
In întîmpinarea Congresului partidului
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. VNIȚIVA!

jaincntc ale sportivilor ieșeni Rtj
asociați 
ir.HfmA

• Hotărîți să întîmpine cu 
• oi realizări istoricul eveni- 
îent din viata partidului și 
oporului nostru — cel de ai 

1V-LEA CONGRES AL P.M.R. — 
ictiviștii, antrenorii și sportivii 

1 1S.M.S. Iași 
ile, eforturi 
ndeplinirea 
jajamente :

• In zilele care urmează, 
vor începe întrecerile unei 
mari competiții la care vor 
participa sportivi din 80 de a- 
sociații. Vor avea loc
cursuri de atletism, volei, bas
chet, șah, tenis de masă și o- 
rientare turistică.

con-

depun, în aceste 
susținute pentru 

următoarelor an-

greșului partidului, în 
ile din orașul Iași, 
purtătorilor Insignei fie cu- 
1500 mai mare decît în pre
zent.

VASILE MOCANU 
secretar coordonator

C. S. M. S. Iași

«loara-Deva

a!
Organ al UniunS de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

• înființarea a șase centre 
le inițiere și antrenament 
pentru copii și juniori, la fot- 
pal, atletism, baschet, gimnas
tică, volei și înot. La concursu- 
ț-ile de selecție s-au prezentat, 
pînă acum 2000 de copii la 
fotbal, 106 la gimnastică, 100 
la baschet etc.

• Prin muncă patriotică, în 
cartierul Socola vor fi amena
jate cinci terenuri sportive 
simple, pentru handbal, bas
chet și volei. In colaborare 
cu sfatul popular al orașului 
vor fi amenajate în diferite car
tiere 12 
copii cu

locuri de joacă pentru 
solare, balansoare etc.

atenție sporită se va 
ob-
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• Organizarea, în această 
’perioadă, a 40 de „duminici 
cultural-sportive", la Repedea, 
Breazu, Ciric ș.a.

• O
acorda concursului pentru 
ținerea Insignei de polisportiv. 
Clubul Sportiv Muncitoresc 
Studențesc se angajează ca la 
data începerii lucrărilor Con-

Fabrica

ul nostru

de cartiere
Macaragiul Mihai Maco- 

' ’ i Și

.K (

vei deschide ușa cabinei 
mă invită sus.

— Ce faci, Mihai ? ’
— Uite, cu „greutățile*.
— Te paște careva ?
— Cei de la producție.
— Ce vorbești ?
— Da, ei îmi fac numai 

„greutăți".
— Mari ?
— Unele 

tone ! Asta 
vorbesc de 
Adică de panouri mici, plan- 
șee pentru blocuri cu 4—5 
etaje,’ panouri 
pentru blocuri 
etaje 

_deai ?... Ei, află
fabrica de cartiere...

— De ce ?
— De cartiere. Păi cine 

crezi că a ridicat noile car
tiere din Drumul Taberii, 
Berceni-Sud, Pieptănari, Șo
seaua Giurgiului... ?

— Constructorii.

atinq și cinci 
ca să nu mai 

„mărunțișuri".

ș.a. Sau

exterioare 
cu 8—10 

poate cre- 
că aici, la

FINALUL
Așadar, spre regretul îndră

gostirilor de fotbal, mîine se va 
TSage cortina peste campionatul 
„de fbtbal, ediția 1964—1965.

S-au consumat 25 de etape, 
s-au jucat 175 de meciuri și s-au 
scurs sub privirile noastre 15 750 
de minute de fotbal. Dar toate 
acestea n-au fost suficiente pen
tru desemnarea echipei campioa
ne și nici nu au putut stabili 
cele două formații care, la anul, 
vor trebui să joace în catego
ria B. Răspunsul îl vom avea 
mîine seară. Așa că abia în cea
sul al 12-lea se vor... limpezi 
apele, se va hotărî cine e cam
pion și cine vor lăsa locul Știin
ței Timișoara și Siderurgistului 
Galați. ,

A fost un campionat cum de 
mult n-am mai văzut. Plin de 
peripeții, de rezultate neprevă
zute, de răsturnări de situații. 
Etapa trecută a schimbat liderul 
și doar meciurile de mîine de pe 
stadionul „23 August" ne vor 
spune cui îi va reveni cununa 
de lauri. La periferie, „lanterna 
roșie" s-a plimbat pe la mai 
multe echipe și încă nu s-a... 
hotărît cui să-i „lumineze" calea 
spre categoria B.

Etapa a 26-a va da toate răs
punsurile. Programează meciuri 
decisive în zona retrogradării, în 
oare combatanții se vor întîini 

— Jjrect pentru a lămuri lucrurile. 
Da Iași și mai ales la Ciaiova 
— Farul, Știința și Progresul 
susțin meciurile care le vor con
solida sau... dărîma tot ce au 
realizat în cele 25 de etape de 
pînă acum. Băimărenii și piteș- 
tenii vor duce lupta împotriva 
retrogradării de la distanță, în-

— De acord. însă cu pe
reții și planșeele fabricate 
de noi, cei de la „Progre
sul" I

întreprinderea de prefa
bricate Progresul, pe care 
am vizitat-o zilele trecute, 
lucrează acum la noul car
tier Militari. Pentru șantierul 
Armata Poporului se li
vrează în perioada actuală 
panouri 
beton
de 17 blocuri. Hărnicia ce
lor de la Progresul impre
sionează I lată cîteva din 
principalele angajamente 
pe care harnicul colectiv al 
întreprinderii de prefabri
cate Progresul și le-a luat în 
cinstea celui de al iV-!ea 
Congres al partidului : „De
pășirea planului producției

prefabricate din 
însumînd un cvartal

MIRCEA BĂJAN

(Continuare în pag. a 3-a)

BUCUREȘTI, Comisia orășe
nească de tenis de masă 
organizează azi și mîine în sala 
de la Stadionul Republicii din 
Capitală un interesant concurs 
în cinstea celui de-al IV-LEA 
CONGRES AL P.M.R. Participă 
fruntașii tenisului de masă bucu- 
reștean, alături de cei mai buni 
tineri jucători. La probele de 
simplu bărbați participă maes- 
trele emerite ale sportului Mă
ria Alexandru și Ella Constanli- 
nescu, Sîndeanu, 
Păun, Tudor Pavel, 
nescu, Cărmăzan, 
Deheleanu ; simplu 
trinel Folea, surorile Victoria și 
Mariana Jandrescu, Doina Za- 
haria, Viorica Ivan, Constanta 
Dinu, Elena Ciobanu, Roberta 
Toma ; SIMPLU JUNIORI : Da- 
nielis, Stamatescu, Gănescu, Per- 
ța, Adrian Ivan, Gh.

Competiția începe 
ora 16,30 și mîine 
3,30.

TÎRGOVIȘTE. 
popice din oraș 
întâlnirea dintre 
Metalul și Ranid 
mația gazdă, în 
sudorii Dumitru Lebădă, N. Gri- 
gorescu, strungarul N. Luca, ti-

8 pagini 25 bani

Bunea etc. 
azi de la 
de la ora

Dumitriu, 
Dan Anto-. 

Ion Iulian 
femei: Ca*

*

iulie va 
un con- 
tenis la 
sportivii 
Mărmu-

Antrenament pe terenul de la 
dreapta: Makulec, Zamfirescu,

Selectionala cluburilor bucureștene> * 
reprezentativa Cracoviei la atletism

arena de 
desfășurat 

echipa locală 
Plopeni. For- 

care activează

Pe 
s-a

(Continuare în pag. a 3-a)

Stadionul Republicii găzduieș
te, astăzi și mîine, o interesantă 
competiție internațională amicală 
de atletism dintre selecționatele 
cluburilor bucureștene și repre
zentativa orașului Cracovia. Atle- 
ții polonezi au sosit vineri în Ca
pitală. Din lot fac parte, printre 
alții, Miroslava Salacinska (6,08

Duminică, la Constanța

România-Cehoslovacia (t) la rugbi
Duminică pe stadionul 

„1 Mai" din Constanța (înce- 
pînd de la ora 11), selecțio
natele de rugbi tineret ale 
României și Cehoslovaciei se 
întîlnesc într-un meci amical. 
In vederea acestei partide, an-

Mâine, in categoria A la Cotbal

MULT AȘTEPTAT...

„23 August". De la stingă la 
laksic ki, Siczerba și Popescu

Foto: A. Neaga 
m lungime, 1,65 m înălțime și 
12,1 sec pe 100 m), Maria Ha
los (59,5 pe 400 m și 2:13,3 
pe 800 m), Zbtjgnieo Makulec 
(10,6 pe 100 m și 21.6 pe 200 
m), Macieț Nowicki (7.46 m la 
lungime), Adam Kolodziejczki, 
Wieslaui Krol și Cezari Kulets- 
zynski toți cu 14,4 pe 110 mg.

Față de echipa anunțată în 
ziarul nostru de joi, în forma
ția bucureșteană au intervenit 
cîteva modificări. Astfel, sprin
terul Gheorghe Zamfirescu (care 
1 fost accidental o bună -bucată 
de timp) a primit avizul medi
cului și cum, la ultimele an
trenamente de control, a arătat o 
formă bună, a fost introdus în 
echipă la probele de 100 m și 
200 m. La aruncarea discului 
prima reprezentantă a Bucu- 
reștiului va fi maestra emerită 
a sportului, Lio Manoliu Nu au 
fost stabiliți încă concurenții la 
probele cu mai mulți candidați 
(800 m, 80 mg, lungime fete), 
întrucât polonezii nu au depla
sat atleți pentru cursele de 
10 000 m și 10 km marș, aces
tea au fost scoase din program.

| Concursurile 
rele zile, de la

• JUCĂTORI ROMÂNI 
PARTICIPĂ LA TURNEUL 

INTERNATIONAL DE TENIS 
DE LA ANKARA

Intre 28 iunie si 4 
avea loc la Ankara 
curs internațional de 
care vor lua parte si 
noștri Tiriac. Bosch, 
reanu și Ecaterina Horsa.
• CONCURSUL ATLETIC 

DIN AUSTRIA
In localitatea Dornbirn din 

Austria se va desfășura zilele 
acestea un concurs interna
țional de atletism la care vor 
lua parte și campioanele noas
tre olimpice Iolanda Balaș și 
Mihaela Peneș.

• EXCURSIE CICLO
TURISTICA

Comisia de cicloturism 
Consiliului orășenesc 
București organizează 
27 iunie, o excursie 
riștică la rîul Argeș 
durea Mihăilești. Cu ____
prilej se va organiza un con
curs de înot. Plecarea va a- 
vea loc din fata stadionului 
Dinamo. Șos. Stefan cel Mare, 
la ora 8,30. Sînt invitați să 
participe posesorii de biciclete 
oraș.
• O IMPORTANTA CONS
FĂTUIRE A ANTRENORILOR 
DE VOLEI DIN CAPITALA

Buni 28, iunie, cu începe
re de la ora 20, în sala de la 
T.C.F., antrenorii de volei din 
Capitală vor participa la o 
interesantă consfătuire, orga
nizată de colegiul orășenesc. 

» FOȘTII INTERNAȚIONALI 
DE RUGBI PE... STADION !

Marți 29 iunie, ora 16.45, pe 
stadionul Dinamo — în des
chidere la partida amicală 
dintre selecționatele de tineret 
ale orașelor București si Fra
ga — se va disputa meciul „ve
teranilor**  la rugbi.

In vederea... pregătirilor, 
foștii internaționali precum și 
ceilalți jucători de rugbi care 
au activat în campionatele tă
rii. sînt convocați azi la un 
antrenament pe stadionul... Ti
neretului (ora 17.30)

a
UCFS 
mîine, 

ciclotu- 
si Pă- 

acest

trenorii C. Munteanu și E. De- 
nischi au stabilit următorul lot: 
Constantin, Dinu, Ionescu, 
Ghimpușan, Dumitru, Ene, Iîti- 
mie, Durbac, Fugigi, Prosi, Du
mitriu, Floreseu, Marinescu, 
Preotu, Meiu, Blănaru, Coravu, 
Hulă, Braga și Iureș.

In legătură cu acest meci, 
antrenorul principal al lotului, 
C. Munteanu, a ținut să ne 
spună: „Sperăm să facem în 
compania tinerilor rugbiști 
cehoslovaci, cu care ne intilnim 
pentru prima oară, o partidă 
frumoasă și o bună propagandă 
pentru sportul cu balonul oval. 
Concepția de joc a echipei 
noastre este orientată strict pe 
acțiuni deschise, la mină, dez
voltate într-un ritm rapid. Adică 
o concepție de joc in spiritul 
rugbiului modern".

Partida va fi condusă de ar
bitrul Edgar Friedlein (R. D. 
Germană).U.T.A.-

etapei :
Bucu-

încep, în 
ora 17,30.i

Foto: V. Bageac

Va dau
cumva

un 
să

Etapa a 26-a progiamează la Craiova unul din cele mai importante meciuri: Știinfa 
greșul. De rezultatul acestui joc stnt legate aproape toate speranțele celor două echipe pentru 
răminerea în A. Iată o fază din meciul lor din turul campionatului (3—0 pentru Știința 1!), 

desfășurat la București

P.S. Stimate
la meci! E pentru ultima oară... 
mai bine, știți ce ? Mergeți și 
merită.
fotbal... a doua dragoste.

așa, jurat să fiu 
J

neveste ! Vă rog

tîlnind pe U.T.A. și respectiv 
Steagul roșu. Dinamoviștii din 
Pitești, aflați prin apropierea 
„zonei periculoase", au însă a- 
vantajul unui golaveraj mai bun 
și vor aborda jocul mai liniștiți.

In încheiere să recapitulăm în 
întregime programul 
Rapid—Crișul, Dinamo 
rești—Petrolul, Știința Cluj—
Steaua, C.S.M.S.-—Farul, 
Minerul, Știința Craiova—Pro-

greșul, Dinamo Pitești—Steagul 
roșu. Meciuri cu miză — ex- 
oeptîndu-1 pe cel de la Cluj — 
dar care sîntem convinși că nu-i 
vor împiedica pe fotbaliștii noș
tri să practice un fotbal bun 
și să încheie acest campionat 
aplaudați la „sceDa deschisă" 
de zecile de mii de spectatori 
prezenți la acest final mult aș
teptat. — al. a —

N AL
I
i

sfat, dar să rămînă intre noi : 
lipsiți duminică. Veți regreta 

toată viața. Cu un așa final de campionat 
nu vă mai întilniți. Pe cinstea mea ! Ase
menea finaluri sînt mai rare ca eclipsele to- 
tale de soare.

Nu vă lăsați amăgiți. Povestea cu „las-că 
găsim bilete la stadion !** nu e valabilă du
minică. S-au vîndut biletele, pe capete ! Mi-a 
spus tovarășul Maltopol, noul director al 
lEBS-ului (zicea că mai bine îl numea luni, 
că nu-și mai vede capul, cu cuplajul de du
minică). Dar parcă numai el!? Parcă la Iași 
nu e la fel !? Dar la Craiova ? Dar la Baia 
Mare ? Oho !

Nu vă lăsați îmbiați de vecinul cu tele
vizor. Poate să aibă și „Drăgășani", ~ de la 
directorul Gostatului. Și cafea rîșnită în colț, 

11 Iunie, d-aia aromată. Ce poți să știi !! Se arde o lampă, 
ori o siguranță la co fret, tocmai cînd să bage... asta... cum 
îl cheamă... un gol! Și ce' vă faceți? Și pe urmă, una 
e să vedeți la * „micul ecran" și alta să trăiți tensiunea 
tribunelor.

Notați. Liderul se hotărăște în două jocuri ! Retrogra- 
dații în mai multe. Nu va spuneam eu ? Mai rarisim ca 
eclipsele de soare !Au intrat în funcție calculele. Riglele 
și tabelele de logaritmi nu mai prididesc. Cum? Rapidul 
nu mai are nici o șansă ? Povești! A pierdut... trenul? Ve
dem noi mîine. Nu degeaba s-au zăvorit în cetatea. Giu- 
leștilor, de nu mai răspund nici la telefon. Au pierdut la 
Steagul ? ■ S-a întâmplat ! La Varna ? De plan ! Să vă spună 
pînă și acarii de la Episcopia Bihorului ! Ce zic dinamo- 

vedeii ce n-ați văzut. Toată lumea, cu șanse ! Ca la Loto. 
Și cei ’ ‘ ” • - ’-
zis cu cuplajele „ 
sfîrșit, se zice că și Craiova... nu știu cum...

Să vă dau un pronostic, așa, de 12 exacte? Cine 
tigă ? Duminică vor cîștiga toți cei care vor lăsa „miza*  
la vestiare, ori pe tușă, și vor juca FOTBAL. Fără nervi, 
cu capul pe umeri, ' ’* -•
fără „teatru" în careu, fără proteste la arbitri.

Dacă n-o fi 
condei. Am zis

Ei, ce să zică ? Cică cine ride la urmă... O să

de sus și cei de jos J Unii sînt de părere că s-a 
„loco". Alții că Baia Mare sau Farul... In

cîș-

vitejește, combinativ, fără faulturi,

dacă mai pun mina pe

MIRCEA COSTEA
din suflet. Lăsați-i mîine 
în acest campionat. Sau. 
dumneavoastră ! Zău că 

făcut din
bine, știți ce ? Mergeți

O să-i credeți pe viitor de ce și-au

i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Spartachiada

întrecerile etapei
De cîteva zile se desfășoară etapa 

a Il-a a Spartachiadei de vară. în 
Capitală, cluburile sportive au acor
dat — în general — atenție pregă
tirilor pentru etapa în curs de desfă
șurare.

ENTUZIASM LA „VOINȚA”...

Am poposit zilele trecute la fru
moasa bază sportivă de pe malul la
cului Floreasca. Pe cele 6 terenuri de 
volei, pe terenurile de fotbal, hand
bal și baschet întrecerile erau în toi. 
Sute de sportivi și sportive porniseră 
disputa pentru calificarea în etapa 
următoare a competiției. La fotbal, 
sînt în competiție 18 echipe. Am con
semnat cîteva din primele rezultate 
înregistrate : Radioprogres — Me
seriașii cismari 4—1 ; Arta lemnului— 
Arta încălțămintei 0—2 ; Electrobo- 
hinajul—Sporul I — 2 (rezultat „sur
priză") ; UCECOM—Metalica 2—2. 
Au început întrecerile și la volei, hal
tere și gimnastică. Reprezentanții 
miilor de participanți la prima etapă 
a Spartachiadei de vară pot fi întîl- 
niți zi de zi pe stadion. Activiștii 
Clubului au luat măsuri ca sportivii 
să se poată întrece în condițiuni bune.

