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Festivitatea predării ștafetei „în întîmpinarea 
celui de al IV-lea Congres al partidului"

Ieri seară a avut loc pe stadionul Republicii din Capitală, festivitatea predării ștafetei „în întîmpinarea
celui de al IV-lea Congres al partidului". Maestrul emerit
Delegațiile de sportivi din întreprinderi, de pe șan

tiere, din școli, cooperative agricole, au străbătut cu 
entuziasm și însuflețire orașele și satele tot mai înflo
ritoare, de pe întreg cuprinsul țării, pentru a transmite 
celui de al IV-lea Congres al partidului mesajul tine
retului sportiv.

în drumul străbătut, am întilnit, pretutindeni roadele 
muncii harnicului nostru popor, avîntul cu care toți, de 
la mic la mare, întîmpină cu noi realizări, în toate do
meniile, mărețul eveniment — Congresul partidului.

Asemenea albinelor ce string nectarul florilor, am 
adunat în acest mesaj, din hotar în hotar de țară, dra
gostea fierbinte și recunoștința profundă a tineretului 
pentru partidul iubit, căruia îi datorăm viața noastră 
nouă, fericită și viitorul tot mai luminos în care tinere- 

_tul va putea să-și manifeste din plin capacitatea, energia 
și entuziasmul său.

Raportăm partidului că tineretul sportiv al patriei, 
alături de întregul popor, cinstește cel de al IV-lea 
Congres al P.M.R., eveniment de importanță istorică în 
viața României socialiste, cu realizări deosebite în pro
ducție, învățătură și sport. Tineretul nostru e fericit că-și 
poate manifesta astfel dragostea și recunoștința lui fier
binte față de partid, pentru grija părintească ce o.poar
tă tinerei generații, asigurîndu-i o dezvoltare fizică și 
intelectuală armonioasă, ajutînd-o să-și realizeze cele 
mai înaripate visuri.

Mesajele miilor de tineri și tinere care au străbătut 
traseele ștafetei, înfățișează realizările asociațiilor și 
cluburilor, multiplele manifestări organizate pe sta; 
dioane, unde numeroși sportivi au realizat noi recorduri 
regionale și republicane.

★ ★

al sportului Ion Cernea a dat citire următorului Mesaj :
Sportivii noștri fruntași sînt fericiți că pot închina 

Congresului al IV-lea al partidului, cucerirea titlului de 
campion mondial la lupte clasice, titlul de campion mon
dial la floretă fete — tineret, titlul de campion european 
la lupte libere, cele patru „Cupe ale campionilor euro
peni" la HANDBAL, VOLEI și TENIS DE MASĂ la băieți 
și fete, precum si alte valoroase performanțe.

Rezultatele obținute și cerințele tot mai mari, condi
țiile materiale create mișcării sportive, ne obiigă să 
nu precupețim nici un efort pentru consolidarea și 
sporirea succeselor în activitatea sportivă, pentru a 
aduce o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea 
armonioasă și călirea fizică a cetățenilor țării noastre, 
la cultivarea în rîndul tineretului a entuziasmului și erois
mului în muncă, a spiritului coiectiv, disciplinei și cura
jului, a voinței de a Infringe arice greutăți, a hotărîrii 
de a pune toată capacitatea creatoare în slujba întăririi 
și înfloririi României socialiste.

însuflețiți de mărețele obiective cuprinse în proiectul 
de Directive în care se manifestă și grija deosebită 
pentru asigurarea condițiilor materiale tot mai bune 
mișcării sportive, sîntem hotărîți să muncim cu și mai 
mare abnegație și devotament pentru dezvoltarea acti
vității sportive de masă și de performanță, pentru a 
obține noi și importante succese în întrecerile sportive 
internaționale și a ridica pe culmi mai înalte gloria 
sportivă a scumpei noastre patrii.

TRĂIASCĂ CEL DE AL IV-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN !

★

18 iulie 1965. Stadionul Republicii, 
ora 20. Soarele a asfințit. Covorul 
verde de gazon al stadionului a fost 
inundat de lumina reflectoarelor. Tri
bunele arhipline freamătă de nerăbda
re. Și, deodată, izbucnesc en
tuziaste aplauze. Pe poarta sta
dionului pătrunde coloana moto- 
cicliștilor care aduc ștafeta „IN 
ÎNTÎMPINAREA CELUI DE AL 
IV-LEA CONGRES AL PARTI
DULUI". In frunte se află doi ti
neri care poartă steagul partidului și 
pe cel al patriei. Apoi, coloana care cu
prinde aproape 150 de tineri și ti
nere, ultimul schimb al purtătorilor 
mesajelor Întregului tineret al patriei. 
Ei aduc de pe plaiurile Maramureșu
lui, de pe meleagurile Sucevei și ale 
Dobrogei, din întreaga tară, înmănun- 
chiate glndurile de recunoștință ale

tineretului fată de partidul iubit pen
tru condițiile minunate de viată crea
te, pentru dragostea părintească cu 
care îl înconjoară.

In mesaj se află înscrise succesele 
repurtate în răsplndirea culturii fizi
ce și sportului, victoriile dobîndite 
de reprezentanții sportivi ai patriei 
noastre în marile confruntări interna
ționale. Se mai află aici cuprinsă și 
dorința nestrămutată a tinerei genera
ții de a munci cu însuflețire pentru 
traducerea In fapte a sarcinilor tra
sate de partid.

In uralele zecilor de mii de specta
tori, purtătorii ștafetei ajung In fata 
tribunei centrale. Aici se află tova
rășii Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al comi
tetului orășenesc București al P.M.R., 
Petre Enache, prtm-secretar al C.C.

al U.T.M. și Aurel Duma, președinte
le Consiliului General al UCFS. 
Din rlndul sportivilor se desprind 
maeștrii emeriti ai sportului Ion Cer
nea și Alexandru Penciu și maestra 
sportului Sanda Grintescu. Campionul 
mondial de lupte clasice, Ion Cernea 
citește mesajul ștafetei „In întîmpina
rea celui de al IV-lea Congres al 
partidului". In glasul acestui sportiv 
de frunte al tării noastre se citește 
hotărlrea și dirzenia tineretului iubi
tor de sport, dorini a sa de a lupta 
pentru victoria culorilor patriei dragi. 
Ultimele cuvinte sînt acoperite de 
uralele spectatorilor. Maestrul emerit 
al sportului Ion Cernea predă, apoi, 
mesajul președintelui Consiliului Ge
neral al UCFS, Aurel Duma, pentru 
a fi inminat celui de-al IV-lea Con
gres al P.M.R.

Partidului îi sînt dator
de ION BANUȚĂ

De-adun puteri de fluvii mari, 
spumoase-n val, de simt că-s jar, 
de merg pe drum înnoitor — 
Partidului îi sînt dator.

De liber versul mi-l deschid 
sub flamuri roșii de partid, 
de gîndul ia înaltul zbor — 
Partidului îi sînt dator.

De-i fără frîu iubirea mea, 
precum e-n zbor o rîndunea, 
de-n zbor cu șoimii mă măsor — 
Partidului îi sînt dator.

De-adun puteri de fluvii mari, 
spumoase-n val, de simt că-s jar, 
de merg pe drum înnoitor — 
Partidului îi sînt dator.

Maestrul enteru al sportului Ion Cernea citind mesajul ștafetei „în întîmpinarea celui de al IV-lea Congres al partidului".



ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE IN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI
ASEARĂ, LA LUMINA REFLECTOARELOR „Duminica sportivă” din Capitală

Dinamo București-știința Cluj 2-2 (1-1)
Așadar, 2—2 în meciul dintre ciști- 

gătoarea campionatului — Dinamo 
București, și ciștigăloarea „Cupei 
R.P.R.“ — Știința Cluj I

Mai aproape de victorie au fost 
campionii. Ei au realizat uneori faze 
aplaudate, au tras mai mult la poartă 
și au condus ptnă in min. 87 I De 
fiecare dată insă Știința nu s-a dat 
bătută și a revenit cu insistența unui 
experimentat alergător de cursă lungă 
care și-a dozat bine resursele. Și, de 
aceea, Dinamo nu a răsuflat liniștită 
nici un moment: apărarea, hărțuită 
de excelentul cuplu Szabo — Ivansuc 
a cedat de două ori, iar atacul — cu 
toate că a realizat uneori excelente 
schimburi de balon — s-a arătat in 
meciul de aseară inegal ca reparti
zare a torțelor. Ne gindim in special 
ia Ene 11 (cu toate că a Înscris 2 
goluri). El a fost lot timpul depășit ca 
execuții tehnice și gindire tactică de 
colegii săi de linie.

