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Ca un fluviu uriaș, cu sute de afluenți, Șta
feta pornită în întîmpinarea Congresului adună 
din toate colțurile țării mesajele tineretului 
-sportiv, care vorbesc despre succesele obținute 
de acesta la locurile de muncă, în întrecerile 
sportive, în munca pentru dezvoltarea mișcării 
sportive din țara noastră.

Fotografia noastră a surprins momentul so-
4- I» 1 A ,

Fotbal
Atletism

Motociclism

Ciclism
Schi pe apă
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Caiac — canoe

Aeromodele
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sirii pe stadionul Constructorul din Capitală 
a Ștafetei care a adus mesajele sportivilor din 
cele 48 de asociații din raionul Nicolae Băl- 
cescu.

Peste 2 000 de spectatori au fost prezenți la 
primirea ștafetei și au subliniat cu aplauze en
tuziaste principalele realizări ale tineretului 
sportiv din acest raion al Capitalei.

Bueureștenii iubitori de sport 
vor avea duminică un program 
pe cît de bogat pe atît de a- 
tractiv. în cadrul întrecerilor 
sportive organizate în întîmpi- 
narea celui de al IV-lea Con
gres al partidului vor avea loc 
pe lacul și în parcul Herăstrău, 
pe circuitul din str. Maior Co
ravu și pe stadionul Republi
cii competiții în cadrul cărora 
vor evolua multi dintre sporti
vii de frunte ai țării. Progra
mul acestor manifestații sportive 
de amploare se va desfășura 
timp de 14 ore! Cu 
interes sînt așteptate și 
strațiile de navomodele 
date, autopropulsate și 
efectuate de constructorii Boma- 
nescu, Voiciilescu și Geminici, 
eele de schi pe apă, precum și

deosebit 
demon- 
teleghi- 
veliere

cele de aeromodele prezentate 
de Gh. Dan, Craioveanu și Ga- 
sian.

Concursul de motociclism 
— viteză pe circuit — se va 
bucura de participarea unor a- 
lergători oare au repuitat suc
cese de prestigiu în concursurile 
internaționale din acest sezon. 
Este vorba de Mihai Dănescu, 
Gh. Ion, Mihai Pop, Traian Ma- 
carie, Ion Cucu ș.a.

După-amiază, pe „Republicii", 
amatorii de fotbal, atletism și 
ciclism vor avea ocazia să vi
zioneze un program de zile mari. 
Începînd cu finala campionatu- 

universitar (Știința Craiova 
Știința Galați) și înche- 

(la lumina reflectoarelor) 
partida finală a „Cu- 
R. P. Române", timp de 
bine de 6 ore, spectatorii 
putea să urmărească un 

și a-

Au fost 4145 de echipe, au rămas... două:

Știința Cluj și Dinamo Pitești,
finalistele „Capei R.P Române“ la fotbal
Faptul — rarisim ■— trebuie 

relevat: mâine, în nocturnă, 
pe stadionul Republicii, zeci 
de mii de bucureșteni vor a- 
sistia Ia o finală fără... echipe 
bucureștene și totuși deosebit 
de interesantă prin nota de 
inedit. Două echipe provincia
le — Știința Cluj și Dinamo 
Pitești — abia scăpate de emo
țiile retrogradării, au găsit 
resursele necesare pentru a... 
sări cu succes peste hopurile 
ivite în drumul lor spre finală. 
Să ne referim doar la ultimele 
asalturi: piteștenii au eliminat 
pe Steagul roșu Brașov (scor 
2—1), pe Rapid București (la 
vîrstă — scor 1—1) și pe Dina
mo București (1—0). Studenții 
clujeni au trecut de Farul 
Constanța (2—1), A. S. A. Tg. 
Mureș (3—1) și Progresul Bucu
rești (la vîrstă — scor 2—2).

Cert este că aimîndouă echi
pele — rămase in sită din tota
lul de 4145 de formații parti-

cipante la această 
întrecere — au a- 
cordat pregătirilor 
întreaga atenție ce 
se cuvine impor
tantei dispute. Fot
baliștii de la Dina
mo Pitești au făcut 
patru antrenamen
te (marți, miercuri, 
joi și vineri), ulti
mul — aseară pe 
stadionul Republi
cii — pentru o mai 
bună acomodare 
cu lumina... artifi
cială a reflectoare
lor. Cei 18 compo
nent! ai lotului di- 
namovist au efec
tuat un program de 
pregătire tehnico- 
tactică, cu grijă 
pentru gradarea e-

(Continuare in 
pag. a 5-a)

SCURT INTERVIU CU FINALIȘTII
CUPEI

— Ce părere aveți despre finală ?
— Ne preo... CUPA !

Desen de Al. Clenciu

Constructorul Brăila
a învins echipa secundă
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• HALTERE:
NIA-POLON8A

a acestei
25 iulie,

ROMA- 
(tâneret)

9 CONGRESUL FEDE
RAȚIEI INTERNATIO

NALE DE POPICE

tru arbitri internaționali, 
campionatele mondiale din 
1986 etc.

• CANOTORI ROMA
NI LA „REGATA LU

CERNA"

„Fă-ti vara sanie și iarna car!1'

program variat, interesant 
tractiv.

Așadar, duminică vom 
turul Capitalei", vom fi 

zenți în parcul Herăstrău, 
circuitul din apropierea stadio
nului „23 August" și ne vom 
încheia ziua în ambianța fer
mecătoare a stadionului Repu
blicii, pentru a-i aplauda pe noii 
deținători ai Cupei 1

BRăILA, 9 (prin telefon). Jucând vineri la Brăila, reprezen
tativa secundă de volei a Franței 
a fost învinsă de echipa masculină divizionară Constructorul 
din localitate cu scorul de 3—0 (13, 8, 9). O victorie de prestigiu 
pentru brăileni, din echipa că
rora cel mai bun a fost Dodu. Din formația oaspeților s-a evi
dențiat Mestre, aplaudat copios 
ca și la București. (N. COSTIN — 
coresp.).

Ora 8 : concurs de caiac- 
canoe (K 1 și K 2 — 500 m, 
K 1, K 2 și K 4 — 800 m, 
CI și C 2 — 800 m ; cano
taj academic — schif 4-Ț-l 
și 8-}-1) cu participarea clu
burilor sportive Dinamo, 
Steaua, Olimpia, C.S.Ș. și 
Voința

Ora 10 : demonstrație de 
navomodele teleghidate, au
topropulsate și veliere.

Ora 11 : demonstrație de 
schi pe apa.

Ora 12 : concurs de iah- 
ting cu participarea sporti
vilor de la cluburile Progre
sul și Știința.
In parcul Herâstrâc

Ora 10 : demonstrație de 
aeromodele — acrobație.

Ora 9,30 : concurs de tenis 
de cîmp (semifinale și fi
nale).

Circuitul din str. Maior 
Coravu

Ora 10 : concurs de viteză 
la clasele 70 cmc, 125 cmc, 
175 cmc, 250 cmc, 350 cmc, 
500 cmc și ataș.

în ultima decadă 
luni, mai exact la 
va avea loc, la București, în.- 
tîlnirea internațională ami
cală de haltere dintre repre
zentativele de tineret ale Ro
mâniei și Poloniei.
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Ora 16 : finala campio
natului universitar (Știința 
Craiova — Știința Galați).

Ora 18 : finala campiona
tului republican de juniori 
(Progresul București — Ști
ința Cluj). In pauză între
ceri atletice : ștafeta 4x100 
metri.

Ora 19,40 : proba de 800 
m cu participarea atleților 
din lotul R.P.R.

Ora 20,15 : finala „Cupei 
R.P. 'Române" la fotbal (Di
namo Pitești — Știința Cluj). 
Tn pauză întreceri de ciclism 
(urmărire pe echipe : Steaua 
— Dinamo).

I 
I

între 11—14 iulie va avea 
loc la Stockholm congresul 
Federației internaționale de 
popice, la care vor participa 
37 de țări. Pe ordinea de zi 
a congresului figurează ale
gerea organelor de conduce
re ale forului internațional, 
organizarea cursurilor pen-

Azi și mâine se desfășoară 
la Lucerna o mare regată in
ternațională de canotaj aca
demic, la care participă 
sportivi din S.U.A., Canada, 
R.F.G., Italia, Franța, An
glia, U.R.S.S., Elveția, Ce
hoslovacia, România ș.a. 
Țara noastră va fi reprezen
tată de un echipaj de schif 
4 fără cârmaci (compus din 
E. Tușa, R. Batschi, P. Cea- 
pura și St. Tarasov), care a 
făcut deplasarea sub condu
cerea antrenorului Dumitru 
Popa.

DE CE SA PIERDEM UN TIMP PREȚIOS ?
J

care antrenor de handbal să-și propună să folosească această întrerupere (care este în mod cu 
totul eronat numită vacanță) în 
vederea realizării unor obiectiva din planul general de pregătire. 
Ce se poate face ? Firește că 
este greu de dat „rețete“, totul fiind în funcție de valoarea for
mației respective, de nivelul tehnic și tactic al sportivilor ce □ 
compun, de perspectivele viitoa
relor întreceri etc. Sînt însă lu
cruri cu caracter general, cara trebuie să rețină atenția antreno
rilor. Spunînd aceasta, ne gîn- 
dim că pe plan tehnic se poate lucra pe linia perfecționării pro
cedeelor tehnice cunoscute, pre
cum și în vederea însușirii altora noi, în mod deosebit pentru a- runcarea la poartă. De asemenea,- 
se pot rezolva o serie de probleme 
de ordin tactic prin elaborarea 
și studierea unor scheme de joc 
adaptate la posibilitățile forma
ției respective, prin perfecționa
rea sistemului de apărare, prin 
punerea la punct a unor combi
nații de atac.

Procedînd în acest fel, antreno
rii își vor ușura mult munca din 
perioada premergătoare începerii 
activității competiționale oficiale. 
Atunci nu va mei fi nevoie să se 
irosească timp pentru însușirea 
și perfecționarea unor lucruri de 
ordin tehnic sau tactic care, în 
condițiile desfășurării unui cam
pionat, nici 
temeinic șl 

Cu riscul 
insista deci 
sității de a
mult mei mare de muncă, de a 
nu se întrerupe în nici un mo
ment pregătirea. Experiența ce
lor mai bune formații djn țara 
noastră și a loturilor reprezenta
tive stă mărturie sigură în ceea 
ce privește adevărul asupra celor 
spuse mai sus. Și apoi de ce să 
pierdem un timp prețios ? Dacă 
îți faci primăvara car și toamna 
sanie înseamnă să întîrzii, iar în 
sport asemenea întîrzieri se plă
tesc de multe ori foarte scump l

care 
unei 
cam- 

ori

Handbalul românesc a obținut 
în ultimii ani o serie de rezultate 
internaționale de mare prestigiu, 
fapt care a determinat pe mulți 
specialiști de peste hotare să-] 
situeze în fruntea ierarhiei mondiale. Toate aceste performanțe, 
ca și aprecierile măgulitoare la adresa handbalului românesc ne 
bucură, dar ne și obligă să analizăm cu simț de răspundere stadiul actual de dezvoltare al aces
tei discipline în tara noastră. în 
acest sens, o primă concluzie se 
impune: handbalul a căpătat la 
noi o mare dezvoltare, competi
țiile de mase sau diversele etape ale întrecerilor organizate pe plan 
central sau local bucurîndu-se de o largă participare. Acest lucru nu ne poate face însă să uităm 
că nivelul valoric general al în
trecerilor de handbal nu este încă 
corespunzător cerințelor la 
trebuie să evolueze echipele 
țări care a cucerit de 5 ari 
pionatul mondial și de 3
„Cupa campionilor europeni" !

Oricît de curios ar părea acest 
lucru, totuși aceasta este realita
tea. Pentru că performanțele de 
care vorbeam mai înainte au 
fost obținute prin eforturile deo
sebite ale unul număr redus de 
sportivi și tehnicieni. Ceea oe ne 
determină să spunem că, din 
punct de vedere al dezvoltării ge
nerale a handbalului nostru, ele 
au un „preț de cost” prea ridicat 
șl că avem datoria să luptăm din 
toate puterile noastre pentru... 
reducerea lui.

în această direcție apreciem că 
etapa actuală este cît se poate 
de binevenită în vederea acumu
lării unor elemente de pregătire, 
pentru realizarea cărora în timpul 
desfășurării competițiilor nu prea 
este timp. Ni se va spune că ele
vii și studenții sînt în vacanță 
sau că ceilalți sportivi au plecat 
în concedii. Noi vom răspunde 
prin a întreba la rîndul nostru: 
și îi lăsăm să întrerupă complet 
activitatea ? Nu ar fi oare a- 
ceasta o mare greșeală? Ba da, 
căci tot noi, antrenorii, vom avea 
mai mult de lucru la reluarea 
antrenamentelor !

Ijată de ce este

nu se vor putea Însuși 
corect.
de a mă repeta, voi 
din nou asupra nece- 
se depune un volum

necesar ca fie-
NICOLAE NEDEF

antrenor federal

Finalele campionatelor universitare
Astă-seară se vor cunoaște

noii campioni de box
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în mijlocul sportivilor

co

lecțiile pe ra-

Din viața

îm- 
nu- 
cla- 
in- 
de 

ra-

'Activitatea sportivă mereu mai bo- 
țgată, mai cuprinzătoare este gene
rată în bună parte de munca pe care 
<o desfășoară entuziastul activ obștesc 
■de care dispune mișcarea noastră spor
tivă. Printre principiile care stau la 
.baza activității lui se află munca 
lectivă și legătura permanentă cu 
viața, cu asociațiile și 
:mură de sport.

Să discutăm astăzi 
«două laturi importante 
să luăm ca exemplu 
raional Flacăra din București. înde
plinirea unor prin
cipale obiective din 
planul de muncă 
al acestui organ 
sportiv depinde în 
mod botărîtor de 
felul în care activiștii comisiilor pe 
ramură de sport țin legătura cu aso
ciațiile sportive și ■— îndeosebi — 
cu secțiile pe ramură de sport. Mă
rirea numărului de participanți la 
Spartachiadă, la campionatele pe aso
ciație și la concursul pentru trecerea 
normelor Insignei de polisportiv, 
bunâtățirea recordurilor, creșterea 
mărului de sportivi legitimați și 
sificați — toate acestea — sînt 
fluențate pozitiv sau negativ și 
modul în 
ionale pe ramură de sport. Comisia 
de turism
Vasile Băncilă și Gh. Ciomu — con
stituie un bun exemplu. La ședințele 
săptămînale participă toți responsa
bilii comisiilor de turism ca urmare 
a bunei mobilizări pe care o fac ac
tiviștii acestei comisii care s-au depla
sat cu regularitate în asociații, au luat 
legătura cu consiliile, au sprijinit și 
controlat munca în această direcție. 
Rezultatul : peste 5 000 de participanți 
la acțiunile turistice și o 
3.5 la sută a numărului 
pe care și l-au propus, 
turism a discutat pe larg, 
delegaților consiliilor 
sportive, modul cum trebuie popu
larizate excursiile, cum trebuie orga
nizate acțiunile pentru a deveni mai 
atractive, ce anume întreceri sportive 
pot fi inițiate în timpul excursiilor. 
Și, aici, nu e»te vorba de o simplă

despre aceste 
ale muncii și 

clubul sportiv

care muncesc comisiile

în care activează tov.

depășire cu 
de excursii 
Comisia de 
în prezența 
asociațiilor

Spartachiada de vară a tineretului
RM. V1LCEA. — In raionul nostru, 

întrecerile din cadrul etaipei a doua 
a Spartachiadei de vară a tineretului 
se află în plină desfășurare. De ud 
deosebit succes s-au bucurat con
cursurile disputate în centrul de co
mună Băbeni. La startul competiției 
s-au prezentat tineri ditn asociațiile 
sportive Petrolul, Forestierul și Co
operatorul. La proba de tir, pe primul 
loc s-a clasat sportivul Ion Aurel, 
de la Forestierul Băbeni. Dumitru 
Brănescu a trecut primul linia de so
sire în proba de 1000 m iar la 300 
m victoria a revenit lui Vasile Duțu. 
întrecerile de fotbal, disputate în 
mijlocul unui mare interes, au de
semnat cea mai bună echipă : Fores
tierul Băbeni, iar la volei locul I 
a revenit formației Petrolul Băbeni.

C. Marinoiu-coresp.

PAȘCANI. — Asociația sportivă 
Recolta din Buftea (raionul Pașcani) 
a organizat, recent, întrecerile etapei 
a doua a Spartachiadei de vară a 
tineretului. Alături de sportivii din 
acest sat au luat startul și tineri 
din satele Oțcleni și Strunga. S-au 
disputat concursuri de ciclism, volei, 
triată, fotbal și atletism, în cadrul 
cărora s-au întrecut peste o sută de

s^.s-

Primitor, Snagomd oferă miilor de bucureșteni alungați de canicula Capitalei răcoarea pădurii și a lacului său. 
In imaginea noastră : un colț din acest uriaș bazin de înot.

expunere teoretică. Comisia analizează 
săptămînal modul cum s-au desfă
șurat acțiunile, extinde metodele bune 
și supune criticii colective lipsurile 
semnalate. Membrii comisiei parti
cipă la acțiuni, aduc contribuția ex
perienței lor, controlează și sprijină 
permanent munca. Acestea sînt „se
cretele” succeselor realizate. Tot ast
fel s-ar putea vorbi și despre munca 
comisiilor de volei, popice și tenis de 
masă.

