
ȘEDINȚA
ELABORAREA

la Consiliul de Stat al 
Române, a avut loc șe- 

a Comisiei pentru elabo-

Vineri dimineața, 
publicii Populare 
nța de constituire 
rea noii Constituții. Din comisia aleasă de 
□rea Adunare Națională, în sesiunea din
□ rtie 1965, fac parte tovarășii : Augustin 
exa, Gheorghe Apostol, losif Bayerle, Ale- 
ndru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre Bo-

. ă, Demostene Botez, Avram Bunaciu, Ni- 
>lae Ceaușescu, Chivu Stoica, Dumitru Coliu, 
n Creangă, Constantin Daicoviciu, Vasile 
□ju, Alexandru Draghici. Constantin Dumi- 
□che, Petre Enache, Grigore Geamănu, 
izana Gîdea, Nicolae Hudițeanu, Traian 
nașcu, Martin Isac, Athanase Joja, 
□vacs Gyorgy, Ion Gheorghe Maurer, Manea 
ănescu, Ștefan Milcu, Alexandru Moghio-roș, 
e Murgulescu, Constantin Paraschivescu-

□ lăceanu. Constantin Pîrvulescu, Leonte 
putu, Gheorghe Roșu, Leontin Sălăjan, 
idovic Takacs, Ștefan Tripșa, Virgil Trofin, 
efan Voicu, Ștefan Voitec, Alexandru Voiti- 
□vici.
La propunerea tovarășului Ștefan Voitec, 
ședințele Marii Adunări Naționale, a fost 

Ies in unanimitate președinte al Comisiei 
ivarâșul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNTȚIVA!

al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Român.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reamintit că, încă în legislatura trecută, s-a 
ales o Comisie pentru elaborarea noii Con
stituții a Republicii Populare Române. Din 
însărcinarea Comisiei, un grup mare de ju
riști și alți specialiști au lucrat la întocmirea 
anteproiectului de Cpnstitutie.

După alegerea de către Marea Adunare 
Națională în actuala legislatură a noii Co
misii pentru continuarea lucrărilor de elabo
rare a Constituției, grupul de juriști a defi
nitivat anteproiectul. Dispunem în prezent de 
un proiect care poate fi supus spre dezbatere 
Comisiei alese 
nală.

Subliniind că 
victorii în țara 
Ceaușescu a propus ca pentru a consfinți si
tuația de fapt, proiectul de Constituție să 
prevadă ca statul nostru să poarte denumirea 
de Republica Socialistă România.

După dezbaterea și aprobarea proiectului de 
către Comisie, urmează ca el să fie dat publi
cității și să fie supus apoi sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Propunerile făcute au fost aprobate în una
nimitate.

de Marea Adunare Națio-

socialismul a repurtat mari 
noastră, tovarășul Nicolae

ii întîmpinarea Congresului partidului
La „Carbochim" - Cluj

Sportivii, fruntași
în producție

iunie, 
poarta 
ce se 

hectare, 
privirea

Dimineață însorită de 
E ..ora 9, cînd intru pe 

d uzine Carbochim, 
i.^inde pe ’vreo 10 
Jupă cîțiva pași, 
ni-e atrasă de mai multe pa

nouri viu colorate, cu grafice 
i procentaje ale creșterii pro

ducției. Pe unul din ele, 
•roaspăt scris cu litere mari 
i cursive am citit: ÎN CINS
TEA CELUI DE-AL IV-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI 
or fi depășite :

— valoarea producției 
jale cu 700 000 lei.

— valoarea producției 
ă cu 900 000 lei. 
ie vor realiza :

— economii peste 
paloare de 125 000 
— bSitficii peste 

valoare de 350 000
în dreptul fiecărui angaja- 

nent figurează cifre care ara- 
fâ" -it s-a îndeplinit pînă în 

ezent: valoarea producției 
țlobale — 515 000 lei : valoa- 
ea producției marfă — 
>68 000 lei etc.

Intrînd în biroul tovarășu
lui ing. Gh. Mureșan, membru 
în consiliul asociației sportive 
Carbochim, i-am cerut să-mi 
spună numele cîtorva din eroii 
acestei „bătălii" pentru obți
nerea de succese în producție.

— Nu sînt eroi izolați, îmi 
răspunde tov. Mureșan, ci o 
familie numeroasă, cu mulțj 
sportivi in sînul ei.

N-am mai stat pe gînduri 
și am pornit, împreună cu 
tehnicianul asociației, prin 
secțiile uzinei, să-i cunosc pe 
tinerii aceștia care impun 
șinilor să dea, din zi în zi 
multe produse.

Primul popas : secția 
pietre de polizor. Drept 
puns la întrebarea: „care

glo-

mar

plan 
lei.
plan 

lei.

in

m

ma
ma!

de 
răs- 
sînt 

sportivii fruntași în producție?" 
tov. A’ex. Oros, președintele 
comitetului sindical din secție 
a scos din dulap o listă cu 
participanții la actuala ediție 
a Spartachiadei de vară.

— Notați : jucătoarea de 
tenis de masă Viorica lenea, 
fotbaliștii Ion Mureșan, Alex. 
‘ >...

Transcriu nume, foarte mul
te nume. La nn moment dat 
însoțitorul meu mă întrerupe 
glumind :

■— Mai rezervați-vă spațiu și 
pentru celelalte secții.

...în cîteva minute ne aflăm 
la secția de electrozi. După 
ce Stan Feleșan. locțiitorul 
secretarului U.T.M., ne-a re- 
romandat pe atletul Ion To- 
tlea, pe voleibalista Ana Și-
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Conferința consiliului orășenesc UCFS București

Pentru performante la nivel mondial!

raev, pe trăgătorul de tir 
Laurian Rocneanu, pe fotba
liștii Petru Stoica, FI. Mure- 
șan și pe aiți sportivi, ne-am 
oprit la biroul ing. Carol 
Soos, șeful secției electrozi.

— La noi, 
trebuie 
muncă 
anului ca să poți fi declarat 
fruntaș ------ ~ c;—4S”"
P. Stoica, FI. Mureșan, I. To- 
dea și alții sînt de mult frun
tași în producție.

Ne-am mai notat că secția 
electrozi deține drapelul de 
evidențiată în întrecerea so
cialistă pe primul trimestru al 
anului 1965.

Am ajuns Ia atelierul de în
treținere. De unde îi cunosc 
eu pe cei doi tineri aplecați 
deasupra strungurilor ?

— Spuneți-mi, sînt Tiberiu 
Szentkiraly și Virgil Marta 
din echipa de volei a C.S.M. 
Cluj, care a participat anul 

acesta în seria a doua a cam
pionatului categoriei A ?

— Da. Ei sînt, îmi răspun
de prompt călăuza.

Aflu de la ing. Gh. Mure
șan că Virgil Marta s-a anga
jat să termine reparația unei 
piese de 120 tone cu două zile 
mai devreme decît termenul 
prevăzut, că Tiberiu Szent
kiraly va da în plus 7 mese 
pentru strungurile plane.

Tot la secția întreținere am 
mai întîlnit cunoștințe vechi: 
metrologii N. Pop, Â. Vlădău 
și A. Onodi, jucători în echi
pa de fotbal a uzinei, care ac
tivează în campionatul orășe
nesc. Cei trei fotbaliști și co
legii lor de muncă au pus în 
funcțiune înainte de termen 
două cuptoare electrice.

Am mai vizitat secția 
electrocorindon și pe cea 

Peste

cifrele, acum cînd am cunos
cut pe cîțiva din harnicii 
muncitori ai uzinei Carbochim 
am convingerea fermă că ele 
vor fi îndeplinite și depășite.

1, ne-a spus gazda, 
să fii evidențiat în 
10 luni din cursul

în muncă. Sportivii

de 
de 
tot 
to

carbură de siliciu, 
sportivii lucrau alături de 
varășii de muncă din secțiile 
respective cu toată priceperea 
și pasiunea.

La plecare m-am oprit diu 
nou în fața panoului cu an
gajamentele luate în întîmpi
narea celui de al IV-lea Con
gres al partidului. Recitind

TRAIAN IOANIȚESCU

Azi și mîine, la Constanța, 
două interesante meciuri amicale de gimnastică

De curînd a avut loc. Ia Casa de cultură a studenților 
.Grigore Preoteasa", conferința consiliului orășenesc UCFS 
București.

In salutul adus conferinței, tovarășul ION SAVU, secretar 
al Comitetului orășenesc P.M.R., a subliniat succesele înre
gistrate de sportivii bucureșteni, urîndu-le noi și noi reali
zări. Evidențiind rezultatele din activitatea sporiivă din Bucu
rești, Comitetul orășenesc de partid — a spus tovarășul Ion 
Savu — consideră totuși că acestea nu sînt pe măsura posi
bilităților existente, a cerințelor și exigențelor tot mai mari 
a sarcinilor care revin consiliului orășenesc UCFS, ciuburilcr 
și asociațiilor sportive.

Organizațiile sportive bucureștene dispun de un activ larg 
de specialiști, cadre cu înaltă calificare, antrenori, profesori 
care, punind in valoare cunoștințele și experiența lor, pot și 
trebuie să aducă o contribuție mai mare 
lui pregătirii sportivilor, la afirmarea mai 
lui din Capitală.

Consiliul orășenesc UCFS, cluburile și 
bucureștene trebuie să ia măsuri pentru 
tehnic al sportului de performanță. îndeplinirea acestor sarcini 
tot mai complexe cere din partea consiliului orășenesc UCFS, 
cluburilor șl asociațiilor sportive, tuturor activiștilor și spor
tivilor din București să-și perfecționeze stilul și metodele de 
muncă, să acorde sprijin și îndrumare pentru sportul de per
formanță. Comitetul orășenesc de partid, a încheiat tovarășul 
Ion Savu, își exprimă convingerea că organizațiile sportive 
din Capitală, cadrele de specialiști, profesorii, antrenorii, acti
viștii, sportivii vor depune toate eforturile pentru îmbunătă

țirea continuă a activității spor
tive, pentru ridicarea la un 
nivel superior a sportului de 
masă și de performanță din 
orașul București.

la ridicarea nivelu- 
puternică a sportu-

asociațiile sportive 
ridicarea nivelului

consiliului orășenesc UCFS, a a- 
nalizat pe larg activitatea desfă
șurată de organele și organiza
țiile sportive din Capitală pentru 
traducerea în viată a sarcinilor 
trasate de partid mișcării spor
tive.

Acum, sublinia darea de seamă 
— organizațiile sportive din Ca
pitală, sub conducerea permanen
tă a Comitetului orășenesc ' de 
partid și în strînsă colaborare cu 
organizațiile sindicale și U.T.M., 
cu sfaturile populare și cu alte 
organizații obștești șl de stat, au 
obținut succese de seamă in dez
voltarea activității sportive de 
mase și de performanță.

Atit darea de seamă, cit și par- 
ticipanții la discuții s-au ocupat 
pe larg, printre altele, de cele 
mai importante aspecte privind 
activitatea sportivă de performan
ță din Capitală. In acest sens s-a 
menționat că în centrul preocu
părilor a stat soluționarea unor 
probleme importante, cum ar fi: 
dezvoltarea sporturilcr olimpice 
șl îndeosebi a atletismului, gim
nasticii, borului, luptelor, spor
turilor nautice, scrimei, ciclis
mului șl tirului, ridicarea valorii 
performanțelor sportive la nive
lul celor internaționale, îmbună
tățirea calitativă a procesului in. 
structiv-educativ. documentarea 
permanentă a cadrelor tehnice cu 
ultimele noutăți metodice, asigu
rarea condițiilor materiale cores
punzătoare acestei activități.

Intraadevăr, sportivii din Capi
tală au realizat, anul trecut, și

.a

ROMÂNIA’ "0R*EGIA (bărtati)
După cum s-a 

mai anunțat, astăzi 
și mîine are loc la 
Constanța întîlnirea 
internațională de 
gimnastică între e- 
chipele României și 
Norvegiei la băieți, 
României și Olan
dei la fete. Ambele 
concursuri sînt re
vanșe ale întreceri
lor amicale bilate
rale desfășurate a- 
nul trecut la ~ 
șl, respectiv, 
Leiden. Aceste 
tîlniri au fost 
tigate de sportivii 
români, la băieți cu 
280—276 puncte, 
la fete cu 190,65 
184,30 p. După 
zultatele bune 
ținute în deplasare, 
s-ar părea că acasă 
nu vom avea pro
bleme. Și ------ *
revanșa de 
stanța se 
destul de

In echipa 
giei va concura 
gimnastul nr. 1 
oaspeților, 
Storhaug, clasat pe 
locul V, la indivi
dual compus, la 
campionatele euro
pene din mai 1965. 
Din echipa noastră 
masculină lipsesc 
trei componenți de 
bază de anul trecut 
(F. Orendi, A. ca- 
dar, P. Miclăuș). 
Formația actuală, 
din care iac parte, 
Gh. Staneiu, Al. Silaghi, Gh. Con- 
dovici, Gh. Tohăneanu are, deci, 
în față u», concurs destul de greu.

La fete vom alinia o formație 
tînără — media de vîrstâ 15 — 16 
ani (la Leiden am concurat cu 
echipa olimpică). Dintre compo
nentele ei enumerăm pe Elena

totuși; 
la Con- 
anunță 

dificilă. 
Norve- 

și 
al 

Age

ELENA CEAMPELEA
printre alții, Ceampelea, Rozalia Baizat, Liana 

Duicu, Irina sărăcuț. Probabil 
că șl in întrecerea feminină for
țele ver fi sensibil egale. Noi 
credem însă că echipele noastre 
vor avea o comportare bună și 
vor depune toate eforturile să 
reediteze victoriile de anul trecut.

Darea de seamă, prezentată de 
tov. Petre capră, președintele (Continuare în pag. a 2-a)

Cicliștii noștri 
debutează in „Tour de l’Avenir"
Scurtă discuție cu antrenorul N. Voicu

Duminică la Koln (R. F. Ger
mană) se va da startul în cea de 
a V-a ediție a „Turului Franței" 
pentru amatori. Competiția mă
soară aproximativ 2 200 km, îm- 
părțiți în 13 etape. Din R. F. 
Germană cicliștii vor străbate, a- 
poi, traseul care trece prin Bel
gia și Franța (unde vor avea și 
o zi de odihnă la Concarneau), 
tncheindu-și întrecerea la Barce
lona (Spania). Echipa țării noas
tre, care își face anul acesta de
butul în „Tour de F Avenir", a 
plecat vineri dimineață spre 
Koln. Pentru a aduce cititorilor 
unele lămuriri ,i-am solicitat, îna
inte de plecare, antrenorului Ni
colae Voicu un. scurt interviu-

— Cum apreciați prima 
participare a echipei noastre 
la „Tour de 1’ Avenir" ?

■— Este vorba de o participare 
experimentală. Pornim cu o for
mație de tineret (Gh. Moldo- 
veanu, Gh. Bădără, Gh. Suciu, 
Em. Rusu, C. Ciocan și N. Ciu
mele) la care se adaugă doi aler
gători experimentați (C. Dumi
trescu și L. Zanoni) cărora le re
vine rolul de a coordona și în
druma activitatea tinerilor. Par
ticiparea noastră la a V-a ediție

a „Turului Franței" pentru ama
tori este urmarea invitației pe 
care ne-au făcut-o organizatorii. 
Ea se înscrie pe linia bunelor 
relații sportive existente între 
țara noastră și Franța și exprimă 
tendința generală a sportului nos
tru de a lărgi cit mai mult aria 
contactelor internaționale.

— De ce numiți dv. ex
perimentală prima noastră 
participare la această mara 
competiție a sportului cu 
pedale ?

— Din mai multe motive. Ast
fel, traseul competiției ne este 
total necunoscut. Firește, știți că 
acesta' nu este un lucru neglija
bil. Sovieticii, care acum cîțiva 
ani au concurat în „Tour de 
T Avenir" după ce cîștigaseră 
„Cursa Păcii", au fost obligați — 
cu toată forța și talentul de care 
dispune echipa lor — să se mul
țumească cu un loc modest, în 
afara primelor 6. Și aceasta cu 
toate că avuseseră cu un ar, îna
inte un observator în „Turul

Interviu consemnat de
HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

în turneul de volei de la Leipzig

Gata pentru decolare... f
Ca în fiecare an, sportivii rji 

aviatori din patria noastră 
cinstesc „Ziua aviației Repu- jî 
blicii Populare Române", par- 5- 
ticipînd cu entuziasm la nu- 
meroase concursuri organiza- 
te cu acest prilej. 0

Turtind cu dragoste și 
demnitate culorile patriei pe 
aripile aeronavelor, maeștrii Js 
sportului aviatic își perfec- Js 
ționează, zi de zi, măies- 
tria sportivă, pentru a re- Ș 
prezenta cu cinste țara în 
competițiile aviatice interna- 
furnale. $

3-1
LEIPZIG (prin telefon). Joi a început un turneu de volei or

ganizat cu prilejul aniversării a 300 de ani de la întemeierea 
orașului Leipzig. La acest turneu participă echipele reprezenta
tive ale R.D. Germane, Poloniei, Ungariei, precum și o selec
ționată divizionarâ română. Voleibaliștii noștri au susținut pri
mul meci în compania echipei Poloniei și au cîștigat cu 3—1 
(15—10, 15—8, 16—14, 10—15; conform regulamentului competiției, 
se joacă 4.>seturi).

Antrenorul Puiu Mihăilescu a folosit următoarea formație : 
Derzei, Cronici, Tîrlici, Poroșnicu. Ganciu. Schreiber. A mai 
jucat Stoian. Din selecționata noastră divizionarâ s-eu eviden
țiat în mod deosebit Derzei, Tîrlici, poroșnicu și Schreiber. 
Echipa Poloniei : Sivek, Sirsulski, Rutkowski, Rusek, Toma- 
sewski, Suhanek. în cealaltă partidă, R.D.G. — Ungaria 3—1 
(9, — 13, 10. 7).



Solicitările mari la antrenament = 
cheia performanțelor inalte!

Recent s-a desfășurat la Berlin 
consfătuirea internațională a antrenori
lor și medicilor specialiști în proble
mele alergărilor de semifond și fond. 
La lucrări au luat parte specialiști 
din 8 țări. România â fost reprezen
tată de antrenorii Gh. Rugină, M. Tin- 
torescu, dr. Ion Wiesenmayer și sem
natarul acestor rînduri.

în cadrul acestei consfătuiri au fost 
prezentate 5 referate metodice, 4 re
ferate medicale și s-au purtat discuții 
despre unele probleme privind pregă
tirea alergătorilor de semifond și fond, 
concretizîndu-se următoarele idei de 
bază :

• Rezistența specială — cinci și cu 
ce metode și mijloace de antrenament 
poate fi dezvoltată în decursul unui 
an de pregătire. — S-a stabilit ca 
aceasta să se facă după perioada pre
gătitoare, în a doua jumătate a anu
lui, menținîndu-se doar un volum mic 
de lucru pentru rezistența generală. 
Această planificare este folosită cu 
rezultate foarte bune de alergătorii 
australieni și neo-zeelandezi.

• Trecerea de la antrenamentul cu 
accent pe rezistența generală la cel în 
care accentul cade pe pregătirea spe
cială. — Această trecere se face în mod 
treptat, din a doua jumătate a peri
oadei pregătitoare. Cu cît rezistența 
generală este mai ridicată, cu atît 
cea specială va fi realizată mai ușor.

• Rolul rezistenței generale în an
trenamentul alergătorilor, în perioada 
competițională. — In perioada cornpe- 
tițională rolul său este mai redus. 
Uneori are însă și un volum mai ridi
cat, atunci cînd, după o perioadă 
încărcată de concursuri, joacă rolul de 
odihnă activă. In același timp ea asi
gură dezvoltarea, pe mai departe, a 
rezistenței speciale.

