de seniori și tot atîtea de 
juniori. După etapa a 24-a conduce 
în clasament Victoria Criș cu 69 p» 
(cu adiționarea punctelor obținute do 
seniori și juniori). Pe locurile 2 —* 
3 se află Dinamo Oradea și Unirea 
Sîntana iar pe ultimele două Victo
ria Ineu și Avîntul Beliu. (I. Ghișa 
— coresp.).

OLTENIA. După 23 de etape se cu
noaște campioana regiunii — Progre
sul Strehaia (23 16 2 5 59:22 34) Pe 
locul II și III se află Dunărea Cala
fat
Pi
rul 
(16

(28 p) și Autorapid Craiova (27 
In zona retrogradării sînt Tracto- 
Segarcea (11 p) și S.M.T. Simian 
p). (R. Sulț — coresp.) .

PRO M I T
In vestiarul Farului, ochii lui „Michi“ 

Mihăilescu privesc în vid.
In vestiarul Crișului, Zilahi plînge 

cu lacrimi grele bucuria victoriei. A- 
poi, antrenorul orădean se ridică, șo
văie, ar vrea să se ducă la „Michi", 
se-ntoarce, revine, iar se-ntoarce, dar, 
în cele din urmă, intră în vestiarul 
învinșilor. Și strânge brațul inert al fos
tului său coechipier în „națională", 
fără să-1 privească. Și se retrage ca o 
umbră.

II regăsesc pe trepte :
,Jn echipa națională eu eram omul 

„care venea". Mihăilescu era omul

„care se
„să vin", r .... z __
el „se duce". Dar, așa e fotbalul. In 
fotbal nu încap două bucurii.

De ce m-am dus în cabină? Trebuia^ 
Deși mi-a fost greu. Dar mi-ar fi fost 
și mai greu mîine, dacă astăzi aș fi 
avut puterea să mă fi strecurat neobser-.i 
vat. Meseria noastră e o meserie grea. 
Astăzi o bară te duce în infern. Mîine i 
aceeași bară te duce în paradis. Te 
rog să-mi promiți că n-ai să eviți, 
vreodată vestiarul învinșilor".

Promit.

ducea", dar care m-a ajutat 
nefinind seama de faptul că

I. CH.

UN BOGAT PROGRAM FOTBALISTIC
cu, D. Nicolae, Grăjdeanu, Deleanu —e- 
Năftanăilă, Iancu — Năsturescu, Du-- 
mitriu II, Soo, Codreanu. Lotul mal 
cuprinde pe: Constantinescu, AL 
Georgescu, Sătmăreanu, D. Popescu, 
Ologu, Frățilă și Sfîrlogea. Petrolul 
va alinia formația obișnuită, mai puțin 
jucătorii selecționați In lotul A.

Iată și orele de începere a jocurilor: 
Lotul de tineret — Petrolul, ora 15,15. 
Lotul A — Sparta Rotterdam, ora 17.

Gaz metan Mediaș

Neubrandenburg (R.D.G.) 1-2 (1-2)

Formația Sparta Rotterdam

(Urmare din pag. 1)
tim faptul că Sparta a cîștigat 
17 ori campionatul național, iar 
1961 Cupa Olandei. In actualul cam
pionat echipa s-a clasat pe locul 5

După cum se vede fotbaliștii noștri 
vor avea un adversar redutabil. Noi 
l-am dori, dacă nu mai puternic decît 
Borussia, echipa vest-germană care 
ne-a vizitat săptămîna trecută, 
puțin la același nivel. Partida 
mîine, deși amicală, trebuie să
edifice asupra posibilităților fotbaliș
tilor noștri, să constituie un examen 
serios pentru ei și selecționerii care

de
In

cel
de
ne

se ocupă de pregătirea lor. Formației 
olandeze ii va fi opusă următoarea 
echipă probabilă : Haidu — Popa, 
Hălmăgeanu, C. Dan, Greavu — Ja- 
maischi, Georgescu — Pircălab, Ma
ternul, Sasu, Creiniceanu. Din lot 
mai iac parte: Ionescu (portar), Mar
ca și Nunweiller III (fundași), Gher- 
gheli (mijlocaș), Badea, 1. Ionescu și 
Sorin Avram (înaintași).

In deschidere, echipa de tineret va 
intîlni Petrolul. Antrenorul Bazil Ma
rian ne-a comunicat ieri dimineață că 
1n meciul cu petroliștii va alinia ur
mătoarea formație : Andrei — Lupes-

MEDIAȘ 20 (prin telefon). — Un 
public numeros a asistat la meciul 
international în care victoria a revenit 
formației oaspete cu scorul de 2—1 
(2—1). Au marcat Schroder (min. 4) și 
Boldt (min. 39), respectiv Pascal (min, 
13). A arbitrat bine A. Pop (Cluj).

Z. RIȘNOVEANU — coresp.

Un antrenor grec 
la București

De cîteva zile se află în Capitală, 
în vederea unui schimb de experiență 
cu tehnicienii români, antrenorul grec, 
Panos Marcovits, care funcționează la 
o echipă de prima ligă din Salonic. 
Recent, Panos Marcovits a participat la 
un vurs de perfecționare în R.F. Gen 
mană.

culescu. Dintre acești copii se alege 
„buchetul" celor talentați, care, în
cadrați în secția „Tînărul Dinamo- 
vist", alcătuiesc echipele de „pitici" 
și mai tîrziu echipele de juniori. 
Despre această „primăvară* scriu 
aceste rînduri și poate pentru acei 
părinți care mal cred că practicarea 
sportului i-ar sustrage pe copii de 
la învățătură. Din proprie experien
ță afirm că școala face casă foarte 
bună cu sportul. Pe terenurile de 
sport, munca de educație a acestor 
tineri merge mină în mină cu munca 
de ridicare a nivelului măiestriei. Le
gătura cu părinții și cu școala este 
ținută strîns de către antrenori, iar 
carnetul de note foarte des cercetat. 
„Nea Fane", cum îi spun copiii antre
norului Ștefan Stănculescu (dețină
torul cupei acordate pentru antreno
rul care a dat cele mai bune elemente 
tinere în fotbal) este intransigent 
lață de cei cu note slabe. „Unspre-

Dar, ceea ce ne incintă pe noi, 
spectatorii, este disciplina, atașamen
tul față de club și sportivitatea de 
care au dat dovadă acasă sau în de
plasare. Cu ochi de spectator și de 
părinte i-am privit adesea din tri
bune sau, de sus, din capul scărilor 
care duc spre stadionul Dinamo, la 
meciuri sau antrenamente și de fie
care dată cînd au îmbujorat gazonul 
terenului cu tricourile lor roșii, am 
admirat disciplina lor. Fie-mi iertat 
dacă îndrăznesc să spun că la acești 
tineri sportivi, abia ieșiți din vîrsta 
copilăriei, majoritatea proveniți din 
echipele de „pitici", de la Dinamo, 
pot lua exemplu de disciplină și 
sportivitate mulți jucători maturi.

Juniorilor de la Dinamo le dorim 
din toată inima succes...

MIHAIL IORGULESCU 
funcționar 

str- Aviator Mărâșescu 12 
București

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
Astăzi este ultima zi când mai pu

teți completa buletinele la concursul 
PRONOSPORT de mîine 23 mai.

Programul concursului PRONO
SPORT de mîine este foarte atractiv 
prin meciurile echilibrate din care 
este alcătuit.

e După cum am mai anunțat, la 1 
iunie 1965 are loc a doua tragere 
excepțională LOTO pentru autotu
risme.

Punctele de atracție ale acestei tra
geri excepționale sînt :

1. Autoturisme de diferite mărci 
acordate în număr nelimitat: .,Fiat 
1100 F“, „Fiat 1100 D“, „Wartburg- 
Standard", „Trabant-Combi".

2. Premii în bani
3. Autoturismele cîștigate se primesc 

în termen de 30 zile adică pînă la 
30 iunie a.c.

Tragerea se va desfășura după a- 
ceeași formulă ca la 2 februarie cînd 
au fost cîștigate 40 autoturisme și nu
meroase premii în bani.

Cu cit participanții vor fi mai nu
meroși și fondul de premii va fi mai 
maie, cu atît numărul autoturismelor 
atribuit la 2 februarie a.c. va fi de
pășit.

Cumpărați-vă bilete pentru toate 
categoriile de autoturisme.

G Vînzarea biletelor la concursul 
SPORTEXPRES — trimestrul 11/1965 
este în plină desfășurare. Acest con
curs va atribui 22.958 premii în obiecte 
și bani, în fruntg cu cele 20 AUTOTU
RISME. Pentru atribuirea cîștigurilor 
SPORTEXPRES se vor efectua 40 ex
trageri separate. Cumpărați din vreme 
bilete pentru concursul SPORTEXPRES 
— trimestrul 11/1965. Prețul unui bilet : 
3 lei.