Amintim, în această direcție, orga
nizarea cu grijă a competițiilor pe 
bază de grafice, prezența tuturor an
trenorilor șt sportivilor fruntași în 
mijlocul concurenților etc.

CE SE INTÎMPLĂ LA ALTE 
CLUBURI ?

In general, etapa a II-a se află 
încă în stadiu de... pregătire. La Pro
gresul, tovarășa Lavinia Vasilescu, 
activistă la sectorul tehnic, ne informa 
că „ilu a văzut vreun plan cu privire 
la organizarea etapei a II-a a Spar- 
tachiadei” și ne-a precizat textual, ca 
urmare a insistențelor noastre, că 
„dacă ar fi existat un astfel de plan 
ar fi ajuns sigur și la mine”. Orice 
comentarii sînt de prisos 1

Lă Olimpia, tovarășul Ion Mardare 
ne-a vorbit despre măsurile inițiate 
pentru ca etapa pe grupe de asociații 
să se poată desfășura în bune condi
țiuni. Din păcate, s-a făcut o treabă 
birocratică. Aceasta rezultă din faptul

Un nou teren 
de handbal

Zilele trecute, în orașul Victoria a 
fost dat în folosință un nou teren de 
handbal realizat prin munca patrio
tică a membrilor UCFS din asociațiile 
sportive Chimia, Constructorul, Pro
gresul, Victoria și Negoiul. Inaugu
rarea terenului s-a făcut o dată cu în
ceperea finalelor campionatului repu
blican de handbal în 7, la care au 
participat și echipele Dinamo Bucu
rești, Steaua și Dinamo Brașov.

B. STOICIU-coresp.

In Timișoara, baschetul se bucură 
de o veche și frumoasă tradiție. In 
decursul anilor, echipele de seniori și 
juniori s-au numărat mai întotdea
una printre fruntașele campionatelor 
țării. Nu mai departe decît în primă
vara acestui an, Știința Timișoara a 
ocupat locul al treilea în campionatul 
republican masculin și a fost aplau
dată pentru remarcabila comportare 
avută. îndeosebi, în cursul turneu
lui final disputat în Capitală. In plus, 
din Timișoara s-au ridicat o serie de 
jucători de valoare care au ajuns pînă 
în echipa reprezentativă a țării. Ne 
referim la Ecateiina C heritor;, Hilde 
,Weisenburger, Lavinia Vasiliu, Aurel 
Fopovici, Virgil Rădulescu, frații Puș
cașii, Liviu Popa, Wilwert și nume
roși alți jucători care au învățat 
„a.b.c.-ul" baschetului pe terenurile 
din orașul de pe malul Begăi. Ne a- 
minfim cum, cu ani în urmă, terenurile 
Spartac (amenajat și cu instalație pen
tru „nocturnă"), Metalul SMTCF, 
I.M.F. precum și cele aflate în aproa
pe toate curțile școlilor medii erau 
solicitate intens de sutele de tineri 
baschetbaliști veniți, fie să se antre
neze, fie să participe la competițiile 
organizate pentru diferite categorii de 
jucători. Profesorii de educație fizică, 
antrenorii și instructorii voluntari se 
ocupau cu multă dragoste de depista
rea și creșterea elementelor talentate, 
din rîndul cărora s-au ridicat cei a- 
mintiți în rîndurile de mai sus. Asa 
se face că ani de-a rîndul Timișoara 
a fost unul din centrele de seamă ale 
baschetului românesc și că în momen
tul de față Știința ocupă un loc de 
cinate în campionatul masculin.

de vară a tineretului

a II-a Iii Capitală
că organizarea propriu-zisă a fost 
lăsată numai în sarcina asociațiilor 
„gazdă", care trebuiau să prezinte 
pînă la 18 iunie (!) planuri cu privire! 
la desfășurarea întrecerilor...

O situație mai bună am întîlnit la 
asociația sportivă Floreasca. Tovarășul 
prof. Gh. Gheorghiu, secretar cu pro
bleme tehnice, ne-a relatat că inaugu
rarea etapei a II-a va avea loc la 
24 iunie. Prima disciplină sportivă 
la care se vor întrece reprezentanții 
asociațiilor din raionul 30 Decembrie 
este ciclismul. Urmează gimnastica, 
fotbalul, tirul, voleiul etc. Pentru 
etapa pe grupe de asociații sînt pre
văzute întreceri doar la un număr re
dus de sporturi. La celelalte se va or
ganiza direct etapa raională. Este 
oare firească o astfel de situație ? 
Hotărît, nu. Ea reflectă lipsa de 
preocupare a unor asociații sportive, 
care nu s-au străduit să aibă repre
zentanți la cît mai multe dintre disci
plinele cuprinse în programul actua
lei ediții a Spartachiadei de vară.

AUREL CRIȘAN -coresp.

Soare, aer curat... Punct de atracție pentru amatorii de drumeție, de 
și de neuitat ale patriei noastre. Unul dintre acestea este Complexul 

de S. Ipcar.

cunoaștere a peisajelor încintătoare 
turistic „Borșa", surprins pe peliculă

PROFILURI

De 17 ani, în slujba gimnasticii...
Zina Belu, profesoară de educa

ție fizică la „liceul sportiv" din 
Cluj, define o... performanță remar
cabilă in rîndul cadrelor didactice: 
din 1948, anul debutului ei în învă- 
țămînt, ea a fost permanent eviden
țiată (și deseori premiată) pentru 
modul exemplar cum s-a ocupat de 
educarea tinerei generații. La Blaj, 
în primii ani de activitate, apoi la 
Tg. Mureș și, în prezent, în orașul 
de pe Someș, Zina Belu s-a impus 
prin priceperea și puterea ei de 
muncă.

Specialitatea profesoarei Belu—■ 
gimnastica. In direcția dezvoltării 
acestei ramuri sportive — nu numai 
în școală ci și in celelalte asociații 
sportive, din fabrici și uzine, de pe 
ogoare — ea n-a precupețit nici 
un efort. Neobosită, ea a căutat 
mijloace și metode de atragere a 
tineretului în acest sport complet, 
a sprijinit consiliile asociațiilor 
sportive în înființarea unor secții 
puternice. Cu sprijinul organelor 
VCFS a întreprins acțiuni de 
popularizare a gimnasticii în regiu
nea Cluj, sub forma unor ansam

Ce va fi însă de acum înainte? în
trebarea ne-am pus-o în urma consta
tării că baschetul „trăiește" în Timi
șoara datorită intensei activități care 
a pulsat pînă acum cîțiva ani. Pentru 
că, trebuie să precizăm, în momentul 
de față activitatea baschetbalistică din 
Timișoara este doar o palidă imagine 
a ceea ce a fost. Și, să explicăm. Din 
numeroasele terenuri, doar cîteva mai 
sînt folosite și acestea ■ sporadic. Ac
tivitatea competițională se reduce la 
participarea echipelor Știința la cam

Baschetul timișorean 
trebuie să-și păstreze 
inimoasa iui tradiție?

pionatele republicane (băieții în seria 
I, fetele în seria a II-a) și a încă șase 
echipe la campionatul regional a cărui 
organizare constituie, de altfel, o fru
moasă realizare a comisiei regionale 
de specialitate. Pentru juniori și elevi 
nu se organizează însă o activitate co
respunzătoare, mai precis întrecerile 
lor au loc din cînd în cînd și nu an
grenează o masă d« tineri baschet
baliști î,ntr-o serie de competiții care, 
implicit, le-ar impune și mai multe 
ore de antrenament. Cît privește pro
fesorii de educație fizică (ne referim 

bluri sau echipe de „artistică". A 
fost deci nu numai profesoară, ci 
și instructoare și organizatoare 
sportivă.

La Cluj, mai întîi în cadrul Scolii 
sportive de elevi, apoi, o dată cu 
înființarea școlii medii cu program 
special de educație fizică in ca
drul acesteia, Zina Belu a muncii 
mult și pe linia performanței. Sin
gură la început, iar de cîțiva ani 
în colaborare cu o colegă la fel de 
inimoasă, proaspătă absolventă a 
I.C.F., Anica Bindea, ea și-a con
centrat eforturile pentru a forma 
în școală Un puternic nucleu de 
gimnastică sportivă de performanță.

Că a reușit, o dovedesc rezulta
tele : una din elevele sale, tînăra 
Rozalia Baizat, a fost ani de zile 
campioană școlară și de junioare. 
Azi ea face parte din lotul repu
blican. Maria Măcicășan, Stela Ilieș 
și Florica Șinca lucrează cu bune 
rezultate la categoria 1 senioare, iar 
Clăra Toth la categoria I junioare.

— Ce vă propuneți pentru vii
tor ?

Profesoara Zina Belu ne-a răs
puns fără ezitare :

— Să aduc pînă în 1968, încă 
2—3 gimnaste la categoria maestre. 
Clujul a fost un centru cu o pu
ternică tradiție în acest sport și 
dorința mea este de a o reactua
liza. Mă bucur de Sprijinul școlii, 
al secțiunii de învățămînt, al orga
nelor UCFS. Altfel spus, condiții 
există.

Așadar — tin obiectiv Concret. 
1968 înseamnă J.O. din Mexic și, 
firește, cîtid a menționat acest an, 
prof. Belu a avut în vedere viitoa
rea mare confruntare olimpică...

îndeo5ebi la cei cu specializarea bas
chet), odinioară „motorul" activității 
basehetbalistice timișorene, ei nu se 
mai preocupă de răspîndirea acestui 
frumos joc sportiv în rîndurile elevi
lor. Iar despre comisia orășenească 
se poate spune că există doar pe hîr- 
tie. Doar comisia regională ce se mai 
interesează de bunul mers al activi
tății, organizează competiții.

In această situație, viitorul basche
tului din orașul Timișoara nu apare 
prea strălucit. Este suficient să facem 

media vîrstei echipei de băieți Știința 
pentru a vedea că din formație fac 
parte elemente care au evoluat chiar 
și acum 19—-12 ani (Viorel Pușcașii, 
Iloria Cîrlan). Discutînd cu prof. C. 
Lache, antrenorul echipei, am aflat 
că reintroducerea acestor jucători (care 
părăsiseră de cîțiva ani activitatea 
competițională) a fost cauzată de lipsa 
unor baschetbaliști tineri de valoare 
care să completeze lotul Științei și 
că nici pentru campionatul 1965—1966 
nu întrevede posibilitatea promovării

Concursuri, rezultate...
® Comisia de turism și alpinism a clubului Olimpia din București 

a organizat faza a doua raională a campionatului republican de orient 
tare turistică. Concursul a avut loc la Bușteni pe traseul Căminul 
Alpin — Gura Dihamului — Clăbucetul Baiului — Poiana Izvoarelor— 
Valea Morarului. In concursul de zi, băieții au avut de parcurs un 
traseu in lungime de 9 700 m, cu o diferență de nivel de 640 m, iar 
fetele ■— un traseu de 7 700 m, cu aceeași diferență de nivel. Traseul 
concursului de noapte a măsurat 6 900 m, cu o diferență de nivel de 
430 m. Din cele 17 echipe (trei de fete și 14 de băieți), care s-au 
calificat pentru faza finală, cel mai bun rezultat l-a obtinut echipa 
asociației sportive Ministerul Metalurgiei, compusă din Titus Gurău 
și Radu Gurău.

• Astăzi și mîine sînt prevăzute, în calendarul competițional, alte 
concursuri de orientare turistică. Astfel, la Predeal, comisiile de turism 
și alpinism aie cluburilor Constructorul și Voința din București orga
nizează faza a doua a campionatului republican de orientare turistică. 
Concursurile sînt de gradul doi, cu trasee de zi și noapte. De asemenea, 
la Bușteni, comisiile de turism și alpinism ale cluburilor Flacăra și 
Construcția organizează un concurs de gradul I, cu trasee de zi Și 
noapte, în cadrul campionatului republican.

ATITUDINI

Dacă ar exista puțin spirit 
gospodăresc...

Anul trecut, la campionatele de no
tație ale regiunii Oltenia, trei sportivi 
din orașul Caracal s-au clasat pe pri
mul loc. O performanță frumoasă, care 
merita să fie consemnată, poate, mai 
mult decît intr-un clasament sec. Iată 
de ce m-am gîndit la un microreportaj 
cu „eroii" întrecerilor, cu cei trei 
campioni. Dar, surprinzător, proaspeții 
campioni nu mi-au răspuns la nici una 
din întrebările puse. (Cum ați reușit să 
realizați această performanță ? Cum 
v-ați pregătit pentru obținerea ei? Care 
sînt, în general, condițiile de practi
care a natației la Caracal ?) Abia in
tr-un tîrziu, după multe ezitări, unul 
dintre ei a... spart gheața :

unor jucători care să împrospăteze 
formația.

Este bine așa? Desigur că nu și 
de aceea trebuie făcut tot posibilul 
pentru ca baschetul timișorean să-și 
păstreze frumoasa sa tradiție, să urce 
încă o treaptă în ierarhia echipelor 
românești. Pentru aceasta, este nece
sară însă unirea tuturor forțelor capa
bile să contribuie la redresarea acestei 
situații, dornice să muncească cu en
tuziasm pentru ca baschetul să aibă 
o bază de masă sănătoasă, să aibă a- 
sigurat un „schimb" de valoare cît 
mai ridicat.

Ca măsuri concrete, propunem : 
AMENAJAREA CIT MAI MULTOR 
TERENURI, ÎN SPECIAL ÎN 
CURȚILE ȘCOLILOR ; ORGANI
ZAREA UNOR CENTRE DE INI- ' 
HERE PENTRU COPII; ORGANI
ZAREA IN TOT CURSUL ANULUI 
ȘCOLAR A UNOR CAMPIONATE 
ALE ELEVILOR (inter-clase, inter- 
școli) și ALE STUDENȚILOR (inter- 
ani. inter-facultăți); ORGANIZAREA 
CAMPIONATULUI ORĂȘENESC. 
UN ACCENT DEOSEBIT TREBUIE 
PUS PE DEPISTAREA ȘI PREGĂTI
REA ELEMENTELOR DOTATE CU 
TALIE ÎNALTA.

Toate acestea pot fi realizate, dar 
numai pnntr-o muncă intensă dusă 
de profesorii de educație fizică, an
trenorii și activiștii voluntari în dome
niul baschetului. Aceștia au datoria de 
onoare de a relua cu entuziasm o 
muncă începută cu ani în urmă și care 
a dus baschetul timișorean la valoarea 
actuală.

D. STĂNCULESCU

•— Nu vă supărați. N-am vrea să ne 
înțelegeți greșit. V-am ruga însă să 
găsiți dv. personal răspunsul la aceste 
întrebări...

Nu știu cum s-a făcut, dar, la tim
pul respectiv, n-am putut face o... 
haltă în orașul Caracal. M-am deplasat 
acum, în preajma apropiatului sezon 
competițional de notație în aer liber. 
Și iată, în sinteză, ce am găsit

La Caracal a existat, cu ani în 
urmă, un puternic centru de notație, * 
de inițiere și pregătire pe lingă ștran
dul din parcul Poporului. Ștrandul 
beneficia de un bazin cu dimensiuni 
de 40x17 m, cu plajă și accesoriile 
respective. Aici, în fiecare vară, suta 
de copii din oraș, preșcolari si școlari 
au învățat „abc”-ul unuia dintre cela 
mai complete și mai utile dintre spor
turi. ți tot aici, inițialii de ieri au de
venit sportivii pasionați de azi. Printre 
ei, de bună seamă, și Cei trei tineri 
campioni ai regiunii Oltenia, de Car» 
am amintit la început.

La un moment dat însă, „Viața* 1 
centrului de notație din Caracal s-a 
stins. Motivul? Nu se știe exact. Nici 
organele VCFS și nici cele din cadrul 
Sfatului popular orășenesc nu mi-au 
putut da lămuririle necesare. De atunci 
notația caracaleană a supraviețuit pe 
lingă stațiunea experimentală hidrolo
gică, aflată în același parc, în spatele 
stadionului. Există acolo, de mai mtdți 
ani, un lac artificial alimentat cu apa 
din izvoarele ce împînzesc împrejuri
mile. Pe cîte ‘am aflat, din explica 
(iile organelor’ sportive, acolo se va 
muta ștrandul orașului. Dar, această 
perspectivă este de durată. Deocam
dată, viitorul ștrand se află în stadiu 
de... șantier. Lucrarea poate să întîrzie 
o lună, două, chiar și mai mult.

Am sugera organelor de resort Clin 
localitate ca, pînă atunci, să încerc» 

i să readucă la viață vechiul ștrand. 
I Cu puține reamenajări — în principal, 
; lucrări de tencuială interioară — acest 

lucru este posibil. Bineînțeles, dacă a- 
exista puțin spirit gospodăresc... Cer 

\ în drept, totdeauna săritori ori de cit» 
ori a fost vorba de inițiative frumoase, 

I care să facă fala orașului lor, au cu
vântul !

TIBERIU STAMA
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La București, între 1 — 10 iulie

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE UNIVERSITARE
ECHIPE STUDENȚEȘTI DIN TARA ÎȘI VOR DISPUTA

HANDBAL
T1TLURILE DE CAMPIOANE LA VOLEI, BASCHET, 
Șl FOTBAL

Pentru studenții noștri se apropie un 
important eveniment sportiv : finalele 
campionatelor republicane universitare 
de volei, baschet, handbal și fotbal. 
Principala competiție a sportului uni
versitar a angrenat încă din toamnă, 
de la primele etape, mii de studenți 
din toate cele 15 centre universitare 
din țara noastră.

Acum, în faza finală se vor întrece 
Ia București, între 1 și 10 iulie, can- 
didații la titlurile de campioni. Ei vor 
reprezenta centre cu veche tradiție 
sportivă, ca București, Timișoara, Cluj, 
Iași, dar și altele mai tinere, pe cale 
de afirmare, ca Galați, Brașov, Petro- 
șeni, Craiova etc. Participarea nume
roasă la cele patru ramuri sportive, 
ca și sistemul de disputare a întrece
rilor turneelor finale vor crea cu sigu
ranță o emulație printre participanți 
și un mare interes printre amatorii de 
sport. Iar prezența în loturile selec
ționatelor de centre universitare a 
unor sportivi binecunoscuți și cu pres- 

Jtelu în sportul nostrp de performanță 
,tste menită să contribuie, alături de 

1 iaportul cert al celor care vor să se 
afirme, la asigurarea unui nivel tehnic

Fabrica... 
de cartiere

a acestor 
de tineri 
un efort.

