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ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
«ceste zile, în întreaga țară, alături de ceilalți oameni ai 
, sportivii muncesc cu entuziasm pentru a îndeplini 
mentele pe care și le-au luat în cinstea celui de al 
Congres al partidului, eveniment de deosebită impor- 
n viața poporului nostru. Succeselor realizate în pro- 
ei le adaugă altele obținute pe terenurile de sport. Din 

colțurile țării ne sosesc vești despre inițiativele luate de 
•le și organizațiile sportive în întîmpinarea celui de al 
Congres al Partidului Muncitoresc Român.

AJAMENTELE DEVIN

patriotică, 562 de baze spor
tive simple. O atenție deosebi
tă a fost acordată înființării 
centrelor de inițiere în sport. 
Acum, în orașele Galați. Brăila, 
Tecuci și Focșani funcționează 
14 centre de inițiere la fotbal, 
atletism, box, lupte etc.

FAPTE

■iștii, antrenorii, tehni- 
i sportivii din regiunea 
ntîmpină cel de al IV- 
igres al Partidului Mun- 

Român cu noi suc-

îteva cifre care vorbesc 
,t despre dorința noas-

tră fierbinte de a cinsti cum 
se cuvine acest istoric eveni
ment din viața poporului ro
mân : peste 2900 de tineri și 
tinere au devenit purtători ai 
Insignei de polisportiv ; între
cerile Spartachiadei de vară a 
tineretului au fost organizate în 
579 de asociații sportive, în- 
registrînd, pînă acum, peste 
135 000 de participanți; iubito
rii de sport din regiunea Ga
lați au amenajat, prin muncă

NICOLAE TOFAN 
președinte 
regional al

al consiliului 
UCFS - Galați

O BOGATĂ ACTIVITATE

SPORTIVA

\«A’*. —

Succesul I
velistilor români

7

KEKRZU (prin tele- 
fon). Pe lacul Kekrzu 
din apropierea orașului 
Poznan au avut loe în
trecerile internaționale 
de iahting dotate cu 
„Cupa orașului-tîrg
Poznan“. Sportivii ro
mâni, participanți la 
această tradițională
competiție, au avut o 
comportare bună ocu- 
pînd în final locurile : 
I LA CLASA SNAIP 
(prin echipajul V. Gel- 
les — M. Carapancea), 
I LA CLASA „OLAN
DEZUL ZBURĂTOR" 
(prin echipajul I. Ale
xandru — D. Ene). Fi- 
niștii M. Dumitriu și 
N. Iliescu s-au clasat 
pe locurile VIII și res
pectiv X din 60 de am
barcațiuni din 5 țări.

România-Cehoslovacia

la rugbl (tineret)

I

I 
I
I
I
I
I

ACTUALITATEA SPORTIVA
• TENISMENII CHINEZI 

EVOLUEAZĂ LA HUNEDOARA 
Șl CLUJ

săptămînă o serie de meciuri amicale 
mâni. Partidele iau loc la Hunedoara 
minică).

• CAMPIONII DE PRIMĂVARA 
Al CAPITALEI LA FLORETĂ

I
Sportivii chinezi partici

pant! la concursul interna
țional de tenis „Cupa Ma
maia" susțin în această 

în compania jucătorilor ro- 
(azi) și Cluj (simbătă și du-

Au luat sfîrșit întrece
rile din cadrul turului 
campionatului Capitalei (e- 
chipe) la floretă. Campi- 
(fete) și S.P.C. (băieți).oane de primăvară — formațiile Știința ____, _____  .

Duminică se va încheia și prima parte a campionatului la spadă 
și sabie.

• AU FOST FIXATE TABERELE 
ȘCOLILOR MEDII CU PROGRAM 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ
handbal și volei (15 iulie — 1 august) _
— 5 august) la Brașov ; gimnastică (9—26 august) la Brașov și baschet 
(16 august — 2 septembrie) la Snagov. La toate aceste tabere par
ticipă aproape 500 de elevi și eleve.

Ministerul învățămîntului 
a fixat recent datele tabe
relor rezervate elevilor 
școlilor medii cu program 
special de educație fizică : 

la Snagov ; atletism (19 iulie

I 
I
I
I
I
I
I
I

Azi: primele „parcursuri" 
inipionatul republican de călărie
ioclema bază hipică din 
jevnei se desfășoară înce- 
b azi pînă duminică — 

- ile^. pentru titlurile de 
Ă# ^publicam pe anul 
■STrucipă fruntașii echita- 
(stre, specialiști ai probe- 
; obstacole și dresaj, în 
.cu Gh. Langa, C. Vlad, 
bucea nu, Al. Longo, N. 
;a etc. 
iu avut loc „calificările** 

• sînt programate primele 
ale campionatelor. Se 

outa (dimineața de la ora 
ipă-amiaza de la ora 15) 

: dresaj categoria U, dre-

saj categoria juniori, obstacole 
categoria SU și obstacole juniori 
(16 ani).

O dată cu dezvoltarea bazei 
materiale a culturii fizice și 
sportului, preconizată în pro
iectele de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al parti
dului, se vor crea condiții din 
ce în ce mai bune pentru ca 
masele largi de oameni ai 
muncii să practice diferite ra
muri de sport.

Dornici ca numărul celor 
care vin pe terenurile de sport 
să crească continuu, ne-am 
luat însuflețite angajamente in

(Continuare In pag. a 2-a)

AVANCRONICA VACANTEI STUDENTESTI
9 LA ORDINEA ZILEI — FINALELE „UNIVERSITARE44 LA 
JOCURI SPORTIVE • UN CAPITOL EXTREM DE VAST — 
EXCURSIILE SI DRUMEȚIILE • TABERE DE ODIHNĂ DUPĂ... 

PREFERINȚE, LA MUNTE SAU LA MARE

□- - - - - - - - - - -
sti din tară
PURTĂTORI AI IN- 

DE POLISPORTIV 
.,Ă GALATI■ —

qantzarea concursurilor 
u trecerea normelor In

ti de polisportiv cons 
; o permanentă preocu- 
pentru asociațiile spor- 

din orașul Galați. Nu- 
în ultima perioadă 531 
nert -și tinere au reușii 
icerească toate normele 
nei. Se cuvine a fi *- 
ntiată în acest sens 
ca consiliilor asociați 
sportive, Știinta . Instl 

; pedagogic de 3 ani 
îtul. Viitorul și Mese
ni.

a scurt interval după 
elevi, iată, este și rîn- 
dul studenților să se 

bucure de venirea vacanței. 
Adio sesiune de examene !