LOTO

La tragerea Loto din 21 mai 1965 au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

46 58 45 69 23 3 10 7 12 20

Premii suplimentare : 46 64 74

Fond de premii : 958.975 lei
din care 90 986 lei report categoria I.

Tragerea următoare va avea loc la 
Suceava, la 28 mai 1965.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 20 
din 16 mai 1965.

Categoria I 168 variante a 557 lei,
Categoria a II-a 1613 variante a 69 lei,
Categoria a IlI-a 8115 variante a 20 

lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono-* 
sport.

SPORTUL POPULAR
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După „mon3iaîeîe“ de tenîs de masă

Despre comportarea sportivilor noștri
Printre partlcipanții înconjurați cu 

mult interes la ultima ediție a campio
natelor mondiale de tenis de masa au 
fost și jucătorii români. Se credea că 
printre cei cîțiva europeni capabili de 
performante se vor număra și sportivii 
noștri Dar clasarea echipei feminine 
pe locul 4 (după R.P. Chineză, Japonia șl 
Anglia) și intrarea in sferturile de fina- 
lă la simplu femei a Măriei Alexandru 
sînt rezultate nesatisfăcătoare, ca să nu 
mai vorbim de celelalte. în rândurile 
care urmează vom arăta o serie de as- 
pecte privind această comportare sub 
posibilități.

Ultima etapă de antrenament a loturi
lor republicane s-a desfășurat într-un 
cadru organizatoric corespunzător. Obiec- 
tivele și conținutul pregătirilor (conduse 
de antrenorii C. Comarnischi, F. Paneth, 
I. Pop) au fost discutate cu sportivii. 
Jucătorii au manifestat o bună dispozi
ție, singură Ella Constantinescu acuzlnd, 
clteva zile, dureri la brațul drept. La 
Ljubliana, în cele două zile premergă
toare campionatelor, antrenamentele de 
acomodare au avut loc în condiții satis
făcătoare. Apoi au început întrecerile.

COMPORTAREA FETELOR

La echipe, sportivele noastre au reali
zat mai întîi cinci victorii facile (3—0) în 
dauna Franței, Italiei, Indoneziei, Iugo. 
slaviei și R.F. Germane. Din cele 15 
partide, doar cea dintre Ella Constanti
nescu și Simon (R.F.G.) a fost disputată 
șl s-a încheiat cu victoria la limită a ro
mâncei. Ea a jucat ca in zilele ei bune: 
calmă, tenace, a trimis mingi cu adresă, 
a fost inspirată în atac. Dintre adver
sarele Măriei Alexandru, numai Bucholz 
(R.F.G.) a opus o oarecare rezistență, 
dar și ea a fost depășită de loviturile 
variate ale reprezentantei noastre. Au 
urmat meciurile cu R.P. Chineză și An
glia, pierdute clar (cu 0—3) în urma unei 
comportări slabe. Maria Alexandru și 
Ella Constantinescu eu vădit lipsă de 
concentrare, de fermitate in situațiile 
decisive, o inexplicabilă stare de inhibi
ție pentru sportive cu experiența a zeci 
și zeci de concursuri. Ele au răspuns 
cu mingi înalte, mal mult pe mijlocul 

s-au mișcat

și zeci de concursuri.
CxM XXXXXXQX —-----------»  —■ ------------ *•- - -
mesei, au atacat rareori și nu pe min. 
gile cele mai favorabile, s-au mișcat 
greoi, în special lateral. La fel s-au pe
trecut lucrurile și în proba individuală 
de simplu.

Cît privește dublul Alexandru — Con
stantinescu, acesta a fost depășit în în- 
-tîlnirile Importante, din cauza unei in- 
.șuHciente mișcări la masă. Loviturile 
defensive au funcționat defectuos, iar 
•cele ofensive fie că au fost executate 
tn momente inoportune, fie că au fost 
ratate copilărește. Un lucru este cert.

Dacă ar fi jucat ca la Praga (1963) Ale
xandru și Constantinescu ar fi putut ob
ține cel puțin performanțele de atunci, 
în ciuda progreselor înregistrate de alte 
sportive. Acționînd însă cu teamă și ne- 
hotărîre, rezultatele nu puteau fi altele.

Cea de a treia jucătoare, Eleonora Mi- 
halca, a învins-o meritat pe Krlegelstein 
(R.F.G.),- impunîndu-se prin acțiunile de 
atac. In partida cu Grinberg a fost însă 
întrecută net, pentru că nu s-a mișcat, 
s-a complăcut într-un joc static. Fără 
eliminarea acestei mari deficiențe — 
lipsa de mobilitate — Mihalea este ame
nințată să bată pasul pe loc. Deplasarea 
Vioricăl Ivan la Ljubliana s-a făcut în 
scopul lărgirii orizontului acestei juni
oare talentate, pentru acumularea unei 
experiențe prețioase. Din păcate, țelul 
nu a fost atins. Viorica Ivan a fost cel 
mai nedisciplinat component al loturilor 
noastre prezent la „mondiale”. Nepunc
tuală, mereu distrată și — curios — lip
sită de dorința de a urmări campiona
tele. Asemenea manifestări, ca și altele, 
sînt de tău augur pentru o sportivă 
tînără. Educația Vioricăi Ivan trebuie să 
stea permanent în atenția antrenorilor, 
a clubului din care face parte și q ce
lorlalte foruri de resort. Altfel, efortu
rile pentru creșterea acestei jucătoare 
vor fi cheltuite zadarnic.

„.ȘI A BĂIEȚILOR

Dacă la fete comportarea a fost nesa
tisfăcătoare, la băieți, locul 11 la echi
pe și necalificarea nici unui jucător cel 
puțin în primii 32 sînt rezultate sub ori
ce critică. Este adevărat că sorții n-au 
fost prea darnici și ne-au repartizat în- 
tr-o grupă cu echipe puternice ca R.P. 
Chineză. Iugoslavia, Cehoslovacia, URSS 
și R.F.G. Dar cu excepția campioanei 
mondiale. în fața celorlalte adversare 
șansele de victorie erau oarecum egale, 
(la Cehoslovacia am și cîștigat). De altfel, 
meciurile cu R.F.G. șl U.R.S.S. au fost 
pierdute la scoruri strânse. De ce nu 
am reușit mai mult ? Pentru că: a) în 
afară de Giurgiucă nici un alt jucător 
nu a fost capabil să „scoată" constant 
două sau cel puțin un meci la adver
sari redutabili; b) în general, sportivii 
noștri au un joc destul de uniform (Ne- 
gulescu, Reti) cu care adversarii se obiș
nuiesc fără dificultate; c) lipsa de vi
goare în lovituri, execuții prea încete, 
combativitate redusă de-a lungul unei 
competiții sau partide. Apoi, Giurgiucă 
este îngîmfat (cu cei slabi), încăpățînat^ 
refractar la sfaturile antrenorilor (meciu
rile cu Scholer și Alser), are atitudini 
nesportive (în aproape toate partidele). 
Reti acționează prea agitat, are serii

POSTUL DE CORESPONDENȚI
IDE LA UZINELE „23 AUGUST" NE TRANSMITE...

PESTE 60 DE ECHIPE 
ÎN ÎNTRECERILE DE FOTBAL

Ca și în alte asociații sportive din 
(tară și în asociațiile din cadrul Uzi- 
inelor ,23 August" se desfășoară în- 
itrecerile Spartachiadei de vară a ti
neretului. De multă popularitate se 
"bucură fotbalul. La acest sport s-au 
înscris 61 de formații. Pînă acum au 
jucat echipele din secțiile mecanică 
ușoară, turnătoria de oțel, vagoane, 
cazane. mecanic-șef și mecanică 
grea. Cele mai bune meciuri le-au 
realizat formațiile de la .vagoane* 
și „mecanică ușoară* pretendente, de 
altfel, la primele locuri. Anul tre
cut locul I a fost cucerit de echipa 
asociației sportive a sectorului 
tărie

scu-

ȘCOALA PROFESIONALA, 
IZVOR DE TALENTE

din'Sportivii Uzinelor ,23 August' 
ISapitală participă la multe compe

PE MARGINEA
UNEI CONSFĂTUIRI METODICE
Colegiul de antrenori al comisiei oră- 

fenești de volei București a organizat 
recent o consfătuire metodică cu tema : 
„Blocajul — învățare și perfecționare — 
in lumina noilor reguli de joc”. Refera, 
tul antrenorului Ov. Leonte a fost ilus
trat cu exerciții prezentate de o grupă 
de studenți de la l.C.F. și completat cu 
interesante discuții. A fost, pentru toți 
cei prezenți, o consfătuire folositoare. 
Trebuie insă, din păcate, să semnalăm 
gravul dezacord dintre utilitatea acestei 
ședințe și desconsiderarea ei de către 
cei cărora i se adresa. Au fost prezenți 
18 antrenori, dintr-un colegiu în ale 
cărui scripte figurează... 105 I Dacă nu 
există preocupare și sincer interes, cum 
stăm măcar cu obligațiile profesionale ? 
Pentru că participarea la ședințele or
ganizate de Colegiu reprezintă o ase
menea obligație !