(Urmare din pag. 1)
globale cu 4 500 000 lei, economii de 
materiale feroase — 10 tone, 600 000 
lei beneficii peste plan".

Pentru traducerea în viață 
obiective harnicul coleotiv 
de aici nu precupețește nici
Printre ei se numără, bineînțeles, și 
baschetbalistul Mihai Macovei, cu 
care ați făcut cunoștință în primele 

- șnduri. Să vi-i prezint și pe ceilalți 
-«-'sportivi : Constantin Marincel (tehni

cian la secția elemente liniare pre- 
comprimate), Imre Balogh (lăcătuș 
mecanic), Nicolae Cătuță (tehnician 
la secția tuburi), Dumitru Șiu (beto- 
nist, secția elemente liniare precom- 
primate), Șerban Dumitrescu (inginer, 
șeful secției panouri mari), Andrei 
Croitoru 
ș.a.

Cîteva 
Sportivă.
Progresul", are secții de fotbal (oraș 
II), tenis de masă, baschet (oraș I), 

& șah etc. Cele mai îndrăgite întreceri 
sînt concursurile organizate în cadrul 
Spairtachiadei de vară, disputate pe 

- frumoasa bază sportivă a acestei 
rftari întreprinderi bucureștene pe 
care, foarte sugestiv, Mihai a numit-o 
fabrică... de cartiere.

(inovator și frezor fruntaș)

cuvinte despre asociația lor 
Se numește „Prefabricate-

VOLEI

principala 
care se

&—
Este 

concluzie 
impune după recen
tele turnee la care 
a participat selec
ționata divizionară

masculină, la Subotica și la Leipzig, 
dar îndeosebi după ultimul. Am stat 
de vorbă, Ia întoarcerea lor în Ca
pitală, cu jucătorii și cu antrenorul 
S. Mihăilescu. Cele relatate, din care 
vă redăm aci esențialul, subliniază 
că F.R. Volei merge pe drumul cel 
bun, că acțiunea pornită, de promo
vare a elementelor mai tinere în com
petițiile internaționale, începe să dea 
roade. Se poate considera că selec
ționata (clasată a doua în ambele 
competiții) a ocupat un loc remar
cabil mai cu seamă în clasamentul 
întrecerii de la Leipzig unde, cu un 
lot de numai 9 jucători, a înfruntat 
garniturile complete ale R.D.G. 
(Schneider, Wehner...), Ungariei (Ta
tar, Molnar, Janosi...) și Poloniei 

"(Siwek, Suhanek, Szierszulski...). Pri
ma clasată, reprezentativa R.D.G., a 
întrecut-o doar la punctaveraj, deci 
selecționata a fost la mai puțin de 
un pas de locul 1, iar promotorii bu
nei sale comportări au fost (împreună 
cu... decanul de vîrstă Derzei) tinerii 
Schreiber, Tîrlici și Poroșnicu. în fine 

mai ridicat decât în edi
țiile precedente. Și nu ne 
îndoim că în asemenea 
condițiuni, ou o astfel de 
participare, factorul CA
LITATE /va fi la loc 

de cinste. Cu atît mai 
mult cu cat anul acesta 
centrele universitare au 
posibilitatea să-și alcă
tuiască selecționatele din 
cele mai bune elemente 
care activează pe terito
riul respectiv, indiferent 
de cluburile de care a- 
parțin.

Un punct de atracție 
în plus la turneele finale 
la volei și baschet: jocu
rile vor constitui un cri
teriu de selecție în ve
derea Universiadei de 
vară de la Budapesta, 
din luna august.

Deci, destule motive care 
să determine succesul a- 
propiațelor finale univer
sitare republicane.

întrecerile finale 
aduce pe terenurile 
București 74 de selecțio
nate de centre universi
tare (volei, baschet, hand
bal și fotbal), ceea ce în
seamnă aproape 1000 de studenți. Cele 
mai multe echipe se vor alinia în 
turneul de volei: 24. Urmează în or
dine : handbalul cu 21 de echipe, 
baschetul cu 
totalul de 74 
nine.

18 și fotbalul cu 11. Din 
de echipe, 27 sînt femi-

amănunte organizatorice :Iată cîteva „
• Terenurile bazei sportive de la 

I.M.F. vor găzdui jocuri de volei, 
baschet, handbal și fotbal ; cele ale 
Universității (str. V. Pîrvan) meciuri 
de volei, baschet și handbal; baza 
sportivă Tei întîlniri de volei; pe te
renul Progresul urmează să se dispute 
partide de handbal, iar la Republicii și 
Politehnica întreceri de fotbal. Toate 
aceste terenuri sînt pregătite pentru 
a asigura cele mai bune condiții 
desfășurare a finalelor.

de

• Centrul universitar București 
participa cu cîte două selecționate 
toate jocurile sportive din finale.

va
la

(Urmare din pag. 1) 

nichigiul N. Radu și alți jucători frun
tași în întrecerea socialistă, a învins 
cu 4 892—4 694 p.d. (Mișu Avanu- 
coresp.).

ORAȘUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. Sala clubului rafinăriei a 
găzduit zilele trecute întrecerile de 
tenis de masă dintre reprezentativa 
locală și selecționata orașului Brașov. 
Trofeul pus în joc a fost cucerit de 
sportivii oaspeți, care au învins la 
fete cu 6—3, iar la băieți cu 8—1. 
(Al. Andronescu - coresp.).

PE DRUMUL CEL BUN
— după relatările antrenorului S. 
Mihăilescu — trebuie notat că, ex- 
ceptînd — și numai parțial — primul 
meci (cu Polonia, 3—1), ridicătorii- 
coordonatori ' "
nici, Stoian) 
randamentul

Nici gînd 
de locuri 2. 
în evidență că acest nou început, de 
fapt primă dovadă a însușirii cîtorva 
dintre învățămintele trase după J.O. 
de la Tokio, este promițător. Cu con
diția să nu rămînă, ca în alte rînduri, 
numai un început, ca tinerii să fie 
solicitați în număr și mai mare, pro
movați cu și mai mult curaj în echi
pele angajate în confruntări interna
ționale. Dar și cu condiția ca acestor 
echipe să li se asigure un timp cores
punzător de pregătire comună, de 
care, spre exemplu, selecționata divi
zionară nu a beneficiat înaintea ple
cării la Leipzig. Așa se explică faptul 
că jucătorii Coste și Szocs nu și-au 
valorificat integral posibilitățile, pre
cum și slaba sudură dintre atacanți 
și ridicători. In numai cinci zile de 
antrenamente colective să recunoaș
tem că nici nu se putea realiza mai 
mult.

de joc (Ganciu, Cozo- 
nu au dat, în genere, 

așteptat și cerut.
să ne declarăm îneîntați 
Vrem doar să scoatem

— C. F. —

O acțiune caracteristică in baschet : luptă sub 
panou. Participante, formațiile din București și 
Tg. Mureș, care se voi reîntîlni in finalele uni

versitare...

• Participarea pe sporturi :

VOLEI, masculin și feminin: Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara, Galați, Cra
iova, Brașov, Bacău și Petroșeni; mas
culin : Oradea, Pitești și Baia Mare; 
feminin : Tg. Mureș.

BASCHET, masculin și feminin ■ 
București, Iași, Cluj, Timișoara, Ga
lați, Tg. Mureș și Brașov ; masculin • 
Craiova și Petroșeni.

HANDBAL, masculin și feminin: 
București, Iași, Cluj, Timișoara, Galați, 
Craiova și Petroșeni; masculin : Tg. 
Mureș, Brașov, Bacău, Oradea și Con
stanța.

FOTBAL : București, Iași, Cluj, Ti
mișoara, Galați, Tg. Mureș, Craiova, 
Brașov, Constanța și Petroșeni.

• Sistemul de disputare și progra
mele celor patru turnee finale urmea
ză să fie definitivate.

Clubul sportiv orășe- 
concursuri de popice,

BAIA MARE, 
nesc organizează 
handbal, lupte, tir, șah, oină și fot
bal. Primele meciuri au avut loc, iar 
finalele întrecerilor respective sînt pro
gramate în a doua decadă a lunii iu
lie. (V._ Săsăranu-coresp.}.

BUZĂU. în cadrul asociației sportive 
a întreprinderii de panificație au avut 
loc întreceri de volei, popice, șah și 
tir, la care au participat pînă în pre
zent aproape 150 de tineri. în con
cursurile desfășurate pînă acum s-au 
evidențiat Ion Perianu (la tir), Ștefan 
Cîmpeanu (la popice), Gh. Boatcă (la 
șah) și echipa de volei a unității nr. 1. 
(M. Dumitru-ooresp.}.

ORADEA. Sportivi din Arad, Baia 
Mare, Lugoj, Timișoara și orașul nos
tru, aparținând asociațiilor Voința, s-au 
întîlnit pe stadionul Voința din loca
litate în cadrul unor entuziaste între
ceri de handbal, fotbal, popice, volei 
și tenis de masă. Primul loc în cla
samentul final pe echipe a fost obți
nut de sportivii de la Voința Oradea. 
(Ilie Ghișa-coresp. rea.}.

JUCĂTOR SAU ANTRENOR?...
Sportivul TIBERIU SZEMANI din Tg. 

Mureș și-a cucerit în ultimii ani un 
binemeritat renume nu numai în țară, 
ci și peste hotare. El depășește cu 
regularitate granița celoi’ 900 popice 
doborîte, iar în echipa națională a 
fost adesea jucătorul care a obținut 
cele mai mari rezultate. La ora ac
tuală este unul din componenții de 
bază ai reprezentativei masculine.

Maestrul sportului Tiberiu Szemani 
e cunoscut însă și ca un priceput an
trenor. Elevii lui (fetele și băieții de 
la Voința Tg. Mureș) au reușit să câș
tige anul trecut ambele titluri de 
campioni pe echipe. Succesele repur
tate au determinat federația de popice

Activitate promițătoare la cabinetul 
metodico - științific-> ->

al clubului Farul

ținut patru refe-
,Îmbinarea componentei fizice 

sportivului de per-

O vreme destul de îndelungată acti
vitatea cabinetului metodico-științific 
de la clubul Farul Constanța a fost 
doar sporadică. Iată însă că, o dată 
cu formarea unui colectiv de con
ducere alcătuit din profesorii Sorin 
Popescu, Petre Comăniță și antreno
rul H. Vichi, acest cabinet a început 
să-și trăiască viața. Intr-adevăr, re
luarea activității (din luna decembrie 
1964) s-a făcut prin elaborarea unui 
plan tematic axat mai mult pe pro
bleme de pregătire metodică și de 
medicină sportivă.

Pînă acum s-au 
rate : 
și psihice în viața 
formanță" (referent: dr. V. Climescu, 
medic emerit), „Criteriile de selecție 
ale sportivilor de performanță" (antre
nor II. Vichi), „Importanța și folosirea 
documentelor de planificare" (prof. P. 
Comăniță), „Metodica dezvoltării ca
lităților fizice de bază în procesul 
instructiv-educativ" \ "
pescu). Cu acest prilej 
atletism și gimnastică au 
referate.

Tot în cadrul acestui 
programată pentru luna 
sesiune de lucrări și comunicări.

Fără îndoială, înviorarea activității 
cabinetului metodico-științific de la

(prof. Sorin Po- 
antrenorii de 
prezentat co-

cabinet este 
septembrie o

Despre alimentația sportivilor
Noțiunea generală de supraveghere 

medicală a sportivilor implică fără în
doială și pe cea de supraveghere a ali
mentației. Este un lucru îndeobște cu
noscut, care 
Alimentația 
din factorii 
și sportivul

Literatura 
ceastă problemă pornind de la trei 
trebări fundamentale : A. Cît trebuie să 
mănînce sportivul ?
C. Ce trebuie ?

Găsirea celor mai 
aceste întrebări va

are o importanță deosebită, 
rațională constituie unul 
de care atît antrenorul 
trebuie să țină seamă.
de specialitate dezbate

cit

a-
în-

B. cînd trebuie ?

bune răspunsuri la 
contribui, desigur, 

la realizarea obiectivelor cuprinse în 
planul de antrenament. Pentru a alcătui 
un regim alimentar adecvat sportivului 
trebuie să se țină seamia de: modul de 
antrenament și perioada de pregătire în 
care se află sportivul, cheltuieli de e- 
nergie, anotimpul, preferințele alimen
tare individuale.

A. Cit trebuie să mănînce sportivul ?
In general se consideră că pentru un 

sportiv sînt necesare în medie între 3 500 
și 5 000 de calorii pe zi, urmărind greu
tatea corporală, oare nu trebuie să de
pășească limitele cuprinse în abacele 
utilizate. în perioada pregătitoare, rația 
alimentară zilnică crește' progresiv, pen
tru a se stabiliza o dată cu greutatea 
corporală în perioada de stabilire a for
mei maxime. în perioada competițională, 
se recomandă ca — la două zile înaintea 
întîlnirii — znharurile să fie predomi
nante în alimentație, contraindicîndu-se 
eforturile fizice exagerate. In ziua com
petiției, 
luat cu 
trebuie 
rabil.

In timpul competiției, literatura 
ceză, de specialitate, de exemplu, 
mandă să nu se administreze r.ici ali
mente și nici băuturi. Excepție fac com
petițiile de fond prelungit, în timpul 
cărora se pot da băuturi dulci; în nici 
un caz dulciuri în stare solidă

ultimul prînz este bine să fie
3—4 ore înaintea startului. El 

să fie consistent și ușor digs-

fran- 
reco-

B. Orarul prînzurilor

In general, numărul prînzurilor la un 
sportiv nu trebuie să fie mai mic de 3 
pe zi. Se recomandă între 3 și 5 prn- 
zuri pe zi, distanțate între ele de 2’/s—3 
ore. Cercetările au arătat că — pentru 
un randament maxim — sportivul tre
buie să-și fracționeze prlnzurlle, să În
gere alimente ușor digestibile deoarece 
la un ritm de numai 2 prînzuri pe zi 
apare așa numita somnolență postpran- 
dială, ceea ce antrenează o scădere a 
productivității musculare. (Jean Rlvo- 
lier consideră că este deosebit de util

să-i încredințeze „destinele" naționalei 
feminine.

Se pare însă că F.R.P. nu s-a gîndit 
(și la fel a procedat și Tiberiu Szemani 
care a primit această sarcină) dacă 
acest sportiv va putea face față am
belor atribuțiuni : jucătoi și antrenor. 
Experiența a dovedit că nu. în ulti
mul meci internațional, T. Sze
mani nu a putut asista la evoluția ul
timelor trei jucătoare din formația 
noastră (pe care o antrena), deoarece 
a trebuit să intre el în concurs. La 
ședința de 
au motivat 
zînd lipsa 
trenorului.

analiză, sportivele în cauză 
comportarea lor slabă acu- 
de ajutor din partea an. 
Și încă ceva: când var.

Farul 
dierii

cabinetului, angrenîndu-se un 
mai mare de profesori și an
din tot orașul Constanța și nu 
cei din cadrul clubului Farul.

va da un impu’s mai mare .stri
de către antrenori a multiplelor 

probleme care se ridică în procesul 
instructiv-educativ. Dar activitatea ca
binetului poate fi și mai mult îmbu
nătățită. Astfel, în planul tematic, tre
buie să-și aibă locul meritat și proble
mele de educație. Totodată, este ne
cesar ca să fie lărgită și sfera celor 
chemați să-și aducă contribuția la lu
crările 
număr 
trenori 
numai
De asemenea, foarte stimulatorie pen
tru antrenori ar fi și prezentarea re
gulată de coreferate. în sfîrșit, ar fi 
de dorit ca la clubul Farul să se asi
gure o bază temeinică de studiu 
pentru antrenori (înființarea unei bi
blioteci, punerea la dispoziție a unui 
bogat material documentar de spe
cialitate etc.).

Primele șase luni ale acestui an au 
„marcat" un reviriment în activitatea 
cabinetului metodico-științific de la. 
Farul Constanța. Cu o preocupare a- 
tentă, cu o muncă susținută, mai 
bine organizată, acest cabinet poate 
juca un rol important în creșterea 
sportului de performanță atît la Farul 
cît și pe întreg cuprinsul orașului Con
stanța și regiunii Dobrogea.

I

ca. înainte 
tației unui 
bele hipoglicemiei și hiperglicemlei pro
vocate, orarul' stabilindu-se în funcție da 
rezultatele acestor probe. Astfel se poa
te lupta împotriva hipoglicemiei <!• 
efort

de a stabili orarul alimen- 
sportiv, să se efectueze pro-

C. Compoziție calitativă a alimentației 
sportivului

O rație alimentară echilibrată trebuie 
să cuprindă toate principiile nutritive ! 
protide, glucide (zaharuri), lipide (gră
simi), vitamine, substanțe minerale. In 
caz de aport caloric crescut (4 500—5 000 
calorii) protidele reprezintă 80 gr. pe zi, 
glucidele cam 900 de gr., lipidele 100 gr. 
pe zl. Există tabele speciale cu ajutorul 
cărora se poate calcula acest lucru cu 
precizie. O alimentație judicios alcătuită 
aduce și cantitățile necesare de vitamine 
.și elemente minerale, așa incit problema 
administrării lor separate nu se mai 
pune. în ceea ce privește cantitatea de 
lichide necesară se apreciază că în me
die 3 litri pe zi reprezintă o cantitate 
convenabilă. De regulă, cafeaua șl ceaiul 
nu sînt indicate decît în perioada de re
cuperare fizică, adică după sezonul com- 
petițional. Se recomandă’ și laptele. Lap
tele are o influență favorabilă asupra 
calităților fizice ale sportivului. Lichi
dele se administrează la un interval de 
2—3 ore. în timpul anotimpurilor frigu
roase, rația calorică va fi ușor crescută 
pe seama grăsimilor, iar ritmul prînzu- 

' rîlor va crește la 6 pe zi. In timpul ve
rii, pierderile de 
(prin transpirație) 
tăți mai mari de 
litri pe zl. Se va 
va mal administra și sare (15—17 grame 
pe zi).