De acum și pînă în toam
nă, un singur obiectiv se 
află in vederea studențimii 
noastre : cum să-și petreacă mai 
frumos șj mai util zilele vacan
tei ? Pentru aceasta, organele 
de resort ale M.l. și U.A.S.R. o- 
feră și în acest an studenților 
merituoși, fruntași la carte, în 
activitățile obștești și sportive, 
Dosibilitatea de a-și petrece cit 
nai plăcut o parte din vacanta 
ie vară. Este vorba de o di
versitate de acțiuni care vi
tează excursii și drumeții, to- 
□ere si întreceri sportive
• Ca să respectam eronolo- 

■ aia acțiunilor amintite mai sus, 
irebuie să începem cu cele 
sportive: finalele campionate, 
lor republicane universitare la 
jocuri sportive. Este un eveni-

ment care preocupă masele de 
studenți, care suscită peste tot 
interesul. Ce echipe vor primi 
cupele de campioane universi
tare la volei și baschet, la fot
bal și handbal? Răspunsul: la 
sfîrșitul primei decade a lunii 
Iulie. Patru baze sportive bucu- 
reștene special amenajate vor 
găzdui acest ultim act al com
petiției. Participant — aproa
pe 1 000 de studenti din 14 cen 
tre universitare. Deschiderea 
festivă a finalelor este progra
mată sîmbătâ 3 '
nul Republicii, 
vor avea loc 
I. M. F. (volei, 
bal, handbal), Progresul (hand
bal), pe bazele sportive ale U- 
niversității din str. Pîrvan (vo
lei, baschet, handbal) și de la 
lacul Tei (volei). Finala la fot
bal — pe stadionul Republicii.

In legătură cu finalele, două

Iulie pe stadio- 
iar întrecerile 
pe stadionul 
baschet, fot-

Reprezentativa 
rugbi (tineret) a țării 
noastre susține dumi
nică o importantă în
trecere internațională. 
Parteneră : formația de 
tineret a Cehoslovaciei. 
Meciul va avea loc la 
Constanța.

Cele două formații se 
vor reîntîlni, în meci re
vanșă, sâptămîna vi
itoare, în Capitală.

Rugbiștii cehoslovaci 
sînt așteptați să so
sească în cursul zilei 
de vineri.

Kodica Crișan a reușit să treacă peste ștacheta înălțată la 1,67 m, 
ratind in continuare — de puțin — la 1,70 m. Poate va realiza 

rezultat în concursul de la siirșitul săplăminiiacest

cluburilor bucureștene pentru intilnirea 
tism cu reprezentativa Cracoviei

După cum am mai anunțat, la 
sfîrșitul acestei săptămîni. sta
dioanele din București și Poiana 
Brașov găzduiesc două intere
sante întîlniri internaționale de 
atletism. Astfel, pe stadionul Re
publicii se vor întrece Selec
ționata cluburilor bucureștene și 
reprezentativa Cracoviei, iar la 
Poiana echipa regiunii Brașov 
va întîlni formația TSKA-Cerve- 
no Zname din Sofia.

In vederea întîlnirii din Capi
tală antrenorii bucureșteni au 
stabilit echipa care va primi re
plica atleților polonezi. BĂR
BAȚI : 100 m: Al. Tudorașcu 
(10,6), A. Stamatescu (10,7) ; 
200 m : Tudorașcu (21,8), V. Po
pescu (22,4) ; 400 m : B. Al
brecht (49,3), I. Rățoi (49,9); 
800 m: St. Beregszaszi (1:52.3), 
Gh. Ene (1:52,5), H. Stef 
(1:52,5); 1500 m : Z. Vamoș, 
(3:47,2), A. Barabaș (—).; 5000 
m; Barabaș (14:23,8), Ov. Lu- 
pu (14:39,2) ; 10 000 m : C. Gre- 
cescu (29:49,8), N. Mustață 
(30:16,6) ; 110 mg : N. Maoovei 
(14,8), L. Preda (14,9) ; 400 mg : 
Albrecht 
3000 m 
(8:54,2), 
ine : Ad.

(53,7), Rățoi (54,2) ; 
obst. : V. Caramihai 

Vamoș (9:09,2) ; lungi- 
Samungi (7,37), N. Po-

povschipovschi (7,31) ; triplu : O. Vis- 
copoleanu (15,49), S. loan (15,26); 
înălțime : E. Ducu (2.03), A. Spi
ridon (2,05); prăjină : S. Cris- 
tescu (4,50), A. Savin (4,35) ; 
greutate: A. Raica (16,59), C. 
Creții (16.16) ; disc : L. Kotlar 
(48,76), Gh. David (47,53); su
liță : Al. Bizim (—), W. Socol 
(68,12) ; ciocan : Gh. Costache 
(62,00), C. Drăgulescu (59,49) ; 
10 km marș : I. Popa (45:44,6), 
L. Caraiosifoglu (47:40,4) ; FE
MEI : 100 m i I. Petrescu (12,2), 
Ec. Cheșu (12,2) ; 200 m : Che- 
șu (24,4), Petrescu (24,6) ; 400 m: 
FI. Stancu (57,7), El. Ionescu 
(57,8) ; 800 m : L. Frunză
(2:15,2), CI. Iacob (2:15,0), E. 
Bucur (2:16,9) ; 80 mg : M. Iliu- 
ță (11,3), G. Cîrstea (11,5), Ec. 
Potoroacă (11,6) ; lungime: V. 
Viscopoleanu (6,19), Ec. Poto
roacă (6,00), G. Radulescu (5,81); 
înălțime: R. Crișan (1,67), N.

Balea (1,61) ; greutate: A. Gu- 
rău (14,67), L. Saucă (14,13), E_ 
Elic (12,93) ; disc: El. Cosac- 
(44,61), El. Prodan (41,15); su
liță : M. Diaoonescu (53,21), R. 
Purdea (41,78). In paranteze am 
notat cele mai bune performanțe 
din 1965 ale atleților respectivi. 
Din selecționabili fac parte atleți 
de la Steaua, Dinamo, Știința, 
Rapid, Metalul, Voința, Con
structorul, C.S.S. și Progresul.

Din selecționata regiunii Bra
șov vor face parte o serie de 
atleți tineri ca V. Ersenie (7,21) 
la lungime, I. Orghidan (100 m), 
L. Levonian (200 m), Gh. Cefan 
(400 mg) etc. și mai vechii Gh. 
Popescu (suliță), V. Sălăgean 
(disc) etc. f

Atleții bulgari și cei polonezi 
și-au anunțat sosirea pentru vi
neri. La ambele întîlniri vor fi 
întocmite clasamente după for
mula de punctaj 5—3—2—1.

NOTE
Absente nemotivatc...

comuna Brăiești, raio- 
Pușcani, a avut loc re- 

’ o interesantă „dumini- 
iportivă" lă care au par
iat peste 160 de tineri $i 
re din asociațiile spor 

■ Zorile Lungani, Tinere 
Brâicști. Avintut Tg. Bru- 
s etc. Participantă s-au 
emoția atletism, volei, 
ii 6 lntă și șah.
a realizarea acestei tru- 
ase manifestații sportiv» 
iu adus contribuția și 
’țuctorii sportivi D. Por- 

C. Pavel, D. Bohan și 
Valache

D Stanciu — corcsi».

VIINICA SPORTIVA LA 
BRAIEȘTI

(Continuare în pag. a 2-a)

Complexul sportiv studențesc de
vacantă. în imagine : un aspect de la lucrările de recondiționate a ambarcațiunilor

la lacul Tei a fost pregătit din timp pentru activitățile de 
sportive

Foto : Aurel Neagu
Crăciun—coresp.