DINU NICOLAU — coresp-

DE LA
$ Pentru cuplajul de fotbal LOT TI

NERET — PETROLUL și LOT A. — 
SPARTA ROTTERDAM (Olanda) de 
mîine, de pe stadionul „23 August” bile- 
tele se găsesc de vinzare la casele obiș
nuite : str. Ion Vidu, Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. ' ' 
Martie, stadioanele „23 August”, 
blicii, Dinamo și Giulești.

O Aceleași case vind și bilete 
concursul internațional de scrimă __
25—31 mai de la sala Floreasca și pentru 
jocul demonstrativ de baschet SELEC-

bd. 8 
Rcpu-

pentru 
din

reușite de mingi, urmate de numeroase 
greșeli. Conduce cu 20—16 în setul deci
siv la Amelin, pe care-1 pierde însă, 
spunînd că n-a avut... moral (?!?).

CITEVA CONCLUZII
Este clar că Ljubliana n-a confirmat 

așteptările în ceea ce privește pe spor
tivii români. Aici s-a plătit tribut și fap
tului că pregătirile nu au avut deplină 
continuitate, nu au fost efectuate cu 
toată exigența pe întregul parcurs. Ori- 
cît s-ar munci de bine în anumite etape, 
este totuși imposibil să se recupereze 
golurile din alte perioade. Pentru a face 
față cu succes în arena internațională 
a tenisului de masă este necesar un vo- 
lum mereu sporit de muncă metodică; 
zi de zi, fără răgaz. Numai un antre
nament urmărit cu perseverență pînă în 
cele mai mici amănunte poate da roade. 
Desigur, toate aceste lucruri sînt posibile 
cu prețul unor eforturi deosebite. Cei 
care vor fi capabili de asemenea sacri
ficii vor fi mai aproape de izbîndă. De 
acest adevăr trebuie să fie pătrunși toți 
antrenorii și sportivii.

Și pentru că vorbim de sportivi, este 
cazul să facem o subliniere. Oricîte con
diții vor fi create, oricît se vor strădui 
antrenorii, fără aportul sportivilor, fără 
participarea lor conștientă la pregătiri 
nu se pot imagina progrese și, în con
secință, performanțe. La fel și în timpul 
competiției. De pildă Maria Alexandru. 
Sînt cunoscute numeroasele ei victorii 
realizate pînă acum, ca și taptul că de 
la ea se așteaptă încă rezultate de va
loare. Dar, pe lîngă o serie de îmbu
nătățiri în joc, ea trebuie să se dezbare 
și de anumite complexe. Uneori ea afi
șează un optimism exagerat, iar alteori 
este complet derutată, stări care nu au 
decît să-i dăuneze și care la Ljubliana 
le-a dezvăluit din plin. Giurgiucă și Reti 
au multe de făcut, în special, în pri
vința educației. A lua lucrurile prea 
ușor, a nu lupta pînă la epuizare, n avea 
atitudini necorespunzătoare, acestea sînt 
manifestări străine mentalității sportivi
lor noștri. Avem convingerea că, para
lel cu înlăturarea unor carențe din pro
cesul de instruire, munca educativă, prin 
diferitele ei forme, va trebui să aibă o 
pondere mare, pentru că aceasta consti
tuie una din sursele principale ale succe
selor. In toate problemele de mai sus 
biroul 
lui își

federal precum șl antrenorii lotu- 
au partea lor de vină.

UNELE SUGESTII
cum am mai spus, rezultatele

sporturi MIINE, PE LACUL SNACOV

Cupa Dinamo** la caiac-canoe
După ce, cu o 

săptămînă în urmă, 
am consemnat evoluția caiaciștilor și 
canoiștilor fruntași în probele de fond 
ale campionatului republican, iată că 
la startul întrecerilor se vor prezenta 
— mîine, pe lacul Sna.gov — vite- 
ziștii. Ei vor concura în cadrul com-

petiției dotată cu „Cupa Dinamo**. Pri
mul start, la ora 10.

La actuala ediție a „Cupei Dinamo** 
și-au anunțat participarea sportivi și ' 
sportive de la cluburile Steaua, Voința, 
Olimpia, SSE, Clubul sportiv școlar, 
Știința și Dinamo

Foto : P. Romoșan

întrecerea celor mai tineri 
gimnaști bucureșteni

tiții oficiale de categorii republicane, 
în aceste competiții adesea sînt re
marcați tineri talentați. Majoritatea 
acestora sînt elevi ai școlii profe
sionale de pe lîngă Uzinele ,23 Au
gust*. Iată și cîteva exemple: V. 
Duță, M. Harghel și I. Fogoș — din 
echipa de handbal, 
E. Șerban — din 
Și echipele acestei 
țări remarcabile în 
lecționatele altor 
echipa de volei a cîștigat recent 
campionatul școlar al Capitalei în- 
vingînd în finală echipa școlii medii 
,Gh. Lazăr*.

Cei 960 membri UCFS ai asocia
ției sportive din școala profesională, 
îndrumați cu pricepere și dragoste 
de profesorii de educație fizică C. 
Stănculescu, I. Săvulescu și F, Pas
cal, sînt zilnic pe terenurile sportive 
ale școlii. Tinerii care cresc 
constituie un izvor de talente 
tru sportul de performanță al 
nelor ,23 August*.

L. Mihalache și 
echipa de volei, 
școli au compor- 
meciurile cu se- 
școli. De pildă.

PREGĂTIRI INTENSE

aici 
pen- 
Uzi-

Timpul frumos din aceste zile îi 
îmbie pe activiștii celor 25 de aso
ciații sportive din uzina noastră să 
facă intense pregătiri pentru desfă
șurarea în cele mai bune condițiuni 
a întrecerilor sportive. Se amena
jează sectoare pentru atletism, tere
nurile pentru jocurile de handbal, vo
lei și baschet. Popicarii din echipa 
uzinei, care activează în campiona
tul orășenesc, inițiază zilnic amatorii 
acestui sport. La fel procedează și 
luptătorii, care urmăresc întrecerile 
de trîntă din cadrul Spartachiadei 
pentru a recruta noi elemente în e- 
chipa uzinei, în curs de alcătuire.

D. DUMITRESCU. I. MARINESCU 
și I. BRĂTEANU

I. E. B. S.
TIONATA PROFESIONISTA DIN S.U.A. 
— SELECȚIONATA DIVIZIONARA, din 
25 mai, de pe stadionul Republicii.

La jocul de baschet sînt valabile urmă
toarele legitimații eliberate de UCFS 
/ C.G.: roșii și maro în piele, la parter: 
verzi în dermatin însoțite de delegații, 
în limita locurilor rezervate fiecărui 
ziar, la masa presei (intrarea la parter 
prin str. Izvor); albastre în dermatin, 
gri în dermatin ale maeștrilor emeriti 
și antrenorilor em.. riți ai sportului, gri 
in dermatin cu ștampila „baschet”, in 
tribune.

Așa ___ ___  ____ , __________
sportivilor noștrâ la cea de a 28-a ediție 
a „mondialelor” sînt nemulțumitoare, im
portant este însă ca, trăgînd învăță
minte din pregătirile care au avut loc 
și din comportarea de la Ljubliana, să 
fie luate măsuri menite să readucă te
nisul de masă românesc pe primul plan 
al ierarhiei internaționale. Și asemenea 
posibilități există, fără îndoială. lată 
unele sugestii : a) o mai bună gos
podărire a mijloacelor materiale și îm
bunătățirea acestora ; b) lărgirea bazei 
de mase și aplicarea strictă a criteriilor 
de selecție ; c) pregătirile sportivilor tre
buie să se desfășoare neîntrerupt pe 
parcursul celor 12 luni ale unui an. Este 
necesar ca procesul de instruire să con
stituie un tot organic, îndeplinindu-se 
obiectivele prevăzute pentru fiecare 
etapă ; d) volumul și intensitatea pregă
tirilor trebuie mărite ținînd seama de 
particularitățile individuale ; e) în func
ție de fiecare sportiv antrenamentele 
trebuie să tindă spre o specializare, în 
sensul de a se dezvolta ceea ce este mai 
caracteristic și oonform aptitudinilor 
unui sportiv ; f) cunoașterea profundă a 
problemelor de ordin psihologic apărute 
la unii sportivi ; g) alcătuirea unor loturi 
republicane de juniori, tineret și se
niori. Promovarea elementelor tinere să 
fie făcută numai pe criteriul valorii ; h) 
pregătirea paralelă a mai multor cu
pluri. In acest mod vor exista posibili
tăți mai bune pentru alegerea formulei 
celei mai adecvate în funcție de adver
sari.