Cafeaua și ceaiul, după ce creează u 
stare de activitate și randament muscu
lar crescut, determină după aceasta o 
depresiune fizică ceea ce îi anulează 
efectul stimulator.

★
Aprecierea eficienței regimului alimen

tar se poate face după : pofta de min- 
care a sportivului, după controlul greu
tății corporale care se face în repaus, 
în timpul antrenamentului și după com
petiție. O alimentație eficientă trebuie 
individualizată, ea reprezentînd alături 
de celelalte elemente ale procesului de 
pregătire un factor foarte important.

dr. AUREL SCĂUNAȘ - 
laboratorul de igienă a alimentației de 

ta Institutul de Igienă șl protecția 
muncii Iași.

apă fiind accentuate 
se recomandă canti- 
lichide, între 6 și 12 

da din oră în oră. Se

NOTA

în pro-
mascu-

vorbă cu 
ne-a dat

T. Sze- 
un ră*-  
idei va- 
de pre- 
de care

începe pregătirile în vederea campio
natelor mondiale de anul viitor, Tibe
riu Szemani va avea oare timp să ur
mărească antrenamentele fetelor, cînd 
el va trebui să se încadreze 
gramul de instruire a lotului 
lin ?

Am stat recent de 
mani și nici el nu 
puns clar. El are într-adevăr 
loroase în privința sistemului 
gătire a loturilor republicane, 
trebuie să se țină seama neapărat. 
Dar, după părerea noastră, el nu poate 
fi antrenor de lot, ci cel mult un bun 
sfătuitor, un consultant în probleme 
de instruire.

JR. IOANIȚESCU



Prima etajă a campionatelor republicane de călărie
—- - ■ ------ -  ■ - ni ii—wnm—nrmnn-----nnr mw

D. Velicu și Manuela Bogza 
învingători în probele de ieri
p întrecerile primei etape a campio
natelor republicane de călărie au 
continuat ieri cu numai două probe, 
organizatorii fiind nevoiți să reducă 
numărul întrecerilor datorită... masi
vei participări înregistrate la catego
ria „ușoară" (obstacole).

Dimineața a fost rezervată probei 
de dresaj — categoria mijlocie. Re
zultatele au fost, în general, cele 
scontate, performanțele primilor doi 
clasați (peste 700 de puncte) fiind 
valoroase.

Rezultate tehnice : 1. D. Velicu 
(Steaua) cu Șeic 744 p; 2. N. Mihal- 
cea (Steaua) cu Domino 710 p; 3.
D. Velicu cu Vultur 664 p; 4. Gh. 
Antemia (Petrolul Ploiești) cu Necaz 
619 p.

După-amiază, spectatorii au pjrtut 
urmări una din probele care a înre
gistrat cea mai mare participare din 
ultimii ani, cea de categorie „ușoa
ră". La startul ei s-au prezentat 
peste 70 de concurențil Este un lucru 
care se cere consemnat, cu atîl mai 
mult cu cît majoritatea călăreților au 
dovedit o bună pregătire, reușind 
„parcursuri" fără greșeală. Să notăm 
în plus, prezenta unor călăreți tineri 
cu reale aptitudini din diferite cen
tre ale țării.

Ca și celelalte întreceri trin ca
drul primei etape a campionatelor de 
obstacole, proba de categorie „ușoa
ră" s-a disputat cu două baraje (unul 
de precizie și altul de viteză) care 
au „triat", pe rînd, numeroșii candi
dați la primele locuri.
Spre exemplificare: în primul baraj 

-au intrat numai 20 de concurenți, 
.toți cu... șanse. Marea majoritate 
dintre aceștia (17) au terminat fără 
greșeală primul baraj și s-au pre-

Un mare concurs

Mîine, la Brașov

internațional de motocros
J Mîine dimineață Ia ora 10, pe tra- 
«eul amenajat pe dealul Răcădăului 
-din Brașov, va avea loc un intere- 
.■sant concurs internațional de moto-, 
cros. După cum ne-a transmis C. 
Gruia, corespondentul regional al zia
rului nostru, Brașovul cunoaște în 
aceste zile animația marilor întreceri. 

‘(Traseul a fost reamenajat și îmbu
nătățit, numeroase afișe și panouri 
-atrăgând atenția asupra acestui mare 
•eveniment sportiv.
i întrecerea se va desfășura la cla- 
sele 250 și 500 cmc. (cite două manșe 

'.la frecare clasă). Consultînd listele de 
^înscrieri, am remarcat numele unor 
-cunoscuți specialiști ai motocrosului, 
•printre care : J. Brabec și VI. Dubsik 
’(R.S.C.), M. Klerr și A. Glump (Aus-

] Constructorul
la a treia victorie

in turneul final
/ARAD 25 (prin telefon). — In a 

'treia zi de joc a finalei campionatului 
republican pe echipe s-au înregistrat 
în general rezultate normale. Cons
tructorul Bucureșți, jucînd cu aceeași 

• dîrzenie arătată și în precedentele run
de, s-a apropiat simțitor de titlu prin- 

: tr-o nouă victorie la scor: 4*/ 2—l’A 
cu Petrolul Ploiești. La prima masă, I 
Ciocîltea a făcut remiză cu Partos. 1 
Electronica București a dispus cu 4—2 ' 
de Știința Timișoara, iar Știința Cluj ! 
se menține în cursa pentru locul doi, 
după o victorie mai puțin ușoară în | 
fața echipei craiovene Autorapid : ! 
3%—2'/2. Cel mai disputat a fost însă 
meciul dintre Progresul București și 
Crișul Oradea, în care două partide 1 
sînt întrerupte, scorul fiind actual
mente 2—2.

S-a încheiat și partida, rămasă neter- I 
minată în runda anterioară, dintre Pe- 
trrrlul și Crișnl: 3—3.

După trei runde, în frnntea clasa
mentului se menține Constructorul cu 
lS‘/2 puncte. Urmează: Știința Cluj 
12'Aj»uncte ji ELectrpmca 10'/2 puncțe. 

zentat la startul ultimului „parcurs*
— barajul al doilea, contracronome-
tru. Aproape la fel ca în proba de 
obstacole inaugurală în această etapă 
a campionatului, victoria a... zîm- 
bit, pe rînd, multor călăreți. Poate 
cel mai mult lui Eugen Ionescu care 
a realizat și cel mai bun timp: 20,8 
dar — din cauza unei greșeli de 
conducere pe parcurs (a dărîmat 
ultimul obstacol), a ratat astfel un 
succes de care aproape că nu ne mai 
îndoiam. Așadar, primele locuri au 
lost ocupate de cei care au „mers*  
repede, dar și fără greșeală L lată-i: 
1. MANUELA BOGZÂ (Petrolul Plo
iești) cu Pikup 0 p. 22,0; 2. D. Velea 
(Steaua) cu Brîndușa 0 p, 22,2; 3.
Gh. Langa (Steaua) cu Gind și D. Mi- 
hăilescu (Petrolul Ploiești) cu Rodna 
0 p, 22,5; 5, D. Hering (Steaua) cu 
Fatma 0 p, 22,6.

De subliniat frumosul succes obți
nut de Manuela Bogza, care con
firmă valoarea ridicată în astfel de 
probe și care a întrecut, în disputa 
de ieri, o serie de călăreți consacrați!

în afara celor clasați pe primele 5 
locuri, rețin atenția evoluțiile bnne, 
fără greșeală dar cu un timp mai 
slab, ale lui D. Roșea (C.S.M. Sibiu), 
Gh. Teohari (Recolta Mangalia), A. 
Frolich (C.S.M. Sibiu), M. Stancu 
(C.S.M. Sibiu) — elemente cu o bună 
pregătire și cu evidente perspective 
de progres.

întrecerile primei etape a campio
natelor republicane continuă azi cu 
proba de dresaj categoria semigrea 
(ora 9), obstacole categoria grea 
(ora ÎL), obstacole juniori — 18 ani
— (ora 14,30) și obstacole categoria 
mijlocie.

D. G1RLEȘTEANU

Aspect de la Concursul international de motocros disputat anul trecut 
pe traseul de la Brașov

tria), M. Miladinov și Gh. Serafimov 
(R.P.B.), Fr. Sandner (R.F.G.), M. 
Dănescu, M. Pop, Tr. Macarie și Cr. 
Doviț (R.P. Română) la 250 cmc, P. 
Hora și M. Stepina (R.S.C.), Știi Pe
ters (S.U.A.), I. Totev și V. Pencev 
(R.P.B.), Gh. Ion, O. Puiu, E. Ke- 
resteș, O. Ștefani și E. Seiler (R. P. 
Română) la 500 cmc.
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiinmiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiijii  tiiKimiiHiifniiitiîiiiniiiniiiiiiiiiiiuiiii  tniimiiiuniiiiiiiii-inimiiiimiiiiriiimiiiiiiiiiriiiriiiiii

(f); confecția — Progresul (m); teren 
Știința de Io ora 17: Rapid — Indus
tria bumbacului (f), Spartac — Se
mănătoarea (m); teren Știința I.M.F., 
de la oră 17: Grivița Roșie — Aurora 
(m>, Forestierul — ’c.P.B. (f), meciuri 
in cadrul competiției organizată de 
comisia orășenească.

SIMBĂTA
BASCHET : Teren Știința I (strada 

Vasiîe Plrvan), de la oria 17,30; Rapid 
— Voința (f), Progresul — Voința (ml, 
Dinamo — Știința (m); teren Știința 
H, de la ora 17,30 : Olimpia — Țesă- 
totiile reunite (f), Steaua — Electri
ficarea (m); teren Știința IU, de la 
ora 17,30: Progresul — Clubul spor
tiv școlar (f), Academia Militară — 
Olimpia M. I. (m), meciuri în cadru] 
competiției organizată de comisia 
orășenească.

VOLEI. Teren Dinamo, de la ora 
17: Dinamo — Tranzistorul (m), Me
talul — Dinamo (f); teren Pregresui, 
de la ora 17: Progresul — Confecția

H
Din nou, vele 

pe Herăstrău

Siluetele grațioa
selor ambarcațiuni 

_____ cu vele îmbogățesc 
tabloul pitorescu

lui lac Herăstrău din Capitală.
De cî-teva zile ai început întrece

rile contînd pentru faza de zonă a 
campionatelor republicane de iahting. 
După disputarea a trei regate clasa
mentul generai are următoarea con
figurație : CLASA ȘNAIP : I. L. Pre- 
descu — I. Ancuță — Progresul 
(1,1,5) 24&7 p. II. N. Henegariu — 
S. Colfescu — Știința (2,2,4) 1966 p ; 
III. D. Popovici — T. Doctor Pr. 
(6,3,2) 1609 p. CLASA FINN: I. P. 
Svoboda Pr. (1,2,2) 2563 p ; II. St. 
Lungu — Știința (4,3,1) 2091 p ; III. 
FI. Agarici — Știința (7,1,4) 1723 p.

Îil imaginea noastră, start la clasa 
snaip.

Foto : P. Romoșan

Startul bogat (25 alergători la clasa 
250 cmc și 21 la clasa 500 cmc), pre
zența unor valoroși specialiști, pre
cum și a unor motociclete cu per
formanțe superioare ca : Greeves, 
Husqvarna, Maico, C.Z., Jawa, Eso 
Și Triumph Metisse sînt tot atîtea in
dicii că vom asista la curse specta
culoase.

NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, de 
Io ora 16: concurs de sărituri de la 
trambulină în cadrul etapei I a cam
pionatului republican; de la ora 17,30: 
concurs de înot în cadrul etapei I 
a campionatului republican al copi
ilor, juniorilor și seniorilor.

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
ie la ona 17,30: Intîlnirea dintre se-

După „Cupa Mamaia “ la tenis

5 minute de vorbă cu antrenorul Ștefan Georgescu
într-un splendid decor marin și un 

cadru organizatoric corespunzător 
pînă în cele mai mici amănunte, con
cursul internațional de tenis „Cupa 
Mamaia” a oferit ocazia trecerii în 
revistă a tenismenilor noștri înaintea 
unor competiții internaționale printre 
care Balcaniada de la Atena și zona 
„Cupei Galea” (Budapesta) — ambele 
vor avea loc în luna iulie — se anunță 
cele mai importante. In dorința de a 
aduce la cunoștința cititorilor părerile 
unuia dintre specialiștii noștri în le
gătură cu întrecerile de la Mamaia, 
ne-am adresat tov. profesor Ștefan 
Georgescu, antrenorul primei noastre 
reprezentative, câștigătoarea concursu
lui de săptămîna trecută.

— Prin ce a fost folositoare „Cupa 
Mamaia" sportivilor noștri ?

— Disputîndu-se după formule a- 
semănătoare Balcaniadei și „Cupei'Ga
lea”, competiția de la Mamaia a con
stituit o bună verificare a stadiului de 
pregătire a jucătorilor români în ve
derea concursurilor care îi așteaptă. 
De asemenea, sistemul de desfășurare 
a „Cupei Mamaia” — turneu pe e- 
chipe — a prezentat un avantaj față 
de un concurs eliminatoriu in sensul 
că a ținut în joc, pe o durată mai 
mare, pe toți sportivii. Deci a existat 
posibilitatea efectuării unui. schimb de 
experiență mai fructuos.

— Ce impresie v-a făcut evoluția 
reprezentanților noștri ?

— Țiriac, Bosch, Mărmureanu și 
Constantin Năstase au avut o compor
tare constantă, au jucat Ia valoarea 
lor. Cît privește pe cei mai tineri, Ilie 
Năstase și Cherecheș, este de remar
cat victoria lor în fața echipei R. P.

Duminică diminea
ța stadionul din Po
iana Brașov găzdu
iește întrecerile, eta
pei finale a con
cursului republican 
pentru copiii. La 
competiție vor lua

parte tinere talente, din întreaga țară, 
înaintea acestui concurs recordurile re
publicane la copii sînt :

BĂIEȚI :
60 m 7,3 M. Duca 1964 
înălțime 1,70 M. Georgescu 1964 
lungime 5,95 M. Georgescu 1964 
greutate 141.33 R. Fenerstein 1963

FETE
60 m 7,7 G. Rădulescu 1961 
înălțime 1,52 s. Tăniase 1963 
lungime 5,48 G Rădulescu 1961 
greutate 11,75 M. Micu 1965

Mîine vor fi stabilite și recorduri la 
triatlon (60 m, lungime, greutate și 60 
m, înălțime, mingea de oină) și la șta
fetele de 4 x 60 m

CONCURSURI.. REZULTATE...
TIMIȘOARA. — Etapa orășenească a 

camp, de juniori. 100 m : Tobias 11,3; 
400 m: Tobias 51,4 ; 800 m : Bîrlovan 
2:02,9; greutate: Pîrvu 12.90; JUNIORI 
II. 1000 m : C. Nișu 2:44,2; lungime : 
Secoșan 5,56 ; disc : Ciuchitu 32,12 ; JU
NIOARE I : lungime : Negru 5.65 ; greu
tate : A. Pascu 9,98; JUNIOARE II : 60

lecționata cluburilor bucureștene și 
reprezentativa Cracoviei.

HALTERE. Parcul Dinamo. de la 
ora 17: întîlnirile Grivița Roșie — Si
rena (cat. B) și Dinamo — Rapid- 
(cat. A).

C AL ARIE. Baza hipică din calea 
Plevnci, de la ora 9 și 15 : etapa I a 
campionatului republican.

DUMINICA
NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, de 

la ora 10: concurs de înot in cadrul 
etapei I a campionatului republican 
al copiilor, juniorilor și seniorilor ; 
de la ora 10,30: concurs de sărituri de 
la trambulină în cadrul etapei I a 
campionatului republican.

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 17,30: Intîlnirea dintre selec
ționata cluburilor bucureștene șt re
prezentativa Cracoviei.

HALTERE. Parcul Dinamo, de Ia 
ora 9: întîlnirile Mătasea populară — 
CPB (cat. B) și steaua — Progresul 
(cat. A).

CĂLĂRIE : Baza hipică din calea 
Plevnei, de la ora 9 si 15: etapa I a 
campionatului republican.

Polone. Totuși noi ne așteptam la mai 
mult din partea lor în meciurile din 
grupa I. Nu poate să ne mulțumească 
faptul că Ilie Năstase a pierdut „a- 
casă” împotriva lui Rautenberg 
(R.D.G.) după ce acum un an, Ia Halle, 
îl învinsese. Năstase are multe cali
tăți. Dar numai atît nu este suficierjț. 
El trebuie să lucreze foarte mult perr- 
tru îmbunătățirea tehnicii — întărirea' 
serviciului, a smeciului și a loviturii 
ofensive de dreapta de sus. în gene
ral, s-ar cuveni ca Ilie Năstase să 
dovedească și mai multă seriozitate. 
Altfel...

— Ce ne puteți spune și despre 
comportarea fetelor ?

— Jucătoarele noastre, fie cele mai 
experimentate ca Ecaterina Horșa, sau 
mai tinere ca Iudit Dibar, Agneta Cun 
au încă o valoare scăzută. O mențiune 
ar merita, cu toate acestea, junioara 
Agneta Cun, aflată în progres. Sînt 
foarte multe de făcut în pregătirea 
fetelor. Pe lingă corectările și învăța
rea unor procedee tehnice, cred eă ar 
fi deosebit de util să se organizeze 
unele concursuri comune, fete îm
preună cu cei mai buni juniori și ti
neri. Aceasta pentru a ajuta și în acest 
fel la schimbarea actualei concepții 
tehnico-tactice a fetelor — care ac
ționează prea mult în defensivă, de 
pe linia de fund a terenului.

— Dintre jucătorii străini, cine oa 
lăsat o impresie mai bună P

— Am aprecieri deosebite pentru 
cele ce au arătat jucătorii Orlikovski, 
Sziksai, Hella Wahley, Ci Fun-ti, Klara 
Bardoczi.

Interviu consemnat de 
C. COMARNISCHI

Concursul republican al copiilor
m : Hășmășan t.T; 500 m : Miliutin
1:23,2 (L. Micșan și E. Grozescu —
coresp.).