Sînt însă în 
nai și comisii

organizației 
noastre

acest club sportiv raio- 
a căror activitate lasă 

de dorit. Iată, de 
pildă, comisia de 
handbal, în cadrul 
căreia activează 
tov. Gh. Dumitre
scu, Marcel Ball, 

Gh. Dimcea. Membrii ei n-au fost în 
ultima vreme în nici o secție. De unde 
să cunoască această comisie realită
țile de pe teren, cum să conducă și 
să coordoneze ea activitatea practică, 
să ia măsuri pentru remedierea lipsu
rilor ? Este evident că nu poate și, 
de altfel, nici nu o face. Același lucru 
se petrece și cu comisiile de gim
nastică (Elena Chințoiu, Elena Ola) 
și fotbal. In aceasta din urmă 
activează doar doi membri (Șt. Grigore 
și Gh. Vasiliev) dar și aceștia cu... 
schimbul. Este clar că aceste ramuri 
sportive nu vor putea progresa în- 
tr-un ritm corespunzător. Aici se face 
simțită intervenția energică a acti
viștilor clubului sportiv raional Fla
căra. Ei nu vor putea îmbunătăți 
situația substituindu-se comisiilor, ci 
antrenîndu-le în muncă, mobilizîn- 
du-i pe membrii lor și ajutîndu-i să 
introducă în activitate principiile 
muncii colective și ale permanentei 
legături cu asociațiile și secțiile pe 
ramură de sport.

Exemplele — atît cele pozitive cît 
și cele negative — pot fi identificate 
și în munca altor cluburi și consilii 
raionale UCFS. Iată de ce, după pă
rerea noastră, se simte nevoia unei 
analize temeinice a muncii ce se des
fășoară în aceste importante sectoare 
ale activității sportive.

HRISTACHE NAUM

țărani cooperatori. La proba de ci
clism s-au evidențiat tinerii Valeria 
Bortic și Dumitru Dancă (Recolta O- 
țeîeni), Viorel Obadă (A. S. Tineretul, 
comuna Strunga). La fotbal, locul 1 
a lost ocupat de for mafia Tineretul 
Strunga, care a dispus cu 4—1 <de 
Recolta Oțeleni. La volei au clșligat 
gazdele: 3—2 cu echipa Tineretul 
Strunga. In aceeași zi s-au disputat 
Întreceri asemănătoare și în centrul 
de comună Tg. Frumos, la care au 
luat parte sportivi din satele Băi- 
ceni, Brăiești, Bălțați, Lungani și, bi
neînțeles, din Tg. Frumos.

C. Laluei-coresp.

întrecerile etapei a H-a — pe gru
pe de asociații sportive — 
drul Spartachiadei de vară 
retului se desfășoară sub 
«unii deosebit interes în 
țară. Pînă la 14 iulie —- cînd se în
cheie la orașe această etapă — au 
«nai rămas doar cîteva zile. Este deci 
necesar ca organizatorii întrecerilor 
să asigure competițiilor condiții op
time de desfășurare, să mobilizeze 
antrenorii, profesorii de educație 
fizică și tehnicienii în organizarea 
si desfășurarea întrecerilor.

din ca- 
a tine- 
semnul 

întreaga
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Cascada, sau „Săritoarea" de la 
Răcliifele, cum li spun localnicii, 
este una dintre cele mai impre
sionante din țara noastră. Ea este 
situată la sud-est de vîrful Vlă- 
deasa și la est de culmea Nimoia- 
sa, ascunsă Intr-un cotlon de vale.

Itinerarul cel mai comod, care 
se poate parcurge cu mijloace 
auto-moto, este cel care urmează 
șoseaua națională (DN I) Cluj— 
Oradea pînă la Huedin (50 km) și 
continuă prin comunele Călaia, 
Mărgini, Scrind—Frăsinet plnă in 
comuna Rochițele (31 km). De aici, 
părăsind drumul forestier care tre
ce in bazinul Someșului Cald, se 
urmează pe jos drumul care por
nește chiar din centrul comunei 
spre apus, de-a lungul Văii Stan
dului, care prezintă o serie de as
pecte dintre-cele mai pitorești. Ca
lea se îngustează treptat, se trans
formă într-o potecă, apoi dispare 
și aceasta, crestele de pe cele 
două maluri se apropie tot mai 
mult și valea devine din ce în ce 
mai sălbatică. După o cotitură, 
cascada apare brusc, în toată mă
reția ei. Prăvălindu-se de la o 
înălțime de peste 20 metri, apa se 
izbește puternic de un prag, după 
care se desprinde in două șuvoaie 
late care se prăbușesc spumegînd 
la picioarele vizitatorilor...

UȘII Dili JAHĂ
I
I
I

I
I

• Etapa pe asociație a campio
natului republican de orientare tu
ristică — care s-a încheiat recent 
— are un bilanț pozitiv în regiu
nea Banat. La competiție au luat 
parte 168 de echipe din 50 de a-

g sociații sportive, majoritatea loi 
| fiind din orașele Timișoara, Arad, 

Reșița, Caransebeș și Oțelul Roșu. 
In rezolvarea diiicultăților apărute 
pe traseu rezultate bune au obținut 
asociațiile Sănătatea Timișoara 
(conducătorul echipei Mariana 
Ciulea), Brădișor Caransebeș (Ma
ria Ursulescu) și Sănătatea Arad 
(Francisc Wild).I

I P. ARCAN -coresp. reg.

I
I
I
I
I
I

• Zilele trecute s-a desfășurat 
la Cîmpulung Moldovenesc etapa 
regională a „Cupei UCECOM“ 

la orientare turistică. La întreceri 
au participat echipe masculine din 
raioanele Dorohoi, Botoșani, Făl
ticeni, Cîmpulung, Vatra Doinei, 
Rădăuți și orașul Suceava. Con
cursul, deosebit de reușit, a fosl 
cîștigat de echipa asociației Vo
ința Cîmpulung Moldovenesc, ur
mată de Voința Suceava și Voin
ța Botoșani

C. ALEXA-coresp. reg.

I
I
I
l

Am mai primit în ultimul timp 
relatări despre activitatea turis
tică de la 
voluntari : 
D. Stanciu 
și I. Tudor 
(Curtea de 
(Arad), O. Avacum 
alții.

corespondenții noștri 
A. Radu (Medgidia), 
(Panciu), I. Pietraru, 
(Sibiu), Em. Sterescu 
Argeș),

I
l

O altă cale de acces, recoman
dabilă numai turiștilor antrenați, 
este cea care are ca punct de ple
care cabana de pe Muntele Vlă- 
deasa. Se merge pe poteca marcată 
cu bandă albastră, care pornește 
din jos de cabană, pînă la „Pietrele 
Albe“, un imens perete vertical 
de calcar, de o strălucitoare albea
ță, cu creste ondulate, decorat 
parcă de verdele brazilor îrdipți 
chiar pe muchia prăpastiei. Aici 
se părăsește marcajul care duce 
spre nodul de itinerare turistice de 
la Padiș și Stîna de Vale și se 
coboară ia picioarele Pietrelor 
Albe unde începe să se formeze 
Valea Seacă. Se urmează firul a- 
cestei văi în care apare, după un 
timp, un pîrîiaș neînsemnat, care 
dispare cîteodată sub pămînt, 
pentru a reapare după aproxima
tiv 100 metri, fenomen tipic pen
tru regiunile carstice. Treptat, pî- 
rîu) crește, datorită numeroaselor 
izvoare care-1 alimentează. O par
te din traseu se poate parcurge pe

i CORESPONDENȚII
NE TRANSMITT. Hotăran 

(Corabia) si

J
a avut loc în comuna Retis, 
nul Agnita, 
cultural-sportivă la care an particiipat 
120 de tineri din asociațiile sportive 
Recolta Retis, Barcut, Zelisteat, 
G.A.S. Bradeni.
colta Bradeni au ocupat 
la fotbal și tir, iar cei 
colta Retis — la handbal.

• OVIDIU NEGREA: De curînd, 
raio- 

o interesantă duminică

Barctrt,
Sportivii de la 

primul 
de la

Re- 
loc
Re-

La Clmpu-• VIOREL POPESCU:
lung Muscel a început să se prac
tice un nou sport: luptele. In pre
zent, 30 de tineri sînt pregătiți de 
instructorul sportiv Lucian Popescu. 
Zilele trecute 
concurs. Cei 
au aplaudat 
Bădălan (49 
cu (52 kg), 
Iancu Rădoi 
cu (63 kg) 
kg).

a avut loc primul 
peste 300 de spectatori 
pe cîștigători: Nicolae 
kg), Valentin Arsenes- 
Tudor Rădoi (55 kg), 

(59 kg), Marian Zărnes- 
și Marian Răducu (68

alte
are

• ION HASAȘIU : Ga și în 
orașe, Ia Tîrnăveni, fotbalul 
foarte mulți prieteni în rîndul celor 
mari și al celor mici. Pentru aceștia 
din urmă, a luat ființă de curînd 
un centru de inițiere. Intr-o perioadă 
scurtă, peste 600 de copii au dat 
„examen" în fața unui colectiv de 
instructori voluntari condus de an-

• — - --------— — — —--- ------------ (

Cascada de la Răchitele I 
l

se 
ce 
cu

vechiul scoc pe care alunecau 
cîndva buștenii. Apoi se termină 
și aceasta și drumețul este nevoit 
să părăsească firul văii ureînd pe 
malul, sting al pîrîului. După tra
versarea unei păduri și a unei po- 
iene de toată frumusețea se co
boară din nou în vale și astfel 
după trei ore de mers se ajunge 
la cascada care se prăbușește in 
adîncuri. Cu puțină îndemlnare de 
alpinist se poate coborî pe perete
le abrupt la picioarele căderii de 
apă pentru a se admira feno
menul natural In toată splendoa
rea Iui. Pentru întoarcere se poate 
urma în sens invers drumul prin 
comuna Rochițele care are legătu
ră cu autobuz direct cu Huedin.

Oricare ar ii itinerarul pe care
■ merge, drumețul se va întoar- 
• din acest pitoresc colț a) țării 
i amintiri de neuitat.

Text și foto : MAXIM POP | 
din Comisia de turism-alpinism 

a regiunii Cluj

î
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trenoruî I. lovicin. După o primă 
selecție, în controalele centrului au 
rămas 120 de copii care vor ti ins- 
truiți în timpul vacanței de vară.

• STAICU BALOI : Recent a avut 
loc pe arena Utilajul din Petroșeni 
o întîlnire de popice cu participa
rea a șase echipe. Cele moi bune 
rezultate le-au obținut echipele 
I.L.L. Petroșeni (815 pjl.). Forestie
rul Petroșeni (782 p.d.) și Utilajul 
Petroșeni (722 p.d.). Cu acest prilej 
s-au evidențiat tinerii Emil Guluță, 
Costin Dumitru și Ioan Cheneșiu.

a-

• GHEORGHE GHEORGHIU : In ul
timul timp, în raionul Urzicemi s-au 
amenajat 2 terenuri de fotbail, 2 de 
baschet, 14 sectoare de atletism. In 
această acțiune s-au 
sociațiUe 
Maia, 
Satu 

evidanțiat 
sportive din comunele 

Manasiia, Grădiștea, Ciocârlia, 
Mare și Balaciu.

Z. RIȘNOVEANU: In comu- 
Micăsasa și Moșna, raionul Me
nu avut loc reușite duminici 

Dimineafa s-au

nele 
iiiaș, 
cultural-sportive, 
desiășurat întreceri la atletism (100 
m, înălțime, lungime, greutate), con
cursuri de biciclete, tir și meciuri 
de volei. După amiază au fost pre
zentate frumoase programe artistice,



in completarea cronicilor 
și inaintea finalelor...

Cîteva completă- un meci... în familie: C. Ciucă — 
ri - și comentarii la G. Gruiescu, ambii de la Steaua, 
cronicile celor do- Cei doi pugiliști s-au menajat vizibil, 
uă reuniuni. în ciuda celor două avertismente

FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE LA JOCURI

București I a intrat în posesia a trei titluri
® Azi —ultima zi de intreceri la volei, baschet și handbal

In prima semifinală, la categoria 
pană, craioveanul Mihai Goanță s-a 
impus în fața lui S. Crăciun (C-S.M. 
Sibiu), în special în ultima repriză, 
datorită unei mai bune pregătiri fizice 
și forței de lovire. La „ușoară", Gh. 
Manea (CI. Muscel), într-o formă 
bună, l-a întrecut pe I. Vișinescu 
(Steaua), care de data aceasta a bo
xat dezordonat, a 
atacat periculos cu 
capuL motiv pen
tru care a primit 
și două avertis
mente. Firește, a- 
cestea au „cîntă- 
rit' greu în hotă- 
rîrea soartei me
ciului. îngrijorător 
de slab s-a prezen
tat campionul se- 
mimijlociilor, C. 
Niculescu (Steaua) 
în partida cu A. 
Majai ~
Cluj). El a 
dezorientat, 
știut să se impună 
în fața unui adver
sar care îi era in
ferior ca valoare.

(C. S. M. 
boxat 

n-a

dictate prompt de arbitrul de ring. 
Pete Epureanu. Decizia de descalifi
care a lui Putu Nicolae în partida 
cu P. Covaliov a stîrnit, pe bună 
dreptate, comentarii. Arbitrul din 
ring, Enescu, a apreciat că lovitura 
a fost neTegulamenitară. Medicul
reuniunii (dr. Radovici), care l-a
consultat pe Covaliov a constatat 

că lovitura acuza
tă de boxerul bră- 
ilean nu a fost în 
măsură să produ
că scoaterea aces
tuia din luptă. Tot 
la „cocoș", N.Giju 
(Steaua), deși nu 
s-a prezentat con
form așteptărilor, 
în special 
mele două 
a oblinut 
ca urmare
lui derutant și e- 
ficace, practicat în 
ultimul rund. Tac
tica bună aplicată 
de adversarul său 
(D. Răgălie- Farul) 
în primele reprize 
— cînd acesta a

P. COVA-

M.

PROGRAMUL FINALELOR DE AZI
muscă : C. CIUCĂ — ST. COS- 

TESCU ;
cocoș: N. GÎJU —

LIOV ;
pană : A. SIMION

GOANTĂ;
semiușoară : V. ANTONIU — V.

GHEORGHE;
ușoară : I. DINU — GH. MANEA ; 
semimijlocie : I. PIȚU — C. NICU

LESCU ;
mijlocie mică : E. CONSTANTI- 

NESCU — V. DOBRE ;
mijlocie : I. OLTEANU

CHIVĂR ;
semigrea : I. MONEA — ST. PAN-

DURU;
grea : V. MARIUȚAN—I. IVAN.

GH.

La nereușita par- ----
tidei a contribuit
și arbitrul Enescu (Ploiești), care a 
scăpat meciul din mină.

Deșeri^a boxat la valoarea sa, to
tuși, I. Pitu (Gaz metan Mediaș) l-a 
învins pe C. Ghiță (Voința), care a 
acționat confuz, mai ales în ultimul 
rund. Pițu rămîne — cu toate acestea 
— un serios pretendent la titlul de 
campion al categoriei semimijlocie. 
O surpriză plăcută a constituit-o pen
tru noi evoluția tînărului Gh. Chivăr 
din Cîmpia Turzii (antrenor Fr. Am- 
bruș), care se arată un element bine 
dotat, destul de talentat și deci, de 
perspectivă. In meciul cu combativul 
I. Manoie (Dinamo Craiova), Chivăr a 
găsit calea cea mai potrivită spre 
victorie. Ei a contrat precis și efica
ce, s-a deplasat la timp, cucerind 
o frumoasă victorie. Să vedem dacă 
astă-seară, în partida cu dinamovistul 
I. Olteana, Chivăr va confirma aș
teptările. In ultimul meci al cate
goriei mijlocie, I. Olteanu l-a în
trecut comod la puncte pe colegul 
său de sală — C. Cojocaru.

Joi seara, reuniunea a început cu

în pri- 
re prize, 
decizia, 
a boxu-

— boxat în defensi
vă, atacînd prin 

surprindere — nu i-a... convenit 
lui Gîju. Cînd Răgălie a ieșit la atac, 
Gîju s-a simțit în „mediul" său, pri- 
mindu-1 de fiecare dată cu lovituri 
bine plasate.

Meci aplaudat între „semiușorii" 
A. Murg (Steaua) și V. Antoniu (Di
namo). Conform așteptărilor, dina
movistul a acționat sobru, precis, a 
lovit eficace, trimițîndu-și adversarul 
de două ori la podea în repriza se
cundă. In vădită inferioritate, în ul
tima parte a meciului, Murg a fost 
abandonat de antrenorul său, Ion 
Chir iac, fapt care, desigur, trebuie 
apreciat. Merită evidențiați, pentru 
partida realizată, cei doi tineri înce
pători (St. Florea-Rapid și V. Gheor- 
ghe-Constructorul Brăila). O desfășu
rare dramatică a avut partida dintre 
„semigreii" I. Monea (Dinamo) și V. 
Trandafir (Steaua). După ce în prima 
repriză Monea a trecut prin clipe 
grele fiind și numărat, în a doua, 
un „un-doi" fulgerător recepționat în 
bărbie de Trandafir a pus capăt me
ciului.

M. TRANCĂ 
R. CĂLĂRĂȘANU

ȘTIȚI MATEMATICĂ?
Cît face 1 276,50 lei minus 331,90 

lei? Cît ați spus? 944,60 lei? Nu vă 
supărați: mai socotiți odată! Cum, sus
țineți că acesta este rezultatul scă
derii — 944,60 lei? Nu stați bine cu 
matematica I Dacă aveți cumva de dat 
vrSun examen, trebuie neapărat să 
vă luați un meditator. Și vă recoman
dăm nu unul, ci doi, dispuși oricând 
să împărtășească tuturor tainele ma
tematicii la domiciliul lor, al do. sau 
prin corespondență.