Desigur pot exista și alte propuneri. 
In general, nu de idei s-a dus lipsă, d 
de transpunerea lor 
aceasta este nevoie 
tență; îndrumare și

Zilele trecute, 
sala „23 August" a 
fost gazda unei 

pasionante întreceri între cei mai ti
neri gimnaști din orașul București. A- 
ceștia au concurat în cadrul campio
natului pe echipe al Capitalei pentru 
gimnaștii și gimnastele de la categori
ile copii și juniori II.

Concursul s-a bucurat de o partici
pare numeroasă și de o bună organi
zare. atestînd o preocupare atentă și 
continuă a antrenorilor pentru aceste 
categorii de gimnaști. Remarcăm în 
acest sens S.S.E. 2, care pe lîngă o 
participare numeroasă (96 concurenți 
din 209) a obținut 4 locuri întîi din 
cele 8 posibile.

GIMNASTICA Rezultatele concursului, pe echipe, 
sînt următoarele : BĂIEȚI : cat. copii: 
l. Dinamo 503,58 ; 2. S.S.E. 2 I 500,99; 
3. S.S.E. 2 II 479,78 ; cat. juniori II: 
Viitorul 562,80 ; 2. S.S.E. 2 559,35 ; 
3. -------
l.
3.
I.

Dinamo 547,45 ; FETE : cat. copii : 
Viitorul 381,55 ; 2. Dinamo 375,55 ; 
S.S.E. 2 360,45 ; cat. juniori II; 
S.S.E. 2 ; 2. Viitorul; 3. S.M. 35.;

în cadrul aceluiași concurs s-a fă
cut selecția echipelor reprezentative 
ale orașului București pentru campio
natul republican. " 
mate din primii 
dual compus la 
parte.

CORNEL
prof, de educație fizică

Politehnica (b) și Universitatea (f)

campioane universitare ale Capitalei

C.

In practică. Pentru 
de pasiune, compe- 
control permanent.

COMARNISCHI

După dispute pasionante, eampio- 
natul de baschet al centrului univer
sitar București a fost cîștigat de e- 
chipa Institutului Politehnic la băieți 
și de cea a Universității la fete. în 
ultima etapă a competiției studenții 
de la Politehnică au făcut o partidă 
foarte bună și au dispus de Univer 
sitatea cu 80—73, terminînd astfel 
turneul neînvinsă. Clasamentul între 
cerii la băieți este următorul:
1. Politehnica 3 3 0 240—180
2. l.C.F. 3 2 1 218—186
8. Universitatea 3 1 2 132—202
4. I.P.G.G. 3 0 3 157—239

La fete,
surpriza turneului, < ,
I.C.F- cu 65—54. întreaga formație a

fi
5
4
5 

Universitatea a realizat
dispunînd do

UNIUNEA REGIONALA A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMA 

MAGHIARA

oferă pentru turiști și oamenii muncii veniți la odihnă sau în 
trecere prin regiune, următoarele servicii prin unitățile sale 
de deservire :

I. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete 
prin unitățile :

- Cooperativa Metalul Tg. Mureș, str. Lăpușna nr. 6, 
telefon 38-93 (funcționează permanent) ;

- Cooperativa Voința Odorhei, str. Insulei nr. 2, telefon 
406 (funcționează permanent);

- Cooperativa Deservirea Sovata-Băi, str. Csorgî nr. .1, 
(funcționează în perioada sezonului turistic).

II. Reparații și întreținere auto-moto prin unitățile :
- Cooperativa Munca colectivă-Toplița, str. Libertății 

nr. 3 (amplasată pe șoseaua către stațiunea Borsec) ;
- Cooperativa Lacul Roșu Gheorghieni, str. Băii nr. 16, 

telefon 264 (pentru stațiunea Lacul Roșu);
- Cooperativa Oltul Miercurea Ciuc, str. Petofi nr. 53, 

(funcționează permanent). în timpul sezonului în cadrul ace
leiași cooperative în stațiunea Țușnad - Complex deservire, 
telefon 21 ;

- Cooperativa Deservirea Tîrnăveni, telefon 466.
III. închirieri de obiecte turistice și distractive ca : corturi, 

hamace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de deser
vire din stațiunile : Sovata, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu- 
Mureș, Miercurea Ciuc.

Echipele vor fi for-
6 clasați la indivi- 
fiecare categorie în

ATANASIU

luptat cu mult elan 
pentru victorie, 
dar în mod deose
bit s-au remarcat _ 
cu. în celălalt meci 
tehnica a dispus la limită de echipa 
Arhitecturii: 39—37. Iată și clasa
mentul în care primele trei echipe 
au fost departajate de coșaveraj.
------- .------ -------- 3 2 1 173—156 5 

3 2 1 137—133 5 
3 2 1 137—138 5 
3 0 3 114—134 3

Savu și Dumitres- 
al etapei, Poli-

1. Universitatea
2. Politehnica
3. I.C.F.
4. Arhitectura

If CUPA REGIUNILOR"

la 37 sec. de T. Vasilc 
la 44 sec. de I. Ghițea

start în bloc a măsurat

Cea de-a doua e- 
tapă a „Cupei re
giunilor" (juniori și 
tineret) s-a disputat 
de curînd la Tg. 
Mureș.

în prima zi a în
trecerilor concuren- 
ții au parcurs 26 
km. contra-timp pe

șoseaua Tg. Mureș — Sovata. Contrar 
așteptărilor, cursa a revenit lut Alex. 
Fekete (Tg. Mureș) cu timpul de 
31:55,0 urmat la 19 sec. de Șt. Suciu 
(Brașov), Ia 35 sec. de C. Grigore 
(București), 
(Ploiești) și 
(București).

Proba cu
54 km și s-a alergat pe șoseaua Tg. 
Mureș — Cluj, cu un profil muntos.

Numeroasele tentative de evadare 
au fost prompt anihilate de pluton, în» 
cît la sprintul final au luat parte 32 de 
alergători. Mai bun sprinter, Șt. Suciu 
și-a asigurat victoria înaintea lui Gh. 
Răceanu (București) și a restului pluto
nului, toți sosiți cu timpul de 1.22:22,0 
(media orară 39,3 km).

Clasamentul general pe echipe după 
două etape: 1. Ploiești 10.06:25, 2. o- 
raș București 10.08:03, 3. Brașov
10. 09:49.

Etapa a III-a va avea loc la Cluj 
în zilele de 10 și 11 iulie

GR. ȘERBAN — coresft,

Sna.gov


Dialog” sportiv cu Margareta Pîslaru în patru rinduri
Sala de spectacole de 

la Teatrul „Lucia Sturd- 
Bulandra" răsuna 

'"'încă de aplauze și a- 
clamații cînd am intrat 
în cabina Margaretei 
Pîslaru. Eram obișnuiti 
s-o vedem pe Margareta 
tnterpretînd muzică, A- 
cum. ne descoperea altă 
fațetă: artistă de tea
tru. Dacă cele două as
pecte muzică-teatru a- 
parțin aceluiași tărvm
— arta, pasiunea pentru 
sport, descoperită ulte
rior, a fost o surpriză. 
Dar, e și sportul — vor
ba Margaretei — o artă.

' cînd e făcut cu... artă. 
Dezbrăcînd haina Pol- 
lyei, rolul ei din „Opera 
de trei parale" de 
Brecht, mărturisea unei 
colege ce „serve" bune 
a primit în scenă. La 
auzul acestui cuvint 
„tehnic” am întrebat:

— Se folosește în tea
tru cuvîntul

— A, nu.
voleiului. (Și 
teva' clipe):
știți că voleiul e unul 
'din sporturile mele pre
ferate...

Am început cu vole
iul. apoi m-au atras bi
cicleta și înotul, 
propusesem cîndva 
fac performanță,
muzica și teatrul mi-au 
concentrat în ultimul 
timp toată atenția. De
seori însă mă iau la în
trecere cu minutele. Mă 
cronometrez singură. La 
kilometrul propus îmi 
privesc... performanța și 
zimbesc. Cit contează 
antrenamentul! Înotul 
îmi rezervă, de aseme
nea, mari satisfacții. Și
— n-o să mă crezi —

mă pasionează... fotba
lul. In copilărie am în
ființat pe strada pe 
care locuiam o echipă 
feminină de fotbal. Vo
iam să ținem și un cam
pionat feminin.

— Aveți preferință 
pentru un anumit post?

— Pentru portar. La

oblige s-o cint 
Dinamo t

„servă" ? 
E propriu 
după cî- 

Poate nu

se

in

Îmi 
să 

dar

wn gol toți jucătorii de 
cîmp se pot disculpa, 
l-a portar se vede totul. 
Mi se pare că jocul 
concretizează aici.

— Aveți un idol 
poartă ?