GALAȚI. — Faza regională a câmp, 
de juniori. JUNIORI I : 400 m : Măcea.- 
că 51,4; 200 m: Stănică 23,4: 800 m: Mă- 
ceacă 2:04,3; lungime : Mircea 6.23; înal- : 
țime : Mitileeis 1,86; disc: Mircea 42*.  IO; 
prăjină: Mităcheseu 3,35; JUNIOARE I : 
greutate: Lefter 12.07; JUNIOARE II : 
60 m: Bolfa 8,3; 500 m: Iju 1:23.5: lun
gime: Bolfa 4.98; greutate: Istrate 9.6S: 
JUNIORI II: 80 m: Cecală 9.6: 1000 m: 
Constantin 2:52,5>; lungime : Cecală 6.9^.- 
greutate : Stanciu 11,94. (D. Stanciu — 
coresp.).

BUCUREȘTI. — In cadrul campionatu
lui Capitalei pentru .funioril mici Cor
nelia Popescu a stabilit un nou rec. 
republican la disc cu 39,67 m. BĂIEȚI r 
80 m: Olteanu 9,2; 300 m: Blaga 37,0; 
1000 m: Mureșan 2:42,4; 90 mg: Geor
gescu 12,8; lungime: Mazilu 6.36; înăl
țime: Niculescu și Muțică 1,65; prăjină: 
Rujan 3,60; greutate: Cristache 14.11: 
disc: Cristache 51,77; suliță: Cernea 48,21; 
ciocan: Popescu 50,29: FETE: 60 m; Mari- 
nescu 7,9; 500 m: Grigorescu 1:20.3: 00 
mg: Anghel 9,7: lungime: Anghel 5,18: 
înălțime: Radu 1,53: greutate: Popescu 
11,82; suliță: Dima 24,25. După patru e- 
tape campionatul pe echipe este: 1. SSE 
II 1221,14 p. 2. SSE I 982 p, 3. Viitorul 
707,5 p, 4. CSS 455,51 p, 5. Dinamo 409.24 p.
6. Constructorul 379 p. (N. D. Nleolae— 
coresp.).

POLO. Bazinul Dinamo, la ora 16,15: 
Progresul — Constructorul Lugoj ; 
de la ora 1-7,15: Știința București —

Rapid Oradea și România (tineret)
— R.D. Germană (tineret).

FOTBAL ; Stad. „23 August”, ora 
16: Rapid — Crișul; ora 17,45: Dinamo
— Petrolul (cat. A).
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îcgătirilc echipelor pentru ultima etapă

I
© LA CLUJ, ÎN „DESCHIDERE", UN MECI ÎNTRE FOSTELE ECHIPE ALE STIINTEI SI STE
LEI © TÎRLEA, IGNA SI COMISAR SUSPENDAȚI © „VENIM LA BUCUREȘTI CU DORINȚA

SA JUCĂM BINE", DECLARĂ ANTRENORUL PLOIESTENILOR • FARUL' S-A ANTRENAT 
g TEMEINIC © ȘT. ONISIE : „JUCAM ULTIMA CARTE I" • SPERANȚE LA C.S.M.S.

Cupa „Micul rapidist66

n cursul zilei de ieri, pînă aseară 
închiderea ediției, corespondenții 
ștri ne-au transmis vești de la an- 
namentele echipelor din categoria 
înaintea ultimei etape. La Bucu- 

;ti. Cluj. Iași, Arad, Craiova și Pi
ti, închiderea stagiunii este pregă- 
i cu multă atenție. Peste tot se aș- 
iptă un număr record de spectatori, 
ntru că, în majoritatea lor, meciu
ri se anunță deosebit de atractive.
• Organizatorii clujeni s-au gîndit 
ofere spectatorilor din orașul de pe

aiul Someșului un program atractiv, 
neînțeles, în centrul atenției se află 
;imul meci al campionatului: Știin-
Cluj — Steaua, joc de tradiție prin 

ectaculozitate și rezultate nesconta- 
Inedită se anunță însă partida din 

schidere: se întîlnesc foștii jucă- 
ri de la Știința Cluj și Steaua. In fața 
iblicului vor evolua multe din foste-

• Mțțjete. Dar iată loturile anunțate : 
'' aUA: Voinescu, Ilie Savu, Zavo- 
i 17, Apolzan, V. Dumitrescu, Balint, 
>ne, Zeană, Serlozd, V. Moldovan, 
>man, Alexandrescu, Zavoda I, Tăta- 
, P. Moldoveana, Ferenczi. Drăgan. 
FIINȚA : Crăciun, Sabaslău, Ioano- 
.ci, dr. Luca, Szecheli, Vig, Crișan, 
iman, Mihut, L. Munteanu, Crăciun 
, Dr. Rădulescu, Zâhan, Lutz, Avram, 
opil I, Dr. Coracu, Dascălii, Medrea,
Munteanu, Țăranu, St. Covaci, Ad. 

ovaci.
• După victoria obținută duminică

i fața Rapidului, schimbînd liderul și 
ricînd (din nou...) toate calculele, 
>tbaliștii de la poalele Tîmpei au 
antinuat pregătirile sub conducerea
ii S. Ploeșteanu și N. Proca. In ulti
mi lor meci, la Pitești, stegarii vor

ȘTIRI...9

V <?RI STRĂINI, LA MECIURILE 
DE MlINE

• Pentru etapa de mîine F.R. Fotbal 
j invitat cîțiva arbitri străini care 
lor conduce jocurile de la Craiova, 
Irad, și București. S. MUZAFER 
(Turcia) va conduce meciul Dinamo 
- Petrolul, J. KORKIDIS (Grecia) 
jocul U.T.A. — Minerul Baia Mare, 
ar întîlnirea de la Craiova, Știința 
ț- Progresul va fi condusă de un 
rbitru polonez, care sosește astăzi 
h Capitală.

JRA DE ÎNCEPERE A MECIURILOR

Toate meciurile din cadrul etapei 
ic mîine a categoriei A vor începe 
a ora 17,45. Cuplajul de pe stadio- 
îul „23 August" din Capitală se va 
ie^ășura după următorul program: 

. 16: Rapid — Crișul, ora 17,45: 
Jinamo — Petrolul.

65843 ici report la Pronosport
Programul concursului Pronosport de 

nîine cuprinde 2 întîlniri internaționale, 
iltima etapă a campionatului categoriei 
A și 3 meciuri din campionatul Uniunii 
Sovietice.

Pentru acest concurs buletinele se pot 
iepune azi numai în Capitală, pînă la 
jra Î2.

Iată și programul concursului Prono
sport nr. 27 din 4 iulie 1955 ;
U.R.S.S. — Brazilia
Flapid Buc. — Știința Cluj camp, juniori 
[J.T.A. — Farul camp, juniori
Steaua — Progresul camp, juniori
A.S.A. Tg. Mureș — Șt. Tim. camp, jun. 
Ancora Galați — Unirea Negrești barai 

cat. C.
Minerul Comănești — Minobradul V 

Dornei baraj cat. C.
EJnio Satu Mare — Progresul Reghin 

baraj cat. C.
Rafinăria Cîmpina — I.M.U. Medgidia 

baraj cat. C.
C.F.R. Caransebeș — Dinamo Oradea 

baraj cat. C„
S.N. Oltenița — Oltul R. Vîlcea

baraj cat.’ C.
C.I.L. Gherla — Laromet București 

baraj cat. C.
ÎN ATENTTA PARTICIP ANTILOR DIN 

CAPITALA LA SISTEMELE 
LOTO-PRONOSPORT

începînd cu data de 1 iulie 1965, sedi
ile casieriilor plătitoare de premii din 
t ^alâ sînt următoarele :
■ _ Raionul Lenin ag. 1—12 bd. Gheor-
ghe Gheorghiu-Dej nr. 10 (fost bd. 6 
Martie), casierie 11.

2. Raionul T. V. ag. 2—35 bd. Repu
blicii nr. 52 casieria 21.

3. Raionul 30 Dec. ag. 3—18, str. 13 De
cembrie nr. 6 casieria 31.

4. Raionul 16 Febr. eg. 4r—12 str. Bre- 
zo-ianu nr. 26 casieria 41.

5. Raionul 23 Aug. ag. 5—22 str. M 
Bravu bloc E 1 casieria 51.

6. Raionul 1 Mai ag, 6—9 str. Lizeanu 

căuta să aibă o comportare la fel de 
bună ca în fața rapidiștilor. De altfel, 
antrenorii au hotărît să nn schimbe 
formația învingătoare : Adamache— 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Naghi—Năf- 
tânăilă, Pescaru—Selimeși II, Goran, 
Gane, Necula.

9 De la Arad, veștile nu sînt îmbu
curătoare. Conducerea secției de fot
bal a fost nevoită să ia măsuri dis
ciplinare tocmai înaintea ultimei eta
pe I Ce s-a întîmplat? Ne lipsesc a-

coeficlentul golaverajului, care intere
sează acum mai mult ca oricînd)

1. Dinamo Buc. 25 16 4 5 53:21 36 (2,523)
2. Rapid 25 14 7 4 32:16 35 (2,000)
3. Steaua 25 12 6 .7 37:24 30 (1,541)
4. St. roșu 25 12 4 9 31:28 28 (1,107)
5. Petrolul 25 10 5 10 31:22 25 (1,409)
6. U.T.A. 25 8 8 9 28:41 24 (0,682)
7. Știința CI. 25 9 5 11 39:37 23 (1,054)
8. Crișul 25 7 9 9 21:25 23 (0,840)
9. Dinamo Pit. 25 8 6 11 32:33 22 (0,969)

10. C.S.M.S. 25 8 6 11 25:34 22 (0,735)
11. Minerul 25 9 3 13 25:41 21 (0,609)
12. Farul 25 8 5 12 20:35 21 (0,571)
13. Progresul 25 S 8 11 23:29 20 (0,793)
14. Știința Cr. 25 8 4 13 29:40 20 (0,725)

(Tn clasamentul de f;aț.ă este tre'cut și

mănuntele, așa că redăm, lapidar, cele 
transmise de corespondentul nostru : 
„Pentru lipsă de disciplină, viață ne
sportivă șj lipsă de randament în u ■ 
nete meciuri, jucătorii Țîtlea, Igna și 
Comisar au lost scoși din lotul echi
pei pe timp nelimitat".

9 După ce a întîlnit joi formația 
Abatorul din campionatul orășenesc, 
Dinamo București a mai făcut și vi
neri un antrenament ușor.

Dinamoviștii vor întrebuința 
echipa care a cîștigat la Con
stanța, adică: Datcu — Popa, Nun- 
weiller III, Ivan, Steian — E. Petru, 
O. Popescu—Pircălab. Frățilă, Ene II, 
Haidit.
• • „Venim la București cu dorința 
să jucăm bine și vom fi primii care 
ii vom felicita pe campioni: Dinamo 

DACĂ...
La București, la Craiova, Constanța, 

Iași, Baia Mare, în toate orașele țării, 
iubitorii fotbalului discută, calculează 
și apreciază șansele fiecărei echipe 
înaintea etapei de mîine. Se fac o 
sumedenie de calcule, de presupuneri. 
Să le venim în ajutor.

...Dacă Dinamo face 2—2 și Rapid
cîștigă cu... 7—0, giuleștenii sînt cam
pioni. Ceea ce, să recunoaștem...

...Dacă Farul și Minerul pierd, iar 
Știința Craiova și Progresul termină 
la egalitate (cel mai bun ar fi un 
0—0) retrogradează Farul și Minerul, 
datorită golaverajului.

...Dacă Farul, Minerul și Știința 
Craiova sau Progresul ciștigă, retro
gradează C.S.M.S. Iași, tot la gol
averaj.

...Dacă Farul și Minerul vor

colț cu Ștefan cel Mare bloc 30 casie
ria 61.

7. Raionul N. Bălcescu eg. 7—5 Magis
trala Nord-Sud Mărășești colț cu Șerba» 
Vodă casieria 71.

8. Raionul Gr. Roșie ag. 3—8 cal. Gri- 
viței nr. 130 casieria 81.

Tot cu aceeași dată, cîștigătorii din 
Capitală pot să-și ridice premiile (indi
ferent de valoarea lor) timp de 45 zile 
de la data tragerii sau concursului nu
mai de la casieria din raionul unde a 
jucat, zilnic între orele II—14, 15—18,
cu excepția duminicilor și sărbătorilor 
legale

Cu această ocazie, se reamintește că 
plata cîștigurilor prin mandat poștal, 
se face în următoarele cazuri :

a) — cîștigătorii care au jucat în alte 
regiuni ;

b) — cîștigătorii care au indicat cq a- 
dresă, unitate militară.
• Tragerile : concursului Pronoexpres 

de miercuri 30 iunie și Loto de vineri 
2 iulie 1965, vor avea loc în București. 
Ele vor fi urmate de filme artistice.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 

25 din 20 iunie 1965.
Categoria a 11-a 9 variante a 8.779 lei; 
Categoria a UI-a 214 variante a 553 lei. 
Report la categoria I lej 65.843 pentru 

concursul Pronosport nr. 26 din 27 iu
nie 1965.

LOTO
La tragereia Loto din seara zilei de 25 

iunie 1965 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

73 90 46 65 40 48 19 72 61 21
Premii suplimentare : 67 66 2
Fond de premii: 740.952 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

2 iulie la București.

Rubrică redactată de Loțp-Prono- 
sport. 

sau Rapid", a declarat prof. I. Cernă- 
ianu, antrenorul Petrolului, corespon
dentului nostru din Ploiești. Formația 
este cea obișnuită: Sfetcu (Ionescu) — 
Pahonțu, Hălmăgeanu, Boc, Pal — 
Dragomir (Juhas), Ivan (D. Munteanu)
— Oprișan, Dridea l, Badea, Moldo
veana. Echipa va fi însoțită la Bu
curești de peste 1 000 de suDorteri.

• După meciul susținut miercuri 
în compania echipei Vardar Skoplje, 
în cadrul „Cupei balcanice". Farul 
Constanța a folosit timpul dinaintea 
jocului de la Iași punîndu-și Ia punct 
linia ofensivă, compartiment pe cars 
se pune mare bază în jocul de du
minică. Manciu — Costin, Stancu 
Tilvescu, Gref—Pleșa. Zamfir (Kallo)
— Ologu, Șoangher, Manolache, Mă- 
nescu — iată echipa preconizată.

© Minerul Baia Mare a susținut joi 
un meci de antrenament în compania 
formației Forestiera Sighetul Marma- 
ției. Rezultat: 4—0 (0—0) prin golu
rile înscrise de Soo (2), Pop și Pînza- 
ru. „Meciul cu U.T.A. se anunță ioar 
te dificil pentru noi. Jucăm „ultima 
carte": de rezultai depinde rămlnerea 
noastră in categoria A", a declarat 
antrenorul Ștefan Onisie. Va fi folosi
tă formația : Bai—Cromeli, Colceriu 
Staicu, Vaida — Rojnai, Halagian — 
Drăqan, Soo, Sasu, Czako I.

• In meciul de la Iași, cu Farul, 
C.S.M.S. nutrește speranța unei iz- 
bînzi care să-i consolideze poziția în 
clasament. Echipa ieșeană a jucat joi 
cu C.F.R. Pașcani, de care a dispus 
cu 2-1. Va fi folosită formația: Corn* * 
tantinescu—V. Popescu, Pop, Vorni- 
cu, Deleahu—Humă, Ștefănescu—Ma
tei, Danileț, Cuperman, Stoicescu.

Mureș, jocul dintre Mureșul și 
C.S.M. Cluj.

• în Capitală se desfășoară două 
partide din cadrul campionatului de 
calificare pentru categoria A. Mîine 
dimineață, la Dinamo (ora 11), se în
tîlnesc Progresul București și Con
structorul Lugoj, iar după-amiază 
(ora 17,30), la același bazin, Știința 
București și Rapid Oradea.

na Balaban, Mihai Potoceanu și Cor
nel Georgescu va lua parte la con
cursul international de la Belgrad (3-4 
iulie) împreună cu primul grup, care 
va sosi direct de la Roma. Antre
norul Remus Drăgușanu ne-a declarat 
că eleva sa, Cristina Balaban, care 
a avut o comportare foarte frumoasă i 
la Eger, se află în formă bună, fiind 
capabilă de performanțe sub actualele: 
ei recorduri la 400 m liber (5:08,1) și 
200 m spate (2:44,0).

înaintea starturilor internaționale îi 
vom putea vedea pe toți „la lucru" 
cu prilejul fazei orășenești a campiot 
natelor republicane, care se desfășoa
ră astăzi și mîine la Ștrandul Tine
retului.

Material realizat după cores
pondențele telefonice primite de 
la V. Cacoveanu, C. Gruia, Șt. Ia- 
cob, A. V lăsceanu, Gh. Alesan- 
drescu, L. Bruckner, V. Săsăranu 
și D. Diaconescu.

„smulge" cite un punct la Iași și 
Arad, iar la Craiova va fi meci egal, 
retrogradează Știința Craiova și Pro
gresul. Dacă însă va învinge Știința 
sau Progresul, cel care va ciștiga va 
scăpa de retrogradare la golaveraj. 
Dacă..- Dar, mai bine să așteptăm 
pînă mîine seară în jurul orei 19 și 
30 de minute cînd vom ști precis re
zultatele. — C. A. —

Echipa României învingătoare la Erevan:

6-2 cu R. S. S. Armeană
AZI (LA TG. MURES) SI MÎINE (LA BUCUREȘTI): DUBLA TNTTLNIRE DINTRE 

FORMAȚIILE DE TINERET ALE ROMÂNIEI Șl R. D. GERMANE
EREVAN 25 (prin telefon). Vineri 

s-a desfășurat în localitate cel de al 
doilea meci amical dintre reprezen
tativele R.S.S. Armene și României. 
Timp de trei reprize întrecerea a 
fost echilibrată. în ultimele 5 minute, 
însă, jucătorii români — net superiori 
— au dominat cu insistență, obținînd o 
victorie clară : 6—2 (0-—1, 1—0, 1—0,
4—1). Meciul — desfășurat de data 
aceasta în bazinul descoperit — a 
fost de un nivel tehnic mediocru, 
fiind serios influențat de temperatura 
scăzută (18 grade) a apei.

Dr. I. Drăgan (R.P.R.) a condus co
rect următoarele formații: ROMÂNIA: 
Cheța (Ștefănescu) — Firoiu, Culi- 
neac, Szabo, Marinescu, Țăranu, 
Muth, Kari, Alexandrescu, Neacșu ; 
R.S.S. ARMEANĂ: Elbakian — Taf- 
tian, Grișin, Akopian, Troitki, Pao- 
pian, Markarov, Safgania, Kalustian. 
Golurile au fost înscrise, în ordine, 
de: Saîgania (sup. numerică), Szabo 
(sup. numerică), Kari (sup. numerică), 
Culineac, Alexandrescu, Firoiu, Cu- 
lineac și Markarov (4 m).