Jocul a început în nota de ușoară

Siderurgistul a ciștigat meciul noilor promovate in „A“
3-2 (1-1) CU ȘTIINȚA TIMIȘOARA

Florea, portarul gălățenilor, este la post, lată-l blocînd balonul, urmărit de 
llumelnicu și Voicu. Faza din meciul Siderurgistul—Știința Timișoara.

In cadrul manifestațiilor sportive 
desfășurate aseară pe stadionul Re
publicii din Capitală, jocul dintre 
Siderurgistul Galați și Știința Timi
șoara a suscitat un interes deosebit- 
Pe bună dreptate. După un an de ac
tivitate în categoria B, cele două 
formații au reușit să revină din nou 
în primul „pluton** al echipelor noas
tre de fotbal. Pentru această perfor
manță, la apariția pe gazonul bucu- 
reștean cele două echipe au fost a- 
plaudate îndelung de un stadion ar
hiplin.

Antrenorii Voronkovski (Știința) 
și P- Moldoveanu (Siderurgistul) au 
introdus în teren următoarele for
mații :

SIDERURGISTUL : Florea — Tomes- 
cu, Costache, Ivănescu, Voicu (min.

Aplauze pentru călăreți, cicliști 
si aeromodelisti•« Ii

Frumoasa „duminică sportivă” de 
pe stadionul Republicii a fost des
chisă de un reușit concurs de călă
rie. Prima probă — ștafeta — a fost 
cîștigată de sportivii clubului Steaua 
(Andrei Costea, Anghel Donescu și 
Dumitru Velea), care au terminat 
cursa în 2:02,8, neavînd nici o pena
lizare. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile Știința și Dinamo 
București. La „scenă deschisă" a fost 
aplaudată și evoluția sportivilor în 
proba de forță progresivă. După tre
cerea obstacolelor ridicate la 1,50 m, 
rămîn în concurs Virgil Bărbuceanu, 
Gheorghe Langa, Gabriela Ionesco, 
Constantin Vlad și Oscar Recer. Toți 
cinci trec, rînd pe rînd, obstacolele
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dominare a studenților. Rezultat: Mar- 
cu execută o lovitură liberă, lateral 
de poarta bucureștenilor ; mingea se 
Îndreaptă cu viteza unui bolid, dar 
Datcu blochează. In clipa următoare 
balonul este la poarta lui Moguț : 
Haidu il păcălise pe Marcu, dar por
tarul clujean iese cu laț a curată. Tri
bunele se animă din nou : Adam sca
pă de Nunweiller 111 și șutează in 
Datcu (min. 8), iar Ivansuc, după ce-și 
face loc „ă la Pele", șutează pe lingă 
bară. Golul „cade" în mod neașteptat, 
intr-o perioadă în care Știința avea 
inițiativa și este mai mult opera lui 
Moguț, care a greșit în aprecierea 
traiectoriei balonului, dind posibilita
te lui Ene să deschidă scorul (min. 
31): 1—0. După 10 minute de joc mai 
mult la centrul terenului, Adam fruc
tifică o minge primită de la Szabo: 
1—1.

La reluare, dinamoviștii apar pe te
ren cu o altă pereche de mijlocași 
(Nunweiller VI — Ghergheli in locul

68 Hulea) — Lupea (min. 38 Filimon), 
Matei — Pătrașcu, Voinea, Adam, 
Stătescu.

ȘTIINȚA: P. Popa (min. 46 Sugar) 
— Surdan, Mihăilă, Răcelescu, Spe- 
riosu — Cotormani, Lereter — R. La
zar, Humelnicu (min. 46 Petrovici), 
M. Popa, Mițaru.

A arbitrat V. DUMITRESCU (Buc.).
Echipele au avut nevoie de vreo 

10 minute pentru a se... cunoaște și, 
ca urmare, deși era un meci amical, 
n-a lipsit perioada de tatonare- în 
min. 10 însă, Știința Timișoara a fost 
pe punctul de a marca. R. Lazăr, cu 
driblingul lui scurt, a lăsat în urmă 
cîțiva adversari, a centrat excelent 
lui Mițaru, dar acesta a reluat ca 
un adevărat-., fundaș gălățean. Peste 
un minut M. Popa șutează spre poar- 

înălțate la 1,70 și 1,80 m. Deci și tî- 
năra Gabriela Ionescu (14 ani) pe 
calul Arcaș (tot... 14 ani). Gheorghe 
Langa și Oscar Recer reușesc să sară 
și peste 1,85 m, cîștigînd astfel difi
cila probă.

începe apoi mult așteptata cursă 
ciclistă de eliminare. 14 concurenți 
— 14 tururi de pistă. Se dă startul. 
Francisc Ghera (Steaua) trece ulti
mul linia de sosire și este eliminat, 
în turul următor „cade” Ludovic Za- 
noni. Apoi Gh. Bădără, Silviu Duță, 
Walter Ziegler ș.a. în fruntea plu
tonului se află Ion Ardeleanu. Ia 
conducerea după aceea Gabriel Moi- 
ceanu. Ultimele trei ture... Constantin 
Dumitrescu atacă puternic, se insta
lează in frunte și termină victorios 
cursa.

A urmat o frumoasă demonstrație 
de aeromodele. 

lui P. Emil — O. Popescu). Schimba
rea e fericit făcută. Chiar în primele 
secunde Nunweiller VI, cu clarviziu
nea care il caracterizează, il vede 
bine plasat pe Ene și... 2—1. Meciul 
are apoi momente de acalmie. Am
bele echipe așteaptă să treacă minu
tele (Dinamo chiar trage de timp). 
Tribunele încep să se golească și în 
această perioadă de liniște Ivansuc 
(min. 87) șutează prin surprindere, 
dar slab. Mingea se duce sărind spre 
poartă. Datcu nu o vede și tabela de 
marcaj indică 2—2.

A condus A. Rădulescu (Buc.).
DINAMO : Datcu — Popa, Nunweil

ler III, Stoenescu, Ștefan — E. Petru 
(Nunweiller VI), O. Popescu (Gher
gheli) — Pîrcălab, Frățilă, Ene, Haidu.

ȘTIINȚA: Moguț — Marcu, Tr.
Georgescu. Grăjdeanu, Cîmpeanu — 
V. Alexandru, Neșu — Szabo, Ivansuc, 
Adam (min. 52 Brelan), Suciu.

M. TUDORAN

ta goală: în traiectoria mingii inter
vine Ivănescu, care trimite mingea 
în corner. Nu trect decît cîteva se
cunde și în careul mic al lui P. 
Popa, luftează Speriosu, dar Pă
trașcu, neatent, scapă o bună ocazie.

Știința combină frumos, dovedește 
o superioritate tehnică fată de adver
sari, are în Lereter și Cotormani doi 
mijlocași buni și, ca urmare, domină 
jocul la mijlocul terenului. Nu poate 
însă să fructifice, fiindcă înaintașii 
ei combină prea mult, mai preferă 
un pas în plus pe matginea careului 
de 16 m și apărarea gălățenilor are 
timp să intervină.

De partea cealaltă, înaintașii de 
Ia Siderurgistul joacă simplu. II des
chid în adîncime pe rapidul Pătrașcu, 
care își încheie acțiunile cu centrări 
ireproșabile și uneori chiar cu șu
turi periculoase. Gălățenii reușesc să 
deschidă scorul: în min. 32, Voinea 
șutează sec, jos, lingă bară. Reacția ti
mișorenilor este, promptă. Peste cinci 
minute Mițaru înscrie după o com
binație frumoasă cu Cotormani. Dar 
scorul devine 3—1 în favoarea echi
pei mai decisă în atac, care șutează 
mai mult la poartă- După o bară a lui 
Pătrașcu (min. 44), Adam (min. 51) 
și Stătescu (min. 55) înscriu două go
luri frumoase pentru Siderurgistul. 
Iată însă că în min. 59 greșește por
tarul Florea (singura lui greșeală, 
fiindcă a apărat foarte bine): nu este 
atent și un șut destul de slab al lui 
M. Popa îl surprinde- La 3—2 Side
rurgistul cedează inițiativa studenți
lor care forțează egalarea. Dar, a- 
ceștia, în afară de aplauzele pentru 
unele faze reușite și o ușoară domi
nare, nu pot obține mai mult. Așadar, 
victoria a fost de partea gălățenilor.