Duminică 27 iunie trebuia 
să aibă loc — conform ca
lendarului competițional — 
finala concursului cu biciclete 
de turism programată la Bucu
rești. Competiția a fost însă 
animată... sine die. Cauza ? 
Din cele 17 reprezentative 
invitate n-au răspuns decit 
patru: Dobrogea, Suceava, 
Mureș-Autonomă Maghiară și 
Argeș. Restul regiunilor, pre
cum și reprezentativa orașu
lui București au tăcut chitic. 
Așadar, din cauza lor, o im
portantă competiție de ma
se, menită să-și aducă apor
tul la lărgirea bazei de mase 
și. —implicit — a bazei de 
selecție în ciclismul nostru, 
nu-și atinge scopul.

De ce ? Din cauza inacti
vității unor comisii regionale 
de ciclism (Cluj, Brașov, Plo
iești, oraș București etc.), din 
cauza neglijenței unor orga
ne raionale și regionale ale 
UCFS care n-au acordat aces
tei întreceri importanța cu
venită. Ne amintim, de pildă, 
că anul trecut, cu prilejul 
desfășurării Spartachiadei re
publicane, toate regiunile 
și-au trimis reprezentanți la 
finală. Dar atunci era vorba

de puncte care afectau cla
samentul general al regiuni
lor..

Competiția nu a eșuat însă 
acum, în faza finală. Absențe 
nemotivate (mult mai nume
roase și mai grave) au fost 
înregistrate îndeosebi cu pri
lejul etapelor pe asociație, ra
ion și regiune. Acolo unde 
trebuia să se decidă succesul 
acestei întreceri de mase a 
existat 
superficialitatea. Finala care 
trebuia să aibă loc duminică 
poale fi reprogramată. Ce fa
cem însă cu principalele faze 
ale acestei întreceri (asocia
ție, raion, regiune) care nici 
ele nu s-au bucurat de aten
ție ? In prezent situația este 
nerezolvabilă. Ceea ce se 
poate face privește viitorul. 
Și federația de ciclism, orga
nele regionale și raionale ale 
UCFS, comisiile locale de ci
clism și secțiile de ciclism 
din cluburi și asociații trebuie 
să-și analizeze în mod serios 
lipsurile pe care le-au avut 
cu prilejul acestei ediții a 
concursului. Numai așa vom 
evita absențele nemotivate...

principala carență:

HRISTACHE NAUM



Ultimele rezultate în „Cupa 2 iulie"
întrecerile din ca

drul concursului re
publican dotat cu 
„Cupa 2 iulie”, 
au continuat pe 
poligonul Tunari cu

probele de armă liberă trei poziții, pis
tol viteză, revolver și talere. Am no
tat rezultate slabe sub valoare me
die la majoritatea probelor, partici
pare extrem de redusă și organizare 
slabă.

Răsfoind listele de ooncurs, putem 
scoate în evidentă în primul rînd per
formanțele realizate de unii trăgători 
mai puțin cunoscuți, dar care -— de 

Ta un concurs la altul — se afirmă; 
G. Vasilescu (Olimpia), M. Pavel. Ve- 
îonica Stroe (Dinamo), Elena Nistor 
(Steaua) la probele de pușcă și N. 
Vlad (Olimpia), D. Juea (Dinamo), S. 
Popa (Știinta) la pistol viteză. Dintre 
rezultatele trăgătorilor consacrati sînt 
de reținut cele a lui I. Tripșa, G. Ma
ghiar (Diniino) Ia pistol viteză, N. Ro
tarii, P. Sandor (Steaua), Maria Otz 
(Olimpia) la armă liberă.

Rezultatele tehnice: Armă liberă cal. 
redus seniori, poziția culcat : 1. N. Ro
taru 394 p, 2. P. Sandor 390 p, 3. L. 
Cristescu (Steaua) 390 p; poziția in 
genunchi: I. G. Vasilescu 385 p, 2. N. 
Rotaru 385 p, P. Sandor 375 
ziția in picioare: 1. P. Sandor
2. V. Enea (Steaua) 360 p, 3. 
siteseu 359 p; trei poziții: 1. 
tarn 1136 p, 2. G. Vasilescu
3. P. Sandor 1129 p; Senioare, poziția 
culcat. 1. Eda Baia (Știința) 285 p. 2. 
Ioana Soare (Știinta) 283 p, 3. Marga
reta Enache (Steaua) 282 p; poziția 
în genunchi: M. Enache 286 p, 2. 
ludith Moscu (Dinamo) 285 p, 3. Ma
ria Otz 283 p; poziția în picioare: 1. 
M. Otz 268 p, 2. I. Soare 262 p, 3.

E. Baia 262 p; trei poziții: 1. M. Otz 
831 p, 2. E. Baia 822, 3. M. Enache 
821 p; Juniori, poziția culcat: 1. S. 
Caban (Dinamo) 287 p, 2. B. Csegezi 
(Steaua) 286 p, 3. M. Pavel 286 p; 
poziția în genunchi: 1. S. Caban 283 
p, 2. M. Pavel 270 p, 3. A. Belinschi 
(Știința) 268 p; poziția în picioare: 1. 
S. Caban 265 p, 2, M. Pavel 254 p, 
3. A. Belinschi 252 p; trei poziții:
1. S. Caban 835 p, 2. M. Pavel 810 p, 
3. A. Belinschi 791 p; Junioare, po
ziția culcat: 1. Elena Nistor 290 p,
2. Aritina Bițică (Steaua) 289 p, 3. Ma
riana Antonescu (Știinta) 284 p; po
ziția în genunchi: 1, E. Nistor 272 p, 
2. A. Bițică 267 p, 3. Veronica Stroe 
260 p; poziția în picioare: 1. E. Nistor 
252 p, 2. M. Antonescu 247 p, 3. A. 
Bițică 247 p; trei poziții: 1. E. Nistor 
814 p, 2. A. Bițică 803 p, 3. M. An
tonescu 790 p; Pistol viteză: 1. I. Trip
șa 587 p, 2. G. Maghiar 586 p, 3. 
S. Petrescu (Dinamo) 582 p; Revolver: 
1. T. Jeglipschi (Dinamo) 570 p, 2. G. 
Maghiar 569 p, 3. I. Constantinescu 
(Steaua) 569 p.

P. GORETI
antrenor

Consiliile asociațiilor sportive 
Petrolul, Energia Cimpina, Petrolul 
Băicoi și Flacăra Moreni nu se 
îngrijesc de amenajarea bazinelor 
de înot, deși sintem în plină vară

(C. Vîrjoghie-coresp.)

Instructorul — Noroc că mi-a venit 
ideea asta cu extensoarele. că dacă 
mă lăsam in nădejdea asociației, adio 
exerciții de înot.

JOI ÎN JOI
De cițiva ani, zgura și pietrișul 
aduse pentru proiectata bază spor
tivă Penicilina din Iași, așteaptă 
să fie presărate pe terenurile 

respective

r (Iancu Diac-coresp.)

— „Baza* (de loc sportivă) pe care 
S-a situat consiliul asociației sportive 
Penicilina.

Desene de AL. (LI

Asociația sportivă Minei 
nu s-a îngrijit de ca£^ 
de rugbi Vulturii UMTĂ- 
care a lost silită în pute 
să urce cu făcliile pînă 
bană situată la 22 km C

— Ce cătati la miezul n 
făcliile pe munte ?