în continuarea turneului, selecțio
nata română va evolua duminică și 
luni la Tașkent.

★

Echipa de polo a R.D. Germane 
(tineret) susține astăzi la Tg. Mureș 
cel de al doilea meci din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în țara 
noastră. De data aceasta, selecționata 
germană va avea ca parteneră de 
întrecere formația de tineret a Româ
niei, care cuprinde printre alții pe 
Frățilă, Popa, Mibăilescu, Mărculescu, 
Fleșeriu, Rusu ș.a.

Centrul de fotbal pentru copii și 
juniori al clubului Rapid organizează 
jocuri de selecție pe stadionul Giu- 
lești, unde sînt invitați copii născuți 
în anii 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 
și 1955. Copiii vor avea asupra lor 
chiloți și pantofi de tenis.

Jocurile se vor disputa între echi
pele formate pe cartiere, blocuri și 
ani de naștere, în următoarele zile:

Luni 28 și marți 29 iunie de la ora 
8—12,30 pentru copiii născuți în anii 
1950—1951.

Miercuri 30 iunie și joi 1 iulie orele 
8—12,30 pentru copiii născuți în anul
1952.

Vineri 2 și sîmbătă 3 iulie orele 
8—12,30 pentru copiii născuți în anul
1953.

Duminică, pe șoseaua Olteniței:

Finala campionatului 
republican de contratimp

perechi
Mîine dimineață, 

începînd de la 
ora 9, cicliștii ca
lificați pentru fi
nala campionatu
lui republican de 

contratimp perechi se vor întrece 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai țării. La seniori întrecerea 
va măsura 50 km, la juniori de ca
tegoria I — 30 km, iar la juniori 
de categoria a Il-a — 20 km. Fede
rația de specialitate acordă titluri 
seniorilor și juniorilor de catego
ria I. La juniori de categoria a II-a în
trecerea va conta ca concurs re
publican.

Startul se va da de la km 13, ui
mind ca alergătorii să parcurgă ju
mătate din distanță spre Oltenița, 
iar jumătate la întoarcerea spre 
București. Plecările se vor da din 
două în două minute, tragerea la 
sorți urmînd să se facă la start. La 
seniori lupta pentru primele locuri 
va avea loc între perechile clubu
rilor sportive Steaua și Dinamo. La 
juniori disputa va fi mult mai des
chisă, cluburile spor.tive din provin
cie puțind să producă mari surprize.

Ion Ardeleanu (Steaua) — recentul în
vingător al .Cupei UCECOM" — par
ticipă duminică la finala campionatu
lui republican de contiatimp perechi

Duminică după-amiază, cele două 
selecționate se vor întîlni din nou, 
de data aceasta la București în piscina 
olimpică din parcul Dinamo (ora 
18,30).

© Mîine sînt programate trei par
tide din cadrul campionatului repu
blican. La Cluj, se dispută meciurile 
Voința — Industria linii Timișoara 
și Știința — I.C. Arad, iar la Tg.

Înaintea concursurilor de Ia Roma și Belgrad

Ultima verificare 
a înotătorilor noștri fruntași

Săptămîna viitoare anunță două in
teresante concursuri internaționale 
pentru înotătorii noștri fruntași. Ast
fel, VI. Moraru, V. Costea, A. Șopte- 
reartu și T. Șerban se vor întrece luni 
și marți, în piscina olimpică din 
Roma, alături de o serie de valoroși 
înotători din Europa și S.U.A. Ulti
mele probe de control arată că Mo
raru, de pildă, este capabil — în mo
mentul de fată — de rezultate sub 
4:37,0 la 400 m și 18:40,0 la 1500 m 
liber, iar brasiștii pot coborî sub limi
ta celor 2:40,0. Și din partea lui Tibe- 
riu Șerban se așteaptă un nou re
cord republican (sub 2:22,0) în proba 
de 200 m spate.

Un alt grup de înotători, care cu- 
orinde pe Nicoleta Bărbulescu, Cristi

Duminică 4 și luni 5 iulie orele 
8—12,00 pentru copiii născuți în anii 
1954, 1955.

Copiii care vor fi selecționați în 
urma acestor jocuri vor fi organizați 
în echipe ce vor participa în conti
nuare tot pe stadionul Giulești, între 
6 iulie și 11 iulie, la o competiție 
sistem tur, dotată cu cupa „Micul ra
pidist".

Echipa clasată pe locul I va primi 
cupa pusă in joc și materiale sportive, iar 
echipele clasate pe locul LI și III vor 
fi premiate, de asemenea, cu materiale 
sportive și vor primi diplome.

Copiii evidențiați în această com
petiție vor fi admiși în Centrul clu
bului Rapid București, unde vor fi 
pregătiți de antrenori cunoscuți ca : 
I. Costea, N. Cristescu, C. Socec etc.



Scrimerii români in ajunul „mondialelor" Cileva aprecieri după terminarea campionatului feminin
Scrimerii din lotul republican și-au 

Încheiat pregătirile pentru campiona
tele mondiale, care încep joia viitoare, 
în ultimele zile dinaintea plecării ~ la 
Paris, antrenorii au insistat pe pregăti
rea fizică, pe mai multă acurateța în 
procedeele tehnice și pe mărirea rezis
tenței nervoase. S-a lucrat zilnic pen
tru a se putea face față cu succes 
„maratonului" de scrimă de la Stade 
de Coubertin.

în lot, așa cum ne-am dat seama, 
domnește o atmosferă de încredere. 
Deși toți trăgătorii sînt conștienți de 
dificultatea apropiatelor întreceri, to

Lotul de tloretă băieți al țării noastre după unul din ultimele antrena
mente pregătitoare în vederea „mondialelor" (de la stingă la dreapta): 

Drimbă, Csipler, Mureșanu, Haucler și Falb

tuși se manifestă credința că scrima 
românească va putea să confirme, în 
capitala Franței, valoarea sa interna
țională. Schimbul de păreri avut cu 
eîțiva dintre scrimerii noștri fruntași 
•ste, în această privință, edificator.

IULIU FALB, campionul țării, este 
ecl mai încrezător : „Nădăjduiesc că 
tom reuși să reedităm comportarea 
'frumoasă avută in special la concursul 
international de la București. Sarcina 
noastră cea mai importantă: să privim 
cu aceeași seriozitate toate asalturile, 
începînd cu cele din serii. Altfel spus, 
nici un asalt nu trebuie tratat cu su
perficialitate. Procedînd așa, cîtiva 
dintre noi vor putea intra în finală".

„Cu o parte dintre pretendenții la 
titlu — ne-a spus IONEL DRÎMBĂ— 
Egon Franke, Gherman Sveșnikov, 
V.higniev Skrudlik și Jeno Kanuti, ca 
să mă refer la cei mai... temuți, ne-am 
măsurat forțele chiar în acest sezon. 
Sînt desigur bine pregătiți. Dar, după 
părerea mea, pot fi întrecuți. Ceea ce, 
ss înțelege, vom căuta "să realizăm".

„Totdeauna în marile competiții — 
ți-a spus și TANASE MUREȘANU 
părerea — noi am luat un start bun. 
Pe traseu însă am slăbit motoarele, 
în principal datorită unei pregătiri fi
zice insuficiente. Acum s-a insistat 
mult asupra acestui capitol. Anticipez 
o luptă echilibrată între cei peste 100 
de trăgători la floretă, cifră, dacă nu 
mă înșel, fără precedent la nivelul 
competiției. In ce ne privește, ne vom 
strădui să fim de la început pe primul 
plan al întrecerii."

OLGA ORBAN-SZABO a fost mai 
lapidară : „Una din noi TREBUIE să 
reușească la turneul individual. La 
echipe, toate vom lupta, la unison, 
pentru cupă și medalie..."

în fine, și părerea celor doi antre
nori ai lotului, a lui VASILE CHE- 
LARU mai întîi: „Părerea mea este 
că floretistele noastre pot juca un rol 
important în disputa pentru titlul mon
dial. Îmi întemeiez afirmația pe faptul 
că s-a lucrat serios, cu interes, cu mai 
mult simț de răspundere pentru obți
nerea unui rezultat valoros. De ase
menea, băieții dețin și ei o formă 
bună, iar echipa manifestă omogeni-

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

PID — CRIȘUL și DINAMO — PE
TROLUL de mîine de pe stadionul 
„23 August” biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele obișnuite : str. Ion Vidu, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agen
ția C.C.A., bd. Gh. Gheorghiu-Dej, 
stadioanele „23 August”, Republicii, 
Dinamo și Ciulești.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursurile de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la bazin. 

tate. Și pentru fete și pentru băieți, 
un sfat: le trebuie ceva mai multă 
personalitate. Nimănui nu trebuie să-i 
fie teamă de adversar, ci, dimpotri
vă, să se angajeze cu el de la egal la 
egal, de la primul schimb de lame. 
Ăsta-i tot secretul!

Celălalt antrenor al lotului, ANDREI 
VÎLCEA, a ținut să precizeze: „Aș 
vrea să repet recomandările făcute 
acum trei luni scrimerilor din lotul de 
tineret... Trebuie să gîndim mai mult, 
să luptăm cu și mai multă ardoare 
pentru fiecare tușă, din start, din pre
liminariile probei și pînă la ultimul

Foto: Aurel Neagu

asalt. Acestea, adăugate pregătirii co
respunzătoare pe care o au scrimerii 
noștri fruntași, îi vor face capabili să 
culeagă multe satisfacții la apropia
tele campionate mondiale".

Să sperăm că recomandările celor 
doi antrenori vor sta permanent în 
atenția scrimerilor noștri care fac de
plasarea la Paris, că ei vor lupta cu 
toată ardoarea și priceperea lor pentru 
a obține noi succese de prestigiu pen
tru țara noastră.

TIBERIU STAMA

Citiți nr. 12 
al revistei ilustrate

Din cuprins :
• Moldova și sportivii săi
• Fotbal : „Lovitura de teatru" de la Brașov în imagini
— Bindea — „reactorul" Ripensiei (V)
— Jocul de la Lisabona în perspective de toamnă
— Internazionale — o echipă de maratoniști
— Portret Dumitru sau Anton Munteanu
— Anii trec, fotbalul rămîne
• LUPTE : ION CERNEA LA TAMPERE
• VOLEI: RAPID, DIN NOU CEA MAI BUNA echipă de olub 

a Europei
• Notație : Reportaj cu scadența la 15 septembrie
• Baschet: Marea rivalitate (Echipa campioană a fetelor de la 

Rapid)
• Box : Cele trei medalii de bronz europene și semnificația lor
• Magazin sportiv

COMITETUL DE STAT AL APELOR 
DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI

GRUPUL ȘCOLAR HIDROTEHNIC 
' CRAIOVA.

STR. S. BĂRNUȚIU NR. 18, TELEF. 14.28

ANUNȚ
Tn cadrul grupului școlar hidrotehnic din Craiova pentru anul școlar 

1965—1966 funcționează :

Școala profesională cu durata de 3 ani cu specialitatea 
„Electricieni exploatare centrale și stații"

CONDIflI DE ADMITERE:

Pentru școala profesională se primesc absolvenți ai școlilor de 
7 (8) ani în vîrstă de 14—16 ani, în ordinea mediilor obținute la con
cursul de admitere și în limita locurilor planificate.

Înscrierile se primesc la sediul școlii din str. Simion Barnuțiu nr. 18, 
Craiova, telefon 14.28, în baza unei cereri însoțită de următoarele acte:

— certificat de naștere (copie legalizată)
— certificat de studii (în original)
— buletin de analiza sîngelui
— rezultatul examenului radiologie pulmonar
— adeverința de sănătate eliberată de policlinica la care sînt 

luați în evidență (pentru candidafii din mediul urban).
Examenul de admitere ce se va ține între 3—12 Vil.1965 va 

consta din următoarele probe :
— Limba română — scris și oral
— Matematica — scris și oral.

Recent s-a înche- 
iat urna, din cele mai 
disputate și specta
culoase ediții ale 
campionatului repu
blican feminin de 
handbal. Intr-adevăr,- 
pe parcursul celor 
18 etape ale cam
pionatului am asis
tat la meciuri echi
librate, la numeroa
se surprize, echipe
le fruntașe fiind cel 

mai adesea grupate în clasament pe dis
tanțe minime, de 1—2 puncte. Și turneul 
final a păstrat aceeași caracteristică,- 
cele patru formații : Știința București, 
Știința Timișoara. Mureșul Tg. Mureș și 
Rapid București dovedindu-se de o va
loare aproximativ egală.

La această primă constatare pozitivă 
adăugăm creșterea sensibilă a valorii 
echipelor noastre fruntașe, ceea ce s-a 
răsfrînt asupra întregii competiții. In 
special, din punct de vedere al tehnicii 
mînuirii balonului si al tacticii de echi
pă s-au înregistrat progrese evidente.

Sub aspect tactic apreciem că echipele 
joacă, în general, mai organizat, ape- 
lînd tot mai des la soluții tactice precise 
atît în atac, cit și în apărare.

O constatare îmbucurătoare mai putem 
face și în legătură cu numărul mereu 
crescînd de jucătoare tinere care-și fac 
loc în echipele fruntașe (Dobîrceanu, 
Nicolae și Șramco la Știința București, 
Cula și Băicoianu la Rapid, Toth și 
Soos la Tg. Mureș, Moșu la Știința Ti
mișoara etc.). Aproape că nu există e- 
chipă divizionară care să nu aibă un 
bun contingent de jucătoare tinere care 
să constituie chiar baza echipei.

Scoțînd în evidență aceste aspecte po
zitive, ne vom ocupa însă mai insistent 
de unele lipsuri, cărora trebuie să le 
acordăm maximum de atenție spre grab
nica lor înlăturare.

Lipsa acută de jucătoare cu o forță 
deosebită de aruncare și cu o statură 
corespunzătoare sarcinilor liniei de 9 m 
continuă să se facă simțită. Mai mult 
chiar, ea se accentuează. Majoritatea ju
cătoarelor tinere, cu perspective, sînt 
mici de statură și fără o forță deosebită. 
De aceea, în momentul de față, echipa 
reprezentativă are un număr mare de 
jucătoare pentru posturile de pivoți și 
extreme ; în schimb, pentru linia de 9 m 
tînăra generație nu poate pune decît o 
singură candidatură : T. Secheli (Sc. 
medie nr. 4 Timișoara) și poate, mai tîr- 
ziu, pe cea a lui P. Băicoianu (Rapid). 
Căutarea neîntreruptă a unor jucătoare 
de o statură mai mare si cu o forță 
deosebită de aruncare trebuie să fie 
în continuare o preocupare majoră î» 
handbalul nostru feminin.

Și parcă intenționat pentru a accentua 
lipsurile selecției, scade și interesul ge
neral pentru dezvoltarea și îmbunătăți
rea permanentă a calităților fizice. Ten
dințele de exagerare a ponderii facto
rilor tehnic și tactic în antrenament, 
satisfacțiile imediate pe care jucătoarele 
le obțin din manevrarea din ce în ce 
mai abilă a mingii determină evidente 
rămîneri în urmă în pregătirea fizică 
generală și specială. Treptat, la majori
tatea echipelor simțim o scădere a vi
tezei de joc și variații mari în menții 
nerea ritmului maxim.

Și mai regretabil este faptul că noțiuni 
elementare de mișcare nu sînt bine stă- 
pînite. Multe jucătoare nu știu să alerga 
sau să sară corect și din păcate în a

„SPORT“ A apărut nr. 6 al revistei

„SPORT și TEHNICĂ"
Din sumarul atractiv și variat al acestui număr spicuim articolele :

— Aurel Vlaicu — inventator, constructor, zburător.
— „Rampe de lansare" în ocean.
— „Omul rachetă" — 94 de ore în luptă cu Cervinul, de Walter 

Bonatti.
— „Fiat 850", văzut de piloții de încercare.
— Așii volanului : Juan Manuel Fangio.
— Cu 20 de wați în Atlantic.
— Zborul fără navigator.
— Cu automobilul spre bariera sonică.

Revista publică și alte articole și știri din domeniul aviației, auto- 
moto, radio, tir, turism, alpinism, magazin etc., care fac ca acest 
număr, bogat ilustrat, să fie deosebit de interesant și instructiv.

ceastă situație sînt o bună parte din 
handbalistele tinerei generații (Moșu, 
Ciosescu, Dobîrceanu, Soos, Mădău). A- 
cestea sînt, de altfel, jucătoare talentate» 
dar care au lucrat probabil în limitele 
unei specializări înguste. Neglijarea as
pectelor pregătirii fizice se repercutează 
permanent și în jocul de apărare. Aici, 
pe lîngă carențele de ordin fizic, lipsu
rile în tehnica de apărare determină un 
joc confuz și plin de durități. „Exce
lează" din acest punct de vedere Popa 
și Cula (Rapid), Kaspari și Kiss (Șc. 
medie nr. 4 Timișoara), apoi întreaga 
echipă Mureșul Tg. Mureș, care, încer- 
cînd o apărare ofensivă i^odernă. dar 
cu posibilități fizice și tehnice mult sub 
cerințele acestui sistem, abuzează de 
faulturi. Din păcate și tînăra echipă a 
Șc. medii nr. 4, Timișoara, care face un 
frumos joc de atac, în apărare folosește 
nepermis de mult împingerile, îmbrăți
șările și faulturile. De altfel și cele două 
formații studențești (Știința București șl 
Timișoara) nu folosesc întotdeauna solu
ții tehnice pentru marcajul pivoților.

Creșterea tehnicității jocului de apăra
re, aprofundarea cunoștințelor de tac
tică individuală în apărare (despre care 
știm puțin) și îmbunătățirea pregătirii 
fizice, vor duce nemijlocit la înlătura
rea jocului obstructionist și plin de 
faulturi, care răpește din spectaculozita
tea jocului.

In problemele de tactică aminteam de 
un progres evident, ca urmare a unei 
preocupări intense în această direcție, 
preocupare care rupe uneori legătura ar
monioasă dintre factorii antrenamentu
lui. Se concep tactici și sisteme de joc 
complicate, combinații savante cu zeci 
de pase, în schimb se neglijează lucruri 
simple elementare, dar absolut indispen
sabile reușitei. Puțină, foarte putină a- 
tenție se acordă tacticii individuale. U- 
neori avem impresia că jucătoarele și 
echipele își propun să rezolve ecuații 
complicate, fără să se știe bine tabla în
mulțirii.