CONSTANTIN ALEXE

Aspect de la concursul de călărie desfășurat pe stadionul Republicii.

Foto: Șt. Ciotlo?

PE SOSEAUA BUCUREȘTI — 
OLTENIȚA

Competiția ciclistă a reunit la start 
un număr record de concurenți din 
Capitală și provincie: peste 160.

Clasamentul în proba principală, 
cursa de 100 km (seniori): 1. W. 
Egyed (Steaua) 2 h 39:27, 2. Fr. Gera 
(Steaua) 2 h 39:29, 3. S. Ariton (Vo
ința), 4. I. Braharu (Voința), 5. Gh. 
Neagoe (Steaua), același timp.

Iată cîștigătorii la celelalte catego
rii : juniori (80 km) — 1. C. Grigore 
(Voința) 2 h 17:10; semicurse (20 km) 
P. Aurel (Steaua) 40:29; biciclete de 
turism (băieți, 10 km) — V. Tomescu 
(Dinamo) 21:28; fete (8 km) — Aneta 
Dumitrache (Steaua) 22:13. Pe echipe, 
au învins cicliștii de la Voința.

întrecerile s-au desfășurat pe șo
seaua București — Oltenița.

S. GREGORIAN -coresp.

RAPID (f) Șl SEMĂNĂTOAREA 
(m) AU CÎSTIGAT ÎNTRECERILE 

DE VOLEI

Finalele turneului de volei s-au 
ridicat la un nivel superior. Pen
tru locurile 1—2 s-au întîlnit for
mațiile masculine Semănătoarea și 
Aurora. Meciul s-a încheiat în patru 
seturi, și a dat cîștig de cauză vo
leibaliștilor de la Semănătoarea cu 
3—1 (15—8, 16—14, 5—15, 15—8).
Finala feminină a opus echipele Ra
pid și C.P.B. A învins ultima cu 3—2 
(15—6, 12—15, 6—15, 15—5, 15—9), 
dar, datorită punctaverajului superior, 
locul 1 în clasament l-a ocupat echi
pa Rapid. Celelalte rezultate: Pro
gresul — Grivița Roșie (m) 3—0 
(15—10, 15—7, 16—14); Progresul — 
Metalul (f) 1—3 (15—13, 9—15, 
11—15, 12—15); Confecția — Fo
restierul (f) 3—1 (15—12, 5—15, 
15—6, 15—8); Tranzistorul — Con
fecția (m) 2—3 (15—11, 9—15, 6—15, 
15—5, 14—16). CLASAMENTE — fe
minin: Rapid, C.P.B., Metalul ; mas
culin : Semănătoarea, Spartac, Pro
gresul. (R. C.)

ENTUZIASTE ÎNTRECERI LA TIR

La concursul de tir au participat 
peste 70 de trăgători din cluburile 
și asociațiile bucureștene. S-a tras 
proba de armă sport 3X10 focuri 
(băieți și fete). S-au evidențiat con- 
curenții L. Ionescu și D. Rugină (Di

namo) la băieți, Victoria Savovici, 
Veronica Stroe (Dinamo), Roth Șer- 
ban (Olimpia) la fete.

Iată rezultatele: armă sport 3x10 
focuri băieți — 1. L. Ionescu 245 p;
2. D. Rugină 243 p; 3. N. Vlad 
(Olimpia) 241 p. Fete: 1. Victoria 
Savovici 220 p; 2. Veronica Stroe 
214 p; 3. Ruth Șerban 212 p.

Clasament general (băieți) : 1. L. 
Ionescu 485 p; 2. T. Capela (Olim
pia) 485 p; 3. N. Vlad (Olimpia) 
477 p; fete: Roth Șerban 407 p;
2. Maria Scouch (Sănătatea) 383 p;
3. Mariana Iliescu (S.P.C.) 344 p.

Clasament general pe echipe:
1. Olimpia 157 p; 2. Dinamo 136 p;
3. S.P.C. 118 p; 4. Sănătatea 80 p; 
5. Steaua 59 p; 6. S.S.E. I 53 p; 7. 
Frigul 47 p; 8. Confecția 36 p.

JUDO : O REUȘITA 
DEMONSTRAȚIE

Cei 20 de sportivi, în majoritate 
de la asociația sportivă I.O.R., au 
oferit celor prezenți demonstrații pa
sionante, aplaudate îndelung, de mul
te ori la „scenă deschisă". S-au evi
dențiat tinerii R. Gruia, M. Petrescu, 
R. Mihu și I. Marinescu.

Două fete, tot de la I.O.R. — Flo- 
rica Rotaru și Silvia Bolbose — au 
entuziasmat prin cunoștințele lor de 
judo pe toți cei prezenți.

RUGBIȘTII DE LA OLIMPIA — 
PE PRIMUL LOC

Finalistele competiției de rugbi, 
formațiile bucureștene Olimpia și 
Colorantul, au furnizat un meci inte
resant, viu disputat și de bună va
loare tehnică. Mai insistenți și mai 
activi în fața buturilor, rugbiștii de 
la Olimpia au terminat victorioși, la 
scor : 17—0 (9—0). Realizatori: Blă- 
naru (două lovituri de pedeapsă și 
două încercări), Kurtyan (încercare) 
și Ceaușu (transformare). Olimpia a 
folosit următorul „15": Achim — 
Slefăneșcu, Pîrvulgscu, Blănaru, Io
nescu — Ceaușu, Niculescu — Kurt
yan, Drăgan, Penciu — Petre, Cris
tian — Weisberg, Dădîrlat, Andre- 
escu. A mai jucat Voicu (linia a Il-a).

A condus foare bine N. Tăutu.

(t. st.)

ECHIPA GRIVIȚA ROȘIE, ÎN
VINGĂTOARE LA HANDBAL 

MASCULIN

Terenurile de Ia stadionul Tinere
tului au găzduit ieri dimineața ul
timele partide de handbal.

In cel mai important meci s-au în
tîlnit formațiile Grivița Roșie și U- 
nirea Fabrica de ace. Handbaliștii 
de la Grivița Roșie au atacat de la 
început într-un ritm rapid și în min. 
12 conduceau cu 7—0. Adversarii 
lor au avut o puternică revenire, 
reducînd din handicap în finalul 
primei reprize (10—8 pentru Grivița 
Roșie). In partea a doua a partidei, 
Grivița Roșie s-a impus cu autori
tate, cîștigînd detașat : 32—17
(12-9).

Al doilea joc a opus echipele Me
talul și Dinamo, victoria revenind la 
capătul unei dispute dirze, metalur- 
gișlilor cu scorul de .19—17 (9—8). 
Clasament: Grivița Roșie 8 p, Me
talul 8 p, (c. a.).



CEI CE MUNCESC
’ Cei ce muncesc simt toți la fel: 
Unii călesc oțel
Și-au mîinile aspre, bătătorite ;
Alții aștern pe foi curate
Formule întortochiate
Și-au timplele grele,
Încărunțite.
Unii fac zilnic urcușuri pe schele; 
Alții combină cuvinte vrăjite, 
Ce zboară spre stele.

Toți rup în două frămîntata pline. 
Să prindă forțe noi pentru mîine. 
Toți au același scop.
Și cel ce privește prin microscop
Și cel ce netezește zidul
Și cel ce construiește „rapidul"
Și cel ce topește plumbul
Și cel ce prășește porumbul
Și cel ce coboară-n costum de miner 
Și cel ce zboară cu aripi de fier.