• Raportul dintre solicitare și refa
cere. — Cocluziile la care s-a ajuns 
arată că mărirea volumului și a inten
sității trebuie să se facă în mod pro
gresiv de la un an la altul, asigu- 
rîndu-se alternanța de efort în cadrul 
microciclurilor din cadrul planului 
anual. Varietatea de mijloace și vo
lumul solicitării determină intensita
tea lucrului de la o etapă la alta.

• Modificările calitative interve
nite în antrenamentul alergătorilor în 
cursul sezonului 1964. — Concluzia 
unanimă, pe baza planurilor prezen
tate, a antrenamentelor celor mai buni 
semifondiști și fondiști din lume, este 
aceea a necesității creșterii solicitării 
totale, ca volum și intensitate a lucru
lui.

Toate acestea trebuie făcute sub 
semnul unei strînse colaborări între 
antrenor și medic. Altfel, dozarea și 
individualizarea antrenamentului nici 
nu poate fi realizat în mod practic, cu 
rezultatele scontate.

în momentul de față antrenorii din 
întreaga lume folosesc în mod obiș
nuit metoda solicitării de durată și pe 
cea a alergării cu intervale. Congresul 
mondial al antrenorilor (Duisburg — 
1964) a lămurit în parte asupra avan
tajelor și dezavantajelor celor două 
metode.

Utilizarea alergării cu intervale 
'duce la o adaptare cardiovasculară 
rapidă și intensivă, care este însă la
bilă și de scurtă durată. în cealaltă 
metodă fenomenele de adaptare au 
loc mai încet. In schimb, ele sînt mai

Vești de la corespondențif
La Odorhei a avut loc recent un 

reușit concurs de gimnastică, la care 
au participat peste 1 300 de elevi din 
școlile generale din oraș. Pe lingă 
numeroasele exerciții de gimnastică, 
elevii au înscris pe gazonul stadio
nului, în aplauzele celor prezenți, ini
țialele : „P.M.R. IV“ După concurs a 
avut loc o mare serbare sportivă de 
gimnastică.

B. și I. Bartha

Asociația sportivă Progresul din 
Tg. Neamț a început activitatea din 
acest an cu o serie de succese remar
cabile care depășesc numai după 5 
luni succesele realizate în tot cursul 
anului trecut. De pildă cotizația UCFS 
a fost achitată de cei 450 de membri 
într-un procent ce depășește pe acela 
realizat în întregul an 1964. D. Crean
gă (U.R.C.C.), Varvara Feștilă (Coope
rativa «Vasile Roaită") și Veronica 
Ganea s-au evidențiat în mod deose
bit pentru munca lor în strîngerea 
cotizațiilor.

N. Karnaziu
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ales în perioada pregătitoare, 
se face transformarea vitezei de 
în rezistență snecifică.
ceea ce-i privește pe alergătorii

cuprinzătoare și mai constante și, în 
plus, stimulează economia mișcărilor 
și-1 pregătește din punct de vedere 
psihic pe atlet pentru concurs. în orice 
caz, un fapt cert : rezistența generală 
poate fi dusă la un nivel înalt prin 
ambele metode, căci ele nu se exclud 
ci, dimpotrivă, se completează.

Cei mai buni alergători din lume 
aplică astăzi ambele metode. Cînd 
este vorba de dezvoltarea rezistenței 
generale, este evident, metoda aler
gării de durată este cea preferată. 
Rezultatele cercetărilor antrenorului 
neo-zeelandez Lydiard ne arată că o 
activitate optimală a organismului 
unui alergător nu este posibilă decît 
atunci cînd capacitatea de lucru a sis
temului cardiovascular este serios 
lărgită, iar aparatul muscular-liga- 
mentar este pregătit pentru solicitările 
cele mai înalte.

Un semifondist se deosebește astăzi 
de un fondist nu numai prin viteza, 
de bază, mai bună de la 100 m la 
400 m ci și printr-o rezistență mai 
mare în regim de viteză. Altfel, an
trenamentul unui semifondist trebuie 
să se apropie de cel al fondistului, 
mai 
cînd 
bază

în
noștri de la aceste specialități, tre
buie să arătăm că rezultatele lor sînt 
numai în parte mulțumitoare, datorită 
următoarelor cauze : 1. Antrenorii
n-au dezvoltat, în mod consecvent sis
temul de ^pregătire, pe baza celei mai 
avansate metodici de antrenament. De 
aceea ei nici nu au rupt total cu 
concepțiile vechi, depășite ; 2. Au fost 
preluate în mod necritic unele compo
nente ale sistemelor de antrenament 
ale unor specialiști străini. Introduce
rea lor în sistemul nostru de pregătire 
s-a făcut fără o analiză serioasă, la 
nivelul colegiului central de antrenori ; 
3. Există încă concepția că metoda 
solicitărilor mari nu este cea mai 
potrivită. Dimpotrivă trebuie solicitări 
mari în antrenamentul de bază și cel 
pregătitor. 4. Selecția și stimularea 
tineretului, a juniorilor pentru o pre
gătire judicioasă. 5. Se lucrează prea 
puțin pentru dezvoltarea sprintului fi
nal.

Numai muncind cu toată hotărîrea 
și aplicînd în mod creator metodele de 
pregătire cele mai avansate putem 
spera că, în scurtă vreme, nivelul per
formanțelor alergătorilor noștri va 
putea atinge o valoare internațională. 
Altfel, cu jumătăți de măsură nu 
va putea realiza mare lucru.

se

prof. VICTOR FIREA
secretar general al F.R.A.

PENTRU PERFORMANȚE LA NIVEL MONDIAL!
(Urmare din pag. 1)

1965 o serie de rezultate bune, cum 
fi obținerea a 11 medalii la Jocurile

in
nr _____,__ _____ __ _ ___
Olimpice de la Tokio, cucerirea „Cupei 
campionilor europeni la rugbi” (Grivi- 
ța Roșie), tenis de masă (Voința), hand
bal fete (Rapid) și handbal băieți (Di
namo). Mihaela Peneș și Gheorghe Cos- 
tache sînt campioni europeni la juniori 
la suliță și ciocan. De asemenea, merită 
a fi subliniate cele 175 recorduri repu. 
blicane și câștigarea a 438 de titluri de 
campioni ai, țării.

Cu toate acestea, din dezbaterile con
ferinței a reieșit că față de posibilitățile 
existente, de evoluția performanțelor pe 
plan mondial, rezultatele sportivilor 
fruntași bucureșteni sînt departe de a 
satisface. Deși în Capitală sint 180 000 de 
elevi, 43.000 de studenți, cluburi puter
nice (Dinamo, Steaua, Rapid, Progresul, 
Metalul, știința, C.S.S.), baze sportive 
complexe (23 August. Republicii, Dina
mo, Tineretului, Giulești, Progresul), 
numeroase cadre de specialitate cu ca
lificare superioară, totuși activitatea de 
performanță la o serie de ramuri spor
tive bate pasul pe loc. De pildă, la gim
nastică, natație, haltere, lupte libere, 
canotaj, tir, baschet, fotbal, volei, ma
joritatea probelor din atletism, perfor
manțele sînt cu mult rămase în urmă 
față de ritmul în care se dezvoltă spor, 
tul pe plan internațional și, uneori, chiar 
pe plan republican. Bunăoară, la atle
tism se duce o slabă muncă de instruire 
în cluburi șl asociații, nu s-a format 
încă o bază largă în rîndul tineretului, 
lucru ce se oglindește în numărul redus 
de secții (45, dintre care doar 10 de 
performanță). Această situație se dato- 
rește activității neoorespunzătoare a 
sportivilor și antrenorilor din secțiile 
cluburilor Rapid, Știința, Progresul, 
Steaua șl Dinamo. Nesatisfăcătoare sînt 
șl rezultatele obținute de gimnaștll bucu
reșteni, deși în capitală există secții pu
ternice cum sînt cele de la Dinamo, 
Steaua șl știința. La lupte libere și hal
tere sportivii clubului Steaua dețin, în- 
tr-adevăr, supremația în Capitală. Dar 
ce valoare internațională au performan
țele lor, care sînt eu mult sub nivelul 
celor internaționale T La haltere, de 
pildă, în anul olimpic 1964 s-a înregis
trat pe plan mondial, la categoria «0 kg, 
un salt valoric cifrat la 22,5 kg la locul 
I și la 47,5 kg la locul VI, în timp ce 
sportivul nostru: Fiți Balaș nu a reali
zat decît un plus de 5 kg 1 Acest exem
plu dovedește necunoașterea evoluției 
unor performanțe pe plan mondial, folo
sirea unor mekoiie învechite și depășite
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Stațiunea climaterica Lacul Roșu 
a devenit, o dată cu noua rețea de 
marcaje, un important punct de 
plecare pe traseele turistice din 
masivul Hăghimaș.

Cincisprezece drumuri marcate 
pornesc din stațiune în diferite 
direcții, conducin'! drumeții prin 
locuri ușor accesibile, unde pei
sajul foarte variat și sălbatec le 
stirnește admirația.

O ascensiune ușoară, care poate 
fi făcută în perioada concediului 
de odihnă, este și aceea a vîrfului 
Ucigașului — 1385 m altitudine.
Diferență de nivel mică (400 m) 
ce trebuie urcată și panta ușor 
înclinată, întrunesc condițiile ce
rute pentru o plimbare între masa 
de dimineață și cea de prînz.

Ascensiunea începe din centrul 
stațiunii. Are marcajul inițial 
bandă galbenă și ne conduce pe 
vechiul drum al Surducului pînă 
în Șaua Varașcăului (cca 600 m 
distanță de centrul stațiunii). Din 
acest punct, unde întîlnim, venind 
din stingă, un marcaj cu triunghi 
roșu, ne înapoiem pe drumul nos
tru 20—25 m pînă în dreptul unui 
bloc de calcar, de unde, urcăm 
către stingă prin rariști, după ce 
mai lntîi am depășit un gard. Că
lăuziți de făgașul unui drum de 
munte, înaintăm prin aceste locuri 
și după 100 m identificăm pe mo
lizi vechiul marcaj cu triunghi 
roșu care ne conduce în poiana din 
Dosul Ghilcoșului, pășune întinsă 
ce se revarsă pe ambele versante 
ale muntelui. De aci marcajele, 
așezate pe stînci, ne vor conduce 
jumătate către dreapta, ureînd că
tre Vf. Ucigașului (semnele ur
mează marginea de jos a poienii). 
Partea finală a drumului se desfă
șoară pe linia de creastă către 
dreapta și se sfîrșește pe Vf. Uci
gașului. Deși creasta este ușor 
accidentată, recomandăm să se facă 
acest efort pentru a se admira 
peisajul înconjurător, care se 
succede In zeci de planuri pînă 
la mari depărtări.

De pe Vf. Ucigașului apare, ca 
din nici un alt loc, nenumăratele 
frumuseți turistice și alpine, gru
pate în jurul stațiunii Lacul Roșu 
Jos, în vale, stațiunea cu vilele 
ascunse prin desișul arborilor, la

în me- 
majori- 
tehnice 
cluburi 
perfor. 
și fete.

de antrenament, ca și slaba muncă edu
cativă desfășurată cu Fiți Balaș, element 
lndisciplinat și îngîmfat.

Natația bucureșteană se zbate în- 
tr-o totală mediocritate, cei 30 de antre
nori salariați orientîndu-se de prea mul
tă vreme, chipurile, spre munca de per
spectivă cu copiii șl juniorii. Acesta este 
un paravan pentru justificarea atitudi
nii lipsite de răspundere și uneori și de 
competență a antrenorilor. Cum s-ar 
putea justifica altfel teptul că la „Cursa 
speranțelor" de anul trecut secțiile clu
burilor Dinamo, Steaua, Rapid au fost 
întrecute de S.S.E. Reșița, unde lucrea
ză un singur antrenor ? Aspecte ase
mănătoare sînt de semnalat și la sec
țiile de sărituri in apă ale cluburilor 
Progresul, Rapid și C.S.S.

Explicația acestor stări de lucruri con
stă în slaba muncă de selecție, — 
todele învechite de muncă ale 
tății antrenorilor și sectoarelor 
de la consiliul orășenesc UCFS, 
șl asociații. Sînt încă secții de 
manță (Olimpia — volei băieți . 
Voința — volei fete. Progresul — fotbal 
și volei fete, Știința — polo, Țesătoriile 
reunite — baschet fete, Rapid — sări
turi în apă) unde activează multe ele
mente lipsite de perspectivă, cu care se 
irosește timp, energie și materiale. Ur
mare a fost că în unele cazuri echipele 
respective au retrogradat, sau s-au cla
sat pe locuri codașe. N-ar fi mai firesc 
să se pună accent pe munca de instrui
re cu copiii și juniorii ?

■ir
Din discuțiile participanților a reeșit 

că activitatea sportivă din Capitală poa
te fi substanțial îmbunătățită, pentru a- 
ceesta este însă nevoie de o muncă me
todică, perseverentă, dusă cu tot sim
țul de răspundere, o folosire mal judi
cioasă a mijloacelor existente. Este ne
cesar, totodată, ca antrenorii, tehnicienii, 
profesorii de educație fizică să-și aducă 
o contribuție mai eficientă la ridicarea 
nivelului performanțelor sportivilor 
bucureștenl.

In încheierea lucrărilor a luat cuvîn
tul tovarășul AUREL DUMA, președin
tele Consiliului General al UCFS, care 
a subliniat realizările obținute de orga
nizațiile sportive din Capitală, atit în 
direcția îmbunătățirii activității sporti
ve de masă, cît și pe linia ridicării con
tinue a nivelului performanțelor. Sem
nificativ în acest sens este faptul că a- 
sociațiile șl cluburile sportive din ora. 
șui București au adus o contribuție deo
sebită în realizarea multora din suc
cesele înscrise în bilanțul mișcării noas
tre sportive.

N-a fost ușor drumul spre Vîrful Ucigașului dar, odată ajunși aci, 
panorama ce se desfășoară în fața ochilor uimiți de frumusețe răs

plătește cu prisosință toate eforturile.

cui cu apele împunse de cioturile 
arborilor omorîți prin inundare o 
dată cu apariția lacului (vara a- 
nului 1837), eșaria sinuoasă a șo
selei, toate par o machetă in care 
detaliile sînt atît de minuscule 
și delicate, incit ai senzația că a- 
colo este o țară a piticilor din 
povești. Peste creste și văi ochiul 
hoinărește fără opreliști și intr-un 
tîrziu descoperă către nord munte
le Ceahlău, cetate de argint a
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MELEAGURI 
VÎLCENE

A intrat în tradiție 
ca în fiecare an aso

ciația sportivă Lucea
fărul Bălcești, raionul 
Rm. Vîlcea, să orga
nizeze excursii pentru 
cunoașterea frumuseți
lor raionului și ale 
altor regiuni. Cu puțin 
timp în urmă, 46 de 
membri UCFS au vi
zitat orașele Rm. Vîl
cea, Călimănești și

centrul 
Brezoi.

muncitoresc

Costea Marinoiu, 
coresp.

CONCURS DE 
ORIENTARE 
TURISTICĂ

De curînd, consiliul 
asociației soprtive Ști
ința, de la școala me
die din Călărași, a 
organizat un concurs 
de orientare turistică 
la Ostrov, regiunea 
Dobrogea. La start

că 
nu- 

deoarece 
progresul realizat nu se încadrează în

In continuare, vorbitorul a arătat 
această situație poate fi considerată 
mai în parte mulțumitoare,
ritmul general de dezvoltare a sportu
lui de performanță pe plan mondial, 
astfel că, practic, se ivește fenomenul 
rămînerll în urmă la multe din ramu
rile sportive. Analizînd din acest punct 
de vedere stadiul de dezvoltare a spor
tului de performanță din țara noastră, 
plenara Consiliului General al UCFS din 
ianuarie a stabilit, ca o concluzie prin
cipală că față de posibilitățile existente, 
față de experiența acumulată șl, mai 
ales, față de evoluția performanțelor 
în lume, rezultatele pe care le obțin 
sportivii noștri la unele discipline sint 
nesatisfăcătoare, Plecînd de la această 
concluzie și, îndeosebi, ținînd seama de 
faptul că marea majoritate a activității 
sportive de performanță din țara noas
tră se desfășoară în Capitală, unde 
se găsesc cele mai puternice secții și 
unde muncesc unii dintre cel mal cali
ficați antrenori, este necesar ca nive
lul activității sportive de performanță 
să se ridice tot mai sus, iar roadele cu
lese să fie tot mal bogate, pe măsura 
calității sportivilor și antrenorilor bucu
reștenl.

După aceea, tovarășul Aurel Duma 
a insistat asupra cauzelor care con
tribuie cel mai mult la râmînerea în 
urmă a rezultatelor sportivilor noștri 
fruntași. Pe ac îastă linie s-a scos în 
evidență faptul că nu toate organele și 
organizațiile UCFS au situat in centrul 
preocupărilor lor îmbunătățirea conti
nuă a activității sportive de performan
ță. Din această cauză munca ce se des
fășoară în cadrul secțiilor fruntașe ale 
cluburilor și asociațiilor sportive a fost 
lipsită de o îndrumare și un control 
sistematic, fapt care a permis ca tn ac
tivitatea acestora să apară și — ceea 
ce este mai grav — să se mențină o serie 
de deficiențe. Pe această linie, vorbitorul 
a subliniat că rezultatele slabe care se 
înregistrează încă intr-o serie de disci, 
pline sportive au ca principală cauză 
calitatea necorespunzătoare a procesu
lui de instruire și educație. Mulți antre
nori și-au căpătat o specialitate din a 
analiza activitatea secțiilor de pregătirea 
cărora răspund numai în funcție de ni
velul întrecerilor locale sau republicane, 
prin numărarea titlurilor de campioni 
sau a victoriilor în competițiile interne. 
O asemenea „metodă” nu va duce nici
odată la îmbunătățirea muncii, la ridi
carea nivelului rezultatelor pînă la me
dia celor mai bune performanțe obținu
te pe plan mondial. In astfel de condi
ții — cînd criteriul de apreciere este 
stabilit r.u după evoluția pe plan mo»- 

t
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Moldovei, care se înalță măreț și 
grav dintre arșițe și obcine.

Coborîrea se face pe același iti
nerar, ea completînd buchetul de 
surprize și frumușeii, trăite 
văzute 
siune, 
mult de 
mine o
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I
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șl 
in această mică ascen- 

care nu durează mai 
3—31/2 ore, dar care va ră- 
amintire plăcută.

EMILIAN CRISTEA
maestru al sportului

I
I
IR I
Is-au prezentat 15 e- 1 

chipe de băieți și 10 
echipe de fete. Iată I 
clasamentul: 1. Rota-, 
ru Ilie, Nicolae Ale-' 
xandru ; 2. Constan
tin Dan, Bobîrniche 
Enciu ; 3. Petre Gheor- I 
ghe, Farmache Con- | 
stantin — la băieți ;
1. Ast Voica, Elena I 
Bogdan ; 2. Corina
Nicu, Didina Herciog; i 
3. Marcela Georgescu, | 
Viorica Bălănescu — 
la fete.
Achim Ioniță, coresp. •
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dezvol- 
carac- 
vedere 
asocia-

dial a rezultatelor — este firesc ca tn 
multe din secțiile fruntașe ale cluburi
lor și asociațiilor sportive bucureștene 
folosirea celor mai științifice me*r_> de 
antrenament să nu caracterizeze munca 
antrenorilor sau tehnicienilor. Avînd 
perspective atît de limitate, durata, in
tensitatea precum și varietatea mijloace
lor folosite la antrenament sint departe 
de cerințele actuale și nu pot contrf'v' 
la realizarea saltului calitativ pe care 
așteptăm.