Pregătirea tehnică, deși se află în pro ■ 
greș și la un nivel destul de ridicat, to
tuși cel mai adesea este unilaterală. 
Majoritatea jucătoarelor folosesc pentru 
aruncarea la poartă, pentru pasare și an
gajare unul sau doua procedee. Față de 
această situație este cert că multi au 
uitat că tehnica, prin însuși conținutul 
ei, trebuie să fie multilaterală. Este ne
cesar să se stabilească un minimum de 
procedee tehnice pe care jucătoarele să 
le execute obligatoriu pînă la perfea 
țiune.

Profilul jucătoarelor pe post este o 
problemă pe care am mai discutat-o și 
asupra căreia vom mai reveni. în orice 
caz, extremă care să nu execute frecvent 
aruncări din plonjon de pe semicerc și 
pivot care să nu arunce și din pozițiile 
de extremă nu trebuie să existe. Cu 
toate acestea, marea majoritate a extre
melor nu folosesc aruncarea din plon
jon. In turneul final singură Toth (Mu
reșul) a folosit acest procedeu. Acest 
lucru explică ineficacitatea extremelor în 
jocul pozițional, o altă lacună a echipe
lor noastre divizionare. Ce-i drept, ex
tremele s-au specializat în contraatacuri 
eficace. Dar numai atît, ceea ce este in
suficient.

Fără îndoială că anallzînd mai în amă
nunt comportarea echipelor noastre di
vizionare ar mai fi încă foarte multe de 
spus. Noi apreciem însă că principale
le lipsuri ale echipelor noastre frun
tașe sînt cele arătate pînă acum. Pentru 
a le lichida va trebui ca toți antrenorii 

PE ECRANE, o producție a studiourilor din S.IIJ

și toate jucătoarele să muncească 
mult, în special pentru :

— creșterea eficacității aruncăr
de la distanță, căutînd mereu eleme 
talentate, cu statură și forță și munc 
cu actualele jucătoare pentru create 
forței ; -

— creșterea eficacității extremeld- 
jocul pozițional, învățînd și perfecțiori 
aruncările specifice și, în special, < 
din plonjon ;

— îmbunătățirea pregătirii fizice, i 
restabilirea „drepturilor legitime" 
acestui factor în cadrul antrenamer 
lui ;

— cunoașterea temeinică a tacticii 
dividuale de bază a jocului, înair. 
celei colective, de ansamblu ;

— mai multă atenție jocului de a 
rare prin antrenamente speciale de t 
nică și tactică de bază specifică.

în concluzie, putem spune că, cu 1 
te lipsurile arătate, valoarea general; 
competiției a crescut. In mod sigur 
vem echipe de certă valoare care 
și ar trebui (cel puțin primele patru) 
se măsoare cu cele mai bune echipe 
club din Europa.

Antrenorii și jucătoarele au datoria 
analizeze temeinic felul cum s-a cc 
portat echipa lor în actualul campio 
și să fixeze, în concluzie, jaloanele 
itoarei activități de pregătire.

CONSTANTIN POPESCU 
antrenor emerit

Tenis
la Hunedoara

Pe noile terenuri de tenis 
stadionul Constructorul au avut 
miercuri și joi, în organizarea asoc 
ției sportive Constructorul ICSH, o 
rie de meciuri amicale între tenismt 
chinezi și cei români. Meciurile 
constituit o bună propagandă pen 
tenis, partidele fiind urmărite de pe 
1500 de spectatori. Rezultate tehnic 
Țiriac—Ciu Cen-hua 6—2, 6—2, 
Fun-ti—Iudit Dibar 6—1, 6—1, 
Funt-ti—Mariana Ciogolea 7—5, 6- 
Fen Gi-iuan—Serester 6—1, 12—10, I 
Gi-iuan-C. Năstase 6—1, 6—3, ( 
Cen-hua-C. Năstase 6—1, 6—3, Țiri 
C. Năstase—Ciu Cen-hua, Pen Gi-it
6—3, 6—1, 6—3, Ciu Cen-hua, I 
Gi-iuan—C. Năstase, Serester 6- 
6—3, 6—4, Iudit Dibar, Mariana C 
golea—Ci Fun-ti, Siui Juîn-cen 7- 
6—2

V. ALBU -cofe
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Mian ca

Zăpadă in plină vară

lin pasionat colecționar
Sportul este una dintre 

marile pasiuni ale seco
lului XX. Nu e de mira
re, deci, că printre cei ce 
vin pe terenurile de sport, 
fie și ca spectatori, întâl
nești mii de persoane care

fac statistici sau colecțio
nează tot felul de „su
veniruri" sportive : insig
ne, fotografii, tăieturi din 
ziare etc.

„Campionul!' lor (cel 
puțin în țara noastră !)

pare să fie lon-Emil Lun
geam/, din București, str. 
Rahmaninov nr. 4, care 
poate deschide o... expo
ziție cu exponatele sale 
sportive. Un singur exem
plu vă va edifica : colecția 
de „vederi" ouprinde nu 
mai puțin de... 6 000 de 
ilustrate. Vă lipsește poza 
unui recordman român sau 
străin ? Tov. Lungeanu o 
are. Vreți un „instantaneu" 
de la Olimpiada din 1928 
de la Amsterdam ? Tov. 
Lungeanu îl are. Și mai 
găsiți numeroase clasoare 
cu timbre sportive, insig
ne, ecusoane, cronicile 
meciurilor de fotbal de ca
tegoria A din 1946 și 
pînă acum, rezultatele și 
clasamentele diferitelor e- 
diții etc. etc.

De fapt „etc. etc." for
mează grosul colecțiilor 
sportive strinse cu migală 
și pasiune de toy. Ion-E- 
mil Lungeanu.

Noțiunile „vară" și „zăpadă" sint foarte în
depărtate una de alta. Nu însă și atunci cind te 
afli în vîtf de munte. Imaginea de față, surprinsă 
In munții Alpi, cu prilejul recentului „Tur al 
Italiei", este semnificativă în această privință. 
Iată-1 pe ciclistul Aldo Moser înfruntind... nămeții.

la „Lovitura

A A

LEON VANDERSTUYFT VA RĂMiNE NEÎNVINS!
• POVESTEA UNUI RECORD, SAU DE LA 25 LA 122 KM ORA CU 
BICICLETA • ÎN SPATELE TANDEMULUI, MOTOCICLETEI SI... TRENULUI !

• VANDERSTUYFT ÎNCHEIE LISTA RECORDMANILOR

a fost pa- 
din totdea- 
găsirea so

• ••

.„fostul campion mon
dial de box la categoria 
grea, Joe Louis, și-a fă
cut acum debutul ca... 
pană ? Să ne grăbim să 
risipim nedumerirea 
El a devenit ziarist 
Associated Press

dv. 
la

...Rosalind Dinn, cam
pioană de dans pe ghea
tă a S.U.A., la Începutul 
acestui secol, e de păre
te că patinajul mărește 
longevitatea ? Altfel nu 
se explică faptul că pati
nează in fiecare zi cite- 
va ore la Rockefeller 
Center, la cei 80 de ant 
ai să i!

...Charles Ezzard, fostul 
campion mondial de box 
la toate categoriile este 
an adevărat recordman 
printre „colegii*  săi de 
la „grea" ? El a susținut 
de-a lungul carierei 152 
de meciuri, cîștigînd 126, 
dintre care 88 prin k. o.

...două echipe feminine 
de... fotbal care s-au În
tâlnit („amical", chipuri
le...) In localitatea Ea 
Quinte (Franța) au reiu- 
zat bunele oficii ale ar
bitrului Daubias l „N-a
vem nevoie de bărbați...'’ 
au spus ele.,.. Emancipare 
exagerată, totuși 1

de teatru**

Primul român care a urcat Matterhornul!
In această vară va fi 

sărbătorită, cu un deo
sebit fast, la Zermatt, 
în Elveția, ca și la Cer- 

J>inia, în Italia — aniver
sarea împlinirii a 100 de 
ani de la prima 
a Matterhomului 
rralui).

Intr-adevăr, la 
1856, Edward Whymper, 
■atT șapte însoțitori, din 

"'care patru au murit în 
timpul ascensiunii, a reu
șit faimoasa ispravă de a 
atinge vîrful solitar al a- 
cestei „piramide" înalte 
de 4482 na, care este Cer- 
vipul din Italia, sau Mat- 
terhomul din Elveția.

Interesant de reținut 
este că și sportivi români

cucerire 
(Cervi-

14 iulie

au reușit să egaleze per
formanța.

Primul din cei care 
au încercat să „atace" 
Matterhomul, cu succes, 
a fost dr. Vasile Steopoe. 
In ziua de 29 august 
1929 (deci acum 36 de 
ani), dr. Steopoe, înso
țit de celebrul ghid el
vețian Otto Furrer, a 
reușit să urce pînă în 
vîrful Matterhomului.

Alpinistul român a ob
ținut această performan
ță după ce, cu doi ani 
mai înainte, realizase un 
alt rezultat de valoare, 
ascensiunea Mont-Blancu- 
lui.
prof. CAMIL MORȚUN

omul 
slonat 

una de 
luțiilor pentru a ob
ține viteze tot mai 
mari, - _
curge 
timp 
plan 
stă dorință a creat 
un gen special de 
probe care dețin 
„capul de afiș” al 
unor întreceri atle
tice, cicliste, auto
mobiliste etc.

In această privin
ță ni se pare inte
resant să vă rela
tăm în cîteva cu- 
vințe povestea unui 
astfel de record. 
Este vorba de re
cordul ciclist de de- 
mifond (antrenament 
mecanic).

Povestea lui este 
de 89 de ani. La 25 
tie 1876 englezul 
stabilea pe pista de 
Cambridge primul 
mondinl : 25,598 km, 
realizase acest record cu 
ajutorul unor colegi care 
se schimbau succesiv la... 
trenă. Apoi,- lucrurile au 
evoluat. Locul colegilor 
care să conducă la trenă 
a fost luat de tandem, tri
pletă. cvadrupletă, cvin- 
tupletă (biciclete acționate

pentru a par- 
spiațille 

record.
sportiv, ;

! in
Pe 

acea-

veche 
» mar- 
Dodds 

la 
record 

El

cincide dot, trei, patru și 
concurențl), de bicicletele 
acționate cu petrol (un 
motoraș acționat de petrol 
„sprijinea” efortul peda- 
leurului). motociclete șl — 
uneori — chiar de tren. In 
ceea ce privește ultima 
alternativă, recordul con
semnat de Istorie este cel 
al americanului Murphy în 
1899 (pe o milă și nu pe 
o oră) care a realizat pe 
o pistă de lemn 101 km

pe oră. Și recordurile s-au 
îmbunătățit... în 1896 el a 
ajuns la 50.420 km (Tom 
Linton, Anglia), 1906 —
95,026 km (Paul Guignard, 
Franța), 1924 — 107.710 km 
(Leon Vanderstuyft, Bel
gia), 1925 — 120,958 km (J. 
Brunier, Franța) șl — ul
timul — 14 septembrie
1928 — 122.771 km (Leon
Vanderstuyft, Belgia) re
cord realizat în spatele 
motocicletei. Lista se în
cheie aici, la recordul lui 
Vanderstuyft. De ce ? Pen
tru că acum cîțiva ani U- 
niuheâ Internațională de 
Ciclism (U.C.I.) a adus 
serioase atnendâmente re
gulamentului acestor curse.
Lirhitînd posibilitățile de 
tăiere e aerului de către 
motocicleta condusă de an
trenor (aceasta era prevă
zută cu paravane), steyerii 
(concurenții) n-au mai pu
tut obține rezultate supe
rioare alergătorului bel
gian. Și astfel, după 37 
de ani Vanderstuyft con
tinuă să se mîndrească 
cu titlul de recordman al 
lumii 1

H. NAUM

Duminica trecută, la 
Brașov, după consumarea 
„loviturii de teatru".

Părăsim stadionul. Lume 
multă. înghesuială. Mașini 
avansînd cu un metru pe 
minut. Convoiul suporte
rilor feroviari pare „gene
ricul" din „Pădurea spîn- 
zuraților". Chipuri împie
trite se îndreaptă spre 
gară, unde îi așteaptă — 
ce cruntă farsă ! — „tre
nul de duminică".

Cîțiva „rapidiști" avan
sează aproape lipiți de un 
autocamion. Șoferul scoa
te capul pe fereastră și 
strigă :

— Fii atent, flăcăule 1 
Te calc I

— N-ai decît. Nu mai 
am ce pierde.

Șoferul izbucnește în 
rîs.

Conduce un autocamion 
..Steagul roșu".

Am pus „negru"-n față. 
Dinamo-Petrolul 0—0.

— Și?
— Dă ziarul încoace.
— Poftim
— Te „prinzi" greu. 

Dacă scoatem un 9—0 cu 
Crișul, dăm cu adevărat 
o „lovitură de teatru". 
Aia de la Brașov, apă de 
ploaie. Ascultă-mă pe 
mine, 
nuă /

Ascultă-mă
Campionatul conti-

★

ION PIRLEA,- TTMIȘOA- 
BA. 1. Din fiecare grupă 
a preliminariilor campio
natului mondial de fotbal 
se califică pentru turneul 
final o singură echipă. 2. 
Golaverajul contează și... 
nu contează în stabilirea 
echipei care va juca

Poșta magazin
In

turneul final. Dacă două 
(sau mai multe echipe) 

. rțmtr-o grupă se află la 
galltnte de puncte se 

_ joacă un meci de baraj
Intre ele, neținîndu-se sea
ma de golaveraj. în Ipo
teza însă Că nici meciul 
de baraj, care poate avea 
prelungiri, nu rezolvă pro
blema, aducînd un rezul
tat de egalitate, atunci 
intră în acțiune golavera
jul general. Dacă egalita-

tea persistă șl In cazul 
acesta se procedează la 
tragerea la sorți.

M. N. SAINAB, PLO
IEȘTI. Dintre „spectacole
le comentatei am ales ur
mătoarele :

PRIVEȘTE ÎNAPOI Cil 
MINIE (la cei ce-și lovesc 
adversarul).

CENTRUL ÎNAINTAȘ A 
MURIT ÎN ZORI (Ne pară 
râu ! avem însă un „pitic" 
grozav),

CEL MAI MARE SPEC
TACOL (Credeți c-o să-l 
vedem la un meci de fot
bal).

O STEA CADE DIN CER 
(Și Progresul Alexandria 
din... C).

NTCOLAE CONE A. Te
cuci. Aveți memorie bună: 
într-o vreme, acum 12—14 
ani, Titus Ozon a jucat ta 
Dinamo Brașov. In cate
goria A el â mal activat 
la Dinamo București, Ra
pid și Progresul.

VICTOR DAMASCAN; 
BUHUȘI. 1. In prelimina
riile C. M. de fotbal din 
1958 țara noastră a fost în

șigrupă eu Iugoslavia 
Grecia. S-a calificat Iugo
slavia. In 1962 România 
n-a participat la prelimi
nariile campionatului 
dial; 2. Cel mai lung

mon-

de box, disputat însă după 
vechile regulamente, a fost 
cel dintre Andy Bowen șl 
Jack Burke, desfășurat în 
anul 1887. El a durat 110 
reprize. Știți care e... poan
ta ? Cei doi boxen s-au

bătut degeaba, la sfârși
tul celor 110 reprize arbi
trul dictînd meci nul I

OTTO BIRICZ, CĂREI. 1. 
Orașul Sf. Gheorghe n-a 
avut niciodată echipă de 
fotbal în categoria A. Cu 
un „B” nu s-ar mulțumi 
cel din Sf. Gheorghe ? 2. 
Ne rugați să 
clasamentul 
republican 
trucît în 
față „noj < 
mai multe ____
chipa de juniori decît în 
echipa de seniori”. Parcă 
numai dv. ? Mal sînt și 
alte echipe oare se pot 
lăuda mai degrabă cu ju
niorii decît cu seniorii. 
In seria a s-a a campiona
tului republican de juniori 
Recolta Cărei cu 16 victo
rii, un meci nul și o în- 
frîngere a ocupat primul 
Ioc la egalitate de puncte 
(33) cu crișul Oradea dar 
du un golaveraj mai bun: 
73:5. Să amintesc și punc
tajul și golaverajul reali
zat de seniori sau să fim... 
discreți ?

t>. s. 
țlonale 
astăzi, cicliștii ating viteze 
de 200 km la oră (dar nu
mai pe un singur kilome
tru...) In spatele unor ma
șini speciale șl pe piste 
amenajate special. Ceea 
ce, desigur, nu poate fl 
comparat cu condițiile în 
Cftre a alergat Vanders- 
tuyft.

Recorduri senza- 
se înregistrează șl

Luni dimineața, în gară. 
Pe peron, la „ziare", în 
frizerie, la „informații", 
la „înghețată", în fața pa
nourilor cu „Plecări" și 
„Sosiri", la „bilete de pe
ron", peste tot, se simte 
că „trenul" lui „Tinel" 
Stănescu a rămas „pe ro
șu" la Brașov.

întîlnesc un suporter fe
roviar, lucrător în gară.

— Ce-ați făcut. Viore
le ?

— Nu-nțeleg.
t— Ieri, la Brașov..,
■.— Apă de ploaie.
/- ??
— Ascultă-mă pe mine. 

Am calculat toată noaptea
publicăm 

l campionatului 
de juniori In- 
momentul de 

careienii găsim 
satisfacții in «*-

ION POȘTAȘU 
desene de : 

NEAGU RADULESCU

CIND NU EȘTI BUNA GOSPODINA...
Yvonne Varestier din 

Paris a introdus în mînca- 
rea de prînz a soțului ei 
—■ Maurice — un somni
fer puternic, pentru a-1 
împiedica să meargă 
după-amiază la stadion. Ea 
avea motive serioase : era 
ziua ei de naștere. Nefiind 
însă, se pare, o gospodi
nă prea pricepută, Yvon
ne a întârziat cu masa 
astfel că soțul ei a mîn- 
cat și a plecat în grabă 
la stadion.

Spre surpriza și îngrijo
rarea soției, Maurice n-a

lipsit numai după masă 
ci și toată noaptea!