Cei ce muncesc toți simt la fel
Cind citesc un sonet ori un rondel
Cind discută problemele lor 
Netezind drumul spre viitor,

Cind urcă spre înalturi siderale,
In freamăt de mistrii și macarale
Ori sorb adîncul înțeles
Al slovelor de foc despre Congres,
Răboj al vrerilor îndeplinite
Și-al viselor întrezărite.

Cei ce muncesc văd toți la fel;
O zi de jar; drapel lingă drapel
Și sala,
Ce intonează Internaționala,
In care cifrele vorbesc,
In c^re-avinturile cresc
Și muncii dîrze îi dau ghes,

Smulgînd succes după succes.
Și cei ce dau produse în stive
Și cei ce bat recorduri sportive
Și cei ce-n curse-și dublează elanul
Și cei ce-aruncă mai tare ciocanul
Și cei fruntași în Spartachiadă
Și campionii din Olimpiadă.
Toți au în față socialistul țel!

Poporul intreg simte la fel.

VICTOR HÎLMU

PE VERTICALELE 
SOCIALISMULUI

Cadre cu o înaltă calificare
mișcării noastre sportive

Pregătirea de cadre cu înaltă ca
lificare în domeniul culturii fizice și 
sportului pentru obținerea unor per
formanțe de valoare mondială, con
stituie o preocupare permanentă și de 
bază a Institutului nostru. Ne-am o- 
bișnuit să apreciem nivelul pregătirii 
absolvenților Institutului de cultură 
fizică în lumina randamentului lor în 
activitatea practică, pe baza partici
pării lor active la îndeplinirea sarci
nilor trasate de către organele de 
partid și de stat mișcării de cultură 
fizică.

în cele mai multe cazuri, randa
mentul absolvenților noștri este strîns 
legat de trăsăturile de caracter și ni
velul cunoștințelor dobîndite de a- 
ceștia, încă în anii studenției. Absol
venți ca soții Săvinescu din Piatra 
Neamț, Corneanu — antrenor emerit 

Schmidt, asistent al Institutului 
pedagogic de 3 ani din Timișoara, 
Constantin Bucur, șeful catedrei de 
educație fizică a Institutului politeh
nic din Timișoara, Nicolae Ghidu, 
vicepreședinte al Consiliului regional 
UCFS Ploiești, și mulți alții, care as
tăzi au rezultate meritorii în muncă, 
au ieșit în evidență și în anii stu
denției prin atitudinea perseverentă 
față de învățătură, față de munca de 
cercetare științifică, prin participarea 
activă la viața obștească a Institutu
lui și — deasupra acestora — prin 
pasiunea lor aprinsă față de mese
rie.

în vederea ridicării continue a ca
lității pregătirii viitorilor absolvenți, 
care să sprijine calificat activitatea 
sportivă de mase și de performanță, 
considerăm că este necesar să dăm o 
atenție sporită în activitatea ce o des- 
sșurăm mai ales următoarelor aspecte 

ale muncii noastre :
1. Să perfecționăm cunoștințele și 

deprinderile studenților cu privire Ia 
stăpînirea particularităților motrice 
ale predării educației fizice în dife
rite verigi ale sistemului nostru de 
educație fizică. în acest sens, vom 
pune un accent deosebit pe metodica 
predării educației fizice în școlile de 
toate gradele și pe cerințele organi
zării practicării exercițiilor fizice în 
scopul întăririi capacității de muncă 
a maselor de oameni ai muncii de la 
orașe și sate.

Această orientare este imperios ne
cesară, deoarece contribuția educa
ției fizice la călirea morală și fizică 
a milioanelor de elevi ai patriei 
noastre prezintă încă unele deficiențe. 
Vom da o mai mare atenție formării 
priceperilor și deprinderilor de miș
care și îmbinării acestora cu educa
rea trăsăturilor pozitive de caracter 
și cu armonioasa dezvoltare a indi
cilor morfologici și funcționali ai or
ganismului. De asemenea, vom insista 
asupra metodelor de predare care să 
asigure nu numai formarea deprinde
rilor de mișcare de bază, ci și ini
țierea elevilor, în proporție de masă, 
în practicarea sistematică a atletis
mului, gimnasticii și a unor jocuri 
sportive.

în ceea ce privește întărirea capa
cității de muncă a maselor de la ora-

efi-

acorda în

ca să edu- 
unei exi-

șe și sate, vom studia cele mai 
ciente și accesibile forme de practi
care a exercițiilor fizice la locul de 
producție, la domiciliu sau în apro
pierea acestora, precum și în cadrul 
asociațiilor sportive.

2. Să cultivăm la studenți dragos
tea față de meseria aleasă și, în ace
lași timp, pasiunea pentru munca de 
cercetare metodică. Aceste trăsături 
ale profilului pedagogului de tip nou 
se dezvoltă la cursuri, seminarii, lu
crări practice dar, mai ales, in acti
vitatea independentă a studenților. 
Ca urmare, vom apropia mai mult 
pregătirea studenților de munca ne
mijlocită a profesorilor și antrenori
lor, angrenîndu-i în procesul de ins
truire din asociațiile sportive și școli. 
Ucenicia făcută pe lingă pedagogi cu 
experiență, dublată de stăpînirea unor 
aspecte metodice precizate de cate
drele de specialitate, vor contribui 
la ridicarea calității pregătirii studen
ților și, de aceea, îi vom 
treaga atenție.

3. Vom depune eforturi 
căm studenții în spiritul
gențe ridicate atît față de munca lor 
proprie, cît și față de aceea a spor
tivilor. A fi documentați asupra tu
turor aspectelor pe care le ridică teo
ria și practica specializării pe plan 
mondial, a rezolva în profunzime toate 
sarcinile procesului instructiv-educa
tiv, a aplica creator indicațiile orga
nelor de conducere ale mișcării de 
cultură fizică și sport, iată numai cî- 
teva din componentele care decurg 
din cerința ridicării exigenței față de 
activitatea proprie. In același sens, 
trebuie să obișnuim studenții și cu 
manifestarea unor cerințe ridicate față 
de munca sportivilor. Studenții tre
buie educați încă de pe acum pen
tru a deveni intransigenți față de 
orice tendință de abatere a sportivi
lor de la normele de conduită comu
nistă statornicite în procesul instruc
tiv-educativ. Grija părintească a pe
dagogului față de sportivi trebuie 
îmbinată cu severitatea, cu cultiva
rea răspunderii față de îndeplinirea 
obiectivelor de instruire, cu cerința 
manifestării unei conduite civilizate 
în toate împrejurările vieții.

4. Ne propunem să acordăm 
ga atenție formării la studenți 
bogate culturi 
rale.

Cunoștințele 
hologie, ajută 
de educație fizică și a antrenorilor, 
înarmîndu-i cu norme și reguli de re
zolvare a unor situații complexe, me
reu în schimbare, pe care le ridică 
procesul instructiv-educativ la fiecare 
pas. Nu poți fi educator competent 
atîta timp cît nu posezi temeinice 
cunoștințe pedagogice și, în Stelași 
timp, nu poți influența adectgK' psi
hologia celor cu care lucrez#- atîta 
timp cît nu stăpinești datele acestei 
științe.

xC. A

întrea- 
a unei 
gene-pedagogice și

de pedagogie, de psi- 
activitatea profesorilor

Cunoștințele de cultură generală 
ale pedagogului reprezintă un tezaur 
nesecat de îmbogățire continuă, atît 
a procesului instructiv-educativ, cît 
și a vieții colectivului de sportivi. 
Cultura generală temeinică este cu 
atît mai necesară cu cît însuși me
diul în care lucrează majoritatea pro
fesorilor de educație fizică — școala 
—constituie un factor de seamă al 
pregătirii culturii patriei noastre, iar 
elevul un purtător al culturii înain
tate socialiste. Cultura generală a 
profesorului și antrenorului constituie 
o cerință de bază și pentru desfășu
rarea activității sportive. Această ac
tivitate înglobează oameni ai muncii 
de la orașe și sate care în instituțiile 
și întreprinderile din care fac parte, 
participă intens la multiplele as
pecte ale vieții noastre culturale.

Profesorul și antrenorul nu-și poate 
limita activitatea numai la aspectele 
tehnice ale instruirii ; ca pedagog el 
trebuie să orienteze și să stimuleze 
în același timp și preocupările cultu
rale ale celor pe care îi pregătește.