— ...Ospitalitatea asociației 
Minerul Lupeni!

po-
364 p,

Va-
Ro-

P-

G.
N. 
1131 p,

In prima rundă:
Electronica- Petrolul 3-3

AVANCRONICA VACANTEI STUOINU
(Urmare din pag. 1)

pot participa și sportivi

IN INTiMPINAREA
CONGRESULUI PARTIDULUI

(Urmare din pag. lj

întimpinarea Congresului partidului :
— vom mări numărul purtătorilor 

Insignei de polisportiv cu încă 1500; 
30 de „duminici— vom organiza 

sportive” ;
fiecare dintre 

ciațh sportive din i 
Iniția 2-3 excursii ;

— in perioada 27 iunie — 18 iulie 
vor avea loc in parcuri, la ștran
duri și pe stadionul orașului ser
bări cultural-sportive ;

— vom organiza o serie de con
cursuri de atletism, handbal, volei, 
fotbal, popice etc. cu prilejul cărora 
vom urmări elementele talentate, de 
perspectivă.

Vom munci cu perseverență pentru 
îndeplinirea aceslor angajamente, 
sportul trebuind să devină un bun 
prieten al muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, elevilor, intregului ti
neret din orașul noslru.

cele 61 de aso- 
orașul Pitești va

ARAD 23 (prin telefon). în loca
litate au început marți după-amiază 
întrecerile turneului final al campio
natului republican de șah pe echipe.

Cu deosebit interes au fost urmă
rite întîlnirile primei runde, în care 
campioana țării — Electronica Bucu
rești — a fost pusă în dificultate de 
către fosta “campioană, Petrolul Plo
iești. jocul terminîndu-se egal : 3—3.

Una din candidatele principale la 
titlu, echipa Constructorul București, 
a cîștigat cu 4,/a—l.Vz m fata Crișu- 
lui Oradea. Oarecum surprinzător s-a 
încheiat partida dintre tînăra oră- 
deancă Suzana Makai și maestra in
ternațională Alexandra Nicolau, ul-

tima trebuind să accepte un rezultat 
de egalitate.

Slab a debutat echipa Progresul 
București, învinsă categoric de Știința 
Cluj cu 4’/2—l,*/j (la prima masă : 
Soos—Pușcașu ,*/2—72). In celălalt 
meci al primei runde, Știința Timi
șoara a întrecut pe noua promovată 
Autorapid Craiova cu 4—2.

în clasament, după prima rundă, 
primul loc este împărțit de Construc
torul și Șliinta Cluj, fiecare cu cite 
4//2 puncte. în runda a doua se în- 
tîlnesc : Electronica—Progresul, Cri 
șui—Petrolul, Știința Cluj— Știința 
Timișoara, Constructorul—Autorapid.

ȘT. IACOB -corep.

Loturile de tinerel pentru meciurile 
cu echipele Ungariei

Au fost alcătuite 
loturile de tine

ret din care vor fi formate echipele 
reprezentative în vederea întîlnirilor 
de la Brașov și Sibiu (18 și 20 iulie) 
cu echipele de tineret ale Ungariei. 
Iafă din cine sînt compuse loturile 
a căror preqătire va începe la 5 
iulie, băieții la Brașov, fetele la 
Poiana Brașov :

G. Cristiani, D. Rotaru, M. Rauch, 
(Steaua București), D. ManuJDinamo 
București),
București),
București), O. Crețu (Electroputere 
Craiova), C. Cibu (Știinta Petroșeni),
M. Găleanu (S.S.E. P. Neamț), V. 
Mirza, C. Popescu (S.S.E. 1 București),
N. Ștefan (C.S.M. Cluj). Antrenori: 
prof. P. Brașoveanu și M. Kain.

M. Stamate (Proqresul 
L. Dumitrescu (Șliinta

ALEX. NANU
secretar al C.S.O. Pitești

PREGĂTIRI 
PENTRU 

„TROFEUL 
ZAGREB”

MASCULIN — I. Bînda (Știința 
Cluj), C. Duțică (Șliinta Timișoara),

ACTUALITĂȚI

După cum ani 
mai anunțat, Ia 30 

iunie, 1 și 2 iulie se va desfășura la 
Zagreb tradiționala competiție „Tro
feul Zagreb" la care vor lua parte 
reprezentativele feminine ale Româ
niei, Iugoslaviei și Poloniei. A patra 
echipă vg fi selecționata secundă a 
Iugoslaviei, introdusă în turneu în 
locul echipei R.D. Germane. Aceasta 
a anunțat că nu poate participa deoa
rece se. află în pregătire în vederea 
primului meci cu Ungaria, din cadrul 
preliminariilor campionatului mondial. 

Pregătirile lotului nostru reprezen
tativ continuă pe terenurile din parcul 
„23 August" (echipa urmează să ple
ce duminică la Zagreb). Din lotul

aflat în antrenament fac parte : Iri
na Naghi și Mana Buzaș (portari), 
Aneta Șramco, iuliana Naco, Lidia 
Dumitru, Elena Hedeșiu, Edeltraud 
frânt. Elena Dobirceanu, Rodie a Flo- 
roianu, Apa Bot an , 
Constanța Dumitrescu și 
onte. Antrenori: Const.
Fr. Spier.

FEMININ — Florica Tudora, Rodi- 
ca Radulescu, Adina Petrenciuc (Ra
pid București), Elena Petre (C.P. Bucu
rești), Elisabeta Andrași, Viorica Pascu 
Ileana Coadă (Viitorul București), 
Magdalena Hangrad (Știinta Bucu
rești), Doina Belgea, Ileana 
ghescu (Dinamo București), 
Viruzab (Sănătatea Arad), 
Popa (Știinta Cluj), Marla
(C.S.M. Cluj), Fiorentina Dumitriu 
(Luceafărul Brașov), Mioara Fenechiu, 
Heidrun Herman (C.S.M. Sibiu). An
trenori : N. Meadu și prof. Rodica Și- 
clovan.

precizări : 
studenți care activează, pe firul per
formanței, și In afara cluburilor 
Știința; campionatele reprezintă ul
tima verificare de anvergură în ve
derea Universiadei de vară de la 
Budapesta din augușt.