Tot din această cauză se constată și 
multe lipsuri în direcția muncii de se
lecționare șl promovare a elementelor 
tinere. Există în Capitală multe secții 
de performanță unde, în goană după 
rezultate nesemnificative, sînt menținuți 
sportivi cu perspective de
tare limitate. Un fenomen 
teristic din acest punct de 
multora din cluburile șl _____
țiile sportive bucureștene îl constituia 
și faptul că atunci cînd se impune to
tuși împrospătarea unor secții, această 
acțiune nu se face prin promovarea unor 
elemente descoperite și crescute în ca. 
drul clubului sau asociației respective, 
ci prin aducerea unor sportivi gata pre
gătiți. Cu atît mai grav este acest lucru 
cu cît orașul București dispune de o 
mare masă de tineri, din rindurile că
reia pot fi ridicate multe elemente va
loroase, necesare sportului de perfor
manță. Dar, cum poate fi realizat un a- 
semenea lucru atunci cînd sînt neglijate 
competițiile de masă și în special cele 
școlare sau universitare, cînd această 
inepuizabilă rezervă de cadre, care cu
prinde tineretul la vîrsta cea mal pro
pice formării șl perfecționării deprin
derilor specifice diferitelor ramuri de 
sport, nu își aduce decît în mică mă
sură contribuția Ia dezvoltarea continuă 
a bazei de masă a sportului de perfor
manță ?

în concluzie, tovarășul Aurel Duma 
a vorbit despre sarcinile care stau in 
viitor în fața organelor și organizațiilor 
UCFS din capitală pe linia îmbunătăți
rii permanente a activității sportive 
După ce a prezentat o serie de obiec
tive importante la realizarea cărora sînt 
datori să-și aducă contribuția toți acti
viștii sportivi din Capitală, vorbitorul a 
arătat care sînt cele mai actuale sarci;*' 
ale acestei etape, printre care dezv. 
tarea activității sportive de masă, Îm
prospătarea secțiilor de performanță cu 
elemente tinere șl talentate, prin organi
zarea unor întreceri permanente de se
lecție, dezvoltarea și îmbunătățirea 
activității în ramurile de sport olimpice 
și în special la atletism, natație, haltere, 
lupte, box, ridicarea nivelului calitativ 
al procesului de instruire și Îmbunătă
țirea muncii de educație, asupra cărora 
trebuie să se Îndrepte in mod special 
preocupările tuturor organelor și orga, 
nizațiilor UCFS din Capitală, ca și din 
Întreaga țară.



Cînd cauți—găsești!
Felicitări comi

siei de baschet a 
regiunii Ploiești ,• 
a fost prima care 
a răspuns concret 
la apelul lansat

ederația de baschet pentru de- 
ea elementelor cu talie înaltă, 
nea, Începută cu cîteva luni in 

avut drept obiectiv selecția 
(recomandați de comisiile 
și orășenești) făcută la baza 
Petrolul, în prezenta dele-

, a 
dor 
ale 

jivă
ui federal, prof. P. Dragomir, și 
etodistului consiliului regional. 

Dan Moldoveanu-
zultatele au fost îmbucurătoare, 
cei 15 băieți și cele 5 fete pro- 

de comisiile raionale Rm. Să- 
Tîrgoviște, Teleajen, Moreni și 
orașul Ploiești, comisia de selec- 
3 retinut, pe baza normelor de 
rol tehnice și fizice, pe urmă- 
: Vasile Popa (elev la Școala 

ie nr. 5 Ploiești — 16 ani 
m înălțime — 76 kg), Doru 

1 (elev la Școala medie 
ău — 16 ani — 1,85 m — 
■riel Mangiurea (elev la 
lie nr. 5 Ploiești — 15

— 82 kg), Mihai
. *îa Școala medie Văleni — 17
— 1,95 m — 73 kg), Stelian Ma- 
(elev )a Școala medie nr. 5 

iești — 17 ani — 1,80 m — 66 kg), 
a Popov (elevă la Școala medie

1 Ploiești — 15 ani — 1,76 m — 
kg), Constanța Stroe (elevă la 

>ala medie nr. 6 Ploiești — 14 ani 
1,73 m — 59 kg) și Maria Orovi- 

nu (elevă la Școala medie nr. 4 
■iești — 16 ani — 1,80 m — 65 kg), 
ți acești tineri sînt propuși pen- 

a participa la taberele de pregă- 
e, care vor fi organizate în timpul 
rii de federația de specialitate.

Comisia de baschet a regiunii Plo
iești a dat tot sprijinul în acțiunea 
de depistare a elementelor , dotate cu 
talie înaltă. în același timjj însă, în
trebăm ce fac în această l problemă 
comisiile din celelalte regiuni și în 
special die centrele cu o veche tra
diție în acest joc sportiv, că Tg. Mu
reș, Cluj, Oradea, Timișoara ș.a. ? 
Aici nu se găsesc tineri înalti sau e 
vorba de desconsiderarea unei ac
țiuni care poate fi hotărîtoare pentru 
viitorul baschetului nostru j...

Așteptăm răspuns în fapte !

D- STANCULESCU

S-a încheiat campionatul
HI echipe*

în această ediție 
trofeul a revenit 
echipei Electrome- 
tal Timișoara, care 
în turneul final a 
totalizat 15'/2 punc- 

din 24 posibi- 
Pe locul doi 

Știința Timișoa- 
cu 15 puncte, 

Poligrafia cu 10iar pe locul trei 
puncte.

In turneul de
în ordine : Kandia 13 p., Electrobaisat 
91/» P-> Voința Higiena 8‘/a p.

consolare s-au clasat

Misterele" unui campionat

ȘTEFAN MARTON
corespondent

I
I

Stă-
2

kg),
nr.
64
Școala 
ani —

Dimache

Dinamo Bacău la egalitate 
că Burevestnik Tbilisi

18

de

I 
I
I

TAINA NOPȚII
tntr-un miez de noapte, cu o zi înainte de disputarea meciurilor 

ultimei etape a campionatului de fotbal al regiunii Hunedoara, con
ducătorii echipei Aurul Brad puneau la cale, în mare taină, un p an. 
Trebuiau aliate prompt două rezultate: de Ia Petroșeni (Știința Petro- 
șeni — Textila Sebeș) și de la Vulcan (Minerul Vulcan — Unirea 
Hafeg). S-a hotărît să meargă cineva și la Petroșeni și la Vulcan, să-i 
tină in curent cum .merg" cele două meciuri. Zis și făcut. Un moto- 
ciclist isteț a fost găsit repede pentru a înfrunta ploaia și... p-aci ți-a 
drumul I

: IȚELE ÎNCEP SĂ SE ÎNCURCE...
în ziua respectivă, 6 iunie a.c., motociclistul din Brad era in Pe

troșeni, la „datorie". Aici se desfășura, in deschidere la un meci de 
„B“. partida Științei (clasată pe primul loc pină la această etapă) și 
deci motociclistului (fie el chiar de mina treia) îi răminea suficient timp 
să ajungă la Vulcan pentru a comunica și rezultatul de la pauză celor 
de ia Vulcan, cu „Hafegut". în caz că „Hațegul" pierdea, Constructorul 
Hunedoara putea să le dea meciul celor din Brad și cu ...o sută la 
zero I?

Motociclistul s-a achitat cu bine de prima misiune, cu toate că in 
acea zi au căzut la Petroșeni 47,2 litri de ploaie pe metrul pătrat I 
Știința a invins cu 7—1, astfel că pentru a trece pe primul loc fn 
clasament „Bradul" avea nevoie de cel puțin... 
cu Constructorul Hunedoara.

Ivili, Bagrioni, Antadze pentru Bu- 
revestnik. A arbitrat V. Noldrich 
(Praga). Celelalte rezultate: Dukla 
Praga — Rudy Rijen Zubry 24—S 
(11—5), Tatran Preșov—Spartak 
Plsen 26—18 (11-7).

I 
I

i S
PREȘOV 

(prin telefon). 
în cadrul celei 
a doua etape a tur

neului internațional de handbal care 
se desfășoară în localitate, formația 
Dinamo Bacău a întîlnit, puternica 
echipă sovietică Burevestriik Tbilisi. 
La capătul unei partide viu dispu
tate, în care scorul s-a menținut e- 
gal, majoritatea timpului, jocul s-a 
încheiat nedecis : 19—19 (11—13).
Așa după cum subliniază ziarele 
Vihodslovensk Novini și Ceskoslo- 
venski Sport din Bratislava, numai 
forma bună a portarului sovietic 
Abaișvili și a cunoscutului jucător 
Țerțvadze au făcut ca meciul să se 
termine la egalitate.

Dinamo Bacău a jucat mai bine 
în repriza secundă cînd a și condus: 
15—14 (min. 40), dar a slăbit ritmul 
în final. Punctele au fost înscrise de 
Moldovan (6), Mureșan (4), Coman 
(4), Sauer (2), Horobăț (2), Bettendorf 
pentru Dinamo Bacău și de 
Țerțvadze (11), Pakhadze (5), Zaiș-

I 17 goluri in meciulSCURTE ȘTIRI
• Turneul final al campionatului 

republican de juniori a fost repro- 
gramat la datele de 13—15 august 
la Bîrlad. Sînt calificate echipele: 
C.S.S. București— actuală campioa
nă —, Rafinăria Teleajen, Dinamo 
București și Știința Călărași.

• Federația noastră de speciali
tate va organiza și anul acesta — la 
Poiana Brașov — tabere pentru ju
niori (11—31 iulie) și junioare (26 
iulie — 15 august).

• Lotul reprezentativ feminin 
și-a început pregătirile, la Bucu
rești, în vederea „Trofeului Zagreb” 
(30 iunie — 2 iulie).

!

partide

ÎNDRĂGESC EDUCAȚIA FIZICA I
în școlile tehnice, care pregătesc 
dre medii de muncitori calificați 
tehnicieni pentru economia noas- 

s socialistă, educația fizică se bu- 
jră de o largă prețuire. Fiindcă, 
.ături de celelalte obiecte de stu- 
u, ea contribuie efectiv la pregă- 
ea multilaterală a tinerilor cursanti 
în aceste școli, educației fizice ii 
nt afectate trei ore pe săptămînă 

anume : o oră pentru lecția de 
îrs și două ore pentru activități 
rortive la un grup de 2—3 clase.
In alcătuirea conținutului orei d? 

lucație fizici, Drotesorii. de specia- 
tate țin seama de specificul profe- 
ei pentru care se formează elevul, 
"■ poziția acestuia in timpul lucru 
ii, de efortul depus etc. în funcție 
|e toate aceste criterii, el fși alege 

serie de exerciții specifice, care 
excludă posibilitatea apariției 

nor deficiente fizice De asemenea, 
rofesorii acestor școli pun un ac- 
ent deosebit pe formarea deprin- 
erilor motrice necesare in 
atea profesională.

Dar, în afara orelor de d vă, așa 
■um am amintit, elevii din școlile 
ehnice participă și la ore de acti
vități sportive. în Capitală de pildă, 
cu sprijinul cercului pedagogic au 
ost organizate campionate la atle- 
ism, volei și handbal, la care au 
ost prezente reprezentativele majo- 
itătii acestor școli. Campionatele, 
aînă Ia faza finală, au fost precedate 
jie etape pe clase (grupe sportive), 
mterclase. Grupuri de școli din a 
ceeași ramură de producție etc. în 
atletism, cele mai multe puncte le-au 
realizat elevii de la .metrologie" și 
elevele — stenodactilografe La vo
lei, campioane ale Capitalei au fost 
declarate formațiile Grupului școlar 
C.F.R. —- băieți, și Grupului școlar 
metalurgic „Unirea" — fete. Se află 
în plină desfășurare întrecerea din
tre cele mai bune echipe — mascu
line și feminine — de handbal (tur
neu final de 4).

Trebuie arătat că în afară de pre
zenta lor ia 3ceste campionate, e- 
chipele școlilor tehnice sint înscrise 

competițiile inițiale pe plan ra- 
,«!■ sau orășenesc de către or- ■ 

Cjanele și organizațiile UCFS. Re 
zultate bune au obținut în aceste 
competiții reprezentanții școlii teh
nice sanitare și cei ai M.I.U. Fentru 
reușita activităților sportive sînt de 
semnalat două initiative deosebit de 
valoroase: prima — organizarea 

unor cursuri de instructori sportivi

activi-

în cadrul fiecărei asociații sportive. 
Acești instructori sînt principalii co
laboratori ai profesorilor de educație 
fizică și organizațiilor UTM in du
cerea la bun sf’rșit -a tuturor acțiu
nilor sportive. Inițiativa la început 
izolată, la nivelul a 2-3 școli, este 
pe cale de generalizare. A doua ini
țiativă : organizarea cursurilor de 
arbitri. în prezent fiecare școală teh
nică și-a format cîte un „corp“ de 
arbitri (de atletism, volei, handbal, 
și fotbal îndeosebi).

Cele două initiative merită toate 
laudele. Este ușor de imaginat ce 
aport prețios vor aduce acești ins
tructori sportivi și arbitri, mîine, la 
absolvire, activității sportive pe lo
cul lor de muncă.

în fine, de o largă popularitate se 
bucură , în rlndul elevilor acestor 
școli, excursiile și drumețiile’,%u ca
racter recreativ dar si documentar. 
In acest sens trebuie arătatJcă în 
calendarul fiecărei școli țșj implicit 
fiecărei asociații sportive) au -figurat 
an de an, acțiuni turistice, ț>ej!trasee 
dintre cele mai interesahțe^.vizînd 
muntele și marea, locuri Istorice le
gate de trecutul de luptă al poporu
lui nostru, de cuceririle clasei mun
citoare. de realizările regimului de
mocrat-popular. Apropiata vacanță 
va fi, desigur, un bun prilej «le con
tinuare a unor asemene^ ^cțiuni 
frumoase, care se vor orgaftiza la 
nivelul fiecărei școli, .

• Azi și mîine se 
dispută ultimele 
partide din prima 
parte a campiona

tului republican. De fapt, este vorba 
de etapa I care a fost amînată în în
tregime și care programează acum 5 
meciuri. Fiecare dintre aceste jocuri 
poate influenta hotărîtor atît poziția 
unor echipe fruntașe (Știința Petro
șeni — Dinamo, Farul — Steaua) cît 
și a formațiilor aflate în zona pericu
loasă (Știința Cluj — Constructorul). 
Dar, iată programul complet al etapei: 

Grivița Roșie — Știința Timișoara ; 
Rulmentul Bîrlad — Gloria ; Știința 
Petroșeni — Dinamo ; Știința Cluj — 
Constructorul; Farul Constanța — 
Steaua. (Meciul C.S.M.S. Iași — Pro
gresul a fost amînat).

• în campionatul republican de 
juniori s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Rapid — Gloria 44—3 ,- 
Steaua — S.S.E. I 9—8; Dinamo — 
Vulcan 38—0 ; Grivița Roșie — Con
structorul 3—19. Jocul restantă 
C.S.S. — Constructorul se va disputa 
duminică pe stadionul Tineretului 4, 
de la ora 18.

• în seria a Il-a a campionatului 
republican de calificare s-a jucat re
stanta C.S.S. II — Steaua II : 0—9. 
Clasamentul (fără meciul Grivița Ro
șie II — C.S.S. II care se va juca 
toamnă) arată astfel:
1. Steaua II
2. Grivița Roșie
3. Proiectantul
4. C.S.S. II
5. S. N. Oltenița
6. Colorantul
7. I.S.E.
8. Dinamo II
9. IJ>.G.G.

I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I

prof. ELENA CSAVOSȘY 
metodistă în cadrul școlilor (tehnice

»•< H
v .i" c 
>V 3 .

*r ■ «

179: 9
163: 18
60: 76
41: 35
58: 66 
48:114 
12:129
42: 38
28:145

Oră de educație fizică cu Elevele școlii tehnice de sleno-dactilografie. 
CoWdiiăe prof. Elena Csavossy

>a° Foto: prof. B. Abager
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Portarul : Ajunge ! Cred că sînt optsprezece 1
Desen de Neagu Rădulescu

Ei, dat ce te faci’ cu ghinionul ? Bietul motociclist, cu tot stoicismul 
său, n-a putut ajunge la Vulcan din cauza unui drum stricat de ane.

substratul unui argument
Pe terenul din Brad, amatorii de fotbal ocupaseră toate locurile, 

deși ploua și aici strașnic. Gazonul însă, frumos ca un covor de Buhara 
(se numără printre fele mai bune din regiune), permitea mai afi ir 
ca San Siro disputarea jocului chiar pe o ploaie cu... găleata. Și totuși, 
după o jumătate de pră de la programarea meciului, au ieșit pe teren 
arbitrul I. Lovasz și alți cițiva „oficiali" localnici, anunțind că din 
cauza... ploii (I?) meciul se amină pentru a doua zi, luni 7 iunie.

Ușor de bănuit cum s-a ajuns la această hotărite : motociclistul nu 
le furnizase nici un amănunt de la Vulcan, unde „Hațegul" era condus 
in acel moment cu 3—0. Ehei I De-ar fi știut ei I... Se juca și pe... po-. 
topul lui Noe.

O VIZITĂ CURIOASĂ LA HUNEDOARA
Au fluierat ei spectatorii, au mai sunat din tălăngi, alții au sărit 

gardul spre „oficiali", dar pină la urmă s-au resemnat.
A doua zi dimfyieața, cînd se știa că cei de la Constructorul nu 

mai puteau retrograda deoarece „Hațegul" pierduse și încă cu 6—0. 
secretarul secției de1 fotbal a asociației Aurul Brad, pe nume Sabin 
Cleju, a sosit cu o1 mașină în vizită la Hunedoara. Trebuia să-i 
.lămurească" neapărat pe băieții de la „Constructorul" că aveau numai 
de... cîștigat dacă... .pierdeau cu 17 sau cu 18—0 la Brad. Și iatâ-l oe 
Cleju, aprovizionai cu tot ce era „necesar", plimbindu-se prin Hunrdoara 
cu unul din jucătorji Constructorului (Gr. Sarafis) luat „călăuză". Ce 
vreți, în Hunedoprct nu te mai poți descurca cu una, cu două, prin 
sumedeniile de blocuri, mai ales cînd trebuie să cauți o echipă 
plus rezervele 1!, P,e unii i-a găsit, pe alții nu, dar esențialul 
era că putuse să-și gnaniieste „dragostea" și „atenția" pentru adversarii 
echipei sale de după-amiază. La o adică, nici nu le cerea cine știe ce ; 
să stea „cuminți" pe teren și Aurul să înscrie 18 goluri. Atît, 
mai mult. Parcă l.e fceruse cine știe ce ?! Un fleac, acolo I

A DOUA FAȚĂ A DRAGOSTEI ȘI ATENȚIEI
Același arbitru I. Lovasz, ajutat la tușe de P. Șerban și 

(toți din Deva) la ora re-stabilită au chemat echipele Aurul 
Constructorul Hunedoara pe teren. Deși bătuse la ochi aminarea meciu
lui (singurul aminat. din etapa respectivă pe motiv de... ploaie) comisia 
regională de fotbal n-a desemnat nici un delegat și nici altcineva 
de la organele locdje UCFS n-a fost prezent pe teren.