Ne exprimăm convingerea că în 
viitor, îmbinînd mai bine munca di
dactică cu cea educativă, stimulînd 
și orientînd îndeaproape dorința stu
denților de a participa activ în rezol
varea treburilor obștești, vom reuși 
să dăm mișcării de cultură fizică și 
sport profesori de nădejde, pedagogi 
capabili să contribuie la educarea 
multilaterală a personalității tinere
tului, a oamenilor muncii.

toate acestea.tele pentru a scrie „suficient sau destul
PĂUNESCUVALENTIN

ION ȘiCLOVAN
rector al Institutului de cultură 

fizică

tineri

„...Eroul principal este omul muncii, constructorul, montorirl, 
instalatorul, chimistul. Despre constructorii combinatului, care 
prin activitatea lor creatoare contribuie la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid, niciodată nu putem spune că am 
scris suficient sau destul de frumos...".

(Dintr-un articol apărut în ziarul „Viața șantierului")

Un coș „de fum” se înalță deasupra cîmpiei Olteniei, o siluetă so
litară cu valoare de simbol. Acolo, sus, la gura coșului, fuiorul dens, gal- 
ben-verzui al fumului se descolăcește intr-un suiș continuu spre spațiile 
siderale și tendința acestuia spre nesfîrșit naște asociații. Coșul acesta, al 
unei mari uzine, pare deodată concretizarea materială a ideii marelui ar
tist al acestor pămînturi și al lumii : creatorul Coloanei infinitului. Poate 
că omul acela, suferind pentru pămînturile între care s-a născut, crezute 
sărace, a visat într-o dimineață de argint, peisajul acesta copleșitor. 
Scriu COPLEȘITOR, pentru că e singurul cuvînt care poate cuprinde sen
timentul ce te încearcă, spectator fiind, la marele asalt pe care oamenii 
de aici îl dau spre cerul de aur al epocii noastre. Angajați pe una dintre 

verticalele socialismului, oltenii de ieri, au astăzi investitură de construc
tori și industriași : sînt constructori, montori, instalatori, chimiști. Un 
poet, „calificat" pe treptele creației șantierului, tînărul operator mecanic 
Gheorghe Barbu notează liric :

„Azi strălucesc coloanele superbe 
Săgeți pornite î<n avînt suprem 
Voi ați aprins neonicele jerbe 
Cu al lor nucleu ce-n atmosferă fierbe..."

Și lirismul acesta, turnat în formele precise ale cifrelor, exprimă 
cu o concizie de știință împliniri ale vrednicelor mîini ale oltenilor: 
„Constructorii și muncitorii de pe șantierul Combinatului chimic Craiova 
au terminat lucrările la etapa a doua a grupului de azot, cu o capacitate 
anuală de 100 000 tone amoniac, 90 000 tone azotat de amoniu. A fost 
pusă în funcțiune fabrica de catalizatori pentru amoniac cu o capacitate 
anuală de 690 de tone. La Centrala electrică de termoficare Craiova au 
fost date în exploatare cazanul nr. 4 și turbina nr. 3, precum și stația de 
transformare de 220 k.V.”

„Fabrica de catalizatori”, „turbina nr. 3“ și „stația de transformare 
de 220 k.V." — cuvinte de esență industrială care ca și altele au intrat 
în limbajul diurn al oltenilor, în viața cărora, cu ani în urmă, singurele 
„instalații” industriale erau triorul de grîu — de mînă — și cazanul pri
mitiv ce transforma în țuică pruna coaptă pe costișele însorite ale dealu
rilor subcarpatice.

Oltenii sînt mîndri că intră în societatea aleasă a țărilor 
toare de catalizatori pentru sinteza amoniacului (circa 
pentru asta, munca de construcție se înmănuchează cu 
ridicare a calificării profesionale, iar o dată cu avîntul spre
combinatului oamenii cresc și ei. Poate că o să pară ciudat dar, la 
mai înaltă tensiune a activității de construcție, oamenii găsesc timp să 
învețe, să scrie poezii, să facă excursii, să-și măsoare forțele în ambi
țioase întreceri sportive, ce nasc rivalități nestinse niciodată. Poate că 
o să pară ciudat, dar oamenii aceștia, cărora li s-a deschis poarta ferme
cată a realizării, sînt setoși să cuprindă în viața lor toate bunurile ma
teriale și spirituale create de semenii lor.

Operatorul mecanic Gheorghe Barbu, montorul Gheorghe Lepă
data, instalatorul Ion Stanciu și alții scriu versuri incandescente despre 
realizările, țelurile tovarășilor de muncă ; inginerii Ion Vartolomei, 
Alexandru Todescu și alții rămîn seara tîrziu aplecați deasupra coaielor 
albe ale hîrtiei pentru a scrie articole Ia „Colțul chimistului" din ziarul 
„Viața șantierului” ; operatorii Viorica lonescu, Ion Trușcă, Marin Ghi- 
zură și alții dau răspunsuri deosebit de bine apreciate la examenul de 
ridicare a calificării ; inginerele Aspazia Barcaru și Maria Constandiaidis 
împreună cu alți colegi de muncă alcătuiesc o echipă de orientare turis
tică cotată printre cele mai bune din regiune.

La punctul de alimentare cu apă Breasta, îndrăgostiții de sport 
și-au construit, într-un zăvoi apropiat, o bază sportivă care cuprinde în 
ea teren de volei, portic de gimnastică, bară fixă, arenă de popice, mese 
de șah și... un colț de joacă pentru copii. „Dumiinicile ni le petrecem cu 
familiile aici. Și unii dintre noi avem copii, alții... vor avea..." —- 
spune

producă- 
12). 
cea 
stele

Și 
de 
al 
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ing. Constantin Tudose, șeful stației.
La întrecerile Spartachiadei de vară au participat peste 1700 de 
și tinere. Numai la fotbal s-au înscris 22 de echipe...
... Aceasta este viața șantierului! Un tumult de pasiuni, de vreri 
cer îndeplinite, un noian de preocupări concentrate într-un singur 
devotament total pentru împlinirea grandiosului program de dez-

ce se
sens :
voltare a patriei, trasat în proiectele de Directive ale celui de al IV-lca 
Congres al partidului.

Iar cronicarului faptelor petrecute aici «îu-i ajung niciodată cuvin- 
de frumos" despre



O acțiune de mase de neuitat — grandiosul spectacol cultural-sportiv de pe stadionul Republicii, organizat 
cu prilejul celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre. Prin splendide reprize de gimnastică, prin an
sambluri de o captivantă fantezie sportivii și-au manifestat dragostea fajâ de partidul comuniștilor, părintele 

lor iubit

Pentru dezvoltarea bazei 
decît realizările din perioada 
sportive. 0 atenție deosebită
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An de an, după Congresul al III- 
lea al P.M.R., sportul de masă și pe 
baza acestuia sportul de perfor
mantă s-au dezvoltat continuu. 
Numai in anul 1S64 in orașul 
București peste 600 000 de tineri au 
participai la „Spartachiada repu
blicană". in întreaga tară numărul 
lor ridicindu-se la 4 700 000, cifră 
neatinsă in nici una din competi
țiile organizate în tara noastră. 
Iată un aspect de la o duminică 
cullural-sportivă organizată pe 
stadionul „23 August" din comuna 

Goicea Mare

Acum două decenii, fotbaliș
tii cu clasificare sportivă din 
România aveau la dispozifie 
doar 104 terenuri și arene spor
tive. In prezent, numărul aces
tora se ridică la 660, marea 
lor majoritate avind utilaj și 
confort modern. Numai in pe
rioada 1961—1964 au fost date 
in folosinfă pentru iubitorii 
sportului stadioanele de lotbal 
din Pitești, Galafi și Timișoara, 
bazinul din Reșița și ccl din 
parcul Dinamo, precum și noul 
patinoar artificial din Floreas- 
ca. In iarna anului 1964—1965, 
In Întreaga tară s-au amenajat 
peste 10 000 de patinoare simple, 
iar pentru amatorii de fotbal 
mai bine de 1300 de terenuri 
de joc. In iotogralii, două ima
gini semnificative : patinoarul 
artificial Ploreasca, cu semefele 
blocuri din jur și bazinul o- 
limpic de la „Dinamo“, o cons
trucție sportivă In care elegan
ta și bunul gust și-au dat In- 
tllnire.