• Capitolul „excursii* are, în a- 
cest an. trei mari și... inedite subcapi
tole. Primul subcapitol — excursiile 
în circuit, de Ia un centru universitar 
la altul. Obiectiv : schimb de
experiență între studenți, pe plan 
cultural și sportiv Îndeosebi, cunoaș
terea frumuseților naturii, a construc
țiilor nou apărute pe harta tării. La 
Petroșeni. de pildă, vor sosi delegații 
de studenți din București, Cluj și 
Timișoara. Ei vor vizita așezările mi
niere- din Vale^j Jiului, vor urca la 
cabanele din Parînq și Retezat, vor 
lua parte la întreceri sportive fulger 
de șgh, voțlei, fotbal și handbal. La 
excursiile In circuit participă aproape 
3 500 de studenti și studente. Al 
doilea subcapitol — excursiile la 
munte. Pe lînqă traseele „clasice" 
din Apusehi (Scărișoara — Padiș -- 
Stîna de vale) si Ciucaș (muntele 
Roșu și drumeții în împrejurimile ca
banei). anul acesta vor ti inaugurate 
trei trasee, noi: în Bucegi (Pietroșița 
—- Șcropoasa ■*- Doiceștî —- Peștera
— Izvoarele — Babele — Omul — 
Predeal), Ceahlău (lacul de acumulare 
de la Bicaz — Ceahlău sat — Durau
— Dochia — 7 Noiembrie — Izvo
rul muntelui) și Retezat (Cîmpul lui 
Neag — Ohaba — Pietrele). Partici
pă aproape 2 500 de studenti (fată de 
225, anul trecut). In fine, al treilea 
subcapitol îl cuprind excursiile pe 
drumuri de ape. Mai Intîi, călătorii 
pe Dunăre, pe traseul Galați — 
Turnu Severin și retur, cu popasuri

avînd drept scop cunoașterea 
velor de interes istoric, 'Cl. 
economic ; alte călătorii în l •
ambele cazuri cu vaporul); 
pe traseul Galati — Lacul Rc 
Gura Portiței, cu... bărci re 
de șalune. In total la acest 
bări pe ape vor participa
1 400 de studenți
• CaDÎtolul „tabere de odih 

și el două subcapitole; cel 
referă la mare și altul vizînd r 
Pentru iubitorii mării, s 
Costinești (cu plaja ei care ce 
ză pe cea de la Mamaia) va 
nou, la dispoziția unui număr 
te 6 000 de studenti. Pitoresc 
faptul că dormitul se va 1 
corturi speciale, amplasate cl 
faleză. In jurul corturilor, au 
menajate numeroase terenuri <£ș 
și baschet, handbal și fotbal.

Taberele de munte au fost ti 
principal în stațiunile de pe 
Prahovei (Sinaia, Predeal el 
Izvorul Mureșului ele. în tgati 
rile, intr-un cadru adecVș d 
rării unor multiple activity,, 
ral-sportive, care vor face de 
zilele de vacanță. In taberele d 
te își vor petrece, o parte d 
cântă, peste 8 000 de studenti 
dente.

*
Am consemnat aici multe d 

tiunile studențești de vacantă 
însă a Ie fi epuizat... N-am a 
de pildă, de inițiativele ce exi 
rește, la nivelul fiecărui cent 
niversitar pentru organizarea 
treceri sportive în cadrul ciul 
studențești. Toate aceste ac.țiu 
initiative au unul și același 
să facă mai frumoase zilele ■ 
tei, iar în toamnă studenții se 
tă reîncepe, cu forte proaspe 
nou ap de învățătură..

S.S.E.

De la I. E. B, S.
ț • Pentru cuplajul de fotbal RA- ' 
4 PID - CRIȘUL și DINAMO — 
ij PETROLUL din 27 iunie 1965 de 
4 pe stadionul .23 Aurust”. biletele se

4 s,f’ ^t,n '' •du, Pronosport

'< Gli. Gheorghiu-De j. stadioanele 
A August", Republicii, Dinamo
4 Giulecti.
K

pe stadionul „23 August”, bilețele se 
I găsesc de vîqzare Ia casele obișnui- 
.. ... —• ——■ . -—... - i cal.
' Victoriei ur. 2, agenția C C.A. bd. 

‘ “ • - — ■ , 23 
și

Aurelia Szoko, 
Aurora Le- 
Pope seu

BUZĂU (F) ÎN CATEG.

Și

A

Echipele ieininine S.S.E. Ploiești 
S.S.E. Buzău au fuzionat și — 
aprobarea federației — în viitorul se
zon ele vor activa astfei : prima for
mație rezultată din fuziune va juca 
sub numele de S.S.E. Buzău In seria 
a Il-a a categoriei A, iar a doua — cu 
numele de SS.E. Ploiești — în cam
pionatul de calificare.

Prezenta tinerel și talentatei echipe 
din Buzău în prima categorie repre
zintă tin bun prilej de afirmare a 
aceștui centru sportiv cu a frumoasa 
tradiție în handbal.

»
*

t 
);t • ,®-a bazinul acoperit Floreasca . 

' l continuă cursurile de inițiere la ’ 
* înot pentru copii. înscrieri la bazin. | 
L-e#* • r r r r r r , mt I

si 
cu

I

Gheor- 
Tereza 
Monica 
Szekeli

MECI RESTANȚĂ ÎN CAMPIONATUL 
DE VOLEI

de

într-un meci restantă disputat marți 
în categoria A, în Orașul dr. Petru 
Groza, echipa masculină de volei Ra
pid București a întrecut formația Di
namo din localitate eu scorul
3—1 (13—10, 15—5, 11—15, 15—10). 
Meciul a plăcut spectatorilor, cei mai 
buni jucători fiind Plocon, Nicolau 
și Mincev (Rapid), Adamovici, Mo- 
ruț și Loghin (Dinamo). (M. Domi- 
ția» — corespondent).

Mîine, pe pista 
special amenajată ... . .. .... .. .......
din Dealul Copou- curse, acrobație și machete zbură- 
lui, vor începe în
trecerile din ' ca- ___ . _______ r___ ——
drill finalei campio- loarea ridicată -a construcțiilor. iși 

natului republican de aeromodele «=»•»«»
captive, Participă cei mai buni gonș- sportiv^.,a.e.»omodeiiști pentru finaje- 
tructorl de aeromodele din tară, cîș- ’* — ■-—- — ■ ••
tiqătorii etapelor regionale. Iată cele 
patru probe din acest interesant con-

curs care se va desfășura în zilele 
de 25, 26 și 27 iunie la Iași: vr'teaih

trecef: 
drill ti

taare. ' ■■ ■
Numărul mare de părticipanti, va

miputiQzitalea eu care s-^u pregătit

le acestui campionat republican, ne 
fac să întrevedem o întrecere viu 
disputată și de un înalt nivel tehnic.

sMțwuuț,

zotMta 'Mâi ?
NU UITATI SĂ PETRECEȚI O SEARA

LA RESTAURANTUL „TIVOLI“
AȘEZAT IN CEL MAI PITORESC PUNCT AL STAȚIUNII

IN FIECARE SEARA :

SPECIALITĂȚI DE PĂSTRĂVI Șl GRĂTAR

BĂUTURI ALESE
. ■ MUZICĂ w- DANS i ? i.

. ' ' DESCHIS PÎNĂ LA ORELE, 2 NOAPTEA

' ’ O SEARA PETRECUTĂ LA „TIVOLl"

RAMiNE DE NEUITAT



ASEARĂ, LA LUMINA REFLECTOARELOR

STEAUA-STADE FBANțAIS 5-1 (3-1)
în Turneul balcanic de fotbal

Steaua și-a adăugat aseară, pe sta
dionul Republicii, o nouă victorie la 
palmaresul său : 5—I (3—1) cu Stade 
Franțais,.’ echipă care activează în 
prima divizie, nu este un rezultat la 
îndemîna oricui. (Cu cîteva. zile în 
urmă, la Rostov, formația franceză 
a fost întrecută de reprezentativa 
Uniunii Sovietice numai cu 2—0). El 
a fost ohțjnut in fața unei echipe 
alcătuite din jucători cunoscuți, cu 
frumoase state de serviciu, printre 
care internaționalul iugoslav Miluti
novici și internaționalul elvețian Pot
tier — un adevărat jongleur al ba
lonului. Din restul jucătorilor fran
cezi, o bună impresie au mai lăsat 
Trusas și Stasiak.