Dar, să vă facem cunoștință cu cei 
doi „profesori". Se numesc Emanoil 
Cîmpeanu și Cezar Năsui. Primul este 
responsabilul financiar al asociației 
sportive Chimica din Tîmăveni, iar 
cel de al doilea este președintele ei. 
Unde au învățat dinții matematica, nu 
știm. In once caz, în materie de so
coteli nu credem să-i întreacă cineva I

Nu ne credeți pe cuvînt? Atunci, 
să lăsăm să vorbească faptele lor. Era 
în iarnă, prin februarie... Vă rugăm, să 
nu ne întrerupeți spunîndu-ne. că nu 
vă interesează acum in iulie, cînd 
vă pregătiți să plecați in concediu la 
mare, o poveste care s-a petrecut in 
februarie. Vă interesează. Fiindcă po
vestea a început in februarie, dar nu 
s-a terminat nici pină acum și nici nu 
știm dacă se va termina vreodată. Și 
asta, fiindcă oamenii nu știu „mate
matică" și resping, complet neînte
meiat, calculele „precise" făcute de 
cei doi tovarăși din Tîmăveni.

Cum ziceam, era prin februarie. 
Mai exact, în ziua de 28. La Tîmăveni 
s-a disputat meciul Chimica Tîmăveni 
■—Clujeana, în cadrul „Cupei R.P.R.". 
Rezultatul tehnic nu mai interesează 
la ora actuală; ori a bătut Clujeana ori 
s-au dovedit mai tari fotbaliștii din 
Tîmăveni, situația e clară: finala o 
țoacă, mîine, Știința Cluj și Di

namo Pitești. Interesează, în schimb, 
altceva în legătură cu acest meci: 
o problemă de ordin financiar. 
Conform regulamentului „Cupei R.P.R.", 
cheltuielile efectuate, veniturile reali
zate sau eventualele pierderi se împart 
în mod egal între echipele respective. 
La meciul cu pricina n-au fost încasări 
prea mari- 2.553 lei. Iar cheltuielile 
au ajuns la 3 286,80 lei. Deci un defi
cit de 733,80 lei. Mă rog, se mai în- 
tîmplă. Mai ales iarna, cînd e vremea 
proastă și omul preferă să stea, cum 
se spune, la gura sobei sau a... calo
riferului.

Pină acum nimic deosebit, dar să 
facem o recapitulare a cheltuielilor 
efectuate de cele două echipe :

CLUJEANA: transport 671,50 lei, 
masa pentru echipă 640 lei. In total: 
1311,50 lei;

CHIMICA T1RNAVENI: cotă teren 
255,30 lei, cheltuieli de arbitraj 990 lei, 
plata personalului auxiliar 170 lei, masa 
pentru echipă 560 lei. In total.: 1 975,30

La capitolul cheltuieli, Clujeana tre
buie să „vină", deci, cu 331,90 lei. 
Dar, să vedem cum a devenit cazul cu 
veniturile: Chimica a încasat cei 2 553 
de lei, iar Clujeana zero lei, zero bani. 
Făcînd diferența între suma datorată 
de Clujeana (331,90 lei) și cota de 
50% din încasări (1276,50 lei) s-ar 
părea că echipa din Cluj mai are de 
primit 944,60 lei. Așa au spus și 
clujenii. Dar nu se pricep la mate
matică. La treaba asta sînt tari numai 
tovarășii Emanoil Cîmpeanu și Ce
zar Năsui. Prin adresa nr. 98 din 29 
aprilie, ei au făcut cunoscut asociației 
Clujeana următoarea socoteală:

Cheltuieli: 3 286,80 lei, minus 2 553 
venituri — 733,80 lei deficit, care se 
împarte la cele două echipe (cite

Și ieri, pe bazele sportive care găz
duiesc finalele campionatelor universi
tare la jocuri a dominat aceeași at
mosferă sărbătorească, plină de entu
ziasm, caracteristică competițiilor tine
rești. Lume multă pretutindeni, mai 
cu seamă că atît la volei și baschet, 
cît și la handbal se disputau meciuri 
decisive pentru primul loc, ca și pen
tru locurile 2 ți 3, întreceri care au 
atras nu numai studenți, colegi ai celor 
de pe terenuri, ci și mulți pasionați ai 
sportului. Rezultatele indică. înaintea 
ultimei zile de concurs, o superioritate 
a sportului studențesc bucureștean, care 
a și cucerit trei titluri — la handbal 
masculin, volei masculin și baschet fe
minin — și are șanse și la volei femi
nin, baschet masculin și handbal femi
nin. întrecerile acestea au loc azi, în 
ultima etapă, după care va urma festi
vitatea de premiere. Finala la fotbal se 
dispută, după cum se știe, mîine pe 
Stadionul Republicii, între Galați și 
Craiova.

tru locurile 2—3 se decide azi. Clasa
mentul : 1. București I 12 p ; 2. Petro- 
șeni 6 p ; 3. Timișoara 5 p ; 4. Galați 
4 p ; 5. Cluj 4 p ; 6. Iași 3 p ; 7. Bra
șov 2 p.

La fete, lucrurile se hotărăsc astăzi 
cînd are loc derbiul București I — 
Timișoara, ambele neînvinse pînă a- 
cum. Ieri, București I a dispus de Ga
lați cu 12—1 (7—1), iar Timișoara de 
Cluj cu 19—7 (10—3). In al treilea 
meci : București II — Iași 9—5 (5—2). 
Clasamentul : 1. București I 10 p
(88:19) ; 2. Timișoara 10 p (67:22) ; 
3. Galați 8 p ; 4. Cluj 4 p (70:56) ; 
5. București II 4 p (30:46) ; 6. Petro- 
șeni 0 p (11:64) ; 7. Iași 0 p (29:103).

Masculin seria a Il-a : București II 
— Bacău 16—14 (9—8) !, Craiova — 
Constanța 35—13 (17—8), Tg. Mureș —

O campioană deci se cunoaște. A 
doua, cea feminină, o vom afla astăzi 
după-amiază, la capătul meciului Bucu
rești I — București II de la „Drept', 
unde mai sînt programate și trei întîl- 
niri masculine. (C. F.)

SURPRIZE LA BASCHET !

în turneul baschetbaliștilor s-au 
înregistrat două mari surprize: Ti
mișoara, considerată inițial una din 
principalele favorite, a fost învinsă 
de echipele din Craiova și din Iași, 
pierzînd orice șansă de a ocupa un 
loc fruntaș. Ambele partide au fost 
viu disputate și au oferit spectacole 
frumoase. Cele mai mari șanse de a 
cuceri titlul le are acum formația 
București I.

DERBI HANDBALISTIC: BUCU
REȘTI I — TIMIȘOARA

Amatorii de handbal au avut prile
jul să asiste ieri la cîteva jocuri in
teresante, printre care cel al selecțio
natei prime a orașului București cu Pe- 
troșeni. Victoria a revenit bucureșteni- 
lor la un scor categoric : 29—10 
(15—3). în felul acesta București I a 
terminat neînvinsă și a cucerit titlu) 
de campioană. în schimb, continuă — 
pasionant — lupta pentru locurile 2 și 
3. Ieri, Galați a întrecut pe Brașov cu 
29—20 (13—10). Jocul a fost echili
brat la început (2—2, 3—3, 4—4), a- 
poi Brașov a luat conducerea (cu 7—4 
și 8—5), pentru ca în finalul reprizei 
gălățenii să aibă o revenire puternică, 
să egaleze la 9—9 și să conducă cu 
12—9 (min. 25). După pauză Galați joa
că foarte bine, mai aies pe contraatac, și 
cîștigă spectaculos. In cursă pentru lo
cul 2. Cluj n-a putut rezista Iașilor și 
după ce la pauză a condus cu 9—6, la 
reluare a cedat cu 16—11. Lupta pen-

366,90 lei). Chimica, se arată în a- 
dresă, a și virat 145,35 lei și mai are 
de virat 221,55 lei.

Socoteala nu e rea de loc și o amin
tește pe aceea din problema șugu
beață „Unde e leul?" Din aceste cal
cule s-a omis un amănunt, neesențial 
pentru cei doi matematicieni vestiți 
din Tîmăveni, și anume că, în timp ce 
toate veniturile au fost încasate de ei, 
1311,50 lei din cheltuieli au fost su
portate de Clujeana. Refăcînd socote
lile, atît cît ne pricepem noi la mate
matică, Clujeana are de primit nu 
366,90 lei, ci 944,60 lei, cum spuneam, 
la început.

Dar cei din Tîmăveni o țin morțiș 
cu calculele lor. De aici adrese, contra- 
adrese, delegați care au bătut la ușa 
asociației din Tîmăveni și chiar un 
memoriu la federație.

Și timpul a trecut. lată-ne în iulie, 
fără ca litigiul să fi fost lichidat. E și 
complicată matematical Tu susții că 2 
și cu 2 fac 4 și tovarășii Cîmpeanu și 
Năsui din Tîmăveni, cu calculele lor 
iscusite, îți dovedesc că fac 3. Poți 
să-i contrazici? Te prinde Anul Nou!

JACK BERARIU 
POMPILIU VINTILĂ 

(după o corespondență primită 
de la PAUL RADVANI

Suceava 43-5 (24-2). Pa
tru echipe se află în frun
te cu cîte 8 puncte, des
părțite de golaveraj : 
București II, Tg. Mureș, 
Craiova și Bacău. (C. A.)

BUCUREȘTI I — CAM
PIOANĂ LA VOLEI 

MASCULIN

Vineri, în penultima e- 
tapă a turneelor de volei 
s-au înregistrai următoa
rele rezultate : FEMININ: 
Cluj — Iași 3—6, Craio
va — Galați 3—0, Timi
șoara — Bacău 3—0, Bra
șov — Petroșeni 3—1; 
MASCULIN — București 
II — Timișoara 3—2, 
Iași — Cluj 3—0, Bucu
rești I — Brașov 3—0 
(8. 12, 13).

Derbiul zilei, București 
I — Brașov, n-a cores
puns decît în extrem de 
mică măsură, reamintind 
proverbul cu „pomul lău
dat". Aceasta mai cu sea
mă din cauză că brașo
venii au început și au 
continuat multă vre
me partida timorați
și intr-un ritm mult prea lent, total ne
indicat, ținînd cont de experiența supe
rioară a bucureștenilor. Astfel, foștii 
campioni s-au privat de principalele 
lor arme, între care combativitatea și 
viteza acțiunilor tactice de atac. In 
atari condiții, studenții din Capitală, 
activînd atent și mai bine organizat, au 
avut infinit mai puține probleme decît 
era de așteptat. Cele mai importante 
atuuri ale lor : acurateța paselor și, în 
consecință, siguranța ofensivei. Din e- 
chipa București I, care o dată cu a- 
ceastă victorie a cucerit și titlul de 
campioană, s-au evidențiat Picu, Costi- 
nescu, Chiriță și Dumitrescu. De la 
brașoveni — Tănase și Niculescu, dar 
în prea mică măsură.

Fază din meciul de baschet dintre Iași și Brașov 
Foto : A. Noagu

La fete, s-a încheiat și întrecerea
pentru locurile V-VIII. Invingînd pe 
Tg. Mureș, București 11 a ocupat lo
cul V. Iată de altfel clasamentul ge
neral : 1. București I, 2. Cluj, 3. Ti
mișoara, 4. Iași, 5. București II, 6. 
Tg. Mureș, 7. Brașov, 8. Galați.

Rezultatele din ultimele zile : mas
culin seria A: Craiova — Timișoara 
75—70; Iași — Timișoara 64—50; 
seria B: Oradea — Brașov 58—54; 
feminin, seria B : Brașov — Galați 
47—19, București' II — Tg. Mureș 
37—28. Ultimele jocuri se dispută 
azi pe terenul Universității.
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Instantanee gălățene...
ÎNTRECEREA MICILOR ÎNOTĂTORI

Aproape 100 de juniori din sec
țiile de natație de la C.S.O. și S.S.E. 
Galați s-au întrecut în cadrul etapei 
orășenești a campionatului republican. 
Cu această ocazie au fost îmbunătățite 
opt recorduri regionale.

Iată oîteva din cele mai bune re
zultate: juniori, cat. a Il-a, 100 m spate: 
Miroea Dragu 1:17,0; 100 in liber: 
Miroea Dragu 1:13,7; 100 m bras: Gh. 
Serea 1:32,5.

O ASOCIAȚIE SPORTIVĂ 
FRUNTAȘĂ

Asociația sportivă Constructorul Ga
lați se numără printre asociațiile spor
tive fruntașe din cadrul Combinatului 
siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“. 
In ultima vreme, ISO de tineri au de
venit purtători ai Insignei de polispor
tiv. Consiliul asociației organizează o 
activitate permanentă. In prezent, sînt 
în plină desfășurare întrecerile la vo
lei, fotbal, tenis de masă și șah din 
cadrul campionatului asociației, la care 
participă aproape 600 de tineri și ti
nere. De asemenea, în ultima vreme 
comisa de turism din cadrul asociației 
a organizat patru excursii la care au 
luat parte 817 membri UCFS. Cu a- 
ceastă ocazie a fost vizitat Muzeul de 
istorie a partidului din Capitală, orașul 
Sinaia și pădurea Gîrboavele din apro
pierea orașului Galați.

In ultima vreme, consiliul asociației 
sportive Constructorul a organizat pa
tru frumoase duminici cultural-sportive.

La interesantul program au participat 
peste 3 000 de tineri și tinere. In afara 
întrecerilor de volei, atletism, fotbal, 
handbal și popice, au avut loc și fru
moase manifestări cultural-artistice, a- 
preciate de spectatori

NOI PURTĂTORI AI INSIGNEI 
DE POLISPORTIV

Consiliile asociațiilor sportive Avîn- 
tul, Meseriașul și Știința organizează 
cu regularitate concursuri pentru tre
cerea normelor Insignei de polisportiv. 
De altfel, ele se numără printre aso
ciațiile sportive fruntașe, care și-au a- 
dus o contribuție importantă la reali
zarea celor 600 de noi purtători ai 
insignei de polisportiv.

CENTRU DE INIȚIERE 
LA ATLETISM

Pe Ungă secția de atletism a C.S.O. 
Galați a început să funcționeze recent 
un centru de inițiere pentru copii la at
letism. La antrenamentele conduse de 
antrenorii Alexandru Dincă și Rozalia 
Dincă participă cu regularitate 80 de 
elevi și eleve. In aceste zile vor fi or
ganizate concursuri de selecție pentru 
depistarea elementelor dotate pentru 
acest sport.

D. STANCIU și
GH. ARSENE -coresp.
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COMENTARIU
DESPRE ATLETISM Timpul nu așteaptă!

• NEMULȚUMIȚI DE EVOLUȚIA ATLETILOR NOȘTRI ÎN 1965 • PREGĂTIREA ÎN SECȚII ESTE NECORES- 
PUNZĂTOÂRE • PLANURILE SÎNT BUNE, DAR SINGURE NU POT CUCE™ ! - “E” L*.

Analiza situației actuale a voleiului 
ieșean te obligă, din capul locului, la consemnarea cu „plus” a promovării e- 
chipei feminine Penicilina din seria a 
II-a în seria 1 a categoriei A. Totodată, însă, penița e solicitată pentru un apă
sat și supărător „minus" în dreptul po
ziției codașe din clasamentul final a e- 
chipei masculine C.S.M.S., care a retro
gradat din seria I. O notație negativă la adresa secției de volei respective, care 
ridică un mare semn de întrebare și te 
invită să pornești la aflarea cauzelor. 
Este ceea ce em și făcut, cu ocazia unei recente vizite în Iași.

C.S.M.S. a început campionatul 1964/65 cu 13 jucători, un lot cuprinzînd în mod 
cert valori suficiente pentru a-i asigura, 
ca în anii trecuți, dacă nu participarea la lupta din primul pluton el seriei, 
cel puțin evitarea retrogradării. Dar, în 
ciuda premiselor, C.S.M.S. a terminat 
campionatul pe ultimul loc (3 victorii, 
23 de înfrângeri, numai 23 de seturi câș
tigate din 96) și... a capotat. Motive 7 Tn primul rând, faptul că antrenorul, ing. 
T. Baloș (cu jumătate de normă) deține 
în principal o funcție profesională de răspundere, cu multă muncă de teren 
și nu s-a putut ocupa în măsură cores
punzătoare de echipă. Deopotrivă, din
același motiv, el nu a fost la curent cu 
ultimele noutăți privind procesul de 
instruire sportivă în voleiul modern, lu
crând nesistematizat, după metode înve
chite, organizînd și conducând antrena
mente șablon, neatractive. Apoi, un că
pitan de echipă (V. Moșeseu), valoros și 
conștiincios ca Jucător, dar în rest un spirit distructiv: a practicat pe scară 
largă bîrfeala, subminând autoritatea an
trenorului și încurajând fărâmițarea în 
grupulețe a lotului, a folosit un ton necorespunzător în relațiile de la antrena
mente cu coechipierii, tratați ca niște... 
subalterni, descurajîndu-i pe cei mai 
tineri și întreținînd în genere o atmos
feră nesănătoasă în sânul formației. Le 
acestea s-au adăugat : dezinteresul ma
nifestat pentru echipa masculină de vo
lei de către conducerea clubului, ea de- 
dieîndu-se maj mult (mult prea mult !) 
grijii față de destinele și... pretențiile 
fotbaliștilor. Astfel, între multe altele, 
voleibaliștii au lucrat deseori pe apucate, într-o sală cu temperatură de 10 grade, 
ei șl antrenorul nefiind vizitați (citiți : controlați), iar antrenorului necerîn- 
du-i-se niciodată spre verificare carnetul de antrenament.

Urmarea firească a acestui ansamblu 
de lucruri a fost aceea că, echipa și an
trenorul fiind lipsiți de îndrumare

„MEXIC" MAI SÎNT DOAR TREI ANI 1

Peste cîteva zile vor începe fina
lele campionatelor republicane de 
atletism ale seniorilor. Cea mai im
portantă competiție internă a atletis
mului nostru vine după o perioadă 
de mai multe concursuri (campiona
tul pe echipe, diferite alte întreceri 
interne și internaționale) și este de 
presupus că atleții noștri fruntași se 
vor strădui să realizeze, la Timișoa
ra, rezultate de un nivel valoric ridi
cat.