MEMBRI

I IAN.
1965
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.1 MAI" 
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1961 1965

«Bună dimineața, mare" par s 
zică micii oaspefi ai Litoralulu 
Zeci și zeci de mii de copii : 
tineri iși petrec vacanta, ) 
munte sau la mare, gratuit, î 
taberele organizate special per 
tru ei. Iată un grup de copii, ir 
trînd în valurile înspumate,, zîrr 
bind către soare, bucurindu-s 
de viață. Viata aceasta, lipsit 
de griji, o datorează celui d 
al doilea părinte al lor - 

partidul 1



teriale a culturii fizice și sportului se vor asigura investiții de aproape 2 ori mai mari
-1965, în scopul îmbunătățirii condițiilor materiale pentru practicarea diferitelor ramuri 

acorda dezvoltării activității sportive de masă.
(Din proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Roman)

icării continue a nivelului de 
tot mai mulți oameni ai 

timpul liber în mod plăcut 
iele și terenurile de sport de 
ut patriei. In anul 1964 au 
narea competițiilor spo-rtive 
s milioane de spectatori, iu- 
nostru de mase și de perfor- 
;e vede in iotogralia noastră, 
nului Republicii nu mai este 
ic. Sint iubitorii handbalului 
siste la linala campionatului 
n 1962 dintre echipele Româ- 
i. Cu acest prilej, așa cum 
■jintele Federației Interna- 

, s-a bătut recordul de asis
te handbal.

Studenfii patriei noastre socialis
te au asigurate cele mai bune condi
ții de a Învăța, de a se pregăti pen
tru îndeletnicirea pe care și-au 
ales-o. Ei împletesc învățătura cu 
sportul, găsesc in practicarea 
exercifiilor fizice și a sportului 
cel mai bun mijloc de a-și iritări 
sănătatea, de a prinde noi puteri 
pentru munca lor din sălile de 
cursuri și din laboratoare.

Mul/i studenti au trecut și pra
gul sportului de performantă, ob- 
finind rezultate remarcabile, nu- 
mărîndu-se printre campionii și 
recordmanii tării.

Campingurile sint o iormă de turism din ce in ce 
mai utilizată in {ara noastră. La munte sau la mare, 
corturile, aceste case-melc, înfrumusețează peisajul, 
oferă o găzduire comodă și ieftină. Fotograiia înfăți
șează tabăra internațională de camping de la Mamaia, j 
An de an, campingurile iau o tot mai mare extindere, 
impinzind toate regiunile tării și ajutînd astfel la dez

voltarea activității turistice de masă

Cu cită nerăbdare așteaptă copiii vacanta 1 Și mai 
ales cei ce s-au evidential la învățătură. S-au simțit, 
de fiecare dată, alit de bine în taberele special orga
nizate pentru ei, incit inima lor a rămas acolo, legată 
de acele zile minunate, cu foc de tabără, cu șezători 
distractive și, bineînțeles, cu însuflețite întreceri 
sportive. Anul acesta au fost organizate zeci de 
tabere la nivelul tuturor regiunilor tării. După zilele 
frumoase petrecute în tabără, cum să nu te în
torci pe băncile școlii cu puteri noi, cu o ambiție 

și mai mare de a învăța ?

TURISMUL

Frumusețile de neasemuit ale pa
triei noastre au fost cîntate nu nu
mai de poeții noștri. Le-au amintit 
în versurile lor și poefii străini, au 
vorbit despre ele toți oaspeții care 
ne-au vizitat fara. Frumuseților de 
ieri li se adaugă cele de astăzi, 
făurite de mina omului, ca urmare 
a grijii părintești a partidului și 

guvernului nostru



Au fost desemnați campionii
pe anul 1965

(prin teleion de laTIMIȘOARA 18 
trimisul nostru). — Sîmbătă, în ziua 
a doua a campionatelor republica
ne individuale de atletism, vremea 
s-a răcorit. Rezultatele cele mai va
loroase ale zilei au fost la 3000 m 
obstacole. Zoltan Vamoș a stabilit 
un nou record republican cu timpul 
de 8:36,0, al 4-lea rezultat mondial 
al anului. Foarte bun și rezultatul 
Iui Victor Caramihai care, cu 8:37,8 
a terminat la 2 zecimi de vechiul 
record al țării, deținut de Vamoș 
rle la campionatele europene din 
i962. Juniorul Viorel Suciu a ieșit 
învingător la 110 m garduri. Este 
primul atlet ieșean care cîștigă un 
titlu republican. De subliniat că, atit 
in serii, cit și In finală (cu o puter
nică rafală de vînt din fa(ă) el a 
egalat recordul republican de ju
niori. Remarcabilă este și evoluția 
ne 200 m a lui Gh. Zamfirescu, cro
nometrat cu 21,1, la 0,2 sec de re
cordul lui Valeriu Jurcă. De aseme
nea, Maria Iliuță a alergat 80 m g 
la o zecime de recordul țării.

Rezultate tehnice : BĂRBAȚI : 200 
m: Gh. Zamfirescu (Steaua) 21,1, 2. 
Al. Tudorașcu (Met. Buc.) 21,7, 3. V. 
Midvighi (Din. Buc.) 21,9, 4. A. Deak 
(Crișul Oradea) 21,9, 5. M. Vosmin- 
schi (Știința Buc.) 22,1, 6. E. Tobias 
(Banatul Timișoara) 22,2; 110 m g:
1. V. Suciu (C.S.M.S. Iași) 14,7 — 
record republican de juniori egalat,
2. N. Macovei (Steaua) 14,8, 
Socol (Știința Cluj) 15,0, 4. E. 
gher (Banatul Timișoara) 15,4, 
Dumitrașcu (Muscelul C. Lung) 
3000 m obstacole : 1. Z. Vamoș 
Buc.) 8:36,0 
can, 2. V. Caramihai (Steaua) 8:37,8,
3. I. David (Banatul Timișoara)
9:23,8, 4. P. Korosi (Met Hunedoa
ra) 9:24,4, 5. I. Chimoiu (Rapid Buc.) 
9:35,4, 6. ~ ~ ‘ "
9:43,6; lungime : 1. 
Din. Buc.) 7,43 m, 
Steaua) 7,29 m, 3. 
nta Buc.) 7,28 m, 

[Din. Buc.) 7,23 m, 
(Steaua) 7,23 m, 6. V. Mureșan (Ști
ința Buc.) 7,00 m,- înălțime: 1. ~ 
Ducu (Steaua) 2,05 m, 
rumb (Știința Cluj) și 
(Știința Buc.) 1,95 m, 
(Steaua) 1,95 m, 5. V. 
Clujț 1,90 m, 6. Gh. 
[Știința Buc.) 1,90 m;
A. Raica (Rapid Buc.) 16,02 m, 2. C. 
Creți» (Met. Buc.) 15,90 m, 3. A. Ga- 
gea (C.S.M.S. Iași) 15,51 m, 4. Gh. 
Luchian (S S.E. Constanța) 14,78 m,
5. D. Serafim (Progr. Buc.) 14,27 m,
6. A. Techirdalian (I.C.F.) 13,08 m ; 
sulița: t Gh. Popescu (Met. Cu- 
gir) 74,55 m, 2. Al. Bizim (Știința 
Buc) 70,63 m, 3. G. Piculschi (Ba
natul Timișoara) 66,19 m, 4. W. So
col (Știința Buc.) 64,60 m, 5. H. 
Wenczel (St. roșu Brașov) 60,75 m, 
6. R. I-lolzinger (Banatul Timișoara) 
59,37 m; 20 km marș (desfășurată

3. C. 
Jer- 
5. I. 
15,6; 

(Din. 
nou record republi-

Gh. Eghed (Știința Cluj)
M. Simionescu
2. A. Samungi 
D. Bădini (Ști- 

V. Sărucan4.
5. N. Popovschi

E.
2.-3. C. Po- 
Al. Spiridon

4. N. Perțea 
Duca (Știința 
VangheTescu 
greutate: 1.

vineri): 1. L.
Buc.) 1.47:55,0, 
Buc.) 1.51:15,8, 
1.52:09,8, 4. I.
Buc.) 1.52:27,4.
1.54:57,0, 6. D.