Formația bucureșteană a început 
jocul cu mult aplomb, incursiunile lui 
Sorin Avram, execuțiile tehnice reu
șite ale lui Constantin și Raksi fiind 
în repetate rînduri răsplătite cu a- 
plauze de spectatori. In prima repriză 
scorul. putea fi mult mai mare, dar 
Voinea, în principal, și Crăiniceanu 
nu s-a ridicat la nivelul 
coechipieri, friniud multe 
ratînd cu seninătate ocazii 
favorabile.

Meciul de aseară a dat 
antrenorilor de la Steaua ... ______
o serie de jucători (Pavlovici, Koszka, 
Negrea) mai puțin folosiți în ultima 
vreme. Păcat însă că Pavlovici nu

celorlalți 
acțiuni și 
extrem de

posibilitate 
să verifice

i

FARUL-VARDAR SKOPLJE 1-0 (1-0)
CONSTANȚA 23 (prin telefon). — 

Pe stadionul din localitate s-a desfă
șurat jocul-retur dintre formația 
locală și Vardar Skoplje, din cadru! 
turneului balcanic- După succesul ca
tegoric obținut în meciul de la Sko- 
plje (4—0 pentru Farul) se credea că 
V—t_..a va fi obținută ușor de con- 

punîndu-se doar problema 
Dar n-a fost așa...

victoria 
stănțeni, 
scorului. __ ____ ___

După 90 de minute de joc gazdele 
au trebuit să se mulțumească cu o 
victorie la limită: 1—0 (1—0) prin 
golul marcat de mijlocașul Pleșa în 
min. 31, care a șutat din marginea 
careului jos Ia colț. Nivelul întîlnirii 
a fost foarte slab. Constănțenii au 
jucat bine în apărare (în special Cos- 
țin și Stancu) dar au avut un Mac 
ineficace, care a jucat individual și 
a ratat în minutele 20, 28, 50 și 60

ocazii clare prin Ologu. Manolache 
și Mănescu. Oaspeții au jucat satisfă
cător la mijlocul terenului, dar foarte 
lent în atac. Spre finalul partidei jo

cul a fost dur tonul dîndu-l jucătorii 
de la Vardar. Arbitrul J. Korkidîs 
(Grecia) â condus satisfăcător urmă
toarele formații :

FARUL: Manciu — Costin. Stancu, 
lîlvescu, Constantiaescu 'min 46 
Gref) — Zamfir. Pleșa 'mm. 75 Kalo) 
— Ologu, Kalo (Tufank Manolache. 
Mănescu.

VARDAR : Miloșevski — Tocikov. 
Moisov L Nikolbei, Doicinovski — 
Popovski. Ilievski — Konatevski. Moi
sov II, Gheorghiev (mm. 46 Tretan- 
kovski). Doncevski.

L. BRUCKNER 5i
C- POPA — coresp.

Constantin înscrie, din penalti, al doilea gol al echipei bucureștene 
' din meciul Steaua— Stride Francais 5—1)(Faza

timp de atitudiniles-a lecuit între 
sale nesportive.

Cele 6 goluri 
înscrise de Sorin
Constantin (min. 33 din penalti), Voi-
nea (min. 40), Pavlovici (min. 64) și 
Raksi (min. 70) pentru Steaua, res-

ale partidei au fost
Avram (min. 10),

începe barajul pentru promovarea in categoria C
Cele. 16 echipe campioane regionale 

împreună cu formația campioană a 
orașului ..București, își vor disputa cu 
începere de 2? iunie dreptul de 
a participa în anul competițional 
1965—1966 în campionatul categoriei 
C. Conform regulamentului, pentru a 
rămîne în întrecere un. .număr par 
de formații, la 27 iunie și 4 iulie se 
va disputa un joc preliminar Intre 
campioana regiunii Cluj și cea a 
orașului București, echipa Laromet. 
In urma împerecherii făcută de^ fe
derație și a tragerii ta sorți a echipe
lor organizatoare în primul joc care 
a avut loc aseară în prezența dela- 
drtților celor 17 formații, se vor dis
puta următoarele jocuri:

Minerul Comănești (reg. Bacău) — 
Mitiobrad Vatra Dornei (reg. Sucea
va), Unio Satu Mare (reg. Maramureș) 
— Progresul Reghin (R.M.-A.M.), An
cora Galați (reg. Galați) — Unirea 
Negrești (reg. Iași), Rafinăria Cimpi- 
na (reg. Ploiești) — I. M. U. Med
gidia (reg. Dobrogea), C.F.R. Caran
sebeș (reg. Banat) — Dinamo Oradea 
(reg. Crișana). . SJV. Oltenița (reg. 
București) — Oltul CJ.L. Rm. Vllcea 
(reg Argeș). Câștigătoarea 
preliminar dintre campioana 
Cluj și Laromet București, —• 
Copșa Mică (reg. Brașov).

Campioana regiunii Hunedoara — 
Progresul Strelidia (reg. Oltenia).

Turul acestor jocuri va avea loc 
la 4 iulie, iar returul la 11 iulie. 
Există o singură excepție: meciul din
tre cîșfigătoarea jocului preliminar și 
Metalul Copșa Mică, ce va avea loc 
în zilele de 11 și 18 iulie.

Cîștigătoarele acestor partide vor 
promova în categoria C. Criteriile de 
calificare sînt următoarele: număr 
de puncte; în cazul cînd ambele e- 
chipe au același număr de puncte, 
promovează cea cu golaverajul mai 
bun, dacă golaveraj este egal după 
al doilea joc, se va disputa un al 
treilea; .dacă egalitatea este consem
nată și după cele 96 de minute din 
al treilea joc, se dispută prelungirile 
regulamentare. Iar atunci cînd egali
tatea se menține și după prelungiri, 
se califică echipa cea mai tînără.

Conform, dispoziției federației, la 
aceste meciuri nu participă jucătorii 
legitimați după data disputării ultimei 
etape a campionatului regional.

Rapid București învins cu 3-1 la Vama
11 m) pentrupcctiv Peri (min 36 din 

Stade Franțais.
Bun arbitrajul prestat 

fer —r Turcia, ajutat de 
și Gh. N. Gherghe.

Au jucat formațiile :
STEAUA : Haidu (Gornea) — M. 

Georgescu. Peiescu, D Nicolae, Chiru 
— Jenei (Koszka), Raksi — S. Avram, 
Constantin (Negrea), Voinea (Pavlo
vici), Crăiniceanu.

STADE FRANQAIS: Carnus — 
Bacquet, Trusas, Peri, Stasiak — Be- 
range, Peyroche (Dumas) — Fefeu, 
Milutinovici, Pottier, Baccocinier.

de
A.