După părerea arbitrilor, consemnată în raportul respectiv, totul a 
fost conform... regulamentului I Nici chiar situația de la 13—0 n-a 
fost demnă de luat in scamă pentru arbitri. Ce s-a întimplal atunci ? 
Nimic deosebit,^Conducătorii echipei Constructorul, M. loanid și dr. 
R. Pinciu, au vrut tsă retragă cu orice risc echipa de pe teren, văzind 
că jocul era „arțțnj^tt". In acel moment gazdele, inclusiv S. Cleju, și-au 
arătat a doua falăă „Dacă părăsiți terenul nu mat scăpați din Brad cu 
oasele întregi /".i Ce puteau să facă oamenii, îndeosebi cei cu... musca 
De căciulă ? Aueslqt, și „Aurul" a înscris atît cit le trebuia pentru a 
trece pe locul I^n/clasament : 18—0. Ura 1 Cine să le mai stea in față? 
Poate Herrera, ăl fu „betonul", ori brazilienii I

‘ EPILOG
Acestea sint ii leva din misterele campionatului de fotbal hune- 

doiean. Dar, după cum nu-i greu de bănuit, ele sînt mult mai m :lte. 
Cîteva argumente : contestații aprobate, publicate în presa regională, 
apoi anulate și iar aprobate (jocurile Știința Petroșeni — Aurul Vlatna, 
Minerul Aninoasa — C.F.R. Simeria ș.a.), incidente pe teren soldate cu 
suspendarea unor șucători pe doi ani și ridicarea sancțiunii după numai 
o lună și jumătate" (V. Cuteanu, de la Textila Sebeș). Chiar arbitrul 
I. Lovasz a fă&ffchnoștință cu „amabilitățile" jucătorilor la meciul 
Unirea Hațeg -2, AÎrrul Brad. Atunci, însă, a scăpat (cei drept, nu chiar 
întreg...) cu ajVdBitil celor din Brad. Poate de aceea, in semn de recu
noștință, a avpf'g^jă și el să-i ajute pe cei din Brad să devină cam
pioni regionali,putea insă ca pină la urmă strădaniile să-i fi fost... 
de

și nirnia

Z. Puiuț 
Brad și

.... JE 
prisos. *.l u
Noi așa credem. 
(VA.., URK)i
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IN CRAIOVA, NICI UN ATLET CU CATEGORIA I DE CLASIFICARE!
ATLETISM

în cele ce urmea
ză ne-am propus 
să facem o scurtă 
analiză a activității 
atletice din orașul 
Craiova, unde lu
crurile nu stau, din 
păcate, așa cum 
trebuie, 
secție de 
cea a C.S.

atletism
Electro-

1 aprilie

Cea mai mare 
din Craiova este 
putere (ea a activat pînă la 
pe lingă C.S.O. Craiova). Deci, o sec
ție cu... pretenții. Aici activează un 
număr de aproape 30 de atleți, dintre 
care numai 15 sînt clasificați: 7 de 
categoria a Il-a și 4 a IlI-a, 3 juniori I 
și o junioară cat. a Il-a, singura 
„floare" a atletismului craiovean 
(Maria Stoichiță, campioana de ju
nioare la lungime, cu 5,29 m). Și 
cu asta, basta I Lucrurile nu stau cu 
nimic mai bine nici în celelalte sec
ții. Deci, Intr-un oraș, centru de re
giune, nici un atlet cu categoria I de 
clasificare I Și nu s-ar putea spune 
că în această secție n-au lucrat an
trenori. Ba, dimpotrivă... M. Nistor, 
C. Bobei și I. Rinderiu au lucrat (sau, 
mai precis, au fost salarizați de către 
C.S.O.) timp de 6—7 ani de zile. Con
siderăm de prisos să mai facem apre
cieri asupra felului cum au muncit 
antrenorii respectivi. Rezultatele mun
cii lor vorbesc îndeajuns.

Pentru a nu se ajunge la concluzia 
greșită că toată vina o poartă doar 
antrenorii, trebuie să arătăm că nici 
consiliul C.S.O. și nici consiliul re
gional UCFS nu s-au preocupat în
deajuns de problema atletismului în 
Craiova.

Atletismul, după toate aparențele, 
este ca un „copil vitreg" al organe
lor sportive din Oltenia. Pista sta
dionului Tineretului, locul de desfă
șurare a antrenamentelor atleților, 
este improprie scopului pentru care a

fost construită. Multe zile după ce 
plouă, apa se odihnește liniștită pe 
pistă. Și aceasta, după renovarea efec
tuată de I.G.O. Craiova, cu finanțarea 
UCFS. Nu știm cum de a putut fi re
cepționată o asemenea lucrare total 
necorespunzătoare!

De cele mai multe ori, atleții care 
vin la antrenamente n-au unde să se 
dezbrace. Vestiarele... sînt rezervate 
exclusiv secției de fotbal. Apa caldă, 
atît de necesară după antrenamente, 
nu le este la îndemînă. Ei o pot folo
si numai în zilele în care n-au antre
nament fotbaliștii. In rest... dacă mai 
rămîne 1

Nici cu materialele sportive lucru
rile nu stau mult mai bine. Pentru 
probele de garduri, atleții se pregătesc 
sărind peste obstacole... imaginare, de
oarece secția respectivă nu are în 
dotare garduri. Stîlpi pentru săritura 
cu prăjina, de asemenea, nu există. 
Ștachete metalice pentru săritura în 
înălțime nu sînt decît două în toată 
Craiova.

întreprinderea care administrează 
această bază sjrortivă, I.G.O., nu se 
preocupă de rezolvarea acestor pro
bleme majore. De multe ori atleții 
nici nu au acces pe stadionul Tine
retului. Aceasta, pentru simplul motiv 
că directorului I.G.O., C. Dinulescu, 
...nu-i place atletismul.

Considerăm că este necesară o co
titură radicală în concepția unor oa
meni care conduc activitatea sportivă 
în orașul Craiova și, ca urmare, o 
îmbunătățire substanțială a activității 
atletice în regiunea Oltenia.

Posibilități Sînt. In Craiova activea
ză 6 antrenori'de atletism, dintre care 
5 sînt profesori de educație fizică. 
Numai că între aceștia nu există co
laborare. Deși ei au o specializare 
strictă (sărituri, aruncări, alergări) 
lucrează cu toții..... universal".

Consiliul clubului și, în ultimă ana-

liză, consiliul regional UCFS Olte
nia, trebuie să pună ordine în activita
tea antrenorilor respectivi. Ei trebuie 
să înțeleagă că interesul colectiv — 
ridicarea atletismului In regiunea Ol
tenia la nivelul regiunilor fruntașe — 
este superior intereselor personale. 
Este deci necesară o strînsă colabora
re între antrenorii respectivi, mai mul
tă pasiune în munca de pregătire a 
tinerelor elemente, o selecție mai lar
gă, mai științifică.

De asemenea, conducerea C.S. Elec- 
troputere trebuie să se îngrijească de 
îmbunătățirea bazei materiale a sec
ției de atletism, să-i creeze acesteia 
condiții mai bune de lucru, să supra
vegheze și să îndrume mai mult acti
vitatea antrenorilor.

Primii pași au fost făcuți. De la 
1 ianuarie, C.S.O. (în prezent C.S. 
Eleclroputere) are, în sfîrșit, un antre
nor cu o normă întreagă, prof. Ștefan 
Popescu (cei de pînă acum n-au vrut 
să fie legați de club decît cu cîte 
V2 normă — așa puteau fi trași mai 
puțin la răspundere). Noul antrenor 
a desfășurat o susținută muncă de se
lecție și a promovat în secție un nu
măr de 23 de tineri. După o perioadă 
de lucru în comun, timp în care an
trenorul le-a verificat posibilitățile, 
sportivii au fost împărțiți pe grupe. 
Rezultatele sînt încă modeste, dar an
trenorul este entuziast, muncește cu 
multă pasiune și... speră. Noi îi do
rim, din toată inima, succes. Dorim, 
de altfel, un reviriment în atletismul 
craiovean. Numai că, pentru a se pro
duce este necesar ca toți să pună 
umărul la muncă și să facă totul pen
tru ca atletismul local să se situeze 
pe un loc de frunte. Numai printr-o 
muncă susținută în secțiile de atletism 
din toate regiunile țării putem ridica 
prestigiul atletismului, al sportului 
românesc, pe plan mondial.

Activitatea la 2
• în etapa a 

VIII-a a campiona
tului republican de 
polo se desfășoară 
doar două partide : 
Știința Cluj— Ind.

l.înii Tirhișoara și Crișul Oradea— 
C.S.M. Cluj, restul meciurilor fiind a- 
mînate.

• Reprezentativa secundă de polo 
a țării noastre a părăsit vineri dimi
neața Capitala, plecînd în U.R.S.S. 
unde va susține trei jocuri. Sportivii 
români vor evolua la Tbilisi, Erevan 
și Baku în compania selecționatelor 
R.S.S. Gruzine, R.S.S. Armene, și 
R.S.S. Azerbaidjan. Din lotul care 
s-a deplasat fac parte printre alții 
Mircea Ștefănescu și Petre Cheța (por
tari), Nicolae Firoiu, Alexandru Szabo, 
Valeria Țăranu, Constantin Marinescu 
și Iosif Culineac.

• Concursul de sărituri dotat cu 
„Cupa școlarului", disputat la ștran
dul Tineretului din Capitală, a fost 
cîștigat de tinerii săritori de la Clubul

sportiv școlar. Cîștigătorii pre 
copii: I. Ilieș (Progresul) 90,7. 
tițe: Mariana Voinea (C.S.S.) 
juniori: N. Speriosu (C.S.S..L 
junioare : Măriuca Isăcescu (Prv 
85,50.

• Clubul sportiv Petrolul I 
a organizat recent un reușit ct 
de înot dotat cu „Cupa primă 
Deși timpul nefavorabil i-a împi 
să se pregătească în condiții 
cei 50 de concurenți s-au străd 
aibă o comportare cît mai frur 
Primele locuri au fost cucerite di 
tătorii de la clubul Petrolul și 
asociațiile sportive Rafinorul și 1 
profesională Auto Bucov. (GH. 
XANDRESCU și C. NEGULESC 
coresp.).

• Prima serie a centrului d< 
(iere organizat la bazinul acoperi 
Decembrie" din Reșița a fost fre 
tată de 150 de copii între 4—li 
Activitatea centrului este coord 
de prof. Ioan Schuster. (A. RUDE 
— coresp.).

Alergătorii de la Steaua continuă 
să domine „Cupa UCECOM"

Concursuri... rezultate.
BUCUREȘTI. Pe stad. Tineretului a 

avut loc etapa a IV-a a campionatului 
Capitalei pentru copii. Rezultatele în ■ 
registrate : BĂIEȚI : 60 m : R. Ionescu 
și I. Velovan 7,8; 500 m: C. Vasile 
1:15,5; lungime: R. Ionescu 5,85; 
Înălțime : A. Cosmănescu 1,57 ; greu
tate : I. Cliiș 11,40 -.mingea de oină: 
H. Arghir 67,00. FETE : 60 m : M. Pre- 
torian 8,1 ; 300 m : M. Pretorian 44.4; 
lungime : El. Mîrza 4,84 ; Înălțime : 
Mîrza și I. Tacaci 1,36 ; greutate : M. 
Micu 11,11 ; mingea de oină: F. Ctă- 
ciunescu 50,00. (N. D. Nicolae — co
respondent ).

• Etapa orășenească a campionate
lor republicane de seniori se deslă- 
șoară pe stadionul Tineretului, astăzi 
și mîine de la ora 16,00. Probele de 
sărituri (în afară de lungime) au loc 
pe stadionul „23 August".

IAȘI. In cadrul unui concurs local 
au fost înregistrate o serie de rezul
tate mulțumitoare. BĂRBAȚI : 400 mg: 
V. Mihăiescu 56,5; greutate : Ad. Go
gea 16,10 — rec. regional ; FEMEI: 
200 m : El, Paveliuc 25,7; 80 mg : El. 
Zaharia 11,6, V. Melnic și S. Enache 
11,7.

CUGIR. Cîteva recorduri reqionale 
Intr-o competiție desfășurată în loca
litate. 110 mg — T. Salamon 14,8; 
pentatlon F : Maria Salamon 3 879 p ; 
pentatlon jun. M. Petra 2 865 p; 
6'0 m F : M. Got 7,8. Alte rezultate : 
suliță : Gh. Popescu 71.42; 10 000 m: 
Al. Arnăutu 32:15,0; înălțime: R. 
Moise 1,90 m ; 100 m: 1. Bucur 11.2 
(M. Vîlceanu — coresp.).

SIGHIȘOARA. întrecerile etapei ra
ionale a campionatelor de juniori au 
scos în evidență pe o tînără cu remar
cabile posibilități. Este vorba de Roza 
Gunesch din com. Daia. Fără o pre
gătire deosebită, la primul său con
curs ea a aruncat greutatea la 9,00 m. 
De subliniat că Roza are numai 16 
ani, 181 cm și 85 kg. Iată un element 
care trebuie să stea în atenția specia
liștilor noștri. (I. Turjan — coresp.).

PLOIEȘTI. Etapa regională a camp, 
de juniori și seniori. SENIORI : 100 
m: Bădescu 11,1 ; 200 m: Bădescu 
22,8; 110 mg: Georgescu 15,6; 400 
mg : Georgescu 56,5 ; înălțime : Bo
boc 1,90; suliță : Iancu 60,24 — rec. 
req.; ciocan: Dumitrescu 51,57 — 
rec. reg.; SENIOARE : 400 m: El. 
Gheorghe 63,0. în întrecerile juniori
lor au fost stabilite 9 recorduri re
gionale : 80 m : G. Neagu 9,4, 300 m : 
Neagu 37,6 ; 3 km marș : E. Socoleanu 
J6:19,0; 4 x 100 m: Petrolul 46,9; pră
jină : N. Vasilescu (Tg-viște) 3,05 : 
800 m F: S. Stanciu 2:22,0; pentatlon 
F: El. Constantin 3 342 p ; 500 m F 
II: A. Pavel 1:21,6; disc F II: El 
Costache 29,90. (M. Bedrosian — co
respondent)

ORADEA. Peste 300 de concurenți, 
din toate raioanele, au participat la 
etapa regională a campionatelor re
publicane de ju niori și seniori.

MIHAI TRANCĂ

SENIORI.
P. Flora

Timpul ploios (pis
ta acoperită de 5— 
6 cm de apă), a 
influențat rezulta
tele, 
disc: 
41,15 ; ciocan: Ad. 
Szasz 52,80, L. Car- 
țiș 51,26; suliță: 
I. Naghi (Șimleu) 
47,00 m. Acesta 
este un tînăr înce
pător, foarte bine 
dotat fizic, care va 
trebui îndrumat 
îndeaproape de un 
antrenor.

SENIOARE : 80 
mg: M. Costin 
12,1,- 400 m : S.
Bor 64,6; lungime: 
Costin 5,08 ; înăl
țime : I. Tomcic 
1,50, Costin 1,48; 
disc: I. Pali 33,17; 
JUNIORI I : 100
m : T. Korodi 11,3; 
400 m: A. Toth 
53,2; 800 m: I 
Magheru 2:01,8 
110 mg : Toth 15,1 
lungime: I. Chio- 
reci (BeiușȚ 6,26; 
prăjină: G. Cără- 
ian 3,40 ; disc : R. 
Fenerstein 45,90; 
JUNIOARE I: 100 
m: Ev. Mesaroș 
12,9; 200 m:
înălțime: C. Toma 
Toma 5,09 ; JUNIORI II: 80 m“: Gh. 
Sentmiclosi 9,7 ,- 90 mg : St. Kor-
mendi 13,1; 300 m: Kormendi
39,1; 1 000 m: Kudelesz 2:48,5;
disc: Fenerstein 56,55 — rec. regio
nal ; JUNIOARE II: 60 mg : V. Tem- 
peanu (BeiuȘ) 9,7 — rec. regional; 
triatlon: Ol. Fulieș 1791 p — rec. 
regional; disc : T. SchimpI 29,60 ; 
COPII : lungime: I. Slerle (Beiuș) 
5,54 — rec. regional. (Gh. Lorincz — 
coresp.).

MIERCUREA CIUC, 18 (prin te
lefon de’ la trimisul nostru). ~ 
vîndu-se pentru dealurile de la 
câni și Homorod, cei 41 de 
care au mai rămas în 
UCECOM” au rulat în prima 
tate a etapei a V-a (Tg. Mureș-Mier- 
curea Ciuc — I" ' 
orară de 35 km.

O dată cu primele urcușuri începe 
o suită de acțiuni spectaculoase. Pe 
dealul de la Bisericani plutonul se 
înșiruie ca o eșarfă, iar la coborîrea 
spre Odorhei (km 98) se detașează 
S. Ariton; C. Grigore, polonezul Linde 
și bulgarul Bojilov. La ieșirea din 
oraș, cei 4 fugari sînt prinși, dar în 
momentul joncțiunii evadează 
Neagoe și bulgarul Toșev. La km 
105 ei au un avans de un minut.

începe escaladarea 
cele două dealuri ale 
Fugarii urcă greu și sînt ajunși de 
maghiarul Devai, bulgarul Atanasov 
și austriacul Dovits. Fugarii nu mai 
insistă și la km 116 plutonul urcă 
compact al doilea deal al Homorodu
lui. Cu 18 km înainte de sosire se 
desprind de pluton Fr. Gera și Dovits. 
Sprintul final din Miercurea Ciuc e 
cîștigat de Dovits (O.R.B. Viena) cu 
4 h 13:13 urmat de Fr. Gera (Steaua) 
— același timp. Plutonul condus de

Rezer- 
Biseri- 
cicliști 
„Cupa 
jumă-

individual
19 h 14:2 .

Lip

Emetic 
record

Cociș (C.S.M. Cluj) a realizat un valoros 
(2:37,5)................................  'in proba de 1 000 m — juniori 

categoria a Il-a
Foto: P. Naghi —' Cluj

27,0Mesaroș
1,50; lungime

PITEȘTI. Pe 
atleți au luat

m:

stadionul „1 Mai" 150 
parte la etapa regio

nală a campionatelor de seniori 
juniori. 100 m: Fl. Dumitrescu și 
Udubașa (Rm. V.) 11,4; 800 m: 
Ștefănescu (CI.) 2:02,8; 400 mg: 
Dumitrașcu (CI.) 58,4; lungime: 
Dumitrescu (Găești) 6,37 ; triplu : 
Corbu 14,61
V. Tibulschi 56,01 ; FEMEI: 100 m: 
G. Moga (CI.) 12,7; 200 m: V. Dinu 
(CI.) 26,1 ; disc: El. Cataramă (CI.) 
41,15; suliță: El. Neacșu (CI.) 43,75. 
(Gh. Mihăilescu -— coresp.).

și 
P. 
G.
I.

L. 
C. 

rec. regional,- ciocan:

V-a (1 g. Mureș-Mier-
153 km) cu o medie

unuia dintre 
Homorodului.

X. Devai (Spartakus 
Budapesta) a fost 
marcat cu 4 h 13:27. 
Clasamentele gene
rale după 5 etape :
I. Ardcleanu (Steaua) 
N. Niculescu (Steaua) la 36 sec., 
Stoica (Steaua) la 42 sec., 4. Fr. 
(Steaua) la 50 sec., 5. W. Ziegler 
namo) la 1:05. Echipe: 1. Steaua 
h 45:31, 2. Dinamo 57 h 54:37, 
Steaua II 57 h 56:41.

Sîmbătă are loc etapa a 
(Miercurea Ciuc—Brașov), iar d 
nică ultima etapă (Brașov—B 
rești). Sosirea în Capitală va ave« 
pe stadionul Republicii în jurul 
18.

TR. IOANIȚESC

Excursie cicloturisti
Asociația sportivă a întreprins 

de construcții din transporturi o 
nizează o excursie cicloturistici 
Ploiești. Cu acest prilej vor fi < 
tate mai multe întreprinderi '■** 
triale și locuri pitorești dip 
Ploieștiului. Plecarea va avea 
fata stadionului Dinamo, Șos. Șt< 
cel Mare, duminică 20 iunie, 
4,30. Sînt invitați toți posesorii de 
ciclete — oraș.