In privința rezultatelor înregistrate 
pînă acum, trebuie subliniat faptul 
că deși la unele probe, au fost ob
ținute performante superioare celor 
din anii trecuți, nu ne putem declara, 
totuși, satisfăcuți deoarece „ecoul" 
lor internațional este imperceptibil 1 
Cu excepția rezultatului lui Șerban 
Ciochină, 
nu-și mai 
mai bune 
ca să nu 
diale. Or, 
perioadă, aveam 4—5 atleți cotați în 
ierarhia internațională. în timp 
de exemplu, o performanță de 
metri la greutate a ajuns astăzi 
fapt divers, în majoritatea țărilor eu
ropene, la noi specialiștii probei se 
chinuie să arunce peste 16 metri I 
La fel la diss. la ciocan, la sprint, la 
semifond etc- Din punct de vedere 
al valorii internaționale ne aflăm în
tr-o situație cu mult mai proastă ca 
in alți ani. Pe această linie trebuie 
să ne declarăm, de asemenea, nemul
țumiți de evoluția atleților noștri

la triplu salt, nici un altul 
gășește loc în listele celor 
performante din Europa, 
mai vorbim de cele mon- 
anul trecut, tot în aceeași

ce,
18 
un

f
I Atenție antrenori
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I Dar ce facem cu talia
și pregătirea fizică?I

I
I
I
I
I

I
i
I

£
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Campionatul școlar de baschet a 
I fost deosebit de disputat, cu jocuri 
' echilibrate (multe încheiate la dife- 
I rente de două-trei puncte), specta

culoase, în care elevii au aruncat 
în luptă tot elanul lor tineresc pen- 

Itru a reprezenta cu cinste echipa 
scolii. Au învins cei mai buni : e- 
levii Școlii medii nr. 4, „Emil Ra- 
coviță"-Cluj (antrenor prof. V. Mu- 
reșan) (învingători în toate cele 5 

| meciuri) — și elevele Școlii medii 
I nr. 1 „Nicolae Bălcescu"-București, 

(antrenoare prof. Adriana Florescu) 
care au cucerit titlul datorită unui 
remarcabil succes realizat asupra 
Școlii medii nr. 5 Brașov, conside
rată principală favorită.

Dar, pe lîngă întrecerea propriu- 
zisă, finalele școlare au constituit și 
un prilej de a aprecia perspecti
vele baschetului românesc, deoarece 
în formațiile participante au evo
luai jucătorii selecționați din miile 
de elevi care au participat la eta
pele de masă ale competiției. Or, 
sub acest aspect, a fost evident că 
profesorii de educație fizică au în
ceput să aibă preocupări pentru se
lecție, au ales unii jucători cu talie 
„promițătoare" (1,85 m—1,90 m, la 
15—17 ani). Dar această problemă 
esențială a baschetului nostru — 
talia și robustețea — este departe 
de a fi rezolvată. Desfășurarea par
tidelor a arătat că mulți dintre ti
nerii baschetbaliști sînt buni tehni
cieni, iar unii au talie acceptabilă. 
Atît însă, deoarece jucătorii cu ta
lie medie și redusă continuă să 
reprezinte majoritatea în echipe 
(mai ales la cele de fete), iar cei 
înalți nu au suficient de dezvoltate 
calitățile fizice de bază: viteza și 
forța. Se pare că profesorii care au 
condus echipele finaliste (majo
ritatea antrenori la S.S.E.) nu s-au 
debarasat încă de concepția care a 
dominat ani de zile procesul de in
struire a tinerilor baschetbaliști și 
anume de a insista numai asupra 
pregătirii tehnico-taetice, neglijînd 
în schimb pregătirea fizică deve
nită esențială în baschetul modern, 
întrecerile de la Mediaș ne deter
mină să amintim profesorilor de e- 
ducație fizică și în același timp an
trenorilor că un jucător de baschet 
nu e suficient să fie un bun teh
nician sau să aibă 2 metri, ci este 
necesar să aibă un sprint fulgerător, 
să sară cît mai sus și să aibă forță 
pentru a se „bate" sub panou. Așa, 
mingea va intra mai des în coșul 
advers...

L
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D. STĂNCULESCU

la Bratislava și nici la 
asemenea exemple sînt 
Zamfirescu aleargă, la 

m în 22,1 și, bineînțeles,

fruntași în marea majoritate a con
cursurilor internaționale din acest 
sezon, în care ei au jucat un rol de 
mîna a doua. Exceptînd concursul 
de la Atena (mai slab însă din punct 
de vedere a valorii competitorilor), 
în toate celelalte rezultatele atleților 
noștri au fost cu mult sub așteptări. 
Cornel Porumb, de pildă, la „Memo
rialul Kusocinski" a terminat con
cursul cu 1,85 (!?), Nicolae Mustață 
s-a clasat pe locul... 23 în cursa de 
5 000 m. Olimpia Cataramă,, deși cu 
un 53 m la început de sezon, nu a 
mai reușit o aruncare de peste 50 de 
metri nici 
Berlin. Si, 
numeroase: 
Minsk, 200
nu trece de serii, Gheorghe Costache 
nu obține nici el (tot la Minsk) ca
lificarea în concursul propriu-zis etc.

Scriam în urmă cu cîteva săptă- 
mîni că startul în 1965 al atleților 
noștri seniori n-a fost pe măsura aș
teptărilor, a condițiilor create. Ar fi 
fost normal ca atleții noștri să reia 
activitatea competițională cu rezul
tate în imediata vecinătate a celor 
cu care au încheiat sezonul trecut. 
Dar, primele starturi au consemnat, 
la majoritatea probelor, în special 
la nivelul atleților fruntași, rezultate 
mai slabe de cît cele înregistrate 
în perioada corespunzătoare a anului 
1964. Această situație nu poate avea 
de cît o singură explicație: în lunile 
de iarnă pregătirea a fost executată 
la un nivel inferior, și ca volum și 
calitativ, celei efectuate în vederea 
anului olimpic 1964. După succesele 
înregistrate anul trecut, este cert că 
în activitatea fruntașilor atletismului 
nostru, a antrenorilor lor a intervenit 
periculosul fenomen al aulomulțu- 
mirii.

Mai există încă o cauză: 
majoritatea atleților noștri 
vizau Jocurile Olimpice și 
activitate laborioasă au țintit 
nirea slandardurilor de participare la 
Tokio. Pentru aceasta au fost orga
nizate zeci și zeci de concursuri și 
nici unul dintre ei n-a adus argu
mentul că ar avea un program com-

•A

în 1964 
fruntași 
printr-o 
îndepli-

aștepte 
a începe pregătirea 
de pe acum trebuie 
mai însemnate ac- 
tinerilor talentați și

LA CEL MAI ÎNALT

luni se
-■■■■■■ ■ - ■ 'vu':...

ROMEO VILARA
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secții l

De ce au retrogradat voleibaliștii ieșeni?
• ÎN LOCUL SPIRITULUI DE ECHIPA : DISCUȚII NEPRINCIPIALE, 
BÎRFELI Șl FĂRÎMITAREA LOTULUI « ANTRENAMENTE ȘABLON, NE
ATRACTIVE, DUPĂ' METODE ÎNVECHITE « CE-A FĂCUT 'BIROUL SEC- ------- ----------------------------------- CE ȚREBlJtE FACUȚ?TIEI? • GREȘELILE SE PLĂTESC... •

CUCERI MEDALII! • PiNA LA

petițional prea încărcat. Anul acesta 
lipsește un asemenea obiectiv! Cele 
două „deplasări" (Jocurile Balcanice 
și meciul cu Italia) sînt la competiții 
pe echipe, pentru care selecția nu 
este la fel de riguroasă ca la J O. Și 
dacă în echipă se poate intra chiar 
și cu rezultate modeste, căci aproape 
automat sînt selecționați cei mai buni 
doi la fiecare probă, pregătirea a 
fost în consecință !...

Mihai Simionescu, recordmanul 
tării la lungime, de exemplu, în 1964 
și-a propus să ajungă la Tokio- Și 
foarte bine a făcut. Așa trebuie să 
gîndească oricare sportivi în conse
cință, s-a antrenat cu mai multă sîr- 
guință de cît îi este felul și, chiar 
în luna mai, a dus recordul la 7,74 
m. Că pînă la urmă n-a plecat la 
J.O. asta este o altă chestiune, vino
vat fiind tot el, căci a considerat a- 
ceastă performanță suficientă pentru 
a i se înmîna biletul de avion. Anul 
acesta Simionescu nu s-a mai pregă- 

muncește

pe ramură

în activitatea lor, fără o muncă 
care să

control _
de educație corespunzătoare, frâneze manifestările nesănătoase amin
tite, colectivul s-a făcut țăndări, mulți 
jucători părăsind clubul sau chiar vo
leiul. Cine a plecat ? După Antonescu 
și Șucu (trecuți la Petrolul Ploiești), au 
urmat Moldoveanu, Tarlev, Ioanovid și 
Uglea. Deci, cu excepția lui Moșeseu și a lui Hiuță, care au rămas, echipa i-a 
pierdut pe cei mai experimentați, baza 
sa valorică din anii precedențl. Iar în 
continuare, alte numeroase semne ale 
dezagregării s-au înregistrat : absențe de la antrenamente și de la jocuri (inclusiv ale lui Moșeseu), abateri de la viața 
sportivă (de exemplu, tânărul Goja), ma
nifestări diverse de lipsă de atașament 
pentru echipă...

O întrebare logică : în fața acestei si
tuații, oare nu era normal cn acei ce 
„aruncau prosopul'* * sau, ca Goja, care 
reclamau lăsarea pe tușă, să fie înlo- 
euiți imediat cu alții ? Bineînțeles că da. 
Dar de unde să-i iei dacă de creșterea 
cadrelor de rezervă nu te-ai îngrijit din 
vreme ? Iată care-i de fapt cauza cau
zelor celor petrecute cu echipa mascu
lină C.S.M.S. și cu voleiul ieșean în general. Și când te gândești că în urmă 
cu vreo 15 ani în Iași existau sute de 
echipe, între care numeroase de juniori, 
încât volei ajunsese să se joace „la ceas"!

Cum s-a ajuns la actuala situație ? Tn 
Tași trăiesc și muncesc șapte profesori 
de educație fizică cu specializarea vo
lei : AI. Călugăriță, Maria Zaina, Maria 
Teodorescu, P. Savin, I. Carpovicî, C. 
loanițeseu și Georgeta lin ga. Doar primii 
trei (și nu în cantitate și calitate satis
făcătoare), îșj mal cinstesc specializarea 
șl se mai dăruiesc oarecum voleiului. 
Ceilalți, buni și chiar evldențlați pe locu
rile lor de muncă din școli, au uitat de 
mențiunea înscrisă pe diploma lor, șl nimeni nu le-o reamintește ; se dezinte
resează de soarta voleiului, nici măcar 
la ședințele la care sînt convocat! nu 
se ostenesc să vină, de creșterea cadrelor 
nu se ocupă, și nimeni nu-i trage la 
răspundere. în cea mnl largă măsură, 
din această pricină nu și-a găsit C.S.M.S. 
rezerve la nevoie. Și tot din această cauză Penicilina, promovată acum, are 
probleme cu carul pentru la anul. Da, 
căci valori voleibalistice feminine, demne 
de categoria A, nu afli în școlile ieșene. 
Și-apoi, la PeniciKina, dacă pentru pregătirea celor opt componente ale forma
ției (lot care, numeric, trebuie conside
rat nemulțumitor la o echipă din ,,A“) 
s-a făcut mult în schimb pentru forma
rea jucătoarelor de rezervă nu s-a făcut 

atleți și at- 
dea de gîn-

diferite sec-

tit cum ar fi fost de așteptat și, după 
o serie de concursuri mediocre, abia 
a reușit să sară 7,19 m (al 5-lea re
zultat din 1965 !). Situația lui Simio- 
nescu nu este unică I Ea mai poate 
fi întîlnită la încă multi 
lete, ceea ce trebuie să 
dit.

Din analizele făcute la
ții de atletism din cluburi și asociații 
a reieșit clar că procesul de pregă
tire a atleților noștri fruntași nu s-a 
ridicat în 1965 la nivelul cerințelor 
actuale, subliniate de concluziile ac
tivității anului trecut și în lumina 
sarcinilor, din ce în ce mai mari, mai 
de răspundere, care stau în fața atle
tismului nostru!! Aproape fără ex
cepție, începînd cu Dinamo și Steaua 
și continuînd cu oricare club sau
secție se poate spune că se mun
cește încă prea puțin și nu la nivelul 
calitativ necesar. în plus, în 1965 se 
constată și un alt „fenomen", acela 
că atleții se eschivează de la con
cursuri (vezi campionatele Capitalei, 
cu o participare extrem de slabă 1). 
în această direcție, ni se pare util 
să amintim exemplul cîtorva atleți 
străini. De la începutul anului și pînă 
acum, fondistul australian Ron Clarke 

în secție mai nimic. Sînt la Penicilina, 
e adevărat, încă 12 voleibaliste legiti
mate, dar dintre ele antrenorul N. Roi- bescu, întrebat de noi, cu greu se gân
dește că va putea întrebuința vreuna în 
prima echipă. Și nici de la alte asociații 
sportive din oraș nu are ce alege. Că e așa, o dovedește faptul că nu o echipă ieșeană a ieșit campioană regională de 
junioare, ci una din Huși. Aici activează 
într-adevăr la volei o profesoară de 
educație fizică cu specializare corespun
zătoare, Elena Ciubotarii. Și, pentru că 
veni vorba, să subliniem că junioare mai cresc în regiune, și anume la Bîrlad, 
unde, de asemenea, aflăm câ lucrează 
cum se cuvine în această direcție un profesor de educație fizică cu speciali
zarea volei, M. Oului.

Cu ce lot însă, se va prezenta Penici
lina în disputa, mult mai severă, din seria I? Mai ales dacă, așa cum inten
ționa, căpitanul echipei, Greta Marcu 
(trăgătoare principală) va reveni în ca
pitală, iar Elena Tesaru (ridicătoare-coor- 
donatoare de joc), luînd examenul de 
stat, va fi repartizată în alt oraș ? La 
cine vor apela Penicilina și antrenorul său N. Roibescu ? Așteaptă, după cîte 
am dedus, să vadă ce elemente vor veni (dacă vor veni...) o dată cu înscrierea la 
universitate și cu începerea anului șco
lar. Și, poate, s-or mai întări cu niscaiva 
transferate de prin ale locuri... Notați : 
aceasta, într-o fabrică cu peste 1 500 de 
salariați, maree majoritate femei, cele mai multe tinere între 17 și 25 de ani 
(numeroase cu vechime de patru ani la 
„antibiotice”) și într-un centru școlar puternic ca Iași, în care numai studenți 
și studente sînt vreo 12 000, iar asociații 
sportive — 103 ! comentariile sînt de 
prisos.

★ ★

Situația nesatisfăcătoare care, după cum se vede din materialele 
cuprinse în această pagină, șe constată în unele ramuri sportive, la unele 
echipe sau sportivi, are desigur numeroase explicații. Greșim însă dacă 
le-am căuta doar în imediata apropiere o rezultatelor înregistrate în 
competiții și care uneori nemulțumesc. Analiza trebuie extinsă, cauzele 
trebuie întotdeauna căutate mai departe, în urmă cu mult timp față de 
desfășurarea întrecerilor. Ele țin, aproape fără excepție, de modul în care 
are ioc procesul instrucfiv-educativ în cadrul secțiilor pe ramură de sport, 
modul cum muncesc cluburile și asociațiile noastre, de preocuparea an
trenorilor pentru continua îmbunătățire a acestui proces, de lărgirea per
manentă a bagajului lor de cunoștințe metodice, tehnice și pedagogice 
la nivelul cerințelor sportului mondial, de exigența față de propria muncă 
și, în egală măsură, de aceea a elevilor lor. în același timp, rezultatele 
de valoare depind de grija acordată problemei esențiale a depistării și 
pregătirii cu maximum de atenție și pasiune a elementelor cele mai talen
tate, depind de conștiinciozitatea fiecărui sportiv de a munci mereu mai 
mult și mai bine.

Fără a generaliza, reiese că în secțiile pe ramură de sport trebuie 
îmbunătățită considerabil întreaga activitate. Altfel nu se poate reuși în 
activitatea sportivă de performanță ! lată de ce considerăm necesar să 
precizăm că vom continua analiza felului în care se muncește în secțiile 
pe ramură de sport — unități deosebit de importante ale mișcării noastre 
sportive.