- Aveam un leu: 
Voinescu.

— Sînteți cu Steaua ?
— A, nu... Cu Rapi

dul I
— Stați bine. E posi

bil să luați campiona
tul i

— Dacă mai fac două 
ca acela cu 

la revedere. J 
le recomandați? 
se joace in va

canță. Acum să joaca 
fotbal.

— Și ce le rezervați ?
— Surprizele se fac la 

momentul oportun. Dar 
pentru „Sportul” imi 
permit o confesiune : le 
rezerv „Uite campionii”. 
Dar să fie prudenți, să

nu mă 
pentru

î
— Cu muzica sporti

vă sînteți... pe teren 
propriu. V-ați făcut in
trarea cu...

— „Zi de meci” de 
Camelia Dăscălescu, pe 
care l-am interpretat 
în ziua inaugurală a e- 
misiunii de televiziune 
„Sport și muzică”.

— Proiecte ?
— Intenționez să scriu 

un text piopriu cu su
biectul următor: „de un 
jucător bun se îndră
gostește o fată"... Aș 
vrea apoi să cint ceva 
satiric. Și să joc intr-un 
film cu ...fotbal. Trebuie 
să mă ajute și compozi
torii.

Ieșeam din teatru. De 
grilaj... o bicicletă. Mar
gareta se 
poziție de

— Sînt 
nu ?

Apoi, de pe bicicletă 
îmi spuse :

— E un mijloc minu
nat de locomoție. Fac 
și sport și ajung 
...acasă.

înpostează 
start.
o... Zanoni...

»»

FOTBAL...
Campionatul — „Zile de 

fior și rîs".
Barele porților, pentru 

unii atacanți = „Inven
ție diabolică".

Sancționarea durităților 
= „Legea și forța".

Zona retrogradării ~ 
„în viitoare"

Arbitrul unui meci de 
juniori — „Judecătorul de 
minori"

Duelul intre prima și a 
doua clasată = „Nu te 
atinge de fericire"

lunior promovat în e- 
chipa primă — „Străinul"

UN AUTOGOL

UBf A COSTAI MOLT
Andre Poussin, fundaș 

dreapta în echipa de fot
bal Pont d’Essarge din 
Franța, s-a luat cu mîi- 
nile de cap. Avea și de 
ce : lovise defectuos ba
lonul și acesta intrase în 
propria sa poartă. Și în 
felul acesta echipa adver
să a cîștigat I

Vă închipuiți cît de su
părat era Poussin, în pri
mul rînd pe el însuși. 
Dar, ce să vezi : de unde 
nu se știa, un pantofior 
de damă a apărut în 
zbor planat și s-a oprit 
în... capul lui Poussin. 
Enervat și mai tare, aces
ta a ridicat pantoful care 
căzuse la picioarele lui 
și l-a... aruncat în «ul 
ce curgea lingă stadion.

Lucrurile nu s-au oprit 
însă aici. A doua zi Pous
sin a trebuit să cumpere 

nf? pereche de pantofi noi- 
nouți soției sale, Odett-e, 
căci aceasta fusese specta- 
toarea care aruncase cu 
pantoful după el atunci 
cînd s-a produs autogo
lul.

meciuri 
ILTJL...

— Ce
— Să

NUȘA
NÂMÂIEȘTEANU

CINEMA
Fotbalist care se culcă 

devreme = „Există un 
asemenea flăcău"

Echipă pe locul 12 la 
sf'trșitul campionatului = 
„Un suris în plină vară"

Faultul în careu, pentru 
arbitrul nehotărît — „În
curcătura blestemată".

RADU POP

1
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Să 
im

Fotbaliștii de la C.F.R. 
Timișoara continuă să 
ocupe ultimul loc în- 
tr-una din seriile cate
goriei B.

Privea «tent 
Alaltăieri un 

vadă daci __  _____
urmă... ca echipa lor.

Poloiștii de la Dina
mo București au învins 
greu pe Rapid, deoarece 
n-au mai insistat cînd 
conduceau cu 4—1.

dl gării ceas 
călător, 
n-a rămas

Ca înotători, se pare 
F.i rut și-ar găsi pereche, 
Oacă-n apă sint în stare 
Să .. ee culce pe-o ureche !

V. D. POPA

EUROPENELE" DE BOX DE-A LUNGUL ANILOR
Fruntașii boxului amator 

din Europa se întîlnesc la 
Berlin — începînd de azi — 
pentru a-și disputa cele 10 
centuri de campioni ai con
tinentului nostru. Un scurt 
istoric al acestei populare 
competiții socotim că este 
interesant, acum. înaintea 
noii ediții a „europenelor4'.

Caoitala Suadiei, orașul 
Stockholm, a găzduit prima 
confruntare de acest gen. 
în 1S25. Dar primii cam
pioni continentali au fost 
declarați la... J.O. de la 
Paris (1924). Boxerii euro
peni, care au ocupat cele 
mai bune locuri în clasa
mentul turneului olimpic, 
au fost socotiți campioni ai 
Europei. Competiția a con
tinuat cu regularitate pînă 
la izbucnirea celui de-al 
doilea război mondial. La 
campionatele Europei dis
putate în 1937 la Milano, re
prezentanții României au 
obținut primele succese.

Astfel, Anton Oșca a ocu
pat locul doi. iar Marin 
Gașpar locul trei.

După război, campiona
tele au avut loc la Dublin 
(Irlanda) în 1947. Echipa 
'României a lipsit de 
această întrecere, 
schimb. începînd de 
„europenele44 disputate 
Varșovia (1953) reprezen
tanții țării noastre au fost 
nelipsiți de la această com
petiție. In 1955, la campio
natele disputate în Berli
nul occidental, pugiliștii ro
mâni au avut comportări 
meritorii, Mircea Dobrescu 
reușind să cucerească me 
dalie de argint, iar Nico- 
lae Linca — de bronz. Cea 
mai bogată... recoltă de 
medalii a fost realizata la 
Praga, în 1957 : Gh. Negrea 
a devenit campion al Eu
ropei la categoria semigrea 
iar Dobrescu și Mariuțan 
au cîștigat medalii de ar
gint. De la Lucerna, unde

ia 
In 
la 
la

s-au disputat campionatele 
europene din 1959. Negrea 
s-a întors acasă cu o me
dalie de argint, iar Mihalic 
cu una de bronz. Aceeași 
medalie a obținut Negrea 
și la „europenele11 de la 
Belgrad (1961), iar N. Puiu, 
C. Gheorghiu și V. Badea 
au cîștigat medalii de 
bronz, in sfîrșit, la ulti
mele campionate desfășu
rate în Palatul sporturilor 
din Moscova (1963), repre
zentanții noștri au reușit 
să cucerească o medalie 
de argint (Monea) și patru 
de bronz (prin Ciucă, Puiu, 
A. Olteanu și Badea).

Berlin. 1965 ? Să așteptăm 
gongul final...

R. CÂLARĂȘANU

Interviu in Grădina Botanică

Ce v-a plăcut
mai mult ?
Parașutistul — Ciuper

cile.
Vedeta — Părăluțele
Campionul —■ Laurul
Alpinistul — Traista 

Ciobanului
Scrimerul Cactusul

TITi GHEORGH1U-
Vaslui

CEL MAI VALOROS RECORD

Mărci poștale 
pentru „Campionatele europene de tir“
Cu prilejul celei de a 

10-a ediții a Campiona
telor europene de tir, 
care au loc în țara noas
tră, Direcția Generală 
P.T.T.R. a emis o serie 
specială de mărci poștale, 
ilustrînd diferitele între
ceri din această disciplină 
sportivă.

Astfel, conform legende
lor respective, valoarea de 
r " ;■ :

20 bani înfățișează tra
gerea cu „Arma calibru 
redus" ;
bani — 
ma în poziția culcat"; 
valoarea
„Pistol viteză" ; valoarea 
de 1 leu — „Pistol liber"; 
valoarea de 1,60 lei — 
„Talere", iar valoarea de 
2 lei înfățișează într-o 
compoziție toate aceste 5 
feluri de trageri.

In afară de această se
rie de mărci dantelate (cu 
un tiraj de 300 000 bu
căți), s-au emis și o se

valoarea de 40 
tragerea cu „Ar-

de 55 bani

rie de mărci nedantelate 
(tiraj 100 000 bucăți) cu 
aceleași desene, dar cu va
lori mărite, respectiv de 
40 și 55 bani, un leu, 
1,60, 3,25 și 5 lei.

record 
pînă

Despre ultimul 
mondial (cel puțin 
acum!) al tînărului arun
cător american RANDY 
MATSON — 21,51 m la 
greutate — ați luat desi
gur cunoștință în urmă cu 
câteva zile. Pentru astăzi 
ne-am propus să insistăm 
puțin asupra valorii deo
sebite a aoestei perfor
manțe. Ce ar putea însă 
exprima mai bine această 
valoare decît punctele ta
belei internaționale? Ei 
bine, cu 21,51 m Randy 
Matson a totalizat 1142 
p, după noua tabelă, 
mult mai mult decît ori 
care altul dintre record
manii lumii la atletism.