Ce se întâmplase ? Som
niferul a început să-și facă 
efectul în metrou. Omul 
a adormit buștean, a fost 
dus până la capătul de 
linie iar de acolo, crezîn- 
du-se că este beat a fost 
transportat la poliție, și 
lăsat Să doarmă până cînd 
s-o trezi.

Maurice i-a spus a doua 
zi soției sale : „Cel puțin 
am visat ceva extraordi
nar despre... fotbal".

ij
IOAN CH1RILA

rapidist, și pace I

Pregătirile pentru J.O. 
la Mexic au început 
pe acum. Și nu numai 
plan tehnic, sportiv, 
fac diferite propuneri 

în legătură cu costu-

da 
da 
pa 
Sa
#» 
mele pe care le vor purta 
la festivitatea de deschi
dere și la cea de închi
dere, delegațiile sportive 
din diferite colțuri ale lu
mii.

Și nu se poate spune că, 
în această direcție, pregă
tirile sînt mai puțin inten
se. Astfel, revista „Miroir 
Sprints" publică modelul 
pe care actrița Dorothy 
Blanc îl preconizează pen
tru sportivele americane.



UN NOU „SCHIMB** AL ȘTAFETEA

a primului turla sorti

O CARTE DESPRE SCRIMĂ

DE A ÎNVINGE BRAZILIAPORTUGALIA, LA UN PAS
la 25 metri, dar portarul DIN NOU CAMPIOANĂ

Tragerea

Tour de l’Avenir“, ediția a V-a

in 16-imile „Cupei orașelor tîrguri"
Comitetul de organizare a „Cupei 

orașelor tîrguri" la fotbal, întrunit la 
Torino în prezența lui Stanley Rous, 
președintele F.I.F.A., a decis să nu 
admiță participarea la noua ediție a 
competiției a mai mult de 48 de echipe 
(la competiție se înscriseseră 80 for
mații). Comitetul a stabilit prin tra
gere Ja sorți ca un număr de 16 echipe 
să participe direct Ia 16-imi iar cele
lalte 32 să susțină jocuri preliminarii- 
Printre cele 16 echipe care vor juca 
direct se află și formația Steagul roșu 
Brașov. Celelalte 15 echipe calificate 
direct în 16-imi i F.C. Leipzig, Ha- 
novra, o formație daneză, Saragossa, 
sau Sevilla (Spania), Espanol Barcelo
na, Hearts, Dunfermline (Scoția), Vic
toria Setubal (Portugalia), Servette 
(Elveția), Aris Salonic (Grecia), Ujpest 
Budapesta, Shamrock Dublin, Valle- 
rengen Oslo, F.C. Basel, Goztep Smir
na (Turcia).

Iată componența celor șase grupe 

MULLIGAN ELIMINAI DIN TURNEUL DE EA WIMBLEDON!

preliminare, precum și jocurile pro
gramate :

GRUPA I: Hibernian Edinburg — 
Valencia; F.C. Niirnberg — Everton; 
Liege—Zagreb; F.C. Milan—Strasburg.

GRUPA A I I-a: D.O.S. Utrecht—F.C. 
Barcelona ; Daring Club — A. E. K. 
Stockholm; Chelsea — A.S. Roma; F. 
C. Koln — Luxemburg.

GRUPA A III-a: Malmo — Miin- 
chen I860; Stade Francois — F.C. 
Porto; Leeds United — F.C. Torino

GRUPA A IV-a: Spartak Brno- 
Lokomotiv Plovdiv.

GRUPA A V-a ■ Bordeaux — Spor
ting Lisabona; Glentoran Belfast — 
Belenenses.

GRUPA A V-a : Steaua roșie Bel
grad — Fiorentina; P.A.O.K. Salo
me — Wiener Sportklub.

Aceste meciuri se vor desfășura 
tur-retur, pînă la 15 octombrie. E- 
chipele învingătoare se califică în 
16-imi.

prindere de
Manga respinge „in extremis".

După pauză, brazilienii ..se văd" mai 
mult în atac, totuși gazdele au mai 
mult inifiativa. Singurul brazilian care 
încearcă să se apropie decisiv de poarta 
lui Jose Pereira este Pete dar acesta nu 
reușește decît să creeze derută de două 
— trei ori în careul advers.

Intîlnirea a fost condusă de arbitrul 
elvefian Karl Keller.

Au jucat următoarele formații ■
PORTUGALIA: Jose Pereira; Cavern, 

Hilario; Ferreira Pinto, Raul, Vicente 
(Alfredo); Toaca, Eusebio, Jose Augusto, 
Custodio Pinto, Nobrega.

BRAZILIA : Manga; Djalma Santos, 
Rildo; Duda, Bellini, Orlando; Garrin- 
cha (Jairzinho), Flavio, Pele, Ademir 
(Gerson), Rinaldo.

americani, unii dintre ei mai puțin 
cunoscuți. Fox l-a eliminat pe sue
dezul Lundquist (7—9, 7—5, 6—2,
7—5), Ralston pe indianul Krishnan, 
iar Scott pe campionul sovietic Le- 
jus. Top concurenții din R F. Ger
mană au ieșit din cursă: Osuna 
(Mexic) — Buding 6—4, 6—4, 7—5; 
Drysdale (Africa de sud) — Kiihnke
5—7, 6—2, 6—4, 6—4; Reece (S.U.A.) 
— Bungert 6—2, 7—5, 8—6. Ultimul 
concurent francez, Jauffret, a fost eli
minat de sud-africanul Diepraam 
(6—4, 6—4, 7—5). Campionul italian 
Pietrangeli, după o victorie ușoară la 
rhodezianul Dowdeswell, a întrerupt 
partida cu englezul Taylor la scor 
egal, în setul trei.

SAINT BRIEUC, 25. — „Tour de 
l'Avenir' a continuat vineri cu des
fășurarea unei etape maraton: Caen 
— Saint Brieuc, 227 km. Deși vremea 
a fost foarte călduroasă — „sufocan
tă”, după cum transmit agențiile de 
presă — cicliștii amatori au reușit să 
realizeze o medie orară mai bună de
cît alergătorii profesioniști care au 
parcurs și ei astăzi aceeași etapă. In 
„Tour de l’Avenir” învingătorul eta
pei a realizat un timp cu 15 min și 
37 sec. mai bun decît primul clasat 
la profesioniști ! Etapa a Vl-a a fost 
cîștigată de polonezul Blawdzin cro
nometrat cu 6 h. 08:56. Pe locul H s-a 
clasat olandezul Steevens (6 h. 09:08), 
urmat în același timp de Marine 
(Spania), Lewis și Gowley (Anglia). 
Cicliștii noștri au sosit astfel: N. 
Ciumete 6 h. 15:24, L. Zanoni și C. 
Ciocan 6 h. 16:34, Gh. Suciu 6 h. 25:52 
C. Dumitrescu care fusese recalificat 
ieri de arbitri a concurat astăzi, dar 
a abandonat acuzînd grave dureri 
musculare. După această etapă, în cla
samentul general individual „Tour 
de 1'Avenir” are un nou lider în per
soana ciclistului belgian De Locht, 
care conduce cu timpul de 25 h. 55:06 
Pe locurile următoare se află Furian 
(Austria) la 1:02 și fostul lider Peffgen 
(R.F.G.) la 2:51. Sîmbătă este progra
mată zi de odihnă la Concarneau, iar 
duminică se desfășoară etapa a Vil-a 
între Concarneau și La Baule Por- 
nichet, 106 km.

★

Etapa a IV-a a „Turului Franței' 
pentru profesioniști a programat tra
seu comun cu amatorii: Caen — 
Saint Brieuc, 227 km. La sosire s-a 

prezentat un pluton de peste 70 
alergători, sprintul fiind ciștigat 
belgianul Eggar Sorgeloos cu timpul 
de 6 h. 24:33. Pe locurile următoare 
s-au clasat olandezii Lute și Nijdam. 
Deoarece în pluton se aflau toți frun
tașii cursei, în clasamentul general 
individual situația a rămas neschim
bată : conduce italianul Felice Gi- 
mondi, urmat de belgianul Van de 
Kerkhove și olandezul Haast. Sîmbă- 
tă are loc o etapă cu două semi- 
etape: Saint Brieuc — Chateaulin, 
134 km și contratimp individual la 
Chateaulin, 26 km.

de 
de
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sitare de atletism ale S.U.A., care 
au avut loc la Berkley (Califor
nia), tînărul Steinhauer (S.U.A.) a 
aruncat greutatea Ia 19,75 m (a 
5-a performantă mondială a sezo
nului).
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I
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★

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Budapesta, fon- 
distul Gyprgy Kiss a parcurs 
5 000 m în 13:57,4. El l-a învins 
pe Istvan Kiss, cronometrat in 
13:59,4. La aruncarea greutății, 
Varju a realizat 18,96 m, iar cam-

I CONCURS INTERNAȚIONAL DE NATAȚIE LA PRAGA

Este binecunoscută performanți 
obținută de echipa de ștafetă ierni 
nină 4 x 100 m a Poloniei, cîștigă 
toare a titlului de campioană olim 
pică. Intruclt unele sportive sin 
trecute de... prima tinerețe, antreno 
rul de atletism Piotrowski se gin 
dește de pe acum la un nou „schimb* 1 
al ștafetei. Iată-1 pe antrenorul polo 
nez dînd îndrumări celor două tineră 
sportive, Bednarek (in stînga) și Ko 
lejwa, pe caie le pregătește pentril 
schimbul de mîine".

Echipa Portugaliei a întîlnit joi seara, 
pe stadionul Antas din Porto, reprezen
tativa Braziliei, deținătoare a titlului de 
campioană a lumii la fotbal. Intîlnirea 
s-a desfășurat in fața a 55.000 de spec
tatori și s-a încheiat la egalitate (0—0). 
După cum transmite corespondentul a- 
genției U.P.I., portughezii au trecut însă 
pe lingă un rezultat favorabil. După 
desfășurarea jocului și numărul ocaziilor, 
gazdele ar fi meritat să obțină victoria.

Încă din primele minute, portughezii 
preiau controlul jocului la mijlocul te
renului și atacă viguros. In minutul 
4. Eusebio ratează prima mare ocazie 
de a deschide scorul: el primește o 
pasă de la Jose Augusto și expediază 
unul din faimoasele sale șuturi, dar 
balonul zguduie bara! Un minut mai 
tirziu, tot Eusebio șutează prin sur-

Alte două zile de întreceri, printre 
rezultatele cărora și-au făcut loc și 
unele surprize, au desemnat pe ulti
mii 16 competitori în proba de sim
plu a turneului de tenis de la Wim
bledon. Printre aceștia se află nu 
mai puțin de 6 australieni, din rîn- 
dul cărora lipsește ÎDsă Martin
Mulligan, învins surprinzător de a- 
mericanul Mc. Manus cu 6—4, 6—2,
6—2. Imediat după meci, Mulligan 
a anunțat că'se retrage din competi
ție și la proba de dublu, acuzînd o 
luxație la umăr. Printre calificați 
•înt Emerson (6—4, 6—2, 6—4 la 
Cooper) și Stolle (6—4, 6—4, 6—8,
6—4 la Knight).

Rezultate bune obțin și jucătorii

Zilele trecute, în vitrinele libră
riilor din Budapesta a apărut o nou? 
carte cu temă sportivă: „Despreț 
spadă", autor fiind cunoscutul an
trenor maghiar de scrimă, Vass 
Imre. Apărută în editura sportivă 
lucrarea înfățișează dezvoltarea a- 
cestei discipline sportive în R. P 
Ungară în ultimii 10 ani, insistînd 
asupra conținutului și predării ele-i 
mentelor teoretice și tactice ale 471 i- 
dei, și subliniind experiența scrimt 
lor fruntași maghiari. Autorul prezihtă 
în cartea sa, într-un mod interesant și 
atractiv, experiența personală și cea 
acumulată de o întreagă generație de 
scrimeri tineri și vîrstnici.

După cum se știe, noua echipii 
campioană de fotbal a R.D. Germane 
este A.S.K. Vorwărts Berlin. In acest 
an, clubul Vorwărts a intrat In po
sesia acestui titlu pentru a patra oară; 
reeditînd periormanțele realizate în 
anii 1958, 1960 și "" ~ 
1951 In categoria 
tari au evoluat de 
prima categorie a 
torii care au adus 
slanțială la aceste 
ziarele sportive din R.D.G. amintesc^ 
pe: Peter Kalinke, Hans-Georg Kiu- 
pel, Dieter Krampe, Werner Unger' 
și Gerhard Vogt, veteranii echjpgi.1 

1962. Promovați înj 
A, fotbaliștii mili- 
atunci an de an Înj 
țării. Dintre jucă- 
o contribuție sub-' 
frumoase succese,,

LA GREUTATE
IN CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE ATLETISM ALE S.U.A. : 

I 19,75 M
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aruncarea cio- 
s-a clasat pe 
m. Un rezultat

i

pionul european la 
canulul, Zsivotzki, 
primul loc cu 68,94 
valoros a realizat aruncătoarea de 
disc Judith Stugner: 55,62 m.

★

Dublul campion olimpic Peter 
Snell (Noua Zeelandă) își va face 
reintrarea duminică la Walnut I , 
(California). Recordmanul mondial 1 
s-a refăcut în urma bolii de sto
mac. El va lua startul în proba de
880 yarzi, alături de Tel Nelsesî^ 
(S.U.A.), Bob Hose (S.U.A.) și ceho- j 
slovacul

I
OcTIozil.

„Acum năzuiesc spre 2,30 metri ii I
Recordmanul mondial în proba de săritură în înălțime, atletul sovietic 

Valeri Brumei, care a fost desemnat drept „cel mai bun sportiv al lumii' 
în anii 1961, 1962 și 1963, a făcut recent o vizită în orașul austriac Linz. 
Cu prilejul unei întilniri avute cu sportivii și iubitorii de atletism din 
acest oraș. Brumei a răspuns la întrebările ce i-au fost puse în legătură 
cu diferite probleme ale atletismului si ale pregătirii sale personale. 
Spicuim, după ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU", citeva 
probleme din acest interviu.

Am 
aerul 
apoi.

ÎNTREBARE : Ce alte sporturi prac
ticați in timpul antrenamentelor ?

RĂSPUNS : Halterele. La „aruncai" 
realizez 188 kg. iar la „împins" 
135 kg înotul nu este recomandabil 
pentru at/eți. ca și lotbalul, care poate 
deveni periculos. Compatriotul meu 
Bolșov — un săritor de clasă mon
dială — s-a accidentat în cursul 
meci de fotbal șt a trebuit să 
o pauză în pregătire. Acum a 
din nou 2,16 m.

ÎNTREBARE : Ce părere aveți
pre noile piste, acoperite cu asfalt ?

RĂSPUNS: Asemenea piste, ca și 
cele pentru săriturile în înălțime și 
lungime sint, după mine, admisibile. 
In schimb, pistele americane, acope
rite cu cauciuc, trebuie să fie inter

zise. Ca și folosirea prăjinii din fibre 
din sticlă. La săritura în înălțime, de

RĂSFOIND
unui 
tacă 
sărit

des-

PRESA
STRĂINĂ

pildă, pe asemenea piste din gumă 
se pot obține performanțe superioare 
cu cinci centimetri rezultatelor 
nuite ale atleților.

ÎNTREBARE: Vă place să săriți 
mai mult în aer liber sau în

obiș-

sală ?

RĂSPUNS : fn aer liber 1 
această preferință pentru că 
de afară este mai bun — și, 
pentru că pot fi recunoscute recor
durile mondiale. Cu toate acestea, 
cel mai mult m-a impresionat victoria 
pe care am obținut-o asupra fostului 
recordman mondial, americanul John 
Thomas, cînd am sărit 2.18 in intr-o 
sală plină de ium de țigară.

ÎNTREBARE: Aveți un regim ali
mentar deosebit ?

RĂSPUNS : Da. Nu mănînc prea 
mult, pentru ca să nu cresc in greu
tate. Multe vitamine, multe fructe, 
multe zarzavaturi. Nu mănînc mult 
deodată, dar mănînc de multe ori pe 
zi și la ore regulate.

ÎNTREBARE: Vreți să vă îmbu
nătățiți recordul mondial ?

RĂSPUNS : Desigur. Altfel 
mai antrena cu asiduitate 
ocupa numai de practicarea
ticii. în prezent năzuiesc spre 2,30 
majri. înălțimi mai mari nu vor putea 
fi obținute atit de ușor.

nu m-aș 
ci m-aș 
gimnas-
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Peste 200 de înotători fruntași 
din U.R.S.S., Polonia, Ungaria, 
R.D. Germană, Olanda, Suedia, 
Austria, R.F. Germană și Ceho
slovacia participă la un concurs 
internațional de naiație care a in-

TURUL CICLIST

Praga. Primii învingătorice put la
sint sovieticul Kravcenko, care a 
ciștigat proba de 100 m bras in 
1:11.4 și olandeza Werdenburg. 
clasată pe primul 
liber cu

loc la 100 m
timpul de 1:04,5.

AL MARII MARMARA

I
I

Turul ciclist internațional al 
Mării Marmara a continuat cu des
fășurarea, etapei a 7-a : Bursa — 
Izmir (136 km), care a fost cîști- 
gată de Hasan Ruchtu (Iran) în 
4h28:37,0. în clasamentul general

continuă
turc Rifat Caliskan, urmat de ira
nianul Ismail Hosein. Pe echipe, 
primul loc este deținut de forma
ția Iranului.

să conducă alergătorul I
I

DIN SCRIMA

I
I

lntr-un meci international dis
putat la Londra, echipa de sabie a 
Angliei a învins cu scorul de 10—6 
echipa R.P. Germane.

La Goeppingen s-a disputat în-

tîlnirea internațională feminină 
de floretă dintre echipele R.F. 
Germane și Austriei. Au ciștigat 
floretistele vest-germane cu scorul 
de -12—4.

TURNEU INTERNAȚIONAL

Turneul international masculin 
de handbal de la Belgrad a fost 
ciștigat de echipa Partizan Belgrad 
care în finala competiției a Intre- 

Lb «MB an» MB MM MM IMB

DE HANDBAL LA BELGRAD

I
I
I 
Iformația Steaua Roșie Belgrad

12 (9—5). în luptajJ
est
cu scorul de 14—1 
pentru locul trei, echipa orașului 
Gottwaldov a dispus de Ruda f 
Hvezda Bratislava cu 25—18.
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