Cicliștii noștri debutează in „Tour de I’Avenir"» » ”
(Urmare din pag. 1)

Franței". Tot cu referire la traseu tre
buie să amintesc faptul că el cu
prinde o serie de urcușuri de mare di
ficultate cum sînt cele din etapele 10 
și 11: Attbisque (1710 m), Tourmalet 
(2114 m) și Tosas (1865 m), ca s<J nu 
vorbim decît de cele care înregis
trează „recorduri" în materie. Aceste 
puncte de cățărate constituie un a- 
vantaj major pentru cicliștii occiden
tali, care participă anual la zeci de. 
competiții pe aceste trasee, s-au obiș
nuit cu efe și pot acționa în conse
cință. Noi nu am avut încă posibili
tatea să abordam astfel de trasee. În
trecerile la care am luat parte tn 
mod obișnuit pînă acum aveau doar 
urcușuri cu cote cuprinse între 800 
și 1300 m. In continuarea suitei des
pre căre vă vorbeam, trebuie să amin
tesc și numărul mare de alergători 
prezenți la start, lucru care comportă 
unele implicații. Dar, desigur, mai 
important decît aceasta este faptul că 
alergătorii înscriși la startul turului 
posedă 0 valoare deosebită. Mulți din- 
trei ei sînt independenți (categorie de 
semi-prdfesioniști), tar alții profesio
niști reamatorizați. Mai sînt și mulți 
cicliști care doresc să dea o „lovitură" 
in această cursă, pentru a-și asigura 
un contract de profesionist. Apoi, nu 
este de neglijat faptul că întrecerea 
are loc intr-o perioadă în care aler-

1
Programul întrecerilor sportive din Capitală

SÎMBATA

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, de la 
ora 17: concurs organizat pentru 
înotătorii de la Ș.S.E. nr. 1.

CAIAC-CANOE. Lacul Herăstrău, 
de Ia ora 16: etapa de zonă a cam
pionatelor republicane.

BASCHET. ■Teren Știința I, de la 
ora 17.30: Steaua — Progresul (m), 
Dinamo — Academia Militară (m), 
Știința — Olimpia M. I. (m); teren 
Știința II, de la ora 17.30 : Rapid — 
Olimpia (f), Țesătoriile reunite — 
Clubul sportiv șiolar (f); teren Știin-

ța III, de la ora 17.30 : Voința — E- 
lectrificarea (m), Progresul — Voin
ța (f), meciuri organizate de comisia 
orășenească.

VOLEI. Teren Dinamo, de la ora 
17 : Dinamo — C.P.B. (f); teren Pro
gresul, de la ora 17: Semănătoarea 
— Progresul (m), Rapid — Progresul 
(I); teren Știința, de la ora 17: Me
talul — Confecția (f), Confecția — 
Ă.urora (in); teren I.M.F., de la ora 
17: Forestierul — Industria bumba
cului (f), Spartac — Tranzistorul (m), 
meciuri organizate de comisia orășe
nească.

DUMINICA

RUGBI. Teren Parcul Copilului, ora 
9.30 n. Gr iy ița Roșie — Știința Timi
șoara (cat. A).

HAȚTERE. Sala Dinamo II, de la 
oi a 9 ': „Cupa Olimpia".

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, de Ia 
ora 10: concurs organizat pentru îno
tătorii <}e la Ș.S.E. nr. 1.

FOTBAL. Stadionul Republicii, de la 
ora 16:‘ Progresul — Știința Cluj; 
ora J-7.45: Steaua — C.S.M.S. Iași 
(cat. A); teren Laminorul, ora 11,45; 
Tehnjșmietal — Metrom Brașov (cat.

gătorii occidentali — pregătiți spei 
pentru „Tour de l’Avenir" — s 
în formă maximă. Toate acestea 
fac să socotim experimentală pri 
participare a echipei noastre la „T 
de l’Avenir".

— In această situație care s 
obiectivele pe care și le-a li. 
echipa pentru „Tour de 1’4 
nir" ?

— Firește, nu mergem acolo să 
plimbam. Avem sarcini importante 
gate de creșterea calității cît. 
lui românesc, pe care ne vom st 
ciut să le îndeplinim. Această oca: 
ne va da prilejul să călim noua p, 
moție de tineri alergători în conif 
tiții grele, să-i înlesnim posibilitat 
de a căpăta experiența concursuri, 
de amploare, de a-i cunoaște pe ma 
alergători din diferite țări ale luni 
Un alt obiectiv este acela de a c 
noaște toate particularitățile curt 
pentru a ști cum să ne pregătim 
viitor. Socotesc, de asemenea, că pc 
ticiparea la „Tour de l’Avenir" • 
influența în bine pregătirea noast 
pentru campionatele lumii, de la S< - 
Sebastian.

★
In completarea discuției cu antrî 

norul N. Voicu vom arăta că prin 
etapă a „Turului Franței" pentru 
inatori se desfășoară duminică pe ifc 
circuit de 140 km la Koln.

teren Timpuri Noi, ora 10 : Fia 
căra roșie — Portul Constanta (cat 
C).



Mîine, meciuri dedisive După evoluția echipei de tineret

în categoria A Ia Tbilisi
încă două etape și ediția 1964—65 

a campionatului categoriei A va trece 
în... discuția statisticienilor! Dar pînă 
atunci, cele 14 meciuri care mai sînt 
de disputat trebuie să stabilească și 
echipa campioană și pe cele două for
mații care anul viitor vor activa în 
categoria B.

In fruntea clasamentului — după 
cum se știe — Rapid și Dinamo sepa
rate de un punct. Ambele susțin mîine 
meciuri decisive pentru viitoarea confi
gurație a clasamentului : feroviarii, la 
Brașov, cu Steagul roșu, dinamoviștii, 
la Constanța, cu Farul. Cele două for
mații din provincie sînt în ascensiune 
de formă așa că meciurile sînt așteptate 
cu interes.

Dar în zona periculoasă ? Jocurile 
sînt la fel de pasionante. Să amintim 
de partidele Minerul Baia Mare—Știin
ța Craiova, Steaua—C.S.M.S. și Pro
gresul—Știința Cluj, ale căror rezultate 
vor influența direct lupta pentru evi
tarea locurilor 13 și 14. Mai sînt pro
gramate meciurile Petrolul — Dinamo 
Pitești și Crișul—U.T.A.

Iată acum cîteva amănunte privind 
pregătirile unora dintre echipe :

• FARUL. După comportarea foarte 
bună avută la Skoplje, Farul a folosit 
timpul rămas pînă la partida cu Dina
mo făcînd două antrenamente ușoare. 
Cei doi antrenori, Toma Costică și P- 
Comăniță au anunțat următoarea for

Fază din 
trecut.

Faur (C.S.M.S.) și Constantin (Steaua) in luptă pentru 
meciul Steaua — C.S.M.S., disputat in

O PRECIZA
Precum se știe, un cititor al revistei 

Contemporanul a remarcat, pe bună 
dreptate, faptul că unele pasaje din 
articolul „Pentru un fotbal de ținută!" 
sint aproape aidoma cu cele dintr-un 
alt articol, semnat de artistul poporu
lui Radu Beligan în ziarul „Scinteia", 
criticîndu-mă în consecință pentru 
plagiat. Este necesar să precizez ur
mătoarele :

în manuscrisul pe care l-am predat 
redacției mă reîeream din capul lo
cului la articolul maestrului Radu Be
ligan. Citez începutul articolului:

„Citind nu de mult rîndurile artis
tului poporului Radu Beligan cu pri
vire Ia însemnătatea „teatrului ca act 
de cultură" am găsit (păstrînd pro
porțiile) că și fotbalului i se potrivesc 
de minune aceleași cuvinte, aceleași 
idei și mai ales același țel (sublinie
rea mea).

Din necesități de spațiu au fost eli
minate, în redacția Sportului popular, 
o serie de pasaje din articolul meu, 
printre care și pasajul de mai sus.

Vina mea cea mai gravă este aceea 
că nu am recitit tot articolul în ulti
ma formă, ci numai finalul său, aten
ția fiindu-mi reținută de o serie de 
discuții de ordin tehnic.

Fiind convins că și dv. urmăriți 
restabilirea adevărului, vă rog să pu
blicați această scrisoare pentru a în
depărta aspectul de intenție de pla
giat care mi s-a atribuit.

Cu stimă, 
CONSTANTIN TEAȘCA

N. R. Împreună cu autorul, redacția 
a scurtat materialul mult prea mare 
față de posibilitățile de publicare și, 
cu această ocazie, a fost scos și pa
sajul la care se referă tov. C. Teașcă.

O lectură mai atentă a materia
lului în ultima formă ar fi atras a- 
tenția autorului asupra lipsei pasa
jului în cauză. întrebuințarea ghili
melelor (la citate) sau referirea la 

mație : Pîlcă — Costin, Stancu, Tîl- 
vescu, Neacșu — Zamfir, Gref — O- 
logu, Kallo, Șoangher, Mănescu (Tă- 
nase). Deși consideră jocul cu Dinamo 
ca foarte dificil, și antrenorii, ca și ju
cătorii constănțeni manifestă mult op
timism. (L. Bruckner — coresp.).

• PROGRESUL. Joi după-amiază, 
întregul lot, reunit (Progresul a avut 
trei jucători la Lisabona și unul la Tbi
lisi), a susținut un meci de antrena
ment în compania formației Băncii de 
Investiții. Vineri, fotbaliștii au făcut 
un antrenament uțor, de 45 de minute. 
Formația pentru meciul cu Știința Cluj 
va fi alcătuită din următorul lot: 
Cosma, Mîndru, AL Georgescu, Ioniță, 
Peteanu, Știrbei, I. Popescu, D. Po
pescu, Mafteuță, Al. Constantinescu, 
Mateianu, Iancu, Baboe.

• C.S.M.S- In vederea meciului cu 
Steaua, fotbaliștii de la C.S.M.S. s-au 
antrenat zilnic, în ciuda vremii ploioa
se. Miercuri au susținut un joc cu 
Dinamo Moldova din categoria C, cîș- 
tigînd cu 7—1 (1—0), Cuperman, au
tor a trei goluri, arătîndu-se într-o 
vervă deosebită. In meciul de la Bucu
rești este incertă folosirea lui Pop, 
accidentat. (D. Onucu — coresp.)

• STEAGUL ROȘU. Fotbaliștii bra
șoveni au făcut pregătiri zilnice și au 
susținut jocuri de verificare cu forma- 

parafrază era o obligație elementară 
a autorului, cu atît măi mult cu cît 
folosea o formă puțih obișnuită în 
redactarea materialului;' Dar este a- 
devărat că și redactorul nostru avea 
datoria să atragă atenția autorului 
asupra acestui luciii și astfel s-ar 
fi evitat concluzia de plagiat care 
nu a fost, după părerea noastră, în 
intenția tov. C. Teașcă?

Dinamo Pitești — Steagul Roșu 
Dinamo Tbilisi — Aripile Sovietelor 
Cernomoreț — Dinamo Kiev 
Dinamo Minsk — Spartak Moscova

1X2X1X21
i ■ >1

Loto Pronosport urmărește în per
manență să contribuie', la ridicarea ni
velului cultural educativ «1 participan- 
ților prin premiile acordate.

Astfel, mîine urmează?1 să plece în 
excursie un nou grup ,/le premiați 
LOTO—PRONOSPORT. ’“Este vorba 
de cîștigătorii excursiilor oferite la 
tragerea LOTO a Mărțișorului din 3 
Martie 1965. /

Fericiții câștigători se vor deplasa 
cu autocarul timp de 14 zile, în Un
garia și Cehoslovacia. Ei vor poposi 
câteva zile în orașele Praga și Buda
pesta.

Le urăm călătorie plăcută.
* '

Iată programul Concursului PRO- 
NOSPORT de săptamîna viitoare (nr. 
26 din 27 iunie 1965).■j ■

U.R.S.S. — Danemnrcia !{-
Ungaria — Italia \ 
știința Cluj — Steaua
Dinamo București — petrolul 
Știința Craiova — Prbgresul 
Rapid — Crișul / /\
C.S.M.S. Iași — Farul o
U.T.A. — Minerul Baia l&are

ții din campionatul regional, orășenesc 
și cu propriii lor juniori. De la ultimele 
pregătiri, în afara lui Năftănăilă și 
Pescaru, plecați la Tbilisi, a mai lipsit 
Hașoti, ușor accidentat. El și-a reluat 
joi pregătirile. Au apărut, în schimb, 
doi tineri atacanți : Găinaru de la Tor
pedo Zărnești și Pătruț de la Colorom 
Codlea, echipe din campionatul regio
nal- Pentru jocul cu Rapid echipa nu 
a fost încă definitivată. Jocul e aștep
tat cu mult interes. S-au anunțat și cî
teva mii de spectatori bucureșteni. (C. 
Gruia — coresp. reg.).

• MINERUL BAIA MARE. In ve
derea partidei cu Știința Craiova, Mi
nerul a jucat cu Industria sîrmei Cîm- 
pia Turzii, cîștigînd cu 4—2 (0—0). Au 
marcat : Sasu (min. 50), Soo (min. 68), 
Cacoveanu (min. 80), Halagian (min. 
85) pentru Minerul, respectiv Raab 
(min. 60 din 11 m) și Mureșan I (min. 
70). Iată formația pe.ntru jocul de du
minică : Bai — Cromeli, Colceriu, Stai- 
cu, Rojnoi (Vaida) — Ujvari, Pînzaru 
(Halagian) — Drăgan, Sasu, Soo, Cza- 
ko- (T. Tohătan — coresp. reg.).

„Cupa Steaua“ și-a desemnat cîștigătorii
Joi după amiază stadionul din șo

seaua Ghencea a fost luat din nou 
cu asalt: au avut loc finalele com
petiției de fotbal pentru copii și juni
ori dotată cu „Cupa Steaua”, pre
mierea celor mai buni și festivitatea 
de închidere.

Acum 12 zile, cînd au început în
trecerile vă aduceam la cunoștință în
scrierea a peste 2 600 de copii, 
dar între timp cifra finală a echipelor 
a ajuns la 265. iar a tinerilor jucători 
la aproape 3 000 I Toate raioanele Ca
pitalei au fost reprezentate la această 
competiție și în plus echipe din Dom
nești, Slobozia, Oltenița etc. Pe scurt 
— o adevărată sărbătoare a micilor 
fotbaliști.

Tehnicienii clubului Steaua au ur
mărit cu atenție fiecare joc și ele
mentele reținute vor începe pregă
tirea luni 21 iunie, ora 9, în eadrul

NU UITAȚI CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES DE miercuri 23 iunie 

anul curent

Depuneți din vreme buletinele pen
tru Concursul special Pronoexpres de 
miercuri.

După cum am mai anunțat, în 
afara celor 10 autoturisme se mai a- 
tribuie: motociclete, frigidere, tele
vizoare, aparate de radio etc.

La Concursul special Pronoexpres 
de miercuri 23 iunie vor fi extrase 
din urnă 22 de numere din care 8 
pentru premiile obișnuite în bani și 
14 pentru câștigurile suplimentare în 
obiecte și bani.

Important este faptul că se pot ob
ține autoturisme și cu 5 numere.

Tragerea concursului special Prono
expres va avea loc miercuri 23 iunie 
a.c. în orașul Oradea.

Patru zile de călătorie, 10 000 de 
km parcurși și o victorie de presti
giu obținută în fața echipei de tine
ret a Uniunii Sovietice. Cu acest 
bilanț s-au întors acasă joi după- 
amiază componenții echipei de tine
ret a țării noastre. Oboseala fusese 
învinsă și tinerii jucători coborau 
scara avionului radiind de bucurie.

Drumul greu, cu o întrerupere 
deosebit de obositoare, datorită con
dițiilor atmosferice care au trebuit re
zolvate și care ne îngrijorase puțin, 
ne făcuse să avem uneie emoții înain
tea jocului. Ne temeam ca nu cumva 
oboseala să fie resimțită în ziua 
acestui meci, ce se anunța a fi foarte 
greu. Dar nu s-a întimplat așa. Nu 
s-a întimplat pentru că antrenorii 
B. Marian și A. Niculescu au știut 
cum să lucreze cu băieții (mă refer 
la antrenamentul ușor făcut in seara 
zilei in care am sosit la Tbilisi și la 
programul stabilit echipei după ce 
toată planificarea de acasă fusese 
dată peste cap)- La redresarea capa
cității fizice un rol deosebit l-a avut 
și medicul lotului, dr. D. Tomescu, 
al cărui aport în stabilirea progra
mului a fost extrem de util. In plus, 
trebuie să evidențiem pe jucători, 
inșiși, care au dat dovadă de o dis
ciplină exemplară.

Cîteva cuvinte despre joc. Nu ne 
cunoșteam prea mult adversarii. Se 
știa că sint buni atleți, că au viteză 
de execuție mare, că încep jocul 
foarte tare. Și așa a fost. Am avut 
in față o apărare masivă, o echipă 
omogenă alcătuită pe scheletul lui 
Dinamo Tbilisi — campioana U.R.SS. 
— la care s-au adăugat jucători de 
la Torpedo Kutaisi, Torpedo Moscova 
și Sahtior Doneț. Din lotul sovietic 
au lipsit doar Eșkov (Rostov) și Esam- 
bariov (Caraganda).

Fără cele trei grave greșeli de 
apărare — in special la primele două 
goluri, unde au greșit D. Nicolae și 

centrului de copii și juniori al ace
stui club, sub îndrumarea antreno
rilor Romeo Catană, Ion Voinescu, 
Alexandru Apolzan, Victor Dumi
trescu și pidf. Valeriu Sturza.

Finalele s.au disputat într-o at
mosferă specific de „cupă” iar gale
riile, mai numeroase ca oricînd, au 
plecat... răgușite.' Cea mai spectacu
loasă finală a avut loc la juniori 
(echipe de cartiere) unde nici prelun
girile nu au putut desemna un cîști- 
gător, fiind necesară executarea de 
lovituri de la 11 m. Dar iată rezul
tatele finalelor•• PITICI, echipe de 
școli : Șc. elementară nr. 54 — Șc. 
elementară nr. 4 2-0; echipe de 
străzi: Str. Performanței — Aleea 
Ambrozie 2-0; JUNIORI, echipe de 
școlii Șc. medie nr. 6 — Șc pro
fesională de construcții 3-2; echipe 
de cartiere< C.Â.P. Domnești — Șo.- 
seaua Viilor 10-9.

PRONOSPORT ti
Premiile concursului Pronosport 

nr. 24 din 13 iunie 1965.
Categoria I 696 variante a 114 lei
Categoria a II-a 7.706 variante a 

21 lei
Valoarea premiilor de Ia categoria 

a IlI-a fiind Sub 10 lei fondul a fost 
repartizat la cafegoria a II-a.

LOTO

La tragerea Loto din seara zilei de 
18 iunie 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere:

7 33 25 24 69 37 14 74 64 29
Premii suplimentare: 27 29 23 
Fond de prehiii: 780.799 lei
Tragerea urrrîătoare va avea loc 

vineri 25 iunie la Șimleul Silvaniei,

Rubrica rpdap/ată de Loto-Prono- 
sport.

Duca (acesta datorită emotivității a 
și fost schimbat cu Gaboraș, mult 
mai hotărit în acțiuni), formația 
noastră putea obține o victorie la 
scor. Dar, frecvența șuturilor la 
poartă și precizia acestora au lăsat 
de dorit în prima repriză. Situații 
de gol au fost foarte multe. Pescaru 
și Năftănăilă au jucat fără greșeală 
dominînd mijlocul terenului. De la 
ei mingile erau preluate de Rakși, 
care prin driblingurile lui scurte a 
scos în permanență din dispozitiv 
2—3 apărători adverși și apoi i-a 
lansat foarte blue pe Haidu și Năs- 
turescu. Rakși a fost un excelent co
ordonator, fiind cel mai bun jucător 
de pe teren.