1142 puncte echivalează 
la alte probe cu rezultate 
de-a dreptul miraculoase: 
100 m — 9,8 (10,0), 200 
m — 19,6 (20,2), 400 m
— 43,5 (44,9), 800 m — 
1:40,8 (1:44,3), 1 500 m
— 3:27,0 (3:35,6), 5 000
m — 13:01,2 (13:33,6), 
10 000 m — 27:20,4
(28:15,6), 110 mg — 12,7 
(13,2), 400 mg — 47.1

(49,1), 3 000 m ohst. — 
8:07,4 (8:29,6), înălțime— 
2,34 (2,28), prăjină — 
5,39 (5,28), lungime — 
8,64 (8,34), triplu—17,78 
(17,03), disc — 66.38
(64,55), suliță — 94,89 
(91,72), ciocan — 77,23 
(70,67). Intre paranteze 
am notat actualele recor
duri mondiale.

La aceasta ce-am mai 
putea adăuga?... (r.«i/.).

Cititor, tu care poate bănuiești 
Că s-a rupt de fotbal, află că greșești;

Insă nici urmarea nu ai s-o ghi...

Vrînd să își mențină vechea lui mîndrie 
• El, deși nu joacă, știe ca să fie

Tot la înălțime : stă la

FLORIN IORDACHESCU

Dintre puștii care locuiau în bloc 
Și-ncingeau pe stradă zilnicul lor joc

Nu lipsea nici Nae, zis și Năpîrs...

încă de pe-atuncea el a dovedit
Un talent la fotbal mai deosebit

Și, în plus, un spirit foarte

Trec cinci ani și iată-l internațional, 
Uluind cu jocul lui fenomenal

Pe cehoslovacii Lala și

Dar ajuns vedetă, strălucind în grupă, 
De realitate-ncepe să se rupă

Și antrenamentul nu-l mai preo...

Nici cu antrenorul nu se mai împacă : 
Prea îl dădăcește ce și cum să facă.

Știe el să joace, lumii ca să-i

Iată-l cu cămașa descheiată, leoarcă, 
Intre toți copiii o zvirlugă-i parca, 

Și în scurtă vreme Nae se re...

La antrenamente rareori mai vine, 
Marile succese sînt tot mai puține

Și treptat se face Nae de ru...

„Ghinionul" fiindcă a-nceput să-l pască 
E prezent la meciuri, însă-n... trend

și bască, 
Dar amărăciunea tot nu și-o de...

Posta
IULIUS DALIDIS, 

BUCUREȘTI. — Boxerul 
Nicolae Gîju este origi
nar din Craiova. La 4 
octombrie va împlini 21 
de ani. A susținut pînă

acum aproape 80 de 
meciuri, suferind numai 
4 înfrîngeri. Un amă
nunt: la început a fost... 
fotbalist. Apoi s-a... orien
tat bine. în locul unui 
boxer lăudat am fi avut 
încă un fotbalist criticat !

ELENA MOLDOVEA- 
NU, BÂICOI. — „Sînt o 
înflăcărată susținătoare 
a echipei de fotbal Pro
gresul București și aș 
dori să-mi răspundeți 
dacă mai pot nutri vreo 
speranță în legătură cu

echipa mea favorită ?” în 
ceea ce mă privește, sînt 
gata să vă dau speranțe 
și dv. și fotbaliștilor de 
la Progresul. Numai că 
ei au nevoie de puncte, 
nu de ...speranțe. Să... 
sperăm că le vor cuceri I

CONSTANTIN BRE- 
ZEANU, NEGREȘTI și 
AUREL MIHAESCU, 
SLOBOZIA. — 1) Din
tre „filmele" trimise de 
dv. am ales : C.S.M.S. : 
„Plîngînd în ploaie" ; 
Minerul Baia Mare : 
„Brațul nedrept al... arbi
trului’ (cu referire la 
golul anulat de arbitrul 
Gr. Birsan). — 2) Cîte 
goluri a înscris Mozer de 
la începutul activității 
sale handbalistice ? L-am 
întrebat : nu știe. Alții, 
care au înscris mai puți
ne goluri, îți pot răspun
de imediat 1

CONSTANTIN DAN- 
C1U, COMUNA IER- 
NUT. — La turneul final 
al campionatului mondial 
de fotbal din 1966, din 
Anglia, vor lua parte, de 
drept, Anglia, ca țară 
organizatoare, și Brazilia 
ca deținătoare a „Cupei 
Jules Rimet” și cele 14

țări calificate în urma 
meciurilor preliminarii 
din grupe (prima clasată 
în fiecare grupă).

GH. OLTEANU, I- 
NEU. — I) înainte de a 
juca la Petrolul, Bujor 
Hălmăgeanu a activat la 
Steaua. Debutul în cate 
goria A și i-a făcut însă 
la Știința Timișoara. — 
2) Cele mai categorice 
victorii obținute în cam
pionat de Dinamo Bucu
rești ? 8—0 (1956) cu
Știința Cluj, 7—0 (1961) 
cu Farul, 7—1 (1962) cu 
Metalul Tîrgoviște, 6—0

(1959) cu Steagul roșu. 
6—0 (1961) cu Petrolul 
Ploiești etc. Ah, dar era 
să uit acel 10—1, de

miercuri, cu Steagul 
roșu 1

FLORIAN CR1STO- 
GEL, RIMNTCU SĂRAT. 
— „Fratele lui Dumitriu 
II de la Rapid, Dumitriu 
I, care joacă la Carpați 
Sinaia, n-ar putea fi adus 
la Ranid ? Este un jucă
tor destul de talentat și 
pot să spun că-i mai ro
bust ca Dumitriu II (N.R. 
Nu-i greu !) și s-ar urma 
exemplul clubului Dina
mo care i-a adus pe toți 
frații Nunweiller în echi
pă”. Am luat act de pro
punerea dv. Dar dacă vă 
preocupă acest lucru, de 
ce nu căutați o familie 
mai... numeroasă, ca să le 
faceți în necaz celor de 
la Dinamo ?

UN GRUP DE ELEVI, 
TOPRAISAR. lacob Ola- 
ru, fostul jucător al Fa 
rului (dacă nu-l revendi
că cumva și Dinamo Ba
cău și Rapid București) 
joacă acum la Metalul 
Floreasca, în campionatul 
orașului.

ION POȘTAȘU
ilustrații : NEAGU

RADULESCU
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Trimișii noștri speciali ne transmit din R. P. Română—R. D. Germans
4'< — SVila lupte greco-romane

POZNAN SITUAȚIE NESCHIMBATA
De la etapa de vineri, a 13-a, 

desfășurată pe ruta Kliuczbork— 
Poznan (218 km) am așteptat 
mult. Dar pe traseu, nu am văzut 
nici un semn care să indice mă
car că cicliștii noștri ar încerca 
vreo acțiune. Ei au stat „cumin
ți". în pluton, așteptînd sprintul 
final cînd, într-adevăr, Stoica și 
Moiceanu s-au „bătut" strașnic 
pentru a intra în primii 20, că
rora li se oferă premii la fiecare 
sfîrșit de etapă. Din această cau
ză Dumitrescu continuă să împar
tă locul trei cu Kudra, iar echipa 
noastră se situează tot pe locul 
șase, la o distantă infimă de 
Franța. Mai avem speranțe, fiind* 
că mai sînt încă două etape...

Și acum, un scurt film al etapei 
a 13-a. Startul s-a dat pe un timp 
însorit (cicliștii noștri nu mai au 
nici măcar scuza timpului nefavo
rabil). Pînă la primul sprint cu 
premii din orașul Kepno (km 44) 
nn înregistrăm nimic deosebit, 
plutonul rulînd monoton, cu 
km la oră. Ordinea trecerii 
acest sprint: Swertvaeger (Fran
ța). Juhasz (R.PU.), Schouten (O- 
landa). în curînd se produce pri
ma evadare. Maghiarul Pola-

38 
la

A

olandezul Schouten se 
sub privirile îngădui- 
plutonului care nu ma-

neszky șl 
desprind, 
toare ale 
nifesta nici un fel de îngrijorare, 
pentru că cei doi fugari se află 
la periferia clasamentului general 
individual. Sprintul cu premii din 
localitatea Ostrow Wielkopolski 
(km 90) este cîștigat de Pola- 
neszkv. urmat de colegul său de 
evadare și la 1:20 de pluton. Cei 
doi fugari își înzecesc eforturile 
și profită de acalmia permanentă 
din pluton, mărindu-și avansul la 
5 minute în dreptul km 145, punct 
de alimentație, în continuare 
însă fugarii au ajuns la capătul 
puterilor deoarece plutonul, fără 
să forțeze, micșorează continuu 
distanta. Astfel că la km 158 dis
tanta se reduce ta mai puțin de 
3 minute. în urmărirea fugarilor 
pornește francezul Benet și, sur
prinzător. cicliștii români nn ri
postează. Cei care se instalează 
la trenă sînt alergătorii din R.D. 
Germană, ajutați. în sfîrșit, pe 
ultima parte și de rutierii noștri. 
La km 173, cînd francezul Benet 
se afla din nou în pluton, fugarii 
mai au un avans de mai puțin de 
două minute. 1

IN „CURSA PĂCII99

u telefon), 
al R. P.