Tinerii sportivi români și maghiari
și-au împărțit victoriile

BRAȘOV 18 (prin telefon). Stadionul Tractorul din 
Brașov a găzduit azi dubla întîlnire de volei dintre 
reprezentativele de tineret ale R.P. Române și R.P. Un- ! 

gare. După jocuri _atractive și de nivel tehnic satisfăcător, cele două formații) 
și-au împărțit victoriile. La băieți, sportivii români au fost superiori, cîștigînd! 
partida cu 3—2 (15—7, 12—15, 15—7, 9—15, 15—6). Din reprezentativa ro
mână s-au evidențiat Duțică, Cristiani și Rauch, iar de la oaspeți Policsany 
și Panzek.

Mai experimentate, sportivele maghiare au reușit să cîștige cu scorul 
de 3—1 (16—14, 12—15, 15—2, 16—14), după o replică dîrză primită din par
tea jucătoarelor selecționatei noastre.

Partidele au fost conduse de Valeriu Arhire și Vaier Stoia (ambii din 
Brașov).

EUGEN BOGDAN și VICTOR SECĂREANU — corespondenți

(Steaua) 15:08,8 ; 3. M. Bota (Banatul) 
15:20,0 ; 400 m.g. : B. Albrecht (Știința 
Buc.) 52,6 ; 2. I. Rățoi (Dinamo) 53,7 ; 
3. I. Mesaroș (Banatul) 54,3 ; 4. V. Mi- 
hăescu (C.S.M.S. Iași) 55,5 ; ~ ~
Grangure (Banatul) 55,6 ; 6. I.
(Știința Buc.) 55,6. 4 x 400 m : 
naino (Luncanu, Nae, Osoianu, 
3:17,7 ; 2. Steaua : 3:19,9 ; 3.
Buc. 3:24,6 ; 50 km marț: I. 
(Steaua) 4.32:50.0; 2. V.
(Steaua) 4.49:44,6; 3. I. Urse (Me-

Caraiosifoglu (Din. 
2.1. Barbu (Telefoane 
3. V. Ilie

Baboie
5. I. Urse

Chiose

(Met. Buc). 
(Telefoane 

(Met. Buc.) 
(Telefoane 

Buc.) 1.55:23,2. Clasamentul pe echi
pe al probei: 1. Telefoane Buc. 12 p., 
2. Dinamo Buc. 16 p., 3. Metalul
Buc. 17 p.; 4x100 m: 1. Steaua (Mă- 
rășescu, Stamatescu, Stetin, Zamfi- 
rescu) 42,2, 2. Dinamo II Buc. 42,7,

5. C. 
Fulger 
1. Di- 
Rățoi) 
Știința 

Popa 
Farkaș

Campionatele
republicane 

de sărituri în !

CAMPIONATUL

REPUBLICAN
DINAMO BUCU

REȘTI — INDUS
TRIA LÎNEI TIMIȘOARA 10—0 (3—0, 
5—0, 0—0, 2—0). Net superiori, cam
pionii, utilizînd în majoritatea timpu
lui rezervele, au obținut o victorie 
la scor. Punctele au fost înscrise de 
Popa (3), Zamfirescu (2), Fleșeriu 
(2), Mihăilescu, Grintescu și Gr. No
vac- A arbitrat bine P. Niculescu 
(Buc.).

SIBIU 18 (prin teleion). — Vineri 
și duminică, bazinul ștrandului popu
lar din Sibiu a găzduit întrecerile 
campionatului republican de juniori, 
la sărituri în apă. In partea a doua 
a concursului s-a desfășurat între
cerea la platformă, în care sibienii 
au obținut două locuri I, la băieți, 
prin Scherer și Bodea. De altfel, ma
joritatea participanților s-au dovedit 
bine pregătiți la această probă, 
subliniere : absența concurentelor 
categoria junioare mari. Unde 
sînt antrenorii ?...

Rezultate tehnice. Platformă. Ju
niori mici: 1. M. Bodea (SSE Sibiu) 
88,39; 2. J. Trăistaru (Progr. Buc.) 
84,78; 3. C. Nedelcu [C.S.S. Buc.)
84,38. Juniori mari: 1. G. Scherer 
(SSE Sibiu) 117,06 — camp, republi
can. Cu acest prilej, el a îndeplinit 
și norma de clasificare pentru cat. I; 
2. N. Speriosu (CSS Buc.) 87,09; 3. 
M. Munteanu (Progr. Buc.) 84,76. Ju
nioare mici: 1. Rodica Popescu (SSE 
Buc.) 62,38 ; 2. Heide Kestner (SSE 
Sibiu) 58,58; 3. Dacia Schileru
(CSS Buc.) 54,60.

Clasament general echipe: 1. Pro
gresul București (antrenor G Fischer) 
campioană republicană — 1233,13; 
2. CSS București (Minodora Florian)
— 1145,52; 3. SSE Sibiu (N. Hazag)
— 1056,98; 4. SSE București; 5. Cri
șul Oradea.

ILIE IONESCU -coresp.

O 
la 
ne

RAPID — MUREȘUL TG. MUREȘ 
5—2 (1—0, 1—0, 0—1, 3-1)- Ferovia
rii au avut un început bun, dar apoi, 
surprinși de replica mureșenilor, au 
fost egalați la 2—2. Abia în final ei 
s-au desprins în cîștigătari, înscriind 
trei goluri la rînd. Au marcat: Chir- 
văsuță (2), Miu (2) și Băjenaru, pen
tru gazde, Fullop și Both, pentru oas
peți. A condus corect dr. I. Drăgan 
(Buc.).

Aspect din timpul probei de 1500 m desfășurată în prima zi a campionatelor 
republicane individuale de atletism de la Timișoara

Foto: P. Romoșan 
talul) 4.53:32,4 ; 4. I. Baboie (Telefoa
ne)-4.54:09,6 ; 5. V. Mitrea (Telefoane) 
4.58:53,2 ; 6. I. Pop (Steaua) 5.01:45,0. 
Clasament pe echipe : 1. Steaua 8 p. 
2. Telefoane 13 p. Maraton : 1. T. Voi- 
cu (Rapid) 2.37:14,4; 2. D. Buiac 
(Steaua) 2.38:30,0 ; 3. P. Lazăr (Farul) 
2.42:52,4. Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de Constructorul București. Pră
jină : 1. P. Astafei (Steaua) 4,68 m;
2. S. Cristescu (Dinamo) 4,40 m; 3. 
D. Pistalu (Dinamo) 4,30 m ; 4. A. 
Savin (Știința Buc.) 4,30 m ; 5. M. Du
mitru (Rapid) 4,20 m ; 6. E. Simiones
cu (Constructorul) 4,10 m. Disc: 1. I. 
Naghi (Știința Buc.) 52,31 m (nou re
cord republican de juniori) ; 2. V. Să- 
lăgean (Steagul r. Brașov) 51,47 m ;
3. M. Plev (Banatul) 49,70 m ; 4. L. 
Kotlar (Metalul) 46,89 m ; 5. Gh. Da
vid (Dinamo) 46,82 m ; 6. B. Schuster 
(Știința Timiș.) 41,14 m.