Badenski 
de 20 de

Michel 
Roelants

unul !... Și amintiti-vă ce rezul- 
au înregistrat Clarke, Badenski, 
etc.!
sec|iile de atletism se constată 
prea mult formalism, o nejusti- 

de unele 
pufin, dar 
nici măcar 

eforturi
perspectivă

pentru

a participat la mai bine de 40 de con
cursuri (revine, în medie, un con
curs la fiecare 4 zile și jumătate !), 
sprinterul polonez 'Andrzej 
are și el la activ mai mult 
curse pe 400 m, francezul 
Jazy sau belgianul Gaston 
au alergat cîteva zeci de curse de la 
crosuri la 5 000 m etc. Care dintre 
atleții noștri se poate lăuda că a avut 
în 1965 mai mult de 15 concursuri? 
Nici 
late 
Jazy

în 
încă 
ficată automulțumire față 
rezultate care scînteiază 
care pe plan internațional 
nu... pîlpîie! Se fac încă 
cu elemente lipsite de 
care, de ani și ani, bat pasul pe loc. 
întrecerile campionatului pe echipe, 
au fost, în această privință, mai mult 
de cît edificatoare-

La începutul anului fiecare club 
sportiv, fiecare asociație mare și-a în
tocmit un plan de muncă, în lumina 
sarcinilor care au reieșit din lucrările 
plenarei Consiliului General al UCFS, 
privind acțiunea de depistare a ele
mentelor tinere și talentate, pregă
tirea lor corespunzătoare
Jocurile Olimpice din 1968. Planurile 
sînt desigur bune, dar ele-„.singure 
nu pot cîștiga medalii, nu pot con
tribui nici măcar cu o iotă la progre
sul atletismului nostru dacă nu sînt 
realizate printr-o serioasă muncă de 
organizare, o temeinică acțiune de 
instruire, o concentrare a tuturor 
forțelor antrenorilor, profesorilor de 
educație fizică, medicilor și activiști
lor, care să pună cu nădejde umărul 
la treabă. Si asta cît mai repede cu 
putință I Nu trebuie să se 
anul 1968 pentru 
pentru Mexic, ci 
întreprinse cele 
țiuni: depistarea 
instruirea lor
NIVEL. Timpul nu așteaptă. Și pînă 
la J.O. din Mexic nu mai sînt decît 
trei ani.

Deci, pe de o parte echipa feminină 
Penicilina, promovată, dar avînd multe 
de rezolvat ca să se poată comporta 
onorabil în seria I; pe de altă parte, e- 
chipa masculină C.S.M.S. căreia, dacă 
rămîne cu ...res'ui de primă echipă și cu ce are la tineret, îi prevedem, un 
trai zbuciumat chiar și în seria a II-a. 
Greșelile se plătesc.

Concluziile reies limpede din cele de mai sus. Ele vizează acut, mai cu seamă, 
munca în cadrul secțiilor respective de performanță. Ele trebuie să înceapă prin 
constituirea bine chibzuită a unor comisii și birouri de secții viabile, alcătuite 
desigur din oameni pricepuți, pasionați 
și devotați voleiului (mai sînt destui în Iași!), dar care — în același timp — 
să-și poată duce ca lumea munca. Să nu aibă, deci, sarcini deosebite de răs
pundere în profesia lor <le bază sau — dacă au totuși asemenea sarcini 
nu fie împovărați cu prea multe și atribuții în volei, adică și în 
secției dintr-o asociație și în cel C.S.M.S. și în comisia regională, 
angrenînd prin toate mijloacele ... tivitate profesorii de educație fizică cu 
specializarea volei și determinând un 
spor de interes din partea C.S.M.S., cu siguranță că resursele vaste — existente 
în stare latentă în oraș și în regiune — 
vor putea fi valorificate la maximum. 
Tn acest fel, voleiul ieșean va reintra, 
cum e de dorit, pe făgașul frumoasei 
sale reputații din trecut. Aceasta nu se 
va produce cît ar bate din palme ieșenii, 
ci — poate — ceva mal tîrziu, dar în 
mod cert și — în special — durabil.

_  
funcții 
biroul 

de la
în a?.-

CONSTANTIN FAUR

★



Cupele campionatului
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(Urmare din pag. 1)

LA CENTRELE DE JUNIORI

ambele

la ora 
N. Mi-

DE SPORTIVI • CURS DE SPECIALIZARE 
DE

e 16 ECHIPE PARTICIPANTE • LA MEDIAS — O TABARA ORGANIZATA
DE F. R. FOTBAL PENTRU 60------------------- -------------------------------------

PENTRU ANTRENORII

ca-
deose-

„Cupa juniorilor
Știința Cluj și Dinamo Pitești, 

finalistele „Cupei B.P. Române"
fortului, în așa fel îneît mîine să se 
prezinte la finală în plenitudinea for
țelor. După ultimele pregătiri antreno
rii s-au oprit asupra următorului „11“: 
Niculescu—Radu, Sloenescu, Ilie Ste- 
lian, Badea — Țîrcovnicu, Dobrin — 
C. ionescu, Țurcan, Naghi, David.

Tot patru antrenamente au efec
tuat în cursul acestei săptămîni și 
studenții clujeni. Ultimul — cel de 
vineri —■ a fost ceva mai ușor, după 
care antrenorii au alcătuit formația: 
Mogul — Marcu, Georgescu, Grăf- 
deanu, Clmpeanu — V. Alexandru, 
Neșu — Ivansuc, Szabo, Adam, 
Brelan.

Și acum două declarații: Șt. Vci
ule : „Sînt convins că vom cîștiga. 
Nu uitați pe cine am eliminat pînă

acum../. Robert Cosmoc: „ 
întoarce la Cluj cu 3 cupe : 
R. P. Române" 
Bucureștiului” 
geterului, lui Adam), 
zin"
gescu, cu cei mai mu Iți ani 
tivitate la aceeași echipă) I

Așadar, optimism pe 
fronturi. Cine va cîștiga ?

• Meciul, care va începe 
20,15, va fi condus de arbitrul 
hăilescu, ajutat la tușă de Marin Niță 
și Al. Pîrvu.

• In caz de egalitate și după pre
lungiri (două reprize a 15 minute) par
tida se va rejuca în întregime marți. 
Dacă egalitatea va persista și de a- 
ceastă dată meciul va fi reprogramat 
după 48 de ore și așa mai de
parte pînă se va stabili un cîștigător.

,Ne vom 
„CUPA 

„Cupa Informația 
(ce se decerne gol- 

„Cupa Maga- 
(care-i va reveni lui Tr. Geor- 

de ac-

Barajul pentru categoria C in plină desfășurare
Mîine se dispută opt jocuri dîn 

cadrul barajului pentru calificarea 
în categoria C. Șase din aceste par
tide constituie returul meciurilor care 
au avut tJog cluminica trecută. Iată 
programul : “ " '

VATRA DORNEI : Minobradul — 
Minerul Comănești (0—2)

MEDGIDIA: I.M.U. — Rafinăria
Cîmpina (3—1)

CHIȘ1NEU-CRIȘ : Victoria — C.F.R. 
Caransebeș (0—2)

NEGREȘTI: Unirea — Ancora Ga
lați (0—2)

RM. VlLCEA: Oltul — S.N. Olte
nița (0—1)

REGHIN : Progresul — Unio Satu 
Mare (2—2).

Două meciuri se dispută pentru 
prima dată (turul), manșa a doua ur
mînd să aibă loc duminică 18 iulie :

1.ONEA : Știința Petroșeni — Pro
gresul Strehaia

GHERLA: C.I.L. — Metalul Copșa 
Mică.

Reamintim criteriile de calificare: 
număr de puncte ; în cazul cînd am
bele echipe au acumulat același nu
măr de puncte, promovează cea cu 
golaverajul mai bun; dacă golave
rajul este egal după al doilea joc, 
se va disputa un al treilea; dacă 
egalitatea este consemnată și după 
cele 90 de minute din al treilea joc, 
se dispută prelungirile regulamen
tare. Iar atunci cînd egalitatea se

menține și după prelungiri, conform 
regulamentului în vigoare se califică 
echipa cea mai tînără.

Conform dispoziției F.R Fotbal, la 
aceste meciuri nu participă jucătorii 
legitimați după data disputării ulti
mei etape a campionatului regional.

Toată atenția tinerei generații de fotbaliști

Preocuparea pentru creșterea 
drelor de viitori fotbaliști — 
bit de evidentă anul acesta — se 
manifestă și prin organizarea de către 
F.R. Fotbal a unei noi competiții re
zervată tinerilor fotbaliști: „CUPA 
JUNIORILOR". întrecerea care înce
pe la Mediaș la 13 iulie, reunește 
15 selecționate de regiuni (anterior 
la Pașcani, pe teren neutru, s-a dis
putat un meci preliminar între re
prezentativele regiunilor Suceava și 
Bacău, cîștigat de Bacău cu 1—0) și 
reprezentativa Capitalei. Competiția 
are un caracter de selecție pentru 
tabăra de juniori a F.R.F. (care va 
avea loc, tot la Mediaș) și pentru io
tul reprezentativ.

„CUPA JUNIORILOR*  se desfășoa
ră In mai multe etape : cele 16 echipe, 
împărțite în patru serii, vor lua 
parte la un turneu, numai lur, urmînd 
ca formațiile 
fiecare serie 
(18 iulie), iar 
(20 iulie).

clasate pe locul I în 
să dispute semifinalele 
cîștigătoarele — finala

Finala juniorilor

Știința Cluj — Progresul București
Cele 104 echipe’participante în cam

pionatul republican de juniori și-au 
desemnat pe cele mai bune două din
tre ele : ȘTIINȚA CLUJ și PROGRE
SUL BUCUREȘTI. Mîine, înaintea par
tidei finale din „Cupa R.P R.“, aceste tului a luat parte la turneul de cali- 
două echipe se vor întîlni în iînala 
celui de al 17-lea campionat de ju
niori.

Dacă Știința Cluj este o prezență 
mat des întîlnită în această finală

cîștigat seria sa cu un golaveraj de 
81—7, tolalizînd 41 de puncte. Pro
gresul s-a clasat pe locul al treilea în 
seria sa, după Farul Constanța și Di
namo București. Conform regulamen-

ficare pentru finală, reușind să ajun
gă pe treapta cea mai înaltă, la un 
pas de cucerirea titlului.

Iată loturile celor două echipe: 
ȘTIINȚA: Căruț, Moldovan — por- 

(reamintim că clujenii au cucerit cam- tari, Popovici, Szoke, Sabău, Anca,

60 dintre cei mai buni juniori pre- 
zenți în cele 16 reprezentative vor fi 
reținuți pentru tabără (20 iulie — 
10 august), iar din aceștia, 18 vor 
forma lotul național pentru meciurile 
internaționale din toamnă. Lotul tși va 
desfășura pregătirile pe baza unui 
program în care se va pune accen
tul pe omogenitate și desăvârșirea 
pregătirii tehnico-tactice.

Preocupată de o cît mai bună ins
truire a copiilor și a juniorilor în 
centrele recent înființate, FR. Fotbal 
a hotărît ca în timpul taberei să se 
organizeze un curs de specializare 
la care să participe antrenorii prin
cipali de la centrele de juniori, ca 
și alți antrenori care se ocupă de 
creșterea tinerdor fotbaliști. La acest 
curs, o serie de cunoscuți specialiști 
printre care Petre Steinbach, Nicolae 
Petrescu, Ion Bălănescu, Gheorghe 
Ola, dr. Romeo Balaban ș.a. vor 
preda lecții teoretice și practice re
feritoare la trăsăturile caracteristice 
ale procesului de instruire la copii 
și juniori, periodizarea antrenamen
telor, munca de educație, probleme 
medicale etc.

De remarcat că anul 
munca de instruire care 
șura în tabără cu tînăra 
fotbaliști ca și la cursul
zare cu antrenorii se vor 
mult ca altă dată 
lecții de pregătire 
la juniori și copii. 
fi_ proiectate filme
întreceri fotbalistice.

Reamintim că duminică, o dată cu 
finala „Gupei R.P.R.4 și a campionatu
lui de juniori, F.R Fotbal, o serie de 
publicații centrale și de instituții vor 
oferi mai multe cupe. Printre acestea 
„CUPA SPORTUL POPULAR*  (în fo
tografia de mai sus) care va fi acordată 
echipei cu cea mai valoroasă compor
tare, în afara campioanei, Rapid 
București. De asemenea, va mai fi în- 
rnînată „CUPA REVISTEI SPORT' 
celui mai bun portar al campionatului 
— Mihai Ionescu (Petrolul Ploiești).

ȘTIRIa ȘTIRI.
RAPID — 17 NANDORI TIRANA, 
ÎN NOCTURNA PE STADIONUL 

REPUBLICII
acesta, tn 

se va desfă- 
generație de 
de speciali- 

folosi mai
filme cuprinzînd 
fizică și tehnică 

De asemenea, vor 
ale unor mari

Citiți numărul 13 
al revistei ilustrate

hitîlmri internaționale
amicale

« Echipa U. T. Arad va participa 
a un turneu în R. D. Germană. în 
«iua de 24 iulie ea va întîlni o repre- 
lentativă locală a orașului Magde- 
>urg, "îgu a doua zi pe Aufbau. La 
urriciUmai participă și formația ma
ghiară Banyai

Ultima lecție a juniorilor de la Progresul înaintea finalei.
Foto : A. Neagu

Salgotarjan.

• Echipa S. 
ra întreprinde, 
in turneu de 3 
formația din R. D. Germană va evo-
ua la Iași, Galați și Ploiești.

de juniori doi

K. Karl Marx Stadt 
între 1 și 10 august, 

jocuri în țara noastră.

pion-a tul 
tivi, în 1955 și 1956), în 
greșul București 
prima dată în finala acestei 
titii.

Intr-o scurtă prezentare 
două formații care se vor 
duminică, nu trebuie să uităm cîteva 
amănunte importante. Știința Cluj a

ani consecu- 
schimb, Pro

se aliniază pentru 
comoe

a celor 
înfrunta

Chita — fundași, Oprea, Czetgean, 
Damian — mijlocași, S. Brelan, Mus- 
te/ea, Tarcu, Simonii, Gruber — îna
intași. PROGRESUL : E. Ciucu, Slave- 
portari. Ad. Constantinescu, Al. Ioni
ta, Moraru, Pipoi — fundași, Gerea, 
L. Ciucu, Cdlinescu — mijlocași, Ghi- 
tă, Mirău/â, Ion Constantin, Udroaica. 
Gherghe — înaintași.

Meciul Rapid București—17 Nan- 
dori Tirana care se desfășoară miercuri 
14 iulie în cadrul „Cupei balcanice", 
se va disputa în nocturnă pe stadionul 
Republicii.

DE LA F. R. FOTBAL

Se aduce la cunoștința echipelor par
ticipante la „CUPA JUNIORILOR" că 
trebuie să fie prezente la Mediaș la 12 
iulie.

SPORT
Din cuprins :

— SPORTIVII ÎNTÎMPINA CONGRESUL PARTIDULUI
— Reportajul nostru : Sportivii Galațiului nou 

Fotbal:
« Dinamo București în pragul „Cupei campionilor europeni 
® „Cupa" părăsește Capitala
• Bindea — „reactorul" Ripensiei (VI)
e Portret Popa
c Siderurgistul din nou în A

— Acasă la campionul mondial Ion Cernea 
Rugbi :

• Bîrladul și rugbiștii săi
• Țuțuianu — o ascensiune rapidă

— Atletism : Comentariul nostru
— Tenis : Pe terenurile de pe care a plecat Țiriac
— Laureaji Nobel — campioni sportivi
— Magazin sportiv etc., etc.

Finalele Cupei R.P.R. și campionatului de juniori
în programul concursului
Mîine, iubitorii fotbalului vor urmări 

finalul a trei competiții de fotbal: cupa R.P.R., campionatul de juniori și barajul 
pentru categoria C. Toate aceste meciuri sînt cuprinse în programul concursului 
Pronosport.Pentru a^-esi concurs am solicitat un pronostic participantului Ștefan Brezeanu 
din București.Pronosticul său este următorul :

vin.IX. 
x.

XI. 
XII.

Pronosport de mîine
Minerul Deva — Minerul Lupeni. 
Arieșui Turda — Ind. sir. C. Turzli 
A.S. Aiud — Clujeana Cluj
C.F.R. Arad — Vagonul Arad Electromotor Tim. — C.S.M. Reșița

★
de an, concurs de concurs, Prono-

Cluj

ÎNTRECERILOR SPORTIVE

juniori); era 20,15: Știința Cluj—Di
namo Pitești (finala „Cupei R.P. Române").

CICLISM : Velodromul Dinamo, de 
la ora 16: întreceri în „Cupa Bucu- 
reștiului".

POLO: Ștrandul Tineretului, 
19: meciul Steaua—Dinamo Buc. 
campionatul republican.

CAIAC-CANOE: Lacul Snagov, de 
la ora 10,00: finalele campionatelor 
republicane.

ora
în

CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, de 
la ora 10,00 și 17,30: finalele campio
natelor republicane.BOX : Stadionul Republicii, de Ia 
ora 19.30: finalele campionatelor re
publicane.ATLETTSM: Stadionul Tineretului, 
de la ora 17.30: concurs organizat, de 
comisia orășenească.VOLEI: Terenurile Universitatea, 
ora. 16,30: campionatele universitare : 
Brașov—Cluj (M), Cluj—București IJ (M), Petroșeni—Iași (M). București I 
— București II (F)CICLISM: Velodromul Dinamo, de 
la ora 16: întreceri în „Cupa bucii- 
reștiului”.BASCHET: Terenurile Universita
tea, de 1? ora 8: Tg. Mureș—București îl 'W p.«•-tr—Oradea (M): de la

or» 17: Craiova—Galați (M), Timișoara —București I (M), Cluj—Iași (M) — me
ciuri în cadru] campionatelor univer
sitare.

HANDBAL : Terenul Universitatea, 
de la ora 8: Oradea—-Constanța (M), 
Petroșeni—lașj (F), crai ova—Tg. Mu
reș (M); Terenul IMF, de la ora 8,00: Sucea a—Bacău (M), București n — 
Cluj (F), Brașov—Iași (M); terenul 
Progresul, de la ora 16,30: Petroșeni 
—Cluj (M), București ~ 
(F), Timișoara—Galați

I. Dinamo Pitești — Știința 
n ostie pauză). Dinamo Pitești — Știința 
nostic final) 
(finala Cupa

. Progresul — pauză)

. Progresul — 
final) (finala 

. Victoria Criș . Prog. Reghin 

. I.M.U. Medg.

. Minobradul 
Com ăn ești 
Oltul R. V. — S. N. Oltenița 

X. Șt. Petroșeni — XI. Unirea Negrești 
XII. C.I.L. Gherla —

II.

III.
IV.
v.

vi.VII. 
vin.

IX.