Peste lf km fugarii își încheie 
acțiunea. La km 198 este rîndul 
olandezului van Middelkoop 
se detașeze. Din nou plutonul 
acționează, astfel că ciclistul 
landez rulează de unul singur 
de km și cîștigă detașat

CLASAMENTUL: 1. 
delkoop 5 h 36:26, 2. Spriet (Bel
gia) la 39 de secunde, 3. Kegel 
(Polonia), 4- Smolik (R.S.C.), 5.
Zaaf (Algeria), 6. Stoica... 12, Moi
ceanu... 21. Ziegler... 40. Dumi
trescu.-. 43. Zanoni, același timp 
cu Spriet.

CLASAMENTELE GENERALE: in- 
dividual — 1. Lebedev (U.R.S.S.) 46 h 
04:05, 2. Dolezel (R.S.C.) la 1:52, 3—4. 
DUMITRESCU, Kudra (R.P.P.) ia 
2:31. 5. Saidhujin (U.R.S.S.) la 3:04, 
6. Peschel (R.D.G.) la 3:49... 19. Za
noni la 12:00... 25. ’
37. Stoica la 31:59. 
1 h 38:26._ ECHIPE 
25:22, 2.
13:46, 4. _____  __ ____ ,
28:49, 6. R.P. ROMÂNA 
mează Belgia, Ungaria, 
Iugoslavia, Olanda etc.

Sîmbătă se desfășoară
Poznan—Dorun (146 km) iar dumi
nică ultima etapă Dorun—Varșovia 
(225 km).

1.
R.P.P. la 11:53, 
R.S.C. la 24:53.

Să 
nu 
o-
20 

etapa, 
van Mid-

Ziegler la 19:33... 
56. Moiceanu la 

U.R.S.S. 140 h 
3. R.D.G. la 
5. Franța la 
la 30:09. Ur- 

Danemarca,

H. NAUM

g_?_F_LA ÎNAINTE DE START ÎN „EUROPENELE" 
FEMININE DE GIMNASTICĂ

In gimnastica feminină europea
nă începe sîmbătă, în sala Uni
versiadei din localitate, o 
competiție — campionatul euro
pean De fapt, întrecerea nu este 
complet inedită pentru că ea se 
a*lă la cea de a V-a ediție, des- 
fășurîndu-se pînă acum sub titula
tura de „Cupa Europei". Potrivit 
unei decizii recente a F.I.G. „Cupa 
Europei" a fost ridicată la rangul 
de campionat european, menit să 
contribuie într-o mai mare măsură 
ta progresul acestei ramuri spor
tive Deocamdată sistemul de dis
putare a rămas cel 
două gimnaste din fiecare

nouă

vechi (cite
(ară par-

ticipantă), dar în rîndul specialiș
tilor se aud de pe acum voci în 
sensul că „în viitor e necesar ca 
acest campionat european să de
vină mai reprezentativ, să angre
neze un număr mai mare de gim
naste din partea fiecărei țări". 
Oricum, la prima ediție a campio
natului 
prezența un număr 
gimnaste valoroase, 
majoritatea medaliatelor J. O. de 
la Tokio. Tocmai de aceea este 
foarte greu de anticipat o favo
rită a concursului.

Elena Ceampelea și Cristina 
Doboșan, debutante la o competi-

european și-a anunțat 
însemnat de 
printre care

ție de asemenea amploare, ne-au 
împărtășit dorința fermă de a con
cura bine și de a obține un re
zultat meritoriu. La tragerea lo 
sorți gimnastele , noastre au intrai 
în grupa a doua, alături de re
prezentantele Ungariei, Olandei, 
Italiei și Poloniei. Ordinea la a- 
parate: paralele, birnă, sol, sări
turi.

La Sofia sînt prezenți peste 30 
de ziariști, radio ; ' 
din Europa, precum și 
număr de turiști, 
noastră.

ji telereporteri 
, i un mare 

mulți din (ara

C. MACOVEI

beri.ih Astăzi, primul sunet de gong
'Seelen-Eleganta sală Werner 

binder din Berlin va cunoaște, în- 
cepînd de azi, 
ristică marilor 
internaționale : 
noua ediție a 
ropene de box. Interesul amatori
lor de box de aci este deosebit. 
Cu multe zile în urmă au fost 
vindute toate cele 7000 de bilete 
(capacitatea maximă a sălii), dar 
cererea depășește cu mult numă
rul locurilor. Cei mai buni pugi
list! ai continentului nostru -— >n 
total sînt prezenți 174 de boxeri, 
reprezentînd 24 de țări ■— își vor 
disputa șansele pentru a intra in 
posesia celor 10 titluri de cam
pioni. De remarcat că numai cinci 
dintre campionii Europei desem
nați acum doi ani la Moscova 
(sovieticii Grigoriev, Stepașkin, 
Tamuiis, Popencenko și polone-

animația caracte- 
întreceri sportive 
se dă startul în 
campionatelor eu-

zul Kulej) vor încerca din nou e- 
nioția marilor întreceri. Comisia 
de organizare a decis ca zilnic să 
se dispute două reuniuni (elimi
natoriile și semifinalele), urmînd 
ca finala să aibă loc în ziua de 
29 mai.

Pregătirile pentru deschiderea 
marii întreceri pugilistice ama
toare s-au încheiat aci mai de 
multă vreme. Ringul, instalat în 
centrul sălii, a fost verificat joi, 
cu prilejul unei reuniuni locale. 
Totodată, zilele acestea comisia 
internaționala de arbitraj a pro
cedat la 
da(i la 
cei care 
menul a 
Constantin Chiriac.

Antrenorii loturilor reprezenta
tive din U.R.S.S., Polonia, Unga
ria, Iugoslavia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană R. F. Germană și Bul-

examinarea unor candi- 
ecusonul AIBA. Printre 
au trecut

fost și arbitrul
cu succes exa-

român
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aceste campio-garia prezintă la 
nate echipe complete. Din opt bo
xeri sînt alcătuite echipele Româ
niei, Angliei și Finlandei; lîalia 
și Franța aliniază la start cîte 6 
boxeri, iar Olanda 5.

Antrenorul sovietic Ogurehko a 
inclus în formația tării sale două 
nume noi. Esle vorba de boxerul 
de categorie muscă, Larionov, 
care l-a înlocuit pe Bîstrov și de 
„greul" Izosimov. Din echipa Po
loniei lipsesc cunoscutii pugiliști 
Olech (înlocuit cu 
Pietrzykowski, care 
tînăruliui Dragan.

Vineri au sosit în 
Germane și boxerii 
cîteva ore de odihnă, antrenorii 
Ion Popa și Ion Chiriac au che
mat pe băieți la un scurt antre
nament de pregătire fizică.

SkrzvpcZek) și
locula codat

capitala 
români.

R. D.
După

M. TRANCĂ

LUKENWALDE, 21 (prin 
Lotul de lupte greco-romane 
Române a întîlnit lotul reprezentativ 
al R. D. Germane. Sportivii noștri au 
avut o bună comportare, cîștigînd în 
final cu 4'/2—3*/2.

Iată rezultatele înregistrate în 
ordinea categoriilor de greutate: 
Stoiciu b.p. Biterling; Baciu nul cu 
Puls,- S. Popescu nul cu Schneider;

Bularca p.p. Pohl (decizie eron 
un meci nul era echitabil); Cioi 
b.p. Vesper, Gh. Popovici p.p. Nț 
(în urma unui avertisment); Buș 
meci nul cu Klinge; Martinescu 
Jerschnek.

Duminică dimineața la Potsdam 
loc cea de a doua întîlnire a lui 
torilor români cu cei din R. D. ( 
mană.