S. Muzaf- 
Rădulescu

M. TUDORAN

TURNEUL FINAL AL
După cum se știe, in meciurile de 

juniori disputate duminică 13 iunie, 
două jocuri s-au terminat la egalitate : 
Dinamo București-Steaua (0—0) și Di
namo Pitești-Farul (0—0). Conform re
gulamentului s-au calificat pentru eta-

LAROMET, campioană a Capitalei

jocului 
regiunii 
Metalul

Câștigătoarele celor două serii ale 
campionatului orășenesc de fotbal. Viito
rul Electronica și Laromet și-au dispu
tat ta meci tur-retur, titlul de campi
oană a orașului București. Primul joc, 
care a avut loc sîmbătă pe terenul Tim
puri Noi. s-a terminat la egalitate : 6—0. 
In ‘cei de-al doilea desfășurat marți pe 
terenul Laromet, formația gazdă a ob
ținut victoria ta urma unui joc supe
rior, cu scorul de 4—2 (3—0), prin punc
tele înscrise de Ionescu, Măndoiu. ML 
hăilescu (autogol) și Rădulescu. Pentru 
Electronica a marcat Szekely 2 (unui 
din 11 m).

Arbitrul AL. PÎRVU a condus foarte 
bine echipele :. LAROMET : Apostolescu 
— Moraru, Rusu. Pintea, Alecu — Mân- 
doiu, Birsan — Codreanu, Costache (But
narul,, Rădulescu. Ionescu (antrenor 
M. Bărbulescu), ELECTRONICA : Râdu-

S|)orltA|ins, trimestrul 11/061
Peste ci Leva ztte se Include In în

treaga țară vînzarea biletelor la con
cursul SPORTEXPRES trimestrul II 
1965, cajțe atribuie un mare număr 
de premii în obiecte și bani. In total 
SPORTEXPRESUL trimestrului 11'1963 
va distribui 22.958 cîștiguri în valoa
re totală de 3.000.000 lei.

SPORTEXPRES
Atrag atenția în mod special cele 

20 AUTOTURISME, cele 60 EXCURSII 
cu autocarul în R.P. UNGARA și R.S. 
CEHOSLOVACA și multe alte premii 
<le ridicată valoare îa obiecte.

Biletele SPORTEXPRES se mai gă
sesc de vînzare pină sîmbătă 26 wh 
nie a.c., la cooperative și. pînă 
miercuri „30 iunie la agențiile Loto 
Pronosport.

Pentru distribuirea acestor premii 
se vor efectua 40 de extrageri separate.

Po-ieseu — Mibăilescu, Petca, Szekely, 
pescu — Zamfireseu, Ionescu — Sandu 
Ion, Făgădău, Dinu, Ivan (antrenor S. 
Taciuc).

C. D,

4Tragerea va avea toc duminică 
'ulie, la Constanța.

PRONOEXPRES

La tragerea specială Pronoexpres 
25 din 23 iunie 1965 au fost extrase 
urnă următoarele numere :

EXTRAGEREA OBIȘNUITA
46 16 2.0 37 21 6 — 36 33

EXTRAGEREA SUPLIMENTARA I
27 36 5 12 49 32 6

EXTRAGEREA SUPLIMENTARA II
37 41 12 40 48 2 1

Fond de premii : 1.248.858 lei,

LOTO

Premiile tragerii Loto din 1* iunie 1965.
Suplimentar I : 1 întreg a 73.513 iei; 

suplimentar II : 8 întregi a 6.406 lei și 
17 sferturi a 1.662 lei ; Categoria I : 9 
variante a 7.660 iei și 5 variante a 1.915 
Iei ; Categoria a li-a : 15 variante a 
4.43* lei și 16 variante a 1.121 lei; cate
goria a in-a : 33 variante a 2.5-12 lei și 
33 variante a 623 lei ; Categoria a IV-a : 
59 variante a 1.064 lei și 59 variante a 266 
lei ; Categoria a V-a : 133 variante a 517 
lei și 115 variante a 129 lei ; Categoria 
a1 Vl-a : 82 variante ă 744 lei și !H va- 
raxrite a. 138 lei ; Categoria a Vll-a : 159 
variante â 394 iei și n>6 variante a 98 lei : 
Categoria a VIII-a : 206 variante a 287 
lei șr 230 variante a 74 lei.

Premiul suplimentar I. întreg a. fost 
■obținut ' de " participantul' Kevacs imre 
din Timișoara. ■ :■ 5) : ~ <

nr. 
din

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport,

VARNA 23 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). — In cadrul „Cupei 
balcanice'* Cerno More Varna a între
cut cu 3—1 (1—0) formația Rapid 
București. De la început, gazdele au 
impus un ritm în viteză și în min. 
4 au deschis scorul prin Dimitrov. E- 
chipa bulgară atacă mai mult, domină 
uneori, dar pînă Ia pauză, scorul ră- 
mîne neschimbat. Rapidiștii contra
atacă clar acțiunile lor nu au finalitate.

După pauză, Bogomilov marchează 
al doilea gol, cu capul (min. 50), a- 
poi Dimitrov înscrie al treilea punct 
pentru echipa sa, după ce Andrei a

l respins defectuos balonul șutat de 
I Gheorghiev.

In continuare, formația bucureșteană 
revine în atac și reduce scorul prin 
Dumitriu, în urma unei greșeli a a- 
părării formației gazdă.

Arbitrul iugoslav Lada a condus ur
mătoarele formații :

CERNO MORE VARNA : Minoo- 
Boșnov, I. Atanasov, Grozanov, Bidia- 
lov — lanev, Gheorghiev — Stoianoo, 
Ghenov (Alexievl, Bogomilov. Dimitrov.

RAPID : Urziceanu (din mm. 55 An
drei) — Lupescu, Motroc, C. Dvn, 
Macri—Jamaischi (din min. 60 Dinu), 
Georgescu—Codreanu, Dumitriu, Io
nescu (din mm. 6& Oblemepco) Kraus.

TOM A HRISTOV

I

I

CAMPIONATULUI REPUBLICAN
mai tinere. 

București și 
s-a calificat 

fiind mai ti

pa următoare formațiile 
Acestea au fost Steaua 
Farul Constanța. Steaua 
in dauna dinamoviștilor 
rrără cu două luni, în timp ce Farul
cu aproape șase luni. Astfel că titlul 
de campioană a tării la juniori și-l vor 
disputa formațiile : Știința Cluj, Știința 
Timișoara, U.T. Arad, Steaua Bucu
rești, Rapid București, Farul Constan
ța, Progresul București și A.S.A. Tg- 
Mureș.

Aceste opt echipe au fost împărțite 
în două grupe și se vor întrece sistem 
turneu (numai tur) în orașele Mediaș 
și Sibiu. Iată programul :

GRUPA I, Mediaș : etapa I, 80 iu-

DE JUNIORI
j

Cluj-Farul, Rapid Ba cu- 
etapa a 11-a, 2 iulie: 
U.T.A.-Știința Ciut ; e-

nie : Știința 
rești-V.T.A. ; 
Farul-Rapid, 
tapa a IlI-a, 4 iulie : U.T.A.-Forul, 
Rapid-Știința Cluj.

GRUPA A II-A, Sibiu: etapa I, 30 
iunie : Știința Timișoara-Steaua Bucu
rești, Progresul București-A.S.A. Tg. 
Mureș ; etapa a Il-a, 2 iulie : Steaua- 
Progresul, A.S.A. Tg. Mureș-Știința Ti
mișoara ; etapa a Ill-a, 4 iulie : Steaua 
București-A.S.A. Tg. Mureș, Progresul 
București-Știiuța Timișoara.