Cluj
R.P.R.)Știința
Științacamp. ;
— CFR— Unlo Satu Mare— Rafinăria Cimp. 
V. Domes

Meciurile de baraj finala campionatului 18, iar finala Cupei 1

Cluj

(pro- 
X 

(pro- 
1

(pronostic
X 2 

(pronostic 
“ 2 Caransebeș 1 ----- j 

1 Minerul 
1 

X 
1 2

X 2

Cluj juniori)

Frog. Strehaia — Ancora Gl. 
Met. Copșa M.

1

j încep la ora 17,45, 
i de juniori la R.P.R. la 20,15. ora

An ____ , _____  .expresul confirmă că este concursul premiilor miari. Amintim cîțiva din marii 
cîștigători din ultimul timp: 30 -
23 iunie: Senta Ion — Giurgiu 35J.47 lei; 
16 iunie; £_ ____Agavriloaiei Vasile — București și Stin
gă Ion £____iunie: Șerban Alexandru — București
87.033 Iei și Gonciariu Const. — Focșani 
82.033 lei ș.a.

Jucați la concursurile Pronoexpres pe 
buletine colective (combinate) de cîte 7 
numere ■= 21 lei, deoarece acestea vă 
pot aduce o suită de premii.

marii
„T„o___ ___ ______  . „ iunie :
Eustațiu Marin — Timișoara — 42.449 lei; 

~ ’ri;Antonescu Mihai — Ploiești,
— București, cîte 33.977 lei; 21 
Șerban Alexandru ”

LOTO

MÎINE

FOTBAL: Stadionul
16: Știința Craiova—Știința Galați 
nala campionatului universitar); 18: Știința Cluj—Progresul Buc. nala campionatului republican

I—Timișoara

Republicii,

CONCURSULUI
NR. 29 (ETAPA

DIN 18 IULIE A. C.)
PROGRAMUL 
PRONOSPORT

Programul concursului de duminică 
iulie cuprinde meciuri din „Cupa 
vară",

18
,___  __ . de

. competiție organizată de Federa
ția Română de Fotbal în colaborare cu 
Loto-Pronosport și comisiile regionale de fotbal. Ija această competiție participă 
echipe din categoriile B și c.

Programul este următorul :
I. Textila Buhuși — Dinamo BacăuII. CER Pașcani — Ceahlăul

III. Rapid Mizil
IV. Flacăra 

vișteV, Faianța
VI. Textila VII. Metalul

Poiana Cîmpina Moreni — Metalul Tîrgo-
Sighișoara — C.S.M. Sibiu 
Sf Gh. — Gaz M. Mediaș
Hunedoara — Jiul Petrila

La tragerea Loto din seara zilei de 9 
iulie 1965 au fost extrase *” 
mătoarele numere :

90 36 9 1 87 33 3
Premii suplimentare : 17
Fond de
Tragerea16 iulie la

din urnă ur-
61 

______ 50
premii.: 752.756 lei.
următoare va avea 
Eforie Nord.

loc vineri

PRONOSPORT
concursului Pronosport nr. 27Premiile din 4.VII. 1965.

Categoria I: 107 variante X 291 lei;
Categoria a n-a: 1763 variante X 53 lei. 
Intrucît. valoarea unitară a premiilor 

de la categoria a DI-a este sub plafo
nul minim de lei 10, fondul acestei categorii s-<a repartizat, conform regulamen
tului, categoriei a II-a.

Rubrică redactată de 1. S. Loto-
Pronosport



In școlile sportive de elevi

S-ar putea face mai mult pentru gimnastică
Astăzi și miine pe velodromul 

DinamoSpre „granița" celor 5 minute!
Concursul și re

cordul I Acesta 
pare să fie obiecti
vul principal 
care a 
lucru în 
Cristina 

talentata înotătoare (18 
la Dinamo București. In 
fiecare întrecere internațională 
care participă, Cristina își îmbună
tățește și palmaresul cu victorii în 
fața unor adversare redutabile. Nu
mai în ultimele trei luni ea a ob
ținut 7 succese în fața unor înotă
toare din U.R.S.S., Ungaria, R.D. Ger
mană, Cehoslovacia, Italia, Polonia și 
Iugoslavia, corectînd de 7 ori diferi
te recorduri ale țării.

Foarte interesantă a fost evoluția 
Cristinei Balaban, de pildă, în proba 
de 400 m liber. De la 5:14,4 (în 1964) 
ea a coborît pe rînd la 5:12,9; 5:08,1 
și acum 5:06,5. Cercetînd timpurile 
intermediare ale ultimei curse re
cord (32,0 — 1:11,0 — 2:30,0 — 
3:49,0) vom vedea că bucureșteanca 
posedă încă îvtrse importante pen
tru a mai „smulge' cîteva secunde

recordului actual. Ea a mers 1:17,5 pe 
ultima sută și 35,0 pe ultimul „bazin" 
(a doua și a treia sută au fost crono
metrate în 1:19,0) întrecînd-o la finiș 
chiar pe Kocendova — înotătoare de 
1:04,4la 100 ml Cuo mai bună doza
re a efortului ea poate ajunge — după 
spusele antrenorului Remus Drăgușa- 
nu — în curînd la limita celor 5 mi
nute.

La fel de promițătoare sînt și cifre
le Cristinei la 200 m spate (2:47,0 în 
1964, 2:43,0 la Eger și 2:41,6 la Bel
grad), sau recordul de 2:43,0 la 200 m 
mixt. Părerea noastră este că dacă 
va lucra ou aceeași perseverentă la 
stilurile liber și bras, Cristina Bala- 
ban va putea obține în anul viitor re
zultate foarte bune și în clasica cursă 
de 400 m mixt. Pînă atunci însă ea 
își pregătește probele favorite pen
tru Universiadă cu seriozitate și deo
sebita putere de muncă care o carac
terizează. Este o primă etapă pentru 
campioana noastră spre asaltul per
formantelor internaționale.

A V-acu 
pornit la 
acest an 
Balaban, 
ani) de 

plus.

S.S.E., ca cele din Pitești (prof. A. 
Tivig), Oradea (prof. El, Patriciii), 
Constanța (prof. Const. Stoicea), Ga
lati (prof. C. Gavriliuc), Petroșeni 
(prof. E. Peterfi) și Satu Mare (prof. 
K. Felmeri și Fr. Czumbol), procesul 
de instruire se 
mediocru. O 
Fiindcă avem 
bine pregătite 
care au posibilități largi de a realiza 
o selecție corespunzătoare și care 
dispun de o bază materială satisfă

cătoare. Nu cumva 
este vorba de o 
slăbire a exigenței, 
a răspunderii pro
fesionale din par
tea profesorilor

desfășoară la un nivel 
situație inexplicabilă, 
de-a face cu cadre 
profesional, cu școli

COLȚUL 
SPECIALISTULUI
gimnasticii din 
nivel ascendent 

re-

Create în anul 1959, școlile sporti
ve de elevi (S.S.E.-urile) reprezintă 
o formă organizatorică utilă de selec
ționare și pregătire a celor mai dotați 
și talentafi elevi, în diferite ramuri 
sportive. In acest sens. Ministerul In- 
vățămîntului asigură acestor școli ca
dre tehnice calificate și specializate, 
îmbunătățește permanent condițiile 
lor materiale pentru ca ele. să devină 
adevărate laboratoare ale performan
tei sportive.

Gimnastica este una din activitățile 
sportive care se 
bucură de multă a- 
tentie în școlile 
sportive de elevi, 
în prezent, fiintînd 
peste 30 de secții.
De altfel, valoarea 
S.S.E. cunoaște un
de la an la an ,- ceva mai mult, 
prezentanții acestor școli încep să se 
afirme în întrecerile din tară ale co
piilor și juniorilor.

Finala din aces*  an a concursului 
republican de gimnastică pentru copii 
furnizează date care reflectă într-o 
bună măsură situația gimnasticii în 
S.SE.. Astfel, din cei 420 de finaliști 
(fete și băieți) 163 au fost selecționați 
din cadrul S.S.E. Cu ocazia acestui 
concurs, s-a putut remarca munca pa
sionată și preocuparea pentru calitate 
a unor profesori ca Tatiana Isar 
(S.S.E. Lugoj), Mareea Bibere (S.S.E. 
Bacău), Lore Lissay și Horst Stolz 
(S.S.E. Sibiu), Aurelia Bunea, Cornel 
Atanasiu, Gh. Giigore (S.S.E. 2 Buc.), 
Eugen Duma (S.S.E. Tg. Mureș), Flo- 
rica Dobre (S.S.E. Craiova) etc.

Multe dintre elementele pregătite 
de acești profesori s-au impus aten
ției specialiștilor, fie printr-o valoa
re deosebită, fie 
dau posibilitatea 
în perspectivă, 
rile F.R.G.

Din păcate, în 
telor de perspectivă din cadrul unor

respectivi ?
O situație, care 

cut, o constituie 
concursul susamintit a S.S.E. din Rm. 
Vîicea, Arad, Reșița, Sf. Gheorghe, 
Brașov, Cluj, Bistrița, Oradea (băieți), 
Aibă Iulia, Suceava, Fălticeni precum 
și a S.S.E. 1 București.

Este regretabil că față de grija per
manentă care li sc acordă, unele
5.5. E. nu răspund printr-o muncă or
ganizată temeinic, cu rezultate pe mă
sura eforturilor ce se fac de a se 
crea tineretului cele mai bune con
diții de pregătire sportivă.

Sperăm că organele de resort ale 
M.I. vor analiza cu atenție activitatea 
secțiilor de gimnastică din cadrul
5.5. E., și vor lua cele mai adecvate 
măsuri în vederea îmbunătățirii mun
cii de reorganizare, selecție și pregă
tire în această ramură sportivă. Nu-

' mai astfel S.S.E. își vor aduce con
tribuția ia creșterea de cadre valo
roase pentru loturile reprezentative 
ale

a surprins neplă- 
și absenta de la

tării noastre.

a „Capei Bucureștiului*-
cu 
la

Velodromul Di
namo va găzdui 
astăzi și mîine cea 
de a V-a ediție a 
competiției inter
naționale „Cupa 
Bucureștiului". A- 
ceastă întrecere 
constituie primul 
examen pe care-1
dau în sezonul actual cicliștii români 
în fața publicului bucureștean. Este 
o încercare grea pentru elevii antre
norilor Ștefan Lemîndroiu și Iulian 
Gociman, deoarece la startul probelor 
vor fi prezenți sportivi de valoare 
din Uniunea Sovietică, Belgia, Bulga
ria, R.D. Germană, Cehoslovacia și 
Polonia. Ce vor face viteziștii noștri

prin calități care Ie 
reală a creșterii lor, 
aflîndu-se în vede-

prof. CLAUDIU ATANASIU
secretarul general al F.R. de

Gimnastică

acum s-au disputat probele : cap com
pas (208 km) și distanță cu țel fix (102 
km), cîștigate de Em. Iliescu (București) 527 pot. și, respectiv, V. Romașcu (Bucu
rești) 1 000 pct. După primele două pro
be, în fruntea clasamentului sînt : 1. P. 
Zenovei (Iași) 1365 p., 2. V. Romașcu
(București) 1150 p., 3. M. Bînclea (București) 1100 p.

D. DIACONESCU — coresp. reg.

Miine, la ștrandul Tineretului (ora 19)

(a, v.)

Derbiul Steaua—Dinamo București încheie
prima parte a campionatului republican

Prima parte a campionatului republi
can de polo se încheie mîine seară cu 
mult așteptatul derbi dintre Steaua și 
Dinamo București. Cele două formații 
au totalizat pînă acum maximum de 
puncte (8 victorii din tot atîtea parti
de), astfel că întrecerea lor directă va

pregătirea elemen-

la Steaua au făcutIn pregătirea partidei cu Dinamo București, jucătorii de 
ieri un ultim joc de verificare

Foto : P. Romoșan

Organizarea corectă a timpului liber a! sportivului

desemna pe campioana turului. Dina- 
moviștii (la Eger) și jucătorii de la 
Steaua (turneul în U.R.S.S.) au făcut 
serioase verificări în cadrul unor jocuri 
mtemaționale și în ultimele zile s-au 
pregătit cu multă atenție, fapt care 
ne face să antioipăm o dispută pasio
nantă așa cum au fost mai toate în- 
tîlnirile dintre cele două fruntașe ale 
poloului românesc.

Conducerea partidei a fost înoredin- 
țată arbitrului maghiar Andras Szittyac. 
Lui i se vor alinia următoarele for
mații : DINAMO : Frățilă (Al. Mari
nescu) — Kroner, Zahan, Grințescu, 
Mărculescu, Blajec, Popa, Fleșeriu, Mi- 
hăilescu, Novac (Zamfirescu, Rusu) ; 
STEAUA : M. Ștefănescu (Cheța) — 
Firoiu, Szabo, Culineac, Țăranu, Kari, 
Bădiță, Alexandrescu, Marinescu, Păun. 
Meciul este programat la ștrandul Ti
neretului, de la ora 19.

★
Ultima restanță a campionatului a 

programat la Oradea partida dintre 
Crișul și Rapid București. La capătul 
unui meci presărat cu multe neregu- 
larități, datorate în mare măsură și ar
bitrajului slab prestat de Gh. Baja 
(Cluj), Crișul a cîștigat cu scorul de 
4—2 (0—1, 1—0, 3—0, 0—1) (I. Ghi- 
șa — coresp. reg.).

Frnal in proba de viteză...
Mircea Popescu și Dan Popovici iii 
compania experimentalilor specialiști 
ai acestei probe din 
că, Belgia, Bulgaria 
Dar Vasiie Burlacu 
lescu în proba de 
de pe loc, probă ia care vor lua parte 
cicliști creditafi cu rezultate sub 
1:12,0? La aceste întrebări vom afla 
răspuns în cele două după-amieze de 
concurs. Am dori însă ca el să ne 
confirme impresia bună pe care o 
avem despre seriozitatea cu care 
muncesc pistarzii la antrenamente.

In afara acestor „probleme" de 
ordin intern, concursul internațio
nal ne va oferi sîmbătă (viteză elimi
natorii, urmărire pe echipe și cursa 
americană) și duminică (viteză turneu, 
italiană, 1000 m cu start de pe loc 
și cursei cu ad if iu ne de puncte) po
sibilitatea de a urmări probe spec
taculoase, dispute palpitante.

întrecerile încep, în ambele zile, la 
ora 16. ;

Uniunea Sovieti
ci Cehoslovacia? 
și Eugen Bărbu- 
1000 m cu start

Nivelul actual al performanțelor 
sportive mondiale impune un sistem 
de antrenament cu un volum și o in
tensitate atît de ridicate, încât solici
tările organismului ating uneori limita 
capacității sale funcționale. Cel mai 
încercat este sistemul nervos central, 
care trebuie să coordoneze mișcările 
executate de aparatul locomotor, cu 
funcțiile vegetative (circulație, respi
rație, nutriție etc.). Această conside
rabilă solicitare duce la o oboseală 
accentuată, în primul rînd a sistemu
lui nervos central și apoi a întregu
lui organism.

Oboseala acumulată trebuie înlătu
rată cît mai repede, pentru ca orga
nismul sportivului să-și revină rapid 
și să dea un randament crescut.

In afară de mijloacele folosite ime
diat după terminarea efortului (dușul 
cald, masajul, automasajul etc.), odihna 
activă are un mare rol în refacerea 
potențialului organismului. Ea poate 
fi realizată atît în cadrul lecțiilor de 
antrenament, cât și în timpul liber, 
corect organizat, al sportivului.

în timpul său liter, este bine ca 
sportivul să-și odihnească sistemul 
nervos printr-o lectură plăcută, o plim
bare în aer curat, în locuri mai liniș
tite și cu un orizont larg (parcuri, pa
jiști înflorite, la munte etc.), prin vi
zionarea unor spectacole (teatru, ci
nema, operă, televizor etc.), audierea 
unor concerte, vizitarea unor muzee 
și expoziții, participarea la excursii tu
ristice etc. El poate avea, de aseme
nea, preocupări pentru desen și pic
tură, cînt vocal sau instrumtntal ; pen
tru mișcare sub formă de joc, sporturi 
complimentare fără un efort prea mare; 
pentru ridicarea nivelului său de cu-

noștințe generale, ideologice, profesio
nale, sportive etc.

Un mare efect de liniștire și recupe
rare nervoasă îl au plimbările. Ieșirea 
la marginea orașului, într-o pădure sau 
parc, pe malul unui lac sau riu, re
face repede organismul, prin inspirarea 
unui aer mai curat și oxigenat, prin 
orizontul larg deschis și culoarea verde, 
odihnitoare pentru ochi și pentru sis
temul nervos, prin liniștea de acolo, 
foșnitul frunzelor, cîntecul păsărilor etc. 
In plus, în mijlocul naturii se poate 
face o baie de aer sau de soare, o baie 
în apă, realizîndu-se astfel și proce- 
2— — a organismului, atât dedee de călire a 
reconfortante.

SPORT și SĂNĂTATE

se găsește în cadruCînd sportivul 
organizat de pregătire, problema timpu
lui său liter cade în special în grija 
antrenorului, a medicului sportiv și a 
conducerii clubului. Programul trebuie 
să fie cît mai variat.

Se pot organiza astfel în localitatea 
respectivă plimbări cu scop recreativ, 
sau pentru vizitarea unor obiective 
culturale, industriale, sportive etc. 
Dacă programul de pregătire permite, 
se vor organiza excursii turistice în îm
prejurimi, atît cu scop recreativ, cît și 
pentru sudura sufletească a colectivii ■ 
lui.