Victoria realizată la Tbilisi se a- 
daugă la alte succese obținute în 
acest an de echipa de tineret. Ele 
sînt rezultatul unei pregătiri atente 
a lotului. Dar, pe viitor, trebuie re
zolvată problema portarului, fiindcă 
Duca și Gaboraș sînt încă sub va
loarea celorlalți componenți ai echi
pei. în atac trebuie să se insiste pe 
trasul Ia poartă. în meciul cu U.R.S.S. 
am dominat 65—70 de minute, am 
lost aplaudați la scenă deschisă 
pentru fazele spectaculoase și totuși 
scorul ne-a dat bătaie de cap, abia 
în final reușind să ne asigurăm vic
toria și pe tabela de marcaj-

După joc, cunoscutul antrenor GR. 
KACIALIN a venit în vestiarul e- 
chipei române, a felicitat-o și mi-a 
făcut următoarea declarație: «De
6—7 ani n-am mai văzut jucînd o 
formație românească. Dar vreau să 
vă declar că această echipă de tine
ret m-a impresionat. Este o forma
ție bună, un ansamblu perfect, care 
a arătat că știe mult fotbal. Fotbalul 
românesc a făcut progrese însem
nate și pentru aceasta, ca și pentru 
victoria obținută, vă felicit căldu
ros 1*

CONSTANTIN, ALEXE

De remarcat că cele două echipe 
de școli finaliste la categoria pi
tici au fost pregătite de către o... 
profesoară: prof. Cleopatra Scel- 
binschi la Șo elementară nr. 54 
și prof. Sanda Bogdan la Șc. elemen
tară nr. 4 I

Premiul pentru „cel mai bun pi
tic" al competiției a fost acordat 
elevului Florin Călugăru (10 ani) de 
la Șc. medie „Mihail Sadoveanu", Iar 
„cel mai bun junior” a fost desem
nat Victor Onofrenciuc (15 ani) de 
la Șc. medie. „Ion Neculce”. în afara 
premiilor oferite de clubul Steaua

Elevul Florin Călugăru a primit pre
miul pentru „cel mai bun pitic" al 

competiției
Foto: E. Cismaș

(cupe, diplome, fanioane, insigne și 
echipament sportiv). I.S. Loto-Prono- 
sport a premiat toate echipele fina
liste (cu cîte o minge de fotbal) și 
toți jucătorii.

Tuturor celor care nu au fost se
lecționați cu acest prilej, porțile sta
dionului din șoseaua Ghencea le vor 
fi din nou deschise la 1 septembrie 
cînd va avea loc returul „Cupei 
Steaua”, competiție care va deveni 
tradițională.

CRISTIAN ȚOPESCU



Cu disputarea fi
nalei campionatu
lui republican fe
minin pe echipe 
s-a încheiat una
din competițiile

care stîrnesc mult interes în regiunile 
țării. Iar finala s-a situat, în gene
ral, la înălțimea acestui interes, de
pășind chiar așteptările dacă ne re
ferim la unele performanțe indivi
duale

Prin ce s-a caracterizat această fi
nală ? Răspunsul ni l-a dat tov. I. 
Szocs, secretarul general al F.R.P., 
prezent la întreceri :

— Trebuie să remarc în primul 
rînd desfășurarea pasionantă a între
cerii. Pînă la perechea a 3-a din tur 
toate cele cinci echipe au luptat cu 
șanse pentru titlu. Apoi s-au detașat 
Laromet și Rapid București, între 
care s-a dat o bătălie strinsă pînă la 
perechea a 4-a din retur, cînd Laromet 
a luat un avans substanțial, care n-a 
mai putut fi recuperat de Rapid.

— Ce ați reținut în mod special?
— Pe scurt, următoarele : 1. Echipele 

bucureștene s-au prezentat bine pre
gătite din toate punctele de vedere. 
Dintre cele provinciale, doar Voința 
Cluj a satisfăcut; a fost o surpriză 
plăcută. In schimhș față de rezultatele 
anterioare, U.T.A. a decepționat, iar 
Gaz metan Mediaș s-a comportat sub 
așteptări. 2. Precizia la „canale" și 
„singuratice* a fost mai bună, fapt 
îmbucurător pentru că la acest ca
pitol multe sportive au manifestat 
deficiențe în concursurile anteri
oare. îmbunătățirea preciziei s-a re

SCRIMA)
spada s-a identi

ficat cu „cenușăreasa" scrimei noas
tre. Din rațiuni care, Ia drept vor
bind, n-ar rezista unei discuții temei
nice („sîntem prea departe de valoa
rea spadei practicată peste hotare pen
tru a putea reface handicapul" sau 
„n-avem trăgători cu calități adecvate", 
„antrenorii se feresc să-și specializeze 
elevii în această probă" etc), spada a 
fost aproape dată uitării. Abia în anii 
din urmă, federația a întreprins unele 
măsuri destinate să aducă în actuali
tate și această probă.

Recentele finale atestă această preo
cupare. Trăgătorii prezenți în compe
tiție au arătat nu numai cît de spec
taculoasă poate fi această probă ci și 
faptul că avem mulți trăgători valo
roși. în afara lui Haucler, oampionul 
probei, spada din țara noastră poate 
conta fie pe scrimeri cu un stagiu mai 
îndelungat (Stelian, Țintea, Marinescu, 
Toth, Simco), fie pe numeroase ele
mente tinere,pe cale de afirmare (Mol- 
danschi, Popescu, Szentkiraly, Pongraț 
ș.a.). Numai că, pentru a depăși ac
tualul nivel scăzut, firește, în raport

UNIUNEA REGIONALĂ A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMĂ 

MAGHIARA ' » '
•C 1 - U ,

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. Lăpușha nr. 6,
telefon 38-93 (funcționează permanent) ; « /

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

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

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

nr. 3 (amplasată pe șoseaua către stațiunea Bor|ec)
- 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 cadruf ace
leiași cooperative în stațiunea Tusnad - Complex deservire, 
telefon 21;. ’ T”

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

hamace, saci de dormit, aparate foto, radio porfa.țive, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele «le deser
vire din stațiunile : Sovata, Tușnăd, Borsec și o'rjaștele Tîrgu- 
Mureș, Miercurea Ciuc. ’ ■ • • ••î.v /5

Rezultate bune, care trebuie confirmate
flectat în numărul redus de „bile 
goale". 3. Cîteva jucătoare au reali
zat cifre bune, care însă trebuie con
firmate : Maria Nadaș (U.T.A.) 468 
p.d., Ținea Balaban (Rapid) și Elena 
Gyariaș (Voința Cluj) 456, Stela 
Sîetcu șl Elena Predeanu (Laromet) 
453, Elena Trandafir (Laromet) 452 
etc. 4. O mare putere de luptă a 
caracterizat echipele Laromet și Rapid, 
iar dintre jucătoare o mențiune spe
cială merită Stela Sfetcu, alături de 
care se cuvine remarcată o altă spor
tivă tînără, Elena Preda (U.T.A.) 

5. Din păcate, loturile echipelor fina
liste au cuprins prea puține elemente 

Echipa campioană — Laromet București. De la stingă la dreapta, sus .- 
Candida Nicoiae, Maria Szabo, antrenorul Gh. Andrei (fostul international 
de... fotbal), Ioana Andrei și Elena Predeanu ; /os.- Stela Sfetcu, Elena 

Trandafir și Maria Țutuianu

însemnări după finale

DESPRE CONCURENJU LA SPADĂ Șl SABIE
cu cel internațional, ne trebuie cît 
mai multe concursuri, confruntări cu 
trăgători dintre cei mai cunoscuți. 
Concomitent, existența unor centre de 
perfecționare (nu numai în București, 
ci și la Iași și Craibva unde funcțio
nează antrenori calificați) ca-și ale al
tora, de inițiere, dacă se poate, ar a- 
duce un puternic impuls spadei din 
țara noastră. Proiecte există (ultima 
ședință a biroului federal le-a... oficia
lizat) ; rămîne numai ca ele să fie ma
terializate cît mai repede.

Pentru sabie, o primă observație de 
principiu : în materie de CALITATE 
ne prezentăm încă nesatisfăcător. în 
„focul" disputei de pe planșe, sabrerii 
ajung deseori să se „bată", literalmen
te. Iar arbitru sînt, cîteodată, și ei 
tentați să judece fazele prin prisma 
trăgătorului care lovește mai tare...

Sabia, firește, este proba de scrimă 
cea mai „bărbătească". Ea presupune 
înainte de toate o pregătire fizică deo
sebită. Loviturile, ca și în cazul celor
lalte probe, rămîn însă strict conven
ționale (cu diferența că suprafața va
labilă de acționat are o întindere mai 
mare). Că este așa ne-ă demonstrat-o 

tinere. Este o problemă care trebuie 
să preocupe mai mult conducerile 
acestor secții, pentru că media de 
virstă este destul de mare. In con 
cluzie, o finală reușită, mulțumită și 
bunei organizări, asigurată de co
misia locală.

Adăugăm amănuntul că Laromet a 
cîștigat pentru prima dată titlul de 
campioană tepublicană, readucîndu-1 
în București după ce timp de un an 
a onorat palmaresul echipei Voința 
Tg. Mureș. Victoria bucureștencelor 
este meritată și răsplătește o secție 
de popice cu activitate laborioasă, 
(p- g-l- 

cel mai recent concursul internațional 
de la București. Mari sabreri, ca 
Pezsa, Pawlowsky, Bakonyi, Rîlski și 
Horvath aplică strict litera regulamen
tului. Ei au arătat nu numai forță în 
braț ci și multă finețe, subtilitate. 
Trăgătorii noștri participant la acest 
concurs au căutat să-i... imite. După 
aceea însă, în întrecerile din campio
nat ei au revenit la vechile deprin
deri. Mustață, campionul țării, rămîne 
un adept convins al „bătăii", ca și 
Nicoiae, Vintila și Alexe ; Drtmbă, 
Culcea, Bădescu și Szantay manifestă 
doar tendințe, în timp ce numai Ro- 
honi merge în pas cu regulamentul.

★
O observație pentru toți scrimerii: 

încă n-a dispărut obiceiul de a se 
scoate masca sau de a privi aparatul 
electric aproape după fiecare tușă. Sînt 
două abateri (dintre care prima, de 
la regulament) care pot avea urmări 
neplăcute pentru mulți trăgători. Așa 
cum, de altfel, s-a și întâmplat...

TIBERIU STAMA

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal PROGRE

SUL—ȘTIINȚA CLUJ șl STEAUA— 
C.S.M.S IAȘI de mîine de pe stadionul 
Republicii, biletele se găsesc de vinzare 
la casele obișnuite : str. Ion Vidu, Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele Repu
blicii, „23 August", Dinamo și Giulești.

• Incepînd de luni 21 iunie se pun 
în vinzare la aceleași case, biletele pen
tru întilnirea internațională de fotbal 
STEAUA—STADE FHANQAIS (Paris), 
de miercuri 23 iunie, în nocturnă, pe 
stadionul Republicii.
• La bazinul acoperit Floreasca con

tinuă cursurile de inițiere la înot pentru 
copil. înscrieri la bazin.

latam in int 
C. Niculescu

. Azi și mîine,
CONSTANȚA, 

(prin telefon). în
cheiată la o oră 
tîrzie, gala de joi 
seara nu ne-a dat 
posibilitate s-o re- 
e. O facem acum. 
:.) l-a întrecut la 
ul I. Baciu. C. Voi- 

nescu (Brăila) a obținut decizia în 
fața lui V. Ionescu (Buc.). Brăileanul 
a punctat cu multe lovituri clare, 
avînd inițiativa în toate reprizele. O 
impresie neplăcută a lăsat bucureș- 
teanul Gh. Vlad, la categoria semi- 
mijlocie, în disputa cu M. Bănică. 
După ce a prirhit. un avertisment 
pentru box periculos cu capul, în 
ultima repriză Vlad a lovit după 
stop și, firește, a fost descalificat. La 
aceeași categorie, C. Mandache 
(Craiova) b.p. E. Stănescu (Buc.). 
ALTE REZULTATE: Al. Matius (Baia 
Mare) b.p. Ai. Bora (Cluj). Gh. Bu- 
nea (Brăila) intră în ring decis să 
termine lupta înainte de limită. El 
trimite lui C. Firică fBuc.) lovituri la 
cap și corp. Acesta este însă foarte 
rezistent și găsește deseori resurse 
să contreze. în cele din urmă victo
ria îi este acordată brâileanului.

Numărat în reoriza a doua cînd 
a recepționat o puternică dreaptă la 
ficat, V. Chiriac (Constanța) a dat, 
în continuare, o replică viguroasă 
lui V. Dobre (Buc.). Bucureșteanul 
a cîștigat. totuși, pe merit, la puncte, 
în ultimul meci, V. Marinescu (Buc.) 
l-a învins prin abandon în repriza 
secundă pe I. Tudor (Buc.).

Concluzia care s-a desprins după 
întîlnirile de joi seara este că deși 
în ring au urcat mulți boxeri totuși 
prea puține partide s-au ridicat la un 
nivel acceptabil

CH. GOLDENBERG-coresp.

GALAȚI (prin telefon). Dispute de 
un slab nivel tehnic în gala de joi 
seara. REZULTATE TEHNICE: Co
coș : P. Covaliov (Brăila) b.p. D. Mi
ron (Buc.); V. Carpii (Tg. Mureș) b. 
neprez- O. Chdnan (Constanța); C. 
Momoiu (Brașov) b.p. P. Brînduș 
(Buc.); C. Sașii (orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) b. p. I. Mărgelatu (Buc.),-

Rezultate satisfăcătoare 
în primele zile ale concursului 

prin corespondență
• Concurenții de la pistol liber in evident progres

Joi, pe poligonul Tunari, au început 
întrecerile din cadrul concursului repu
blican de tir prin corespondență. în 
prima zi de concurs s-au tras probele 
de armă standard, seniori, senioare, 
juniori și junioare. Un rezultat valoros 
a înregistrat Eda Baia (Știința), care 
a totalizat 553 d — nou record al țării. 
Ea a realizat 195 p la poziția culcat, 
188 p la poziția în genunchi și 170 p 
ia poziția în picioare. Demne de re
marcat sînt ai rezultatele obținute de 
St. Caban la armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat juniori, ca și de tră
gătorii de pistol precizie, G. Maghiar, 
N. Bratu și Ț. Jeglinschi.

Iată rezultatele : armă standard 3\20 
focuri seniocye „ 1. EDA BAIA (Știin
ța) 195+188+170 p = 533 p — nou 
record al R.P,R. 2. Iuliana Herlea 
(Metalul) 1874 157+162 = 516 p, 3. 
Maria Otz c(Olimpia) 1814-178+154 
= 513 p; junioare : 1. Elena Nistor 
(Steaua) 532 p, 2. Aritina Bițică 
(Steaua) 522 p, 3. Magda Borcea (Știin
ța) 513 p ; seniori: 1. Gh. Sicorschi 
(Dinamo) 537 p, 2. Gh. Stoian (Știința) 
530 p, 3. V. Enea (Steaua) 527 p; 
juniori: 1. țț, Csegezi (Steaua) 528 p,
2. M. Pavel (p,inamo) 528 p, 3. St. 
Caban (Dinamo) 522 p. Pistol liber:

SC îi

finalele etapei de zonă
ușoară: Al. Spătaru (Oradea) b. 
dese. 3 Tr. Stănescu (Ploiești); N. 
Kerim (Constanța) b.p. I. Raducu. 
(Plopeni); I. Dinu (Buc-) b. ab. 1 Al. - 
Naidin (Brăila); V. Gheorghe (Buc.) 
b.p. P. Radu (Buc.); mijlocie: I. Ma- 
nole (Craiova) b.k.o. 2 V. Perianu 
(Brașov); M. Mariuțan (Buc.) b.p. N. 
Rotaru (Bacău); semigrea: Șt. Pan- 
duru (Craiova) b. ab- 1 Șt. Bontz 
(Oradea); grea: V. Mariuțan (Buc.) 
b.p. O. Cioloca (Galați).

GH. ARSENIE-coresp.

CRAIOVA (prin telefon de la tri
misul nostru). Iată rezultatele ultime
lor partide disputate joi seara în lo
calitate: ușoară : Al. Șerban (C. Tur- 
zii) b.p. Gh. Voicu (Buc.),- I. Pitu (Me
diaș) b. ab. 2 I- Olteanu (Constanța); 
T. Mitrea (Galați) b. neprez. Gh. En- 
culescu (Arad); mijlocie mică: N. 
Enciu (Buc.), posesorul unor lovituri 
foarte puternice, l-a învins prin k.o. 
3 pe musceleanul Gh. Giurea. La 
aceeași categorie (mijlocie mică): V. 
Mîrza (Buc.) b.p. FI. Surugiu (Tulcea); 
mijlocie: V Tecuceanu (Buc ) b.p. 
C. Naghi (Oradea); C. Cojocaru 
(Buc.) b- dese. 2 V. Moraru (C. Tur- 
zii). Moraru a simulat lovitură nere
gulamentară cu capul, s-a trîntit la 
podea și, după ce a fost numărat, 
arbitrul din ring, M. Voiculescu, l-a 
descalificat pe bună dreptate. Finala 
are loc sîmbătă seara.

M. TRANCA

TIMIȘOARA (prin telefon). Ulti
mele două rezultate de joi seara > 
mijlocie: Gh. Chivăr (C. Turzii) b.p.- 
Gh. Șandru (Reșița),- grea : N. Motoc 
(Buc.) b. dese. 3 D- Filip (Buc.). Gala 
de joi seara a marcat o ascensiune 
din punct de vedere al spectaculo
zității, în comparație cu meciurile 
eliminatorii, remareîndu-se în mod 
deosebit boxerii C. Ghiță, I. Marin 
(ambii din București) și Gh. Chivăr 
(C. Turzii). Surpriza a constituit-o 
victoria tinărului Ion Mărculeț (Bra
șov) asupra lui N. Moț (Craiova). 
Duminică dimineață au loc finalele.

A. ARNĂUTU-coresp.

I. G. Maghiar (Dinamo) 554 p, 2. N. 
Bratu (Știința) 551 p, 3. T. Jeglinschi 
(Dinamo) 543 p; armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat, seniori: 1. M. 
Antal (Știința) 585 p, 2. Gh. Vasi- 
lescu (Olimpia) 584 p, 3. N. Rotaru 
(Steaua) 583 p; junioare : 1. Magda 
Borcea 571 p, 2. Elena Nistor 569 p,
3. Aritina Bițică 568 p ; juniori : 1. St. 
Caban 591 p, 2. M. Pavel 578 p, 3. 
B. Csegezi 575 p ; senioare : 1. Mar
gareta Enache, (Steaua) 583 p, 2. Iu- 
liana Herlea 579 p, 3. Eugenia Padar 
(Steaua) 576 p.

întrecerile continuă astăzi și mîine 
pe același poligon.

Folosim acest prilej pentru a scoate 
în evidență faptul că, în momentul de 
față, poligonul Tunari își schimbă fața 
tn vederea campionatelor europene pe 
care le va găzdui în luna septembrie. 
Ritmul construcțiilor este foarte avansat.

Ne bucură faptul că constructorii 
se străduiesc să facă posibil antrena
mentul sportivilor, deși acest lucru nu 
e ușor. împreună, ei se pregătesc în 
vederea marelui eveniment sportiv din 
toamnă.

V. GORUN

■UT si

VIZIONAȚI SCURTMETRAJELE
■

ÎMPĂRĂȚIA 5ÂKII
>11 la cinematografele feroviar

-îflrș î : o» timpuri noi
---------------------

lâ cinematografele
GiUUE+TI MODERN



Uvertura sportivă
&

a unui nou film
De cîtva timp la echita- 

țîe se antrenează un grup 
de sportivi neobișnuiti al 
căror echipament nu poartă 
culorile nici unui club. An
trenorul Mihai Timu a pă
răsit a.b.c.-ul tipic 21 an
trenamentului și demons
trează figuri care par des
prinse dintr-un film de a- 
venturi : curse spectaculoa
se, urmăriri palpitante, că
deri dramatice, o întreagă 
gamă de exhibiții care cer 
călărețului pe lîngă măies
trie sportivă și un deosebit 
curaj. Alături de antrenor, 
recunoaștem pe regizorul de 
film Dinu Cocea. „Cîntă- 
rește“ posibilitățile fiecărui 
călăreț, după care își 
însemnări în carnet, 
adresăm regizorului :

— Prezența dv. pe o
nă de sport este în legă
tură cu realizarea unui 
nou film care solicită in- 
terpreților calități sporti
ve ?

face
Ne

are-

colae Moraru. Actorii vor 
trebui să facă lucruri deo
sebite, care necesită o bună 
pregătire fizică. Iar călăria 
a constituit un semn de în
trebare. Am văzut cu oca
zia filmului „Tudor“. la a 
cărui realizare am contri
buit în calitate de regizor 
secund, că actorii neantre- 
națl au căpătat febră mus
culară, au resimțit efortul. 
De data această mi-am luat 
măsuri din timp, începînd 
pregătirile pentru fiecare 
filmare prin diferite antre
namente sportive.