FEMEI. 200 m : 1. I. Petrescu (Ra
pid) 24,3 ; 2. E. Cheșu (Știința Buc.) 
24,4 ; 3. E. Mesaroș (S.S.E. Oradea) 
25,3 ; 4. C. Mesaroș (Banatul) 25,5;
5. C. Paveliuc (C.S.M.S. Iași) 25,9 ;
6. E. lonescu (Constructorul) 26,1,
4 x 100 m : 1. Dinamo (Mecu, Ticu, 
Marinescu,Vintilă) 50,5 ; 2. Banatul
50,8; 3. Constructorul 51,1; 4.
Știința Buc. II 52,6. Înălțime : 1. Iolan- 
da Balaș (Steaua) 1,75 m ; 2. R. Crișan 
(Steaua) 1,64 m ; 3. E. Biro (Metalul 
Hunedoara) 1,60 m ; 4. V. Pulpea (Ti
nerețea C. Lung) 1,55 m ; 5. A. Mihăi
lescu (U.T.A.) și N. Balea (Steaua) 1,55 
m. Greutate : 1. A. Sălăgean (Dinamo 
Brașov) 16,05 m ; 2. A. Gurău (Progre
sul) 14,52 m ; 3. L. Saucă (Știința Buc.) 
13,45 m; 4. : 
13,30 m; 5. : 
șov) 13,25 m ;
12,87 m. Suliță : 
Buc.) 51,78 m; 
(Steaua) 50,20 m ; 3. E. Neacșu (Mus
celul) 45,03 m ; 4. T. Bucura (Tine
rețea C. Lung) 43,93 m ; 5. M. Ciurea 
(S.S.E. Brașov) 45,56 m ; 6. R. Purdea 
(Știința Buc.) 40,37 m.

ROMEO VILARA

57,8, 5.
m g.:
2. S.
3. E.
Jung

3, Metalul Buc. 42,8, 4. Banatul Ti
mișoara 43,3, 5. Știința Buc. 43,5.

FETE : 400 m: 1. I. Petrescu (Ra
pid Buc.) 56,3, 2. FI. Stancu (Steaua) 
56,8, 3. E. Teodorof (Din. Buc.) 57,7,
4. V. Gabor (Din. Brașov)
C. Iacob (Progr. Buc.) 58,6 ; 80 
1. M. Ilîuță (Știința Buc.) 11,2, 
Angelescu (Viitorul Buc.) 11,4, 
Vintilă (Din. Buc.) 11,6, 4. L. 
(Steaua) 11,7, 5. A. Prodea (Rapid 
Buc.) 11,8, 6. M. Costin (Crișul Ora
dea) 11,9.

★

Iată rezultatele înregistrate în ultima 
zi, duminică. :

BĂRBAȚI 800 m: 1. C. Bloțiu (Rapid) 
1:52,2; 2. H. Stef (Rapid) 1:52,7; 3. 
Gh. Ene (Steaua) 1:52,9 ; 4. St. Bergs- 
zaszi (Dinamo) 1:53,7 ; 5. Gh. Corșatea 
(Steaua) 1:54,7. 5 000 m: 1. A. Bara- 
baș (Dinamo) 14:19,8 ; 2. I. Rusnac

Mihai Dănescu și Gheorghe Ion (Steaua)

SUCEAVA, 18 
dealul Tătărașilor de lingă Suceava s-a 
desfășurat azi ultima etapă a campio
natului republican și al Cupei F.R.M. 
la motocros. Peste 15 000 de specta
tori au urmărit „cu sufletul la gură“ 
evoluțiile sportivilor. Deosebit de pa
sionantă a fost lupta dintre Doviț, Șu
ier, Macarie și Pop la 250 cmc, Keres
teș, Gheorghe Ion, Putu Ovidiu și O. 
Ștefani la 500 cmc, E. Săndulescu, N. 
Dumitrache, N. Onisim și N. Aslan la 
125 cmc, D. lonescu, Tr. Moașa, Gh. 
Munteanu. N. Sandu și A. Nica la 175 
cmc. La clasa 250 cmc, M. Dănescu 
deși avea un avantaj care-1 scutea de 
orice emoții nu a cedat decât cu foarte 
mare greutate în fața impetuozității lui 
Cr. Doviț (Met. 23 Aug.), care a cîș
tigat această etapă. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: M. Dănescu (Steaua), 
Al. Șuier (Steaua), Tr. Macarie (Di
namo), C. Coman (Poiana Cîmpina), 
Șt. lancovici (Met. 23 Aug.). CLASA
MENT FINAL : 1. M. DĂNESCU 
30 P, CAMPION AL R.P.R., 2. Tr. Ma
carie 21 p, 3. Cr. Doviț 20 p, 4. Al. 
Șuier 15 p; 5. p Paxino (Steaua) 7 p, 
6. M. Pop (Dinamo) 7 p.

E. Keresteș (Steaua) s-a impus la 
dasa 500 cmc conducînd și clasîndu-se 
pe primul loc în- ambele manșe. Pe 
locurile următoare s-au clasat : O. Ște
fani (St. r. Bv.), O. Puiu (St. r. Bv.), 
Gh. Ion (Steaua), I. lonescu (St. r. Bv.), 
Al. lonescu (Steaua), CLASAMENT 
FINAL : 1. GH. ION 25 p„ CAMPION 
AL R., P. R., 2. E. Keresteș 23 p, 3. 
O. Puiu 19 p, 4. O. Ștefani 18 p, 5. E. 
Seiler (Met. 23 Aug.) 13 j>, 6? '’V;‘
Sabo' (Dinamo) 7 p.

(prin telefon). — Pe în Cupa F.R.M. s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 725 cmc — 1. N. 
Onisim (Met. 23 Aug.), 2. N. Dumi
trache (Dinamo), 3. N. Aslan (Rapid 
Pitești). CLASAMENT FINAL: 1. N. 
DUMITRACHE 30 P, CIȘTIGĂTOR 
AL CUPEI F.R.M., 2. D. Matei 26 p, 
3. D. Luca 18 p,4. E. Săndulescu 10 
p', 5. 7. Gabor (Steaua) 8 p, 6. N. Oni
sim 8 p ; 775 CMC — 1. D. lonescu 
(Dinamo), 2. Tr. Moașa (St. r. Bv.), 
3. Gh. Munteanu (St. r. Bv.). CLASA
MENT FINAL : 1. D. IONESCU 32 
P, CÎȘTIC.ĂTOR AL CUPEI F.R.M., 
2. Tr. Moașa 18 p, 3. Gh. Munteanu 
14 p, 4. A. Nica 7 p, 5. D. Nicu 
(Steaua) 7 p, 6. FI. Davidescu (Poiana 
Cîmpina) 6 p. (C. Alexa — coresp. 
regional).

9

,'Ă‘

E.
E. 

; 6.

Elic (S.S.E. II Buc.) 
Scherer (Voința Bra
in Oroz (Știința Cluj) 
1. M. Peneș (C.S.S.

2. M. Diaconescu

limfe
TG- MUREȘ 18 (pria telefon de Ia 

trimisul nostru). După cinci zile de în
treceri deosebit de disputate, turneele 
finale ale. campionatului republican de 
juniori și junioare s-au încheiat cu 
victoria echipelor S. M. nr. 2 Tg. Mu
reș (antrenor : prof. A. Madaraș) la 
băieți și S.S.E. Brașov (antrenor : prof. 
Gh. Roșu) Ia fete. Succesul acestor 
formații este pe deplin meritat și răs
plătește buna lor pregătire, ca și se
riozitatea, disciplina și puterea de 
luptă, de care au dat dovadă în timpul 
acestor pasionante finale.

In ce privește desfășurarea turneelor 
trebuie să spunem că ele au fost foarte 
echilibrate, abundînd in victorii la di
ferențe mici. Așa s-au petrecut lucru
rile, de pildă, în partidele juniorilor 
din Tg. Mureș cu formațiile bucurește- 
ne Tînărul Dinamovist și S.S.E. nr. 1. 
In ambele meciuri scorul a alternat în 
permanență, jucătorii aruncînd în lup
tă tot elanul tineresc pentru victoria 
echipei lor. Ca și în întîlnirile ante
rioare, echipa S.M. nr. 2 Tg. Mureș a 
fost mai decisă în final și, prin pătrun
deri și aruncări precise de la semidis- 
tanță, a cîștigat, încheind turneul ne
învinsă.

Aceeași performanță a realizat-o și 
formația de junioare S.S.E. Brașov,

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA CLUJ 
1—1 (0—0, O—l, 1—0, 0—0). Meci 
viu disputat, in care studenții n-au 
acționat la adevărata lor valoare.- 
Cele două goluri au fost înscrise în 
superioritate numerică: Rusu, pentru 
Voința și Spingold, pentru studenți. 
A condus L. Pecsi — Oradea. (P. Rad- 
vani-coresp.).

noii campioni republicani la juniori
care a impresionat prin disciplina 
de joc, prin combativitate și spirit 
lectiv. In meciul decisiv cu S.S.