în asemenea situații se dezvoltă prie
tenia între sportivi, se realizează o 
și mai mare apropiere între sportivii 
respectivi și antrenori, conducerile sec
țiilor și cluburilor. în cadrul acestor

excursii se pot organiza mici șezători, 
concuisuri „cine știe, cîștigă" pe teme 
sportive, muzicale, literare, geografice, 
istorice, turistice etc., jocuri dinamice 
recreative, mici întreceri, vizitarea unor 
obiective cu valoare istorică, economică, 
culturală etc. în cadrul acestor vizite 
este indicat ca antrenorul sau altă per
soană competentă să dea explicații 
sportivilor în legătură cu cele vizitate, 
pentru întregirea bagajului lor de cu
noștințe generale.

Excursiile turistice se pot organiza 
și în scopul creșterii nivelului de pre
gătire fizică generală a sportivilor, 
prin alegerea unor trasee corespunză
toare.

Există desigur și alte forme de pe
trecere utilă a timpului liber. De e- 
xemplu: audiții muzicale, discuții pe 
diferite teme, conferințe pe teme ideo
logice, medico-sportive, igienico-sani- 
tare etc., realizîndu-se astfel educația 
cetățenească și sanitară a sportivilor. 
De asemenea se pot organiza întîlniri 
cu sportivi sau foști sportivi de mare 
performanță, care să le împărtășească 
din experiența lor. cu oameni de artă 
și literatură etc. Trebuie să existe și 
preocuparea pentru vizionarea unor 
spectacole teatrale, cinematografice, de 
televiziune, sportive, pentru organiza
rea unor reuniuni culturale chiar de 
către sportivi.

Problema organizării corecte a timpu
lui liber al sportivilor trebuie să 
preocupe în primul rînd pe sportiv, 
fiind ajutat de antrenor și medicul 
sportiv.

dr. C. ALEXANDRESCU
lector l.C.F.

UNIUNEA REGIONALĂ A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMÂ 

MAGHIARA

nr. 2, telefon

Csorgi nr. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un

un

un 
un 
de 
în

trăiește 
împreună 
și învață 
cu dem-

în mijlocul

Revista „Die Lehre den 
Leichtathletik" publică, 
sub acest titlu, o serie 
de reflecții ale directoru
lui sportiv al Universi
tății Wayland din Michi
gan.

„Un antrenor este 
judecător, un orator, 
învățător, un profesor 
sport, un specialist 
finanțe, un psiholog, 
psihiatru...

El trebuie să fie
optimist și totuși uneori 
trebuie 
mistui, 
modest 
mîndru.
entuziast dar 

mult.
El trebuie să aibă pie

lea unui elefant, sălbăticia 
unui leu, mirosul unui

să facă pe pesi- 
trebuie să
și să fie
El trebuie

nu

pară 
totuși 

să fie
prea

cîine tânăr, curajul unui 
bizon, rezistența unei an
tilope, înțelepciunea unei 
bufnițe, viclenia unei 
vulpi și inima unei pisici.

El trebuie în orice mo
ment să fie gata să-și 
sacrifice cu mărinimie 
timpul său, banii săi, pu
terea, tinerețea, viața sa 
de familie, sănătatea.

Ca mulțumire i se va 
acorda cu multă „mări
nimie" :

Nici o (sau o slabă) re
compensă bănească, foar
te puține satisfacții per
sonale, puțină recunoș
tință și multă... critică.

Totuși, un bun antre
nor este ascultat cu aten
ție, este un adevărat 
conducător al elevilor săi 
și are oarecare bucurii. El 
are satisfacția sufletească

de a vedea cum elevii 
săi progresează sub îndru
marea lui ; el 
fiorii victoriei 
cu învingătorul 
cum să suporte 
nitate înfringerile și e- 
ventualele... racolări ale 
sportivilor formați de el.

Prezența
sportivilor îl menține tî- 
năr la trup și suflet și 
îl ajută să progreseze 
împreună cu elevii săi. 
Cu toate criticile și sacri
ficiile, el își iubește me
seria, deoarece este... an
trenor".

STIATI CA.
...Rik Van Loy a rea

lizat cea de a 400-a vic
torie a sa în cursele pe

Care este cauza?

Vă amintiți de Sofia 
Muratova ? Desigur. De 
cinci ori campioană a 
U.R.S.S., de două ori 
printre fruntașele Jocu
rilor Olimpice, de nenu- 
mrLtiie ori campioană 
mondială Ia diferite pro
be, Muratova a încintat 
ochii spectatorilor prin 
măiestria ei sportivă, prin 
grația și frumusețea miș
cărilor, a jucat ani și 
ani rolul de „primă ba
lerină" a gimnasticii fe
minine sovietice.

După ce a câștigat ma
rele trofeu „Cupa de 
eristuf, Muratova a aban
donat gimnastica de per
formanță. Un timp ea a 
și „dispărut" de pe a- 
renă. De curînd insă 
Muratova a apărut din 
nou la un mare concurs 
internațional de la Lenin
grad, de data aceasta în 
postură de... arbitru. lat-o, 
in fotografia de față (35 
de am), arătînd spectato
rilor nota acordată unei 
concurente. „Gurile rele" 
spun că Sofia este una 
din cele mai zgîrctte la 
note. Ca una care a iubit 
cu adevărat măiestria 
sportivă.

Posta
IONEL CONSTANTIN, BUCUREȘTI. — I) Cassius 

Clay a boxat în cadrul ca
tegoriei semigrea la J.O. de la Roma, cucerind me
dalia de aur. In finală el 
s-a întîlnit cu Zigmund

FietzykowsH. Ion Monea 
n-a boxat cu Clay. De altfel, au evoluat la cate
gorii diferite. Monea a 
fost „mijlociu" și s-a întîlnit cu negrul Crooks 
(S.U.A.) de eare a fost în
vins prin K.O. — 2) Finala 
Cupei R.P. Române dintre 
Arieșul Turda și Rapid s-a 
disputat în anul 1961 pe 
Stadionul Republicii din 
București. Scor : 2—1 pen
tru Arieșul.

VASILE CHIOREANU și 
NICOLA E BIRSAN, CLUJ, 
— Așa cum lam mal arătat, 
medaliile olimpice sînt con
fecționate din bronz și 
„suflate" doar cu aur sau 
cu argint. Dar cit de mare 
e valoarea lor !

șosea ? Performanța iese 
din comun. Vom aminti, 
în acest sens, că, în pro
digioasa sa carieră, Faus
to Coppi a acumulat nu
mai 157 de victorii.

...cvadruplul campion 
olimpic de Înot Don 
Schollander nu va avea 
nici un ici de activitate 
in acest sezon ? Ei șu
ieră de mononucleoză (o 
creștere anormală a nu
mărului de globule albe}. 
Boala lui cere un re
paus mai Îndelungat, dar 
n-are un caracter grav.

La Mamaia, pe malul 
Siut-Ghiol-ului, se găsește 
baza nautică a clubului de 
iahting Dinamo Con
stanța. Cu ani în urmă, 
Ion Alexandru, un tânăr 
muncitor, repara avariile 
suferite de iahturile de 
concurs ale sportivilor 
constănțeni și... visa să 
participe și el la un con
curs oficial I

într-o zi, visul i s-a îm
plinit : unele descomple- 
tări de echipaje i-au 
permis 
tezul" 
sportul 
pentru 
ne. Sub îndrumarea ing. 
M. Băioeanu construiește

de echipaje
să primească „bo- 
apei. De atunci 

l velelor a devenit
el o mare pasiu-

o dificilă ambarcațiune 
sportivă „Olandezul Zbu
rător" (F.D.) și după 
numai doi ani își înscrie 
numele pe lista campio
nilor republicani.

Săptămîna trecută Ion 
Alexandru a cucerit și o 
mare victorie internațio
nală, la Poznan. Concu- 
rind pe ambarcațiunea 
lucrată de el, a reușit 
să întreacă sportivi de re
nume din R.D.G., R.F.G., 
și Polonia.

In fotografie : Ion A- 
lexandru și Dumitru Ene, 
navigind cu barca făcută 
de Alexandru.

Text și foto : P. Romoșan

zile
mon-

Clarke

...Pirie nu dă... 
multe recordului 
dial stabilit de atletul 
australian Ron
pe 5 000 metri? El este 
convins că distanța va fi 
străbătută, foarte curînd, 
în 13,10 friin. Unde este 
acel 13,35 al lui Kuț 
care părea de netrecut?

La 74 de ani, 
zburător cu

La rubrica „De pretu
tindeni" a ziarului „Scîn- 
teia" au apărut, nu de 
mult, o ilustrație și un 
text în care, printre al-

că „Re- 
de ba-

Stanton

MLLe’QZlN
ani. 
fost 

a-

Ginduri 
înaintea ț

vacanței |
Aș cînta acum pe-un ton
De romanță :
Fotbalul pe stadion 
la vacanță.

Mă cuprinde ceas de ceas 
Amețeala;
Chiar din Cupă-a mai 

rămas
Doar finala.

Pe teren se va lăsa, 
Vai, tăcerea...
Două luni voi aștepta 
Revederea.

Timpul ăsta trece greu, 
Nu m-amuză ;
Ah, mi-i dor de locul meu 
La peluză I

Chiar de mai

Imposibil;
Dacă nu îl văd
E... oribil I...

e cite-un 
joc

de loc,

la să-ncerc și eu un șut 
Cu balonul I...
Îmi scurtez intr-un minut 
Pantalonul.

j'i c-un aer triumfal 
fȘi-o basculă j
bac cu puștii din cvartal 
O miuță.

Simt că-ncep să

Intru-n horă 
Și-uite : pot fugi 
Sfert de oră.

Toate-s bune
Azi isonul,
Dar aș vrea

Stadionul.

mă răz
bun,

chiar un

cîte-mt fin

să „simt' 
din plin

N-aș moi face-n veci de 
veci

Mutră acră, 
Aș putea să-mi

Mama soacră.

iau la 
meci...

Ba chiar mi-aș uita de tot 
Interesul
Și-aș striga și eu cit pot: 
„Hai Progresul I"...

NELU MARIAN
— Iași —

balonul

IOAN ROATIS, BUCU
REȘTI. — După meciurile 
de Cupă de duminică, re
comandați următoarele „spectacole”: Știința Cluj: 

UN SURIS IN PLINA 
VARA; Dinamo București: DRAGA MINCINOSULE.

CAROL SUTTER, COMUNA NEUDORF Șl IO
NEL POPA, BRAILA. 1) 
Jiair, care a jucat în echipa 
Braziliei în meciul cu 
U.R.S.S., nu este cel de la tnternazionale. 2) Sivori 
și-a păstrat cetățenia ar gentiniană. Ca atare nu 
poate fi vorba de selecționarea Iui în echipa Italiei.RADU VRINCEANU, GA
LAȚI. — 1) Boxerii ama
tori nu se pot întîlni eu 
cei profesioniști decît... 
trecînd la profesionism. 2) 
Cu U.R.S.S. ne-am întîlnit de trei ori la fotbal, iar 
rezultatele au fost următoarele: 1—1 în 1957 la 
Moscova, 0—2 în 1959 la 
Moscova șl 0—0 în 1959, 
la București. Ultimele două meciuri s-au disputat în 
cadrul preliminariilor olim
pice.

NICOLAE MANAFU, RE
ȘIȚA. — Atît Constantin cit șl Piavlovici sînt bucu- 
reșteni get-beget. înainte 
de a veni la Steaua, Constantin a jucat la Locomo
tiva Iași, iar Pavlovici la Jiul Petroșenl.

DUMITRU STOIANOV, TIMIȘOARA. — 1) Ultima 
Intîlnire dintre Mihalic și Popoacă, disputată în 1964, 
In cadrul turneului find 
de box al campionatului 
republican, s-a încheiat cu

victoria la puncte a Iui Mihalic. — 2) în meciul cu 
Albania, disputat în 1947 Ia Tirana (scor : 4—0 pen
tru noi), România a «liniat următoarea formație: 
Lăzăreanu — Ritter, Novae — Băcuț, Mari, Petschov- 
schi — Farcaș, Marian, 
Iosif Covaci, Dumitrescu DI, Reuter. Au marcat > 
Farcaș (3) șl Covaci.

PETRE IONESCU, CRAIOVA. Atita supărare pen
tru un „banc” făcut de 
artistul Horia Șerbănescu pe socoteala Științei Cra
iova, în cadrul emisiunii 
„Duminica sportivă”? N-am

urmărit emisiunea respec
tivă, dar nu-mi dau seama 
ce ar fi putut spune Horia Șerbănescu incit dv. să ri
dicați problema : „așa se

tt- !n-încurajează o echipă 
nără care promovează 
tr-o categorie superioară?" Șl, fiindcă aveți impresia 
că Horia Șerbănescu este... 
rapidist, vă răzbunați, în
cheind scrisoarea astfel : 
„Dar iată că s-a terminat 
campionatul și cine a avut 
supărări are bucurii și ii vers". Aluzia este destul 
de străvezie...

IVAN BOGDANOV, TI
MIȘOARA. — In jocurile de campionat dintre Di
namo București și Știința 
Timișoara, care dintre e- 
chipe are mai multe victorii ? Aveți emoții în 
teptarea răspunsului ? 
este cazul; Dinamo a 
vins de 15 ori, Știința 5 ori, iar celelalte 6 jc
s-au terminat Ja egalitate.

I. BREAZU, FAUREI. — 
Jiul a retrogradat o sin
gură dată din categoria A în ultimii 10 ani. 
O dată și... bine ! Au 
trecut 5 ani de atunci — 
faptul s-a intimplat la încheierea ediției 1959—1960 
— și nu se vede nici un semn de revenire din par
tea fotbaliștilor din Petro*  
șeni. Poate că au acum vreun gind...

DAN GURAMULTA, 
SASCUT TTRG. — Ne-am 
oprit asupra melodiei pe care Rapid o cîntă Stea- 
gului 
MI-AI 
RF.A

tele, se spunea 
centul concurs 
Ioane ținut la 
Harcourt (Anglia) a fost
câștigat de reprezentantul 
Franței, Charles Dollfus, 
în vîrstă de 74 de 

Charles Dollfus a 
unul dintre prietenii
propiați ai lui Traian 
Vuia. De altfel, la șe
dința festivă care a avut 
loc cu prilejul „Expozi
ției Traian Vuia", Dollfus 
a evocat amintiri intere
sante din vremea începu
turilor activității lui Vuia 
și a succeselor acestuia, 
dintre care cel mai remar
cabil este zborul din 18

martie 1906, cînd Vuia 
a reușit — primul în lu
me — să se ridice de la 
pămînt prin mijloace pro
prii de la bord.

Dar, să revenim 
Dollfus.

Revista pariziană 
Humanite Dimanche' 
14, publicând < 
lui Charles Dollfus 
cute la televiziunea fran
ceză în legătură cu re
marcabila sa performanță, 
îl numește pe acest te
merar zburător „decanul 
aeronauților" și adaugă 
că, o dată cu acest zbor, 
el a făcut a 522-a ascen
siune a sa.

la

anche" nr. J 
declarațiile A 
ollfus fă- /

S. A.

aș*  Nu 
în
de 

uri

roșu: NUMAI TU 
STRICAT FERICI

1ON POȘTAȘU
Desene :

NEAGU RADULESCU

Pentru redresarea fotbalului s-au 
petiții pentru cei mici.

creat com-

Albă ca zăpada : — 
trebuie să ne scape

echipă de „pitici" I

ȘI acum la antrenament! Nu 
trofeul pentru cea mai bună

Desen de AL. CLENCIU

l
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Campionatele mondiale de scrimă se caracterizează 
nivel tehnic foarte ridicatprintr-un

PARIS, 9 (prin telefon). —• Campio
natele mondiale de scrimă se apropie 
de sfîrșit.

Ziarele pariziene rezervă zilnic spații 
însemnate marii întreceri de la „Cou
bertin". Nu lipsesc fotografiile campio
nilor, imagini din epuizanta încleștare 
de pe planșe. Radiodifuziunea și tele
viziunea franceză sînt și ele la înăl
țime. în comentariile publicate sau 
transmise pînă acum este scoasă în evi
dență valoarea deosebită a acestor cam
pionate, care le-a depășit pe cele pre
cedente. Așa, de pildă, referindu-se 
la finala feminină de floretă, cronica
rul de specialitate de la „Le Monde" 
aprecia : „Acest ultim act al întrecerii 
ne-a oferit o strălucită demonstrație a 
frumuseții scrimei feminine. Asalturile 
au fost în marea majoritate a cazuri
lor de o înaltă clasă, cel puțin la nivelul 
finalei băieților. Sovieticele și român-

cele și-au arătat o dată în plus atu-u- 
rile lor : pregătirea atletică, tehnică și 
măiestria".

In comentariile închinate aceleiași 
finale, emisiunea sportivă de joi seara 
a radiodifuziunii franceze menționa că 
„este greu de presupus că dacă finala 
s-ar fi disputat intre alte echipe decît 
cele ale Uniunii Sovietice și Româ
niei, cele mai bine cotate din lume-, ea 
ar fi cules atîtea aplauze. Am sperat 
mult să le vedem pe fetele noastre 
(n.n. reprezentantele Franței), în finală, 
dar nici una nu a reușit să se ridice 
la valoarea finalistelor". în însemnă
rile cu privire la finala fioretistelor, 
„France Soir" arată că în vederea aces
tei întreceri supreme toate sportivele 
și toate echipele s-au prezentat bine 
pregătite. Cuvinte elogioase sînt adre
sate sportivelor Uniunii Sovietice și 
României, care au demonstrat ce în-

seainnă o scrimă de înaltă calitate. în 
același sens se vorbește și în cronicile 
publicate în „Le Parisien Libere" : 
„Asalturile fetelor au fost impresio
nante nu numai prin culoare, ci și 
printr-o tehnică înaltă".

★
Vineri au avut 1 , ” '

la spadă pe echipe unde țara noastră 
nu a participat.
U.R.S.S.—Japonia 12—4 ;
Luxemburg 12—4 ; Ungaria—Irlanda 
13—3 ; Italia—Danemarca 13—3 ; 
Austria—Belgia 8—7 ; Anglia—Fin
landa 9—5 ; Suedia—S.U.A. 15—1 ; 
Elveția—Olanda 9—7.