— Cum au răspuns ac
torii la acest surplus de 
efort ?

— Am constatat cu bucu
rie că majoritatea iubesc 
sportul, că l-au practicat 
încă de pe băncile Insti
tutului, ceea ce îmi va da 
posibilitatea să filmez sce
nele spectaculoase din prim 
plan. Vor fi lupte voini
cești, coborîrl spectacu
loase și bineînțeles călă
rie de înaltă clasă. Ac

Poșta magazin
ANTON PROCOPIU, 

ROMAN. — 1. Recordul 
absolut al orei în spa
tele unui vehicul spe- 

este de 122.350 km 
el a fost stabilit de

O întâmplare cu totul 
neobișnuită s-a petrecut, 
nu de mult, la un meci 
de fotbal disputat în 
Belgia, între echipele 
F. C. Teerschott și F. C. 
Besselghem. La un mo
ment dat, centrul înain
taș al echipei Teerschott, 
von Tegel, a încercat să 
reia printr-o „foarfecă" 
balonul centrat de aripa

dreaptă a echipei sale. 
El nu a reușit să atin
gă mingea, dar gheata 
i-a sărit din picior și a 
zburat în direcția porții, 
unde a întîlnit... balonul, 
iar acesta, lovit în plin, 
a ricoșat în... gol I

„Cavalerul fluierului" a 
apreciat că nu se produ
sese nici o încălcare a 
regulamentului, că ghea-

Micul Hercule...
La examen : Traian Petruț

— Intr-adevăr. Peste foar
te puțin timp va răsuna 
prima lovitură de clache- 
tă a noului film „Haidu
cii'*, iar aici, în manej, 
se desfășoară ultimele 
pregătiri înaintea filmări
lor. După cum observați, 
se antrenează aproape în
treaga echipă de actori : 
Emanuel Petruț, Marga 
Barbu, Mihai Badiu, Co
lea Răutu, Ernest Maftei, 
Traian Petruț, Manea E- 
nache, ștefan Bănică, Ni-

torii nu ar fi putut in
terpreta rolurile, dacă 
n-ar practica sportul. Iată 
că apare încă o dată Ia 
actori necesitatea învăță
rii unor discipline sporti
ve. In afară că sportul 
menține sănătatea, de mul
te ori el face parte din 
bagajul de cunoștințe pe 
care trebuie să le posede 
slujitorii Thaliei.

MARIAN SANDU

Nu-i vorba, cum ar 
putea crede unii, de o 
halteră din... carton, pusă 
în mîinile puștiului de un 
fotograf îndrăgostit de 
sport. Cel dintâi care s-ar 
simți jignit de o astfel de 
bănuială ar fi băiețașul 
din fotografie, Adrian 
Duță din Codlea, care este 
un pasionat al halterelor 
și, deși n-a împlinit încă

nici 4 ani (îi împlinește 
la 12 august) are o forță 
deosebită, ridicînd la cele 
trei stiluri (smuls

ta a fost pierdută fără 
voința jucătorului, pentru 
că n-a existat intenția 
de a-și crea în felul aces
ta un avantaj nejust, 
astfel că a arătat... cen
tru] terenului, acordînd 
gol valabil pentru F. C. 
Teerschott.

O serie de arbitri ro
mâni — Andrei Radules
cu, Mihai Popa, N. Che- 
lemen, Gh. Dulea etc — 
cu care am stat de vorbă 
în legătură cu acest caz, 
au apreciat că arbitrul 
belgian a procedat co
rect.

ciclistul belgian Vander- 
stuyft în anul 1926. Pare 
curios, dar recordul lui 
stă în picioare și astăzi. 
Cei care au fost mai... 
grăbiți au luat probabil 
automobilul sau avionul I 
— 2) Recordul pe un ki- 

ace- 
de

Noaptea spre duminica
...O cameră de hotel o- 

bișnuită, dintr-un oraș de 
provincie. O mică veioză, 
aprinsă veghează. Omul 
îngîndurat, cu păr cărunt 
și ochii vioi, se apropie 
de fereastră după ce-a 
strivit în scrumieră țigara 
(„Irevocabil ultima", cum 
spune acum a șasea oară !) 
Privește pe fereastră. Vîn
tul cotrobăie prin casta
nul înfrunzit. Deodată 
ploaia se pornește să cio
cănească în geam ca un 
drumeț obosit care cere a- 
dăpost...

— Hm. Plouă. Deci, mîi
ne terenul va fi...

Undeva bate miezul nop
ții. Orașul doarme de mult. 
Doar de jos de la restau
rantul hotelului răzbește u- 
neori vuiet înfundat de 

saxofoane. Omul zîmbește : 
„Gazdele. Probabil c-au a- 
ranjat treaba asta. Să nu 
ne lase să ne odihnim, iar 
mîine la meci să jongleze 
cu noi cum or vrea !“

Sau pur și simplu e o co
incidență. Nu. Tudose an
trenorul lor nu se pretează 
la „chițibușerii" d-astea. El 
dă lupta cinstit, acolo... pe 
teren! Omul aprinde iarăși 
o țigară (Irevocabil... adi
că, mai știi ? !). Se în
toarce la foile sale răs- 
pîndite pe noptiera lumina
tă : „Deci, dacă terenul va 
fi desfundat, trebuie să 
„zăvorăsc" și mai bine cen
trul terenului. Să-l retrag 
și pe Dodu. să-l dubleze 
pe..."

Creionul 
însemnînd 
care acum 
bar n-are
gură trăsătură de condei 
a devenit „altceva" în an
grenajul echipei, că pla
nul studiat toată săptă
mîna e acum „la pămînt", 
iar mîine dimineață la ca
fea, antrenorul se va a- 
propia de el să-i explice 
„noile misiuni tactice" !

Da. Da, repetă omul. Tre
buie să dăm totul în me
ciul ăsta, să luptăm pînă 
la ultima picătură de e- 
nergie. Numai așa mai a- 
vem șansa să ne reabili-

aleargă pe hîrtie 
ceva și Dodu, 

doarme dus, ha- 
că dintr-o sin-

tăm față de orașul 
față de noi înșine .

Mîine după amiază echi
pa se va încleșta într-o 
aprigă bătălie pentru un 
meci nul în deplasare. 
Sau, o victorie. (O, ar 
fi grozav ! Dar... te lasă 
gazdele ? Mai ales că și ele 
pendulează deasupra „zonei 
periculoase" .') Un singur 
lucru e clar : că trebuie 
să obținem un rezultat 

bun. Ni-l cere tot orașul. 
Trebuie să i-l dăm. Cu gîn- 
dul la acest „meci în de
plasare" omul cu păr că
runt și-a hărțuit toată 
săptămîna echipa la antre
namente, a uitat să-și stro
pească grădina cu tranda
firi și s-a certat și cu ne
vasta. (Dar ea, bună ca-n 
totdeauna, n-a uitat să-i 
pună flanela groasă în va
liză și să-i scrie și cîte- 
va cuvlnțele : _Te-am ier
tat. știu că ești agitat îna
intea fiecărui meci. Suc
ces, dragule ! P. S. Tran
dafirii i-am stropit eu, nici 
o grijă".).

Dar de vorbit, nu i-a 
vorbit. Are și ea mîndria 
ei !

Băieții dorm. Oare ? Dacă 
vreunul... Ia să dau o rai
tă pentru mai multă sigu
ranță. Da... Dorm cu toții. 
Sînt pătrunși de importan
ța acestui joc. Doar Coman 
citea. Hm. „Iedul" I N-are 
somn 1 Ce să faci ? Debu
tează în „prima echipă". 

Oare am făcut bine că l-am 
băgat chiar 
Trebuia. Cu 
era chip s-o 
L-am iertat 
și „fumurile" lui, și nopțile 
pierdute, și toate celelalte.. 
Ce să faci ? Era „vedeta" 
echipei. De data aceasta nu 
mai puteam închide ochii. 
Și-apoi Coman e tînăr, ta
lentat, sirguincios, pasio
nat. Merită locul. Iar mîi
ne sînt convins că 
confirma încrederea.
da .'

Ceasul bate de două
Și ploaia tot n-a stat. încă 
o țigară și... Ce naiba! O 
dată trebuie să mă culeși 
eu, nu? Ochii obosiți zăbo
vesc pe-o telegramă :

„Succes, băieți. Mîine 
toate inimile sportive ale

nostru, 
!

acum ! Da. 
Roșea nu mai 
scot la capăt, 
de atîtea ori.

va
Da,

ori.

orașului vor bate pentru 
voi". Cei de la uzină au 
trimis-o. Mîine vor răsuci 
cu toți butoanele aparate
lor de radio, ori de tele
viziune, 
sufletul 
lor... Iar 
în gară. _ _ _______ ..
flori, dacă le aducem mă
car un punct. Sau cu ochii 
în pămînt și încurajări de 
circumstanță „Ei, lăsațl, 
nu-i nimic. Să batetl 
minică. Ar mai fi o 
să".

Nu, dragilor ! Nu 
vom da prilejul să ne 
solați. Vom lupta cu 
dîrjire, vom face totul ca 
să ne întoarcem acasă cu 
frunțile sus, vrednici că nu 
v-am înșelat 
Chiar dacă ei 
și publicul de 
pe gazon rămîn 
parte și 11 de cealaltă. Iar 
noi vom ataca din primul 
minut !...

Ploaia a
bate... TU...
oare cinci ?
car două 
unde ? Acum se scoală bă
ieții și mai sînt atîtea de 
făcut... Cum s-o simți 
Bordea cu glezna ?...

Omul cu părul cărunt 
deschide larg fereastra. 
Vîntul s-a mai domolit. Ce
rul e senin acum. Omul 
zîmbește. „Poate terenul va 
fi bun... Asta ne convine t" 

Și «prinde iarăși o țiga
ră... | Irevocabil... ultima ! 
Pînă la meci...

Dacă vrei
să fugi repede...

Vcr urmări cu 
la gură meciul 
luni ne vor primi

Cu zîmbete și

pins și ridicat) 31,500 de 
kilograme !

Pe cînd mutatul vir
gulei peste... o cifră ?

PETRE CĂPĂȚ1NĂ
•corespondent

La o reuniune de atle
tism desfășurată la Mi
chigan, sprinterul Harwey 
Purges, în vîrstă de 23 
de ani, a apărut la start... 
ras complet în cap. După 
ce a cîștigat ambele pro
be de sprint, 100 și 200 
m, el a dat următoarea 
explicație : „Cînd nu. ai 
păr în cap rezistența ae
rului este mai mică”. Și 
a adăugat : „Inotătoarea 
engleză Elisabeth Long 
mi-a sugerat ideea de a 
folosi toate posibilitățile. 
Ea și-a lăsat unghiile mai 
lungi, ajungînd la con
cluzia că aceasta o poate 
ajuta în obținerea unei 
viteze mai mari de înot”.

lometru lansat, în 
leași condiții, este 
peste 200 km pe oră.

PICU ARSENE, 
MUNA SCOARȚA. 
„Acum vreun an, 
l-a jost luat un inter
viu, fotbalistul Vasile 
Ghergheli de la Dinamo 
București a declarat că 
s-a logodit cu o fată din 
Baia Mare și că nunta va 
avea loc cînd va juca din 
nou în echipa națională. 
De atunci, el a jucat de 
2 ori. Oare s-a ținut de 
cuvînt ?“ S-ar fi ținut. 
Se pare însă că fata n-a 
avut încredere în posibi
litățile lui Ghergheli de 
a reveni în echipa na
țională și s-a măritat cu 
altul. Bine că Ghergheli 
face parte din nou dintre 
fotbaliștii noștri fruntași. 
Neveste, se mai găsesc I

MIRCEA MICȘUNES- 
CU, BUCUREȘTI. — 
Colega dv are dreptate: 
numele exact al voleiba
listului respectiv este 
Gheorghe Ferariu. Soția 
lui este baschetbalista 
Virginia Ferariu.

VASILE LIXANDRU, 
BUCUREȘTI. — Vreți

CO-

cînd

să-i scrieți lui Pele și 
nu-i cunoașteți numele 
exact. Dacă scrieți : Pele- 
Brazilia... ajunge. Numele 
lui adevărat — Edson A- 
rantes do Nascimento — 
l-ar putea 
poștaș care, mai 
apuca să-l caute 
dison I

GHEORGHE 
BUCUREȘTI, 
următoarele „: 
tru săptămîna 
Petrolul : Viață 
Crișul: Cer senin ; Pro
gresul ; De doi bani spe
ranță.

NICA ION, COMUNA 
NEGRI. — Meciul de 
fotbal Dinamo — Steaua 
a prilejuit un spectacol 
reușit, consemnat ca atare 
de întreaga presă. Și pe 
noi ne-au surprins comen
tariile negative ale craini
cului de la radio. Nu văd 
ce v-am putea spune în 
plus! Poate ceva despre 
comentariul de la... Lisa
bona 1

ION DAVID, BĂILE 
HERCULANE. — Ne în
trebați care este denu
mirea exactă : lupte cla
sice sau lupte greco-ro- 

alta. 
folo

încurca pe 
știi, s-ar 
pe... E-

DICK,
Am ales 

,filme" pen- 
aceasta : 
ușoară ;

mane ? Și una și 
Este însă mai mult

de „lupte
Am re- 

în ultima

E T R E, 
— Înainte

175 de victorii
consecutive

sită denumirea 
greco-romane". 
luat-o și noi 
vreme.

NEACȘU P 
CONSTANTA,
de a veni la Dinamo 
București, Cornel Popa a 
lucat la Dinamo-Bacău. 
Sînt vreo 9 ani de-a- 
tunci...

DINU RADIAN, BUCU
REȘTI. — Aveți cuvîntul 
în legătură cu duelul 
Rapid—Dinamo la fot
bal :
Mă frămînt-o întrebare 
La care răspuns nu am: 
Care-o merge azi mai 

iute ?
Un Rapid sau un.. 

dinam F

vă 
con- 

în-

așteptările, 
au terenul 
partea lor, 
tot 11 de o

stat. Ceasul 
Cînd s-a făcut 
Să dorm mă- 
ore... Da-de

GEORGE MIHALACHE

...inginerul Aurel Crls
nic, fostul internațional, 
a jucat... „pe fals" In e- 
chipa „Provinciei" în re
centa cupă „Tinerețe fără 
bătrînețe" ? Și că dacă 
echipa Bucureștiului ar 
fi... contestat partida ar 
fi primit cîștig de cau
ză ?...

Motivul ? Crîsnic este 
și astăzi jucător activ. 
El s-a despărțit de cate
goria A și echipa Jiului, 
unde timp de mai bine 
de 20 de ani a susținut 
în total 360 de jocuri, 
dintre care 207 In prima 
categorie. Dar lui Crîsnic 
i-a fost greu să se des
partă și de... fotbal. De 
aceea a putut fi văzut ju- 
cînd mai departe în poar
tă, un timp la Minerul 
Aninoasa, iar in prezent 
la Sănătatea Petroșeni, 
în campionatul local.

Astfel se și explică 
prospețimea jocului său 
in meciul cu București, 
ceea ce a confirmat «im
presia unor spectatqri și 
telespectatori, î ' ‘ 
care și Titi Popa-Lulgoj, 
care ne-a și 
dacă Aurel Crîsnic mai 
joacă fotbal. Joacă. Și 
încă bine 1 '

printre

întrebat

Faimoasa echipă femi
nină de volei a uzinei 
textile „Nichibo Kaizu- 
ka“, care se confundă 
cu echipa națională a Ja
poniei, este pe cale de a 
se destrăma, după ce a 
parcurs un drum strălu
cit presărat cu 175 de 
victorii consecutive obți
nute în competiții inter-' 
ne și internaționale.

Intr-adevăr, căpitanul 
echipei, Kasai Masae, 
care a împlinit recent 
31 de ani, a hotărît să 
se retragă din activita
tea competițională. Alte 
jucătoare sînt și ele pe 
punctul de a o urma pe 
acest drum.

Să vedem : poate că vă 
spun mîine seară l

ION POȘTAȘU
Desene de
NEAGU RADULESCU

VIS DE VARA
Adincă este noaptea și liniștea-i de strajă. 
Doar vîntul cu miresme și șoapte care mint 
Iși flutură mantia, înfiorat de vrajă,
Spre luna, prinsă-n boltă cu ținte de aigint.
Moș Ene, legendarul,1 mereu vioi și harnic 
Pătrunde-n zeci de case, cu basmul împreună 
Și-n somnul tuturora, el împletește, darnic, 
Puzderie de vise, din traista cea bătrînă.

Cassius Clay? Ce sport face?
Aceasta pare să fie... 

contra-întrebarea cu care 
răsplinde W.B.A. (World 
Boxing Association) ce
lor care se interesează 
de situația recentului în
vingător al lui Sonny 
Liston pe lista celor mai 
buni boxeri ai lumii. 
W.B.A. nu numai că nu-1 
consideră pe Clay cam
pion-mondial, dar nu-i 
recunoaște nici existența

ea boxer 1 Lui și lui Lis
ton.

Cel puțin așa reiese din 
clasamentul pe luna 
întocmit de W.B.A. 
care are următoarea 
fățișare:

Campion mondial: 
nie Terrel j Șalengeri: 1. 
Floyd Patterson, 2. Zora 
Folley, 3. George Chu- 
valo.

mai 
și 

în-

Er-

Să-l urmărim, o vreme, în truda lui sihastră; 
Acum, lîngă o masă, își domolește mersul 
Și-un vis, din tolba plină, aruncă pe fereastră, 
în camera lui Mîndru, ce joacă la „Progresul",
In somn, surîde Mîndru... (...că treaz nu mai zîmbise 
De-o vreme-ndelungată, mai bine de un an...) 
Echipa lui jucase, luptase și învinse
Iar lumea dă năvală, mai rău ca la „Can-Can“ț
Mereu cîștlgătoare, acasă ori în țară,

_ Victorii doar la zero și goluri date-n car.., 
Fantastica echipă de aur, temerară, 
Bătea Real-Madridul, jucînd fără portar J
Și „Sportul", două pagini, întregi, îi consacrase 
scriind cîteva rînduri și despre antrenori. 
Iar Oană — cel cu lotul — îi selecționase 
Lui Titus, din echipă, toți 11 jucători.

*
Tîrziu, spre dimineață, cuprins de osteneală. 
Moș Ene, șugubățul;, a remarcat, candid. 
Că seara îi dăduse lui Mîndru din greșeală. 
Alt vis, al lui Ionescu Ion... de la „Rapid" I

CONSTANTIN POPESCU-BERCA
, _ — Schela Urlați —

VARIETĂȚI
A RĂMAS... CAMPIOANA

Echipa engleză de fot
bal din orașul Hillington 
trece drept cea mai slabă 
formație, deoarece în 31 
de meciuri a înregistrat 
tot atîtea înfrîngeri con
secutive- Un timp, Wim- 
borne-Saint-Giles i-a fost 
o serioasă concurentă cu 
22 de jocuri pierdute unul 
după altul. Recent, însă 
ambele echipe s-au întâl
nit într-un meci oficial, 
iar rezultatul a fost de 
4—2 în favoarea forma
ției din urmă. Așa, Hil- 
lington s-a... liniștit: n-are 
cine să-i mai amenințe 
titlul de campioană a... în- 
Irîngcrilor 1

UN ARBITRU FERM

Spectatorii meciului de 
fotbal Valenciennes-Lille 
au așteptat zadarnic după 
pauză reînceperea reprizei 
secunde. Deși jucătorii ie
șiseră pe teren, arbitrul, 
M. Dhumerelle, refuza să 
reapară întrucît în timpul 
primei reprize i se furase 
de la vestiar portofelul cu 
700 de franci. Degeaba 
s-a oferit conducerea clu
bului organizator să-i su
porte pierderea. Arbitrul 
a fost de neînduplecat, 
snsținînd că nu conduce 
un meci pe un stadion 
unde există hoți. In conse
cință a._ forfaitat de ia 
repriza a doua-



O statistică grăitoare
înaintea ultimei „runde"

„Dinamoviada“ de Ia Eger

Sportivii ROMÂNIEI au obținut
cele mai multe victorii în „Cupele

campionilor europeni" 1965
careCompetițiile Internaționale Ia 

participă echipele campioane din di
feritele țări ale Europei au căpătat o 
largă răspîndire de la un an la altul.