Câștigătoarele grupelor se vor întîlnî 
pentru disputarea titlului de campioa
nă republicană la juniori pe anul cotn- 
petițional 1964—1965 Ia 11 iulie, în 
deschidere la finala „Cupei R.P.R.",

I

)

l
)

Noi cunoștințe, noi metode de lucru!
Pe marginea cursului vicepreședinților cu probleme tehnice din consiliile regionale HCFS

Zilele trecute s-a încheiat la Bucu
rești un curs de perfecționare cu vice
președinții cu probleme tehnice din ca
drul consiliilor regionale UCFS și se
cretarii eu probleme tehnice aj cluburi
lor bucureștene. Acest curs exprimă 
una din principalele preocupări ale Con
siliului General al UCFS : grija față de 
ridicarea nivelului profesional al cadre
lor tehnice ale mișcării sportive. El re
prezintă una din importantele acțiuni 
menite să impulsioneze sportul de per
formanță.

Plenara Consiliului General al UCFS 
din ianuarie 1965 a apreciat că una din 
principalele sarcini, in perioada actuală 
o constituie îmbunătățirea activității de 
performanță în toate verigile mișcării 
sportive. In lumina acestei aprecieri,
consiliile regionale vor trebui să con
sidere creșterea continuă a calității mun
cii în domeniul sportului de performan
ță c>a o sareină permanentă și de prun 
ordin, pentru rezolvarea căreia să-și 
mobilizeze toate forțele. Și o contribuție 
importantă în această direcție ' 
aduce vicepreședinții lor 
tehnice, cadre de nădejde 
nostru.

Tinrp de 16 zile, el s-au 
în. adevarați elevi silitori, 
adauge la experiența cîștigată in ani de 
muncă sportivă, noi cunoștințe, noi me
tode de lucru, să cunoască problemele 
actuale ale sportului de performanță, 
să-și lărgească orizontul preocupărilor 
și al posibilităților de rezolvare și în
deplinire integrală a sarcinilor ce le 
revin pe plan regional și republican.

Tematica bogată a acestui curs și va
loarea. practică a referatelor susținute, 
pe da o parte, iar pe de alta rivna, 
preocuparea manifestă și priceperea 

. cucsanților. eu făcut ca această acțiune 
să-și atingă scopul, să dea o orien
tare unitară în modul de tratare și re
zolvare a problemelor sportului de per
formanță : de la selecție și instruire 
pină. la ridicarea performanțelor la ni- 

.‘velul cerințelor pe plan internațional. 
,de .la .oprțunqtulj și orientarea Ț'”." — 1
personâle pină ră sensul activității sec
țiilor pe ramură de sport, de la înde
plinirea — cu neabătută hotărîre — a 
planului de măsuri regional pină la —.

ma: ales — realizarea integrală a planu
lui de măsuri al Consiliului General al 
UCFS. Pentru cursanțl e fost clar că 
trebuie să acorde a deosebită atenție 
sporturilor cu pondere mare în cadrul 
Jocurilor Olimpice, precum și celor în 
eare am cucerit poziții de prestigiu in
ternațional.

I-am văzut în ziua plecării și am stat 
de vorbă cu cîțiva dintre ei. Iată păre
rea citorva în legătură cu acest curs :

Dumitru FURNICA (Brașov) : „Am
participat la toate cursurile din 1960 in-

II!

D’N VIAȚA
ORGANIZAȚIEI 

NOASTRE

>•

)

?

o pot 
cu probleme 
ale sportului

transformat 
dornici să

coace si pot afirma că aresta a fost cel 
mai bun din toate punctele de vedere, 
raptul că am avut la dispoziție baze 
sportive bine utilate. in cadrul parcului 
„.13 August”, a permis ea lecțiile teore
tice să fie urmate imediat de cele prac
tice și acest lucru ne-a fost de mare aju
tor. De asemenea, schimbul de expe
riență realizat ia cluburile Rapid (cu 
sectorul tehnic și secția de fotbal). Me
talul (secția de box) și Progresai (sec
ția de atletism) s-au dovedit foarte pre
țios și instructiv pentru noi, ca fiind 
mai aproape de necesitățile noastre. Par
ticiparea la ace.t curs ne obligă să îm
părtășim cunoștințele acumulate tuturor 
activiștilor sportivi, tuturor antrenorilor 
și instructorilor din regiunea noastră 
și să ie punem imediat in practică".

Prof. .Sorin pAȘCU- (Cluj): „Lecțiile și 
rnupcii discuțiile ne-au ajutat .realmente să ne 

reîmprospătam cunoștințele și să le com. 
pletăm cu altele noi. Referatele, indi
ferent de caracterul lor, au fost deose-

bit de valoroase, datorita faptului eă 
lectorii și-au al ătuit lecțiile in lumina 
realităților sportului din regiuni, adu- 
cînd o bogată exemplificare, fapte con
crete. Ele nai-a u atras atent ia asupra
telului rum trebuie rezolvate numeroa
sele probleme ale sportului de pexfer- . 
mania din regiunea noastră și în pri
mul rind ale sportului in școli și facul
tăți. pentru că acesta este ho tari lor in 
obținerea rezultatelor de nivel interna
tional. Ne von strădui să realizăm — 
tn scopul unei activități rodnice in do
meniul sportului de perfovntanță •— o 
largă consultare cu toti specialiștii — 
antrenori, instructori, profesori de edu
cație fizică, mediei, eereetâtori științi
fici —, pentru a alunge la un punct de 
vedere comun In toate problemele spor
tului de performanță șl in rezolvarea 
lor“.

Prof. Mihai GRIG ORAȘ (Bacău) : „Re
marc In mod special grija de a ni se 
prezenta ultimele noutăți în domeniul 
instruirii, subliniate de marile compe
tiții internaționale și în primul rind de 
Jocurile Olimpice de la Tokio. Aceasta 
ne dă posibilitatea să exercităm o mun
că eficientă de îndrumare la antrena
mentele secțiilor pe ramură de sport 
din cluburi și asociații. I.a aceasta tre
buie să adăugăm un control exigent 
asupra modului cum se desfășoară lec
țiile de antrenament, precum și asupra 
felului cum îsi îndeplinesc cluburile an
gajamentele luate. De asemenea, o grijă 
specială vom acorda depistării elemen
telor tinere talentate, încadrării lor în 
secții corespunzătoare și urmăririi acti
vității lor. în această privință, efortu
rile noastre vor fi îndreptate spre Întă
rirea secțiilor de copii și juniori și asi
gurarea tor cu antrenori calificați, pen
tru a deveni pepiniere bogate în ele
mente valoroase. Sint eiteva măsuri care 
pot contribui ia ridicarea nivelului acti
vității sportive și al performanțelor”.

In momentul de față, aceste prețioase 
cadre, cu . pregătire și experiență. ale 
mișcării noastre sportive se află în re
giunile lor. Nu ne indoim că au și tre
cut imediat la aplicarea celor învățate.

P. GAȚU
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