Tot vineri a avut loc și finala la 
sabie (individual). S-au calificat ur
mătorii : Rîlski (U.R.S.S.), Horvath 
(Ungaria), Pezsa (Ungaria), Pawlow- 
sky (Polonia), Mezsena (Ungaria) și 
Mavlehanov (U.R.S.S.).

loc preliminariile

Iată rezultatele : 
Polonia—

WIIIE^AX Cunoștință cu echipa de fotbal

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR
DE ȘAH PE ECHIPE, SINAIA 1965

în urma tragerii la sorți a primu
lui tur din „Cupa cupelor" la fotbal, 
care a avut Joc la Geneva, s-a sta
bilit adversara cîștigătoarei „Cupei 
R.P. Române". Formația Wiener Neus
tadt are un stagiu foarte scurt în liga 
I austriacă, deoarece a promovat 
doar anul trecut în rîndul celor mat 
bune formații. în campionatul recent 
încheiat, ea a ocupat locul 9 (din 14 
echipe).
în „Cupa Austriei", Wiener Neustadt 

a avut o comportare remarcabilă. 
După ce a eliminat o serie de echipe 
fruntașe, această formație a disputat 
finala cu L.A.S.K. — campioana Aus
triei. Faptul a stîrnit senzație în Aus
tria, deoarece, pentru prima oară în 
Istoria finalelor de Cupă din Austria, 
s-a înlîmplat ca două echipe din pro
vincie să-și dispute trofeul. Conform 
regulamentului de Cupă, în Austria 
întilnirile se dispută tur-retur, in
clusiv finala. în prima întîlnire, dis
putată la Wiener Neustadt, s-a în
registrat o mare surpriză. Echipa lo- 
sală, care a repurtat în campionat 
victorii în fața unor formații cu re
putație fiind socotită invincibilă pe te
renul său, a capotat în fața „ll"-lui 
din Linz, la limită, cu 1—0, în urma 
unui gol marcat în min. 89 I în me
ciul revanșă, desfășurat la Linz, gaz
dele au deschis scorul, dar numai

Wiener Neustadt

Către sfîrșitui acestei 
își reia rolul de gazdă_ ____  ___
petiții sportive internaționale. De data 
aceasta, este vorba despre o competiție 
șahistă — campionatul mondial uni
versitar pe echipe. Dat fiind impor
tanța evenimentului, am socotit util să culegem mai multe date care interesea
ză pe cititorii noștri, adresîndu-ne pen
tru aceasta la cîțiva dintre cei ce ur
măresc îndeaproape pregătirile ce se fac 
în vederea apropiatelor întreceri. Iată 
ce am aflat în cadrul discuției purtate la masa noastră rotundă :

Ce ne puteți spune despre viitoarea 
ediție a mondialelor universitare șah ?

Prof. AL. MUREȘAN, membru în 
mltetul Executiv al U.A.S.R., șeful 
misiei sportive : „Campionatul mondial 
universitar de șah pe echipe, competiție 
devenită tradițională, reunește in fiecare 
an cele mai puternice reprezentative 
șahiste studențești din mai multe țări ale 
lumii. Țara noastră organizează cea de 
a 12-a ediție a marii întreceri. Organi
zarea a revenit U.A.S.R. și Federației 
române de șah. în urma propunerilor 
făcute de U.l.S. și F.I.D.E. S-a stabilit 
ca întrecerile să aibă loc între 25 iulie 
și 9 august, la Sinaia.

Pentru reușita acestei importante ma
nifestări sportive n-a fost precupețit nici 
un efort. Vrem ca oaspeții să se con
vingă de ospitalitatea poporului nostru, 
ca și de capacitatea noastră recunos
cută de organizatori sportivi. S-a format 
un comitet de organizare al campiona 
tului mondial universitar de șah de la 
Sinaia, al cărui președinte este Acad. 
Gh. Mihoc, rectorul Universității din 
București, iar vicepreședinți tovarășii St 
Bîrlea, președintele U.A.S.R., prof. univ. 
dr. O. Costăchel, președintele Federației 
române de șah, Avram Lăptoiu, vicepre
ședinte al Consiliului General al UCFS.

Contăm pe o participare numeroasă la 
acest campionat, dovadă că pînă acum, 
ne-au venit confirmări de participare 
din partea a 15 țări și anume : Anglia, 
Austria, Belgia. Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Finlanda, Iugoslavia, Izrael, Olanda, 
Scoția, Suedia, Tunisia, U.R.S.S., Ungaria. 
Nu ne îndoim că în aceste zile numărul 
înscrierilor se va mări, astfel că, adău
gind și reprezentativa țării noastre, 
putem conta la Sinaia pe participarea 
a aproximativ 20 de echipe**.

luni. România de mari com-

de
Co- 
Co-

r

conduce, neînvinsă 
in turneul de la Briansk

Șahista română Alexandra Nicolau 
continuă să fie neînvinsă și să con
ducă în turneul internațional de la 
Briansk, totalizând 5 puncte după 6 
runde.

Nicolau este urmată în clasament 
de Asenova (R.P.B.), Ranniku și Koz- 
lovskaia (U.R.S.S.) cu cîte 4 puncte, 
Borisenko (U.R.S.S.), Karakas (R.P.U.), 
Kislova (U.R.S.S.) cu 3,5 puncte

In runda a 5-a Nicolau a remizat 
eu poloneza Jurczinska, Iar în runda 
a 6-a a învins-o pe șahista sovietică 
Kazmina. (Agerpres).

peste cîteva minute oaspeții au egalat 
prin golul marcat de Bierbaumer 
(golgeterul echipei) și pînă la sfîr
șit, rezultatul de 1—1 a rămas ne
schimbat. Astfel, Linzer A.S.K. care 
învinsese în primul joc cu 1—0, a 
«cucerit «Cupa Austriei**.  Și, conform 
regulamentului o echipă care cuce
rește și campionatul nu poate parti
cipa în două competiții europene. 
Astfel, Wiener Neustadt — finalista 
competiției — a fost desemnată să 
joace în „Cupa cupelor**.

fată, de altfel, echipa obișnuită: 
Schneider — Offenbach, Fenz, Hut- 
lef — dr. Neudaer, Fesser — Schat- 
zer, Tiefenbrunner, Bierbaummer, 
Hoffmann, Seidl

ERWIN PRUSCHA 
ziarisl

Și acum, în legătură cu desfășura- 
Cupei cupelor precizare.

După cum declară Sandor Bares, vice
președinte al U.E.F.A., sistemul de de
partajare a echipelor prin dublarea 
golurilor marcate în deplasare se va 
aplica numai în caz de egalitate de 
puncte între echipe, adică atunci cînd 
fiecare formație a obținut victoria pe 
teren propriu (deci are cite două 
puncte) sau cînd ambele meciuri s-au 
încheiat la egalitate.

în le-— Cîteva detalii organizatorice 
gătură cu campionatul...

DAN LAZARESCU, membru al siei sportive a U.A.S.R., secretar 
mitetului de oiganizare : „Sinaia, ...__
de iulie, va fi un cadru ideal pentru în
trecerile șahiste universitare. Decorului 
pitoresc al Carpatilor i se vor adăuga 
condiții optime de concurs. Se va juca 
în una din sălile elegantului cazinou din 
parcul orașului, unde se vor face ame
najările necesare pentru a satisface ce
rințele multiple, atît ale concurentilor 
cît și ale spectatorilor. Orele de joc au 
fost fixate de la 1»—21, pentru fiecare

Comi- 
al Corn zile

rundă, partidele întrerupte urnind a fi 
reluate în dimineața următoare, între 
9—13. In ziua liberă concurența vor fi 
invitați la o excursie pe ruta Pîrîul Rece 
— Bran — Rîșnov — Poiana Brașov, 
iar în cîteva seri mai puțin aglomerate 
vom avea program-3 artistice, reuniuni, 
discuții. Pentru moment ne aflăm în fe
bra pregătirilor... Tot „arsenalul" nece
sar unui concurs de anvergură este pe 
cale de definitivare, de la sutele de fișe 
de partide, pînă la frumosul afiș al cam
pionatului ieșit de sub penelul graficia
nului Petre Grant. Nu încape îndoială 
că totul va fi gata la timp !“

— In ce stadiu se chipei române ?
Prof. univ. emerit 

președinte al F.R.S., ----------natului : „Desigur, dorim cu toții ca e- 
chipa română să aibă o comportare cît 
mai bună la această importantă compe
tiție șahistă internațională, fapt pentru, 
care pregătirile jucătorilor susceptibili 
de a reprezenta culorile patrii au în
ceput din vreme. Actualmente ele sînt 
desăvîrșite în cadrul taberei studențești 
de la Pîrîul Rece, unde 14 jucători se 
pregătesc sub conducerea antrenorilor V. 
Urseanu, S. Samarian și G. Alexan
drescu. Iată lista jucătorilor : Fl. Gheor
ghiu, M. Pavlov, C. Partos, Tr. Stanei», 
M. Nacu, S. Neamțu, V. Georgescu, E. 
Ungureanu, C. Drozd, E. Mozes, N. Dă- 
neț, E. Pantazi, V. Botezatu, Costin 
Georgescu.

Ea poate fi însă schimbată pînă la 
campionat. Nu trebuie să uităm că la 
campionat joacă echipe formate din 4 
titulari și 2 rezerve. Ca la Olimpiadă, 
însăși formula competiției cere un efort 
și o atenție deosebită din partea jucăto
rilor, decizia în meci atîrnînd de com
portarea fiecăruia dintre cei patru titu
lari. Iar punctele se adună, clasamentul 
turneului întocmindu-se pe baza sumei 
scorurilor individuale".

află pregătirile e-

ION GUDJU. vice- 
dlreetorul camnio-

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI DE LA RIGA
Turneul internațional masculin de 

volei de la Riga a luat sfîrșit. îna
intea ultimei zile de întreceri trei 
•echipe — R.D. Germană, R.P. Chi
neză și U.R.S.S. — se aflau la egali-

învingîind echipatate de puncte. învingând c ’ 
R.S. Cehoslovace cu scorul de 3—1 
(15—4 ; 12—15 ;
lecționata R. D. Germane a ocupat 
primul loc. Pe locul doi s-a clasat 
prima echipă a U.R.S.S. care a dis
pus, în ultima zi de întreceri, de for
mația Japoniei cu scorul de 3—0 
(15—12 ; 15—II ; 15—9), iar pe locul 
trei reprezentativa R. P. Chineze, în
vingătoare cu 3—1 (12—15 ; 15—2 ; 
15—9 15—9) în fața selecționatei de 
tineret a U.R.S.S. (Agerpres).

15—13 ; 15—4) se-

— Ce părere are jucătorul de la pri
ma masă a echipei României ?

FLORIN GHEORGHIU, maestru em«s. 
rit al sportului, campion mondial de ju-‘ niori : „Va fi o întrecere grea, fără în
doială. In rîndul echipelor participante 
se vor afla numeroși șahiști din elita 
mondială. Este suficient să vă spun că 
în echipa Cehoslovaciei, de pildă, Janata 
— adversarul meu din ultimul meci pen
tru campionatul mondial de juniori — 
este pus la masa a patra, la primele fi
gurină membri ai echipei olimpice ceho
slovace : Hort, Jansa, Kavalek. Reduta
bile vor fi, desigur, și echipele U.R.S.S. 
și Iugoslaviei, prezente în primele locuri 
în toate marile competiții șahiste. Pen
tru ca noi să ocupăm un loc fruntaș, 
la Sinaia, trebuie să ne pregătim cil 
multă seriozitate și — mai e nevoie să 
spun ? — să luptăm în concurs cu toată 
dirzenia 1“

Material realizat dc
RADU VOIA

Alexandra Nicolau

Un aspect din etapa La Băute — La Rochelle a „Turului Franței", De 
la stingă la dreapta: belgianul Rik von Looy și olandezii Jan Janssen și 

Peter Post.
Foto Associated Press

Intr-un concurs internațional, de 
atletism care s-a desfășurat la I lynge 
(sudul Finlandei) sportivul finlandez 
Jorma Kinunen a aruncat sulița la 
88,04 metri, realizînd cea mai bună 
performanță mondială a anului și sta
bilind totodată cea de a doua perfor
manță mondială a tuturor timpurilor. 
Polonezul Sidlo s-a clasat pe locul 
doi cu o aruncare de 83,80 metri, iar 
recordmanul lumii la această probă, 
Terje Pedersen pe locul trei cu 78,08 
metri.

• Boxerul italian Giulio Rinaldi a 
recucerit titlul de campion european 
la categoria semigrea învia gîndu-l (la

Concursuri internaționale GIMONDI-POUIIDOR
de

• La Warnemiinde, în R.D. Germa
nă, s-a desfășurat concursul dotat cu 
.Cupa Țărilor Mării Baltice". La a- 
ceastă competiție au participat și cîți- 
va veliști români. Echipajele noastre P. 
Mânu — O. Tomiuc și M. Băiceanu 
— I. Giuglan s-au clasat pe locurile 
4 și 5 la star. La clasa finn, N. Iliescu 
a ocupat locul 7 iar M. Dumitriu lo
cul 15.

• în competiția ce se desfășoară 
la Tallin, echipajul nostru de star 
I. Naum — Gh. Lungu ocupă după 
cinci regate locul 4. La clasa finn, re
prezentantul nostru E. Enopian a în
registrat două abandonuri, în urma 
unor avarii.

Turul ciclist al Franței se apropie de sfîrșit. Au mai 
rămas de disputat cinci etape, din totalul de 22, și lupta 
pentru victoria finală continuă să fie deosebit de echili
brată. Principalii pretendenți la primul loc în clasamen
tul final sînt italianul Gimondi și francezul Poulidor. Deo
camdată, Gimondi are un avantaj de 39 de secunde, 
diferență destul de mică, dacă ținem seama de faptul 
că trei din etapele rămase sînt deosebit de lungi (Lyon 
— Auxerre, de exemplu, măsoară 293 km.).

în etapa de ieri (Brianțon— Aix les Bains, 194 km), 
primul loc a fost ocupat de spaniolul Jimenez cu 
5:43,13, urmat de belgianul Brands, și un alt spaniol, 
Galera. Cei doi protagoniști, Gimondi și Poulidor (ca și 
cel de-al treilea din clasamentul general, francezul Le- 
baube, aflat la 4 min. 25 sec. de lider), au sosit în plu
ton. Azi, etapă contra-cronometru, între Aix les Bains 
și Le Revard, iar mîine Le Revard — Lyon (160 km.}.

F.I.F.A. n-a renunțat la ideea 
modificării regulii ofsaid-ului

avut loc în numeroase țâri euro-în ultima vreme au 
pene meciuri de fotbal în care s-a jucat fără regula de 
ofsaid sau s-a aplicat ofsaidul numai pe o anumită su
prafață din teren, adică dincolo de o linie unind col
țurile careului de 16 metri cu liniile de tușe laterale.

Comisia de regulamente a Federației internaționale 
apreciază că actualele încercări nu sînt încă destul de 
concludente și de aceea a propus ca experimentele să 
continue. F.I.F.A. precizează însă că meciurile experi
mentale trebuie organizate numai între echipe din 
prima categorie și că ele trebuie anunțate în prealabil 
forului internațional. De asemenea, cluburile participante 
la aceste meciuri, precum și arbitrii respectiv^ vor 
înainta în termen de 10 zile de la disputarea partidelor 
un raport amănunțit cuprinzînd aprecieri asupra meciu
rilor și opiniile lor.

In orice caz — adaugă F.I.F.A. — o decizie de modi
ficare a regulamentului nu va fi luată înainte de luna 

iunie a anului viitor.

Roma) prin abandon in cea de a 13 a 
repriză pe Klaus Gumpert {R.F. Ger
mană). La sfîrșdal meciului boxer if' 
vest-german a fost cuprins de o criza 
de nervi și medicii nu exclud posibi
litatea ca el să fi recurs la excitante 
mai ales că in ultimul timp t fost 
semnalate cazuri de doping pe'Ringu
rile profesioniste

• în plin sezon de vară la Val de 
Isere (Franța) a avut loc recent un 
concurs internațional de schi. Proba 
de slalom uriaș (600 m cu 49 porți) 
a revenit Ia femei schioarei harbinger 
(R.F.Ci.) 2:07,1, înaintea compatrioa
tei sale Hintermaier și a campioanei 
olimpice Marielle Goitschel. La mas
culin a cîștigat Pri-nzig (R.F.G.) 1:58,7 
urmat de Jean Claude Killy (Franța).

• Continuîndu-și pregătirile în ve
derea meciurilor din preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, se.' 
lecționata statului Chile a întîlnit la 
Santiago de Chile pe campioana R. S. 
Cehoslovace, Dukla Fraga. Victoria a 
revenit fotbaliștilor chilieni cu scorul 
de 1—0 (0—6) prin golul înscris de 
Prieto în minutul 62. Învingătorii au 
aliniat următoarea formație: Nitsclie 
—■ Valentini, Donoso, Villanueva, 
Contreras, Hodge, Mendez, Prieto, 
Cabrera, Fouilloux și Sanchez.

• Meciul dintre Mihail Tal și Lajos 
Portisch pentru preliminariile campio
natului mondial de șah de Ia Bled 
s-a încheiat înaintea consumării celor 
zece partide prevăzute in regulament. 
Fostul campion mondial a cîștigat în- 
tr-un stil magistral cea de a 8-a par
tidă și scorul a devenit 5,5—2,5 în 
favoarea sa. Mihail Tal urmează să 
joace în semifinale cu învingătorul 
meciului Larsen—Ivkov, în care con
duce Larsen cu 4,5—1,5 (1).
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