Baschetbalistele de la Rapid 
au ciștigat turneul de la Wroclav

WROCLAW, 21 (prin telefon). — 
Turneul international feminin de 
baschet desfășurat în localitate cu 
ocazia sărbătoririi a 20 de ani de Ia 
înființarea clubului Sleza, s-a în
cheiat cu victoria echipei bucureș- 
tene Rapid. Aceasta a dispus de 
formația cehoslovacă Dinamo Hradec

partida decisivă, a învins pe SI 
Wroclaw cu 74—47 (42—21), ci 
rind primul loc în clasament și 
odată „Cupa de argint" oferită 
organizatori. Rapidistele r avut 
comportare frumoasă, realizînd joc 
spectaculoase și de bun nivel

tnaintea confruntării Clay — Liston 
au dreptul să transmită meciul pen 
televiziune numai pe „circuit inch

In acest timp, la tabăna sa de ant 
nament de Ia Chicoppe (Massachuset 
Clay convoacă pe ziariști șl le decis 
cu lipsa sa de modestie cunoscută : 
dștiga și revanșa. Liston locuiește î 
mult prin beciurile poliției, deoar 
provoacă numeroase scandaluri. El 1 
și fumează. Eu sînt un exemplu și, 
același timp, campionul de necontestat 
lumii...” La rîndul său Liston, cere-și . 
sediul pregătirilor la Dedham, lingă B 
ton, declară: „Sper că Clay nu se va i

â Kralove cu 65—
$

-31 (35—13) și. în nic, viu aplaudat de public.

I Trei ziie Ilină la revanșa Clay-IListoietapa a 14-a

La ora cind apar nceste rinduri, 
cuța arenă a gimnaziului din

în mi- 
_. ... __ - , locali
tatea Lewlstone (statul Maine), la 225 km 
de Boston, se pregătește ringul care va 
ti teatrul desfășurării unui campionat 
mondial neoficial al „greilor", în care 
negrul Cassius Clay acordă în 15 reprize 
revanșa fostului deținător al centurii, 
Sonny Liston.

De ce este neoficial campionatul ? Iată 
întrebarea la care trebuie să răspundem 
Imediat, pentru a lămuri pe cititorii 
noștri. Acuzat că a „vîndut” primul 
meci, în care a fost învins prin k.o. în 
rundul 7, Sonny Liston a fost exclus de

îfi manifestă exuberant bucuria. Ce
februarie 1964... Cortina cade peste prima ediție a meciului Cit 
Noul campion, Cassius Clay, 
la 25 mai ?...

'• ■ «

jag|S»O' ffl1

Liston.
fi însă 

pe lista celor mai buni boxeri de către 
WBA (World Boxing Association). In 
urma acestei „operații” a forului su
prem din boxul profesionist, nici Clay 
n-a fost recunoscut ca deținător al cen
turii fiind amestecat în această afacere. 
Cum însă în S.U.A. există mai multe 
federații de box pe diferite state ale 
țării, organizatorii de la „Interconti
nental Promotion Inc" au decis să pună 
4i în picioare acest meci, dornici de a 
face o „rețetă11 de zile mari.

Iniția) programat Ia Boston, meciul a 
trebuit pînă la urmă să fie transferat 
in localitatea Lewistone, deoarece de 
teama suspendării federația din primul 
oraș nu a mai acceptat rolul de gazdă, 
în felul acesta organizatorii au primit o 
lovitură grea. Bostonul oferea o arenă 
cu 14 000 de locuri în timp ce la Lewls
tone nu încap decît 4 500 de spectatori. 
Organizatorii au „contrat" însă imediat, 
stabilind biletele de intrare intre 25 și 
100 de dolari (fotoliul de ring). In plus 
pînă la ora aceasta, adică cu două zile

bolnăvi iar și nu mă va mai ocoii. 
voi face K.O.“. întrebat de ziariști, fos: 
campion mondial Rocky Marciano, ca 
a predat centura fără a cunoaște i 
frîngerea, a spus : „Clay este un’ bo 
tehnic. Dacă el se va deplasa și va c<. 
Ira, trebuie să eiștige”. iar alt ex-cal 
plen al lumii, Joe Louis crede că List 
poate cîștiga, dacă va avea o condi 
fizică corespunzătoare, ca să imprimeț 
trenă susținută.

de la Paris
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ATLETISM : Recent s-a desfășurat 

la Madrid un concurs international, 
cu prilejul căruia s-au înregistrat cî
teva rezultate remarcabile : 
Maniak 
(Franța) 
400 m.: 
800 m.:
m.: Jazy (Franța) 3:43,7,
Warden (Anglia) 52,6, înălțime:Czer- 
nik, (Pol.) 2,08 m, Thomas (S.U.A.) 
2,08 m, lungime: Boston (S.U.A.) 
8,28 m! prăjină: Hein (S.U.A.) 4,70 
m„ disc: Danek (Ceh.) 60,00 m, su
liță : Sidlo (Pol.) 80,00 m.

TENIS. Concursul international de 
ia Kiev a intrat în faza finală. In pro-

100 m.: 
(Pol.) 10,4, 200 m.: Piquemal 
20,5, — record francez —
Trousil (Cehoslovacia) 47,4, 

Esteban (Spania) 1:49,4, 1.500
400 mg :

ba de dublu fete, reprezentanta țării 
noastre. Aneta Kun. a avut o compor
tare foarte bună. Făcînd pereche cu 
sportiva maghiaiă Kaialina Broki, ea 
s-a calificat în semifinală învingînd 
cu 2—0 cuplul sovietic Olga Morozo
va— Ecaterina Kriucikova, iar apoi 
a dispus cu 6—4, 4—6, 7—5 de Rauza 
Islanova — Zaiga Isanova, urmînd să 
întîlnească în finală cuplul Tatiana 
Cialko — Marina Ciubîrina (U.RS.S.). 
In finala probei de dublu băieți se 
vor întîlni cuplurile Teimuraz Kakulia 
— Vladimir Korotkov și Boris. Buz- 
mankov —Naum Askanov (U.R.S.S.).

FOTBAL. Echipa Vorwârts Berlin 
(R.D. Germană) și-a continuat turneul 
in R.P. Bulgaria. Fotbaliștii germani 
au Întîlnit la Pleven formația locală

Spartak pe care au întrecut-o cu sco
rul de 2—0 (1—0).

VOLEI. Continuîndu-și turneul în 
Peru, echipa feminină a Japoniei a ju
cat la Chiclayo în compania unei se
lecționate. Meciul a durat 19 minute 
și s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(15-5, 15-0, 15-1) în favoarea oaspete- 
lor.

CICLISM. Turul ciclist al Italiei a 
continuat cu desfășurarea etapei a 6-a 
pe ruta Avellino — Potema (161 km). 
Victoria a fost decisă la sprintul fi
nal. A cîștigat Vittorio Ador ni, crono
metrat In 
de Ftanco 
Mugnaini. 
primul Ioc

4h 53:54,0. El a fost urmat 
Bitossi (Italia) și Marcelor 
Ador ni se află acum pe 
în clasamentul generai, cu

un avans de 2:33,0 asupra lui Luciano 
Cîo'bo.

• Anul acesta Turul Franței pentru 
amatori se va desfășura între 20 iu
nie și 3 iulie. Organizatorii au stabilit 
ca la competiție să participe 15 echi
pe. Printre formațiile înscrise se află 
cele ale Olandei, Italiei, Belgiei, Elve
ției, R.F. Germane, R.P. Române, R.P. 
Polone, Iugoslaviei, Spaniei, U.R.S.S. 
și altele.
• Pe velodromul din Sofia a În

ceput intllnirea internațională de ci
clism dintre echipele R.P. Bulgaria și 
R.P. Ungare. După prima zi gazdele 
conduc cu 5—4. In proba de urmărire 
individuală, Stoianov (R.P.B.) l-a În
vins pe Lang (R.P.U.) realizlnd timpul 
de 5:12,2.

PARIS 21. Vineri după-amiază, 
cadrul 16-imilor de 
neului internațional 
cezul Pierre Barthes 
Ion Țiriac cu 7—5,

finală ale tu 
de tenis, fra 
l-a învins ț

6—3, 6—2. T 
vineri, in optimile de finală, Fletch, 
(Australia) a dispus de Barei, 
(Franța) cu 4—6, 7—5, 8—6, 6—1, i, 
Btiding (R.F.G.) l-a eliminat pe au 
tralianul Mulligan cu 6—4, 2—6, 5— 
6—3, 6—4 I Roche (Australia) a dii 
pus de Mandarino (Brazilia) cu 3—
iar Mukerdja (India) de ~
(Spania) cu 3—1.

Iată cîteva rezultate de 
16-imile de finală: Lejus 
— Pilici (Iugoslavia) 3—1, 
(Fr.) — Kalogeropoulos
3—2 (ultimul a condus cu 
setul decisiv), Drysdale (Afr. s.) 
Konishi (Jap ) 3—1, Krishnan (/„

" ’ ’ “ Stolt
3—1

Cou d<

joi di 
(U.R.S-S

Darmo 
(Grecii 

4—1 î

— Gasiorek (Pol.) 3—0, 
(Austr.) — Richey (S.U.A.)
Arilla (Sp.) — Bowery (Austr.) 3—1 
Newcombe (Austr.) — Grinda (Fr 
3—1
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