Cu finala disputată Ia Bruxelles în
tre Rapid București și Minior Pcrnik 
la volei masculin, s-au încheiat com
petițiile dotate cu «Cupa campionilor 
europeni", care în prezent se dis
pută la 12 discipline sportive. în curs 
de disputare se mai află C.C.E. la 
rugbi, competiție începută în 1965, 
care se va termina în anul 1966.

în acest an, comportarea sportivi
lor noștri în «Cupele campionilor eu
ropeni" poate fi considerată remarca
bilă : echipele române au cucerit 4 
locuri I. adică o treime din numărul 
total de cupe decernate.

Acordînd două puncte pentru locul 
I și un punct pentru locul II (echipa 
finalistă) ara alcătuit următorul cla
sament pe țări :

(Spania) — Ț. S. K. A. Moscova 
(U.R.S.S.) 81—88 si 76—62.

BASCHET FEMEI. T.T.T.

în „Cupa Mamaia" la tenis

1. România
2. U.R.S.S.
3. Italia
4. Ungaria

8
7
4
3

P 
P 
P 
P

5—10. Bulgaria 2 p; R. D. Germană 
2 p; R. F. Germană 2 p; Iugoslavia 
2 p; Spania 2 p; Danemarca 2 p;
11—12. Portugalia 1 p; Polonia 1 p.

Iată și finalele «Cupelor campioni
lor europeni" din anul 1965, la dife
rite ramuri sportive:

BASCHET BĂRBAȚI. Real Madrid

Riga 
(U.R.S.S.) — Slavia Sofia (Bulgaria) 
62—52 și 49—34.

FOTBAL. Internazionale Milano 
(Italia) — Benfica Lisabona (Portu
galia) I—0.

FLORETĂ BĂRBAȚI Ț.S.K.A. Mos
cova (U.R.S.S.) — F. C. Bonn (R.F.G.) 
9—8

HANDBAL ÎN 7 BĂRBAȚI. Dinamo 
București (România) — R. K. Medves- 
ciak Zagreb (Iugoslavia) 13—11.

HANDBAL ÎN 7 FEMEI. H. G. Co
penhaga (Danemarca) — Spartakus 
Budapesta (Ungaria) 14—6 și 7—10.

POLO. Pro Recco (Italia) — Parti
zan Belgrad (Iugoslavia) 1—0.

SABIE BĂRBAȚI. O.S.C. Budapesta 
(Ungaria) — Legia Varșovia (Polonia) 
8—6.

TENIS DE MASĂ BĂRBAȚI. C.S.M. 
Cluj (România) — 
(R.D.G.) 5—0.

TENIS DE MASĂ
București (România) 
berg Duisburg (R.F.G.) 5—1.

VOLEI BĂRBAȚI. Rapid București 
(România) — Minior Pernik (Bulga
ria) 1—3, 3—1, 3—2.

VOLEI FEMEI. Dinamo Moscova 
(U.R.S.S.) — Dinamo Berlin (R.D.G.) 
3—0 și 3—0.

MAMAIA, 18 (prin telefon de la tri
misul nostru). în programul turneului 
internațional de tenis de la Mamaia, 
vineri a fost zi de desfășurare a... în
treruptelor. Întrucît rezultatele pe echi
pe erau cunoscute încă de joi, me
ciurile s-au jucat mai relaxat. în par
tida România I—România tineret sco
rul final a devenit 5—0. Cuplul Ec. 
Ilorșa, Mărmureanu a învins pe M. 
Ciogolea, I. Năstase cu 6—4, 6—3. 
în meciul R. P. Ungară-R. D. Germană 
(3—2), C. Bardoczi, Sziksai—Wahley, 
Rautenberg 6—4, 3—6, 4—6. R. P. 
Chineză-Bulgaria (5—0), Siui Juin-cen, 
Ciu Cen-hua—Teodorova, Velev 6—0, 
6—3. Sei. Ostrava (Cehoslovacia)-Polo- 
nia (4—1), Necas-Orlikweski 2—6, 
4—6 ; Lendlova, Necas-Rylska, Orli- 
kowski 6—0, 5—7, 6—4.

Sîmbătă și duminică au loc ultimele 
întîlniri : România I—R.D. Germană, 
Ungaria-România tineret, R. P. Chineză- 
sel. Ostrava, Polonia-Bulgaria.

C. COMARNISCHI

S. C. Leipzig

FEMEI. Voința
— D.T.C. Kais-

N. MĂRĂȘESCU

Activitatea fotbalistica
• ECHIPA BRAZILIEI ÎNVINGĂTOARE CU 3-0 la ORAN 
® SPARTA PRAGA A CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA PARIS 
® UNDE VA AVEA LOC FINALA „CUPEI ORAȘELOR TÎRGURI"

• REPREZENTATIVA de fotbal a 
Braziliei a jucat joi seara la Oran, în 
fața a 50 000 de spectatori, cu echipa 
Algeriei. Au învins fotbaliștii bra
zilieni cu scorul de 3—0 (2—0). Du
minică echipa Braziliei intîlnește din 
nou echipa Algeriei (de data aceasta 
la Alger) urmînd să susțină apoi încă 
4 meciuri: în Maroc, Portugalia, 
Suedia și U.R.S.S.

• Echipa cehoslovacă Sparta Pra- 
ga a cîștigat turneul internațional de 
la Paris, învingînd în finală cu 4—2 
(2—0) formația franceză Rennes. Pen
tru locul trei, Anderlecht Bruxelles 
a dispus cu 4—0 (1—0) de Racing 
Club Paris.

• FINALA „Cupei orașelor tîrguri" 
dintre echipele Juventus Torino și 
Ferencvaros Budapesta va avea loc 
la 23 iunie Ia Torino.

• ECHIPA Internazionale Milano 
a propus clubului Independiente (Bue
nos Aires) următoarele date pentru 
desfășurarea finalei „Cupei mon
diale" dintre cele două formații: 8 
septembrie la Milano și 15 septem
brie la Buenos Aires. în cazul cînd 
formațiile își vor împărți victoriile, al

treila joc urmează să aibă Ioc pe 
teren neutru. Italienii au propus sta
dionul Maracana din Rio de Janeiro. 
Urmează ca echipa Independiente să 
răspundă la aceste propuneri.

ASTA-SEARA PE MICUL ECRAN

Astă-seară, cu începere de la ora 
22.20, televiziunea română va retrans
mite secvențe din meciul internațio
nal de fotbal dintre echipele Româ
niei și Portugaliei desfășurat la 13 
iunie la Lisabona. La această emi
sie va participa și antrenorul princi
pal al reprezentativei de fotbal, Ilie 
Oană.

La 4 iulie, televiziunea română va 
transmite de la Moscova meciul in
ternațional de fotbal dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Braziliei.

După cum anunță ziarul „La Gazetta 
dello Sport", noul antrenor al echi
pei Benfica Lisabona va fi Bela 
Guttman. Antrenorul Elek Schwartz, 
care a activat pînă acum la Benfica, 
va semna un contract cu 
vest-germană Eintracht Frankfurt.

echipa

• La Pernambuco (Brazilia), Se
lecționata orașului — Reprezentativa 
R. F. Germane 1—01

Cristina Balaban învingătoare (1:13,0) la 100 m spate
EGER, 18 (prin telefon). Poliștii de 

la Dinamo București au susținut vineri 
seara partida decisivă din cadrul pri
mei grupe a „Dinamoviadei", cu cam
pioana R. D. Germane, Dynamo Mag
deburg. La capătul unui meci specta
culos și de bună valoare, bucureștenii 
au cîștigat cu scorul de 4—3 (3—0, 
0—0, 0—2, 1—1), ocupînd locul I în 
grupa respectivă.

Jucătorii noștri au început partida 
foarte bine, supunînd poarta adversă 
unui tir necontenit. Mărculescu a reluat 
un șut trimis în bară de Grințescu, 
deschizînd scorul, iar un minut mai 
tîrziu, Mihăilescu a mărit avantajul 
echipei noastre. La scorul de 2—0, 
Frățilă a apărat un 4 metri, iar apoi 
7.ahan plecat pe contraatac a înscris al 
treilea punct. în repriza secundă, deși 
bucureștenii aveau doi oameni elimi
nați, scorul a rămas neschimbat dato
rită lui Frățilă care a apărat excepțio-

DENIS LAW: „Fără antrenamente asidue

DENIS LAW

Recent, echipa Manchester Uni
ted, campioană a Angliei la fotbal, 
a jucat la Budapesta în „Cupa ora
șelor tîrguri". Cum era și firesc, în 
centrul atenției ziariștilor maghiari 
a fost fotbalistul nr. 1 al Europei 
în 1964, Denis Law. Ziarul „NEP- 
SPORT" publică următorul interviu 
cu celebrul fotbalist britanic :

— Pe cine considerați drept cel 
mai bun jucător din Europa ?

— Pe Gento. S-ar putea ca acest 
excelent jucător spaniol să fie chiar 
cel mai bun extrem stingă din lume. 
El are viteza... viatului, controlează 
bine mingea cu ambele picioare și 
trage irezistibil la poartă. Am văzut 
partide in care contribuția sa a fost 
hotărîtoare în victoriile echipei sale 
Real Madrid.

— Care este cea mai bună echipă 
de club din lume ?

— Sînt mai multe... „Inter", Real, 
Benfica, Santos și Penarol. Și, vă rog 
să nu zîmbiți, Manchester United e 
mai bună decît toate la un loc I...

— Să discutăm despre dv. Cum ați 
devenit cel mai bun fotbalist din Eu
ropa al anului 1964 ?

— Este o problemă dificilă. Poate 
că aceasta era doar părerea cîtorva 
tehnicieni. Sincer vorbind, alegerea 
m-a surprins; nu m-am așteptat la o 
titulatură atit de mult rivnită. Fără 
îndoială că anul trecut am marcat 
multe goluri și mi-a mers jocul în ma
joritatea întîlnirilor susținute.

— Cînd ați marcat cele mai multe 
goluri ?

— In meciul cu Luton Town, în 
„Cupa", cînd am înscris 5 goluri. Per
formanța aceasta a constituit un ade
vărat eveniment. A fost un record în 
istoria echipei Manchester I

— Aveți renumele unui jucător tem
peramental. De ce ?

— Nu știu de ce sînt considerat ast
fel, dar cred că nu foc brutal, doar 
atletic. Mă preocupă tot timpul gln- 
dul că trebuie să învingem I Și pen
tru atingerea acestui scop lupt din 
toate puterile. Vreau să marchez go
luri I In toiul luptei se întîmplă să 
comit iregularități, dar niciodată n-am 
comis faulturi premeditate. Fotbalul 
nu e un joc de „salon".

— Participați cu plăcere la antre
namente ?

— Da. Fără antrenamente asidue 
n-aș fi putut deveni fotbalist! Multe 
exerciții cu balonul și antrenamentele 
tari m-au ajutat mult. Atunci cînd nu 
sînt mulțumit de forma în care mă 
aflu chem în ajutor... antrenamentele. 
O dată nu-mi mergea în nici un fel 
jocul. Săptămîna următoare m-am an
trenat... 17 ore 1

PENTATLON MODERN. Concursul 
international de pentatlon modern or
ganizat la Budapesta de clubul Hon- 
ved a luat sfîrșit cu victoria sporti
vului maghiar Balczo — 5 480 puncte. 
Pe echipe a cîștigat Honved Buda
pesta — 15 722 puncte, urmată de 
T.S.K.A. Moscova 15 473 puncte.

ATLETISM. Meciul atletic dintre 
echinele R.S.S. Letone și R.S.S. Esto
ne. desfășurat la Riga, s-a terminat 
cu scorul de ,164—148 în favoarea 
atleților letoni. Din echipa letonă s-a 
remarcat atletul Edvin Zageris, cîști- 
gător a două probe (400 m plat în 47,8 
sec și 400 mg în 51,3 sec). Coechipie
rul său, lanis Lusis, s-a clasat primul 
Ia aruncarea suliței cu rezultatul de 
80.70 m.

• Performante de valoare la ulti
mul concurs universitar al S.U.A., des
fășurat la Los Angeles : Drayton 20,7 
la 220 yarzi; Williams 46.1 îa 440 
yarzi; Morgan Groth 1:47,5, Hose 
1:48,7 și Nelson 1:48.7 la 880 yarzi; 
Lindgren 13,8, Flowers 13,9 și Bristol 
13,9 la 120 yarzi garduri; Whitney

50,7 și Luck 50,9 la 440 yarzi garduri ; 
Chase 4,97 m la prăjină; Price 19,14 
m și Mc Grath 19,10 m la greutate; 
Babka 60,41 m la disc ; Covelli 80,73 
m la suliță.

CICLISM. Pe noul velodrom din 
Irkuțk s-a desfășurat recent un con
curs internațional Ia care au partici
pat cicliști pistarzi din R.P. Ungară,

mata a început Ia Istanbul, reunind 
alergători din Austria, Iran, Siria, 
Irak, Liban, R.F. Germană și Turcia. 
Etapa inaugurală, Istanbul—Tekirdag 
(135 km), a fost cîștigată de ciclistul 
turc Nezir Sonakin în 3h 41:33, urmat 
de Schweningen (R.F.G.), Cenghiz 
(Turcia) și Halanami (Iran) toți în ace
lași timp cu învingătorul.

taliei, a abandonat la jumătatea 
cursei.

irigi

BOX. Cu ocazia unei gale Interna
tionale de box, desfășurată la Copen
haga, pugilistul ghanez Bob Alolotey 
(cat. cocoș) l-a>dnvins la puncte în 
opt reprize pe fostul campion euro
pean la categoria muscă, Risto Luk- 
konen (Finlanda).

Iată re- 
Richard 

italiană : 
echipe: 

cu start

R.P. Română și R.S.F.S. Rusă, 
zultatele tehnice: viteză: 
Bicskei (R.P.U.); cursa 
R.P. Ungară; urmărire pe 
R.P. Ungară 4:44,2 ; 1000 m
de pe loc : Aleksandr Agapov (RSFS 
Rusă) 1:11,4; semjfondf! (60 ture); 
R. Bicskei (R.P.U.) 45 puncte. Ciclis
tul român Vasile Burlacu a ocupat 
locul 5: urmărire individuală : Istvan 
Lang (R.P.U.) 5:06.

• Primul tur ciclist al Mării Mar-

• Tradiționala cursă clclistă contra 
cronometru, „Marele premiu de la 
Forli", a prilejuit un nou succes asu
lui francez Jacques Anquetil. El a o- 
cupat primul loc acoperind 77,500 km 
în 2h02:19 cu o medie orară de 
38,170 km. Iu urma lui Anquetil s-au 
clasat în ordine: Felice Gimondi la 
2:38, Luciano Sambi la 6:39, Arnaldo 
Pomambianco la 6:57. Vittorio Adorni, 
cîștigătorul ultimului tur ciclist al I-

PATINAJ VITEZĂ. Campionatele 
mondiale rezervate’ bărbaților se vor 
desfășura la Ghtteborg (Suedia) la 
19—20 februarie 1966. Ediția feminină 
din 1966 va avea loo la Trondheim 
(Norvegia) la 12—13 februarie. Cu 
prilejul congresului Federației Inter
naționale de patinaj, care a avut loc 
la Viena, au fost stabilite și datele 
„europenelor" și „mondialelor" de 
patinaj artistic. Campionatele conti
nentului vor avda loc în 1966 la Bra
tislava între 1—6 februarie, iar cele 
ale lumii, la Davos (Elveția) între 
22—27 februarie. .»

nal. În repriza a treia, echipa germană 
a reușit să reducă din handicap prin 
Kluge și Betzold, de fiecare dată în 
superioritate numerică. Ultimele 5 mi
nute găsesc din nou pe bucureșteni în 
atac. Mihăilescu mărește avantajul e- 
chipei sale (4—2), iar în ultimul minut 
Kluge pecetluiește scorul final (4—3).

Ca urmare a acestui succes, Dinamo 
București s-a calificat în turneul final, 
unde va mai întîlni sîmbătă și duminică 
pe Dinamo Moscova și, respectiv, 
Dozsa Budapesta. în grupa a doua. 
Ruda Hvezda Bratislava a întrecut pe 
Spartac Sofia cu 4—1 (2—0, 0—0, 
1—0, 1—1), iar la ora cînd are 
convorbirea telefonică se desfășoară 
meciul Dozsa Budapesta-Dinamo Mos
cova.

întrecerile de natație ne-au adus și 
prima victorie românească. După cum 
ne-a relatat antrenorul Remus Drăgu- 
șanu, Cristina Balaban a făcut o cursă 
foarte bună la 100 m spate, fiind cro
nometrată în 1:13,0. Ea a întrecut con
curente redutabile ca maghiara Ko- 
reny (1:14,4) și sovietica Navesnicova 
(1:16,0). în seriile probei masculine de 
100 m spate, Tiberiu Șerban a rea
lizat un nou record republican (1:05,8). 
în finală el a concurat însă mai slab 
(1:06,8), ocupînd doar locul 5. Proba 
a fost cîștigată de Sykora (Gwardia) 
cu 1:05,1, urmat de Gavrilov (Dinamo 
Moscova) cu 1:05,3. Alte rezultate : 
400 m liber (m) : 1. Beliz-Gojman
(Dinamo Moscova) 4:24,l,g2. Novikov 
(Dinamo Moscova) 4:30,2... 7. E. Vo.’tr~ 
cu (Dinamo Buc.) 4:50,0 ; 200 m bras^, 
(m) : 1. Prokopenko (Dinamo Moscova) 
2:37,6 ; 400 m mixt (f) : Haznieva 
(Dinamo Moscova) 5:46,5.

Ordinea finală in campionatul
european de șah:

1. U.R.S.S. 2. Iugoslavia
3. Ungaria

în urma disputării ultimei partide 
restante din cadrul turneului final 
al campionatului european de șa/’ 
pe echipe, la Hamburg, a fost defini
tivat clasamentul competiției. Me
ciul Iugoslavia—R. F. Germană s-a 
incheiat cu scorul de 6 1/2 — 3 1/2 
în favoarea primei echipe (în parti
da întreruptă, Marovici l-a învins 
pe Eisinger).

Iată ordinea în clasament: I. 
U.R.S.S. 66 puncte; 2. Iugoslavia
57 p. ; 3. Ungaria 57 p. ; 4. R.F. Ger
mană 45 p. ; 5. ROMANIA " ' 
6 Olanda 33 1/2 p.

Prezența Iugoslaviei pe 
înaintea Ungariei, este 
prin clauza de regulament 
vede ca în caz de egalitate de punc
te să se ia în considerare punctajul 
obținut de fiecare echipă la primele 
5 mese. Astfel, deși au învins de 
două ori echipa Iugoslaviei și au 
cîștigat ultimul meci cu echipa 
U.R.S.S., șahiștii maghiari sînt cla
sați pe locul trei.

41 1/2 p. ■,

locul doi, 
explicată 
care pre-

începe turneul de tenis
de la Wimbledon

Australianul Roy Emerson și iu- ' 
cătorul venezuelean Ivo Pimental- 
vor inaugura luni 21 iunie mareid- 
turneu international de tenis de la 
Wimbledon (Anglia). Tradiția aces
tui concurs prevede ca întrecerile 
să fie deschise pe terenul central 
de cîștigătorul ediției precedente 
(Emerson) căruia tragerea la sorti 
i-a desemnat ca adversar pe cunos
cutul jucător sud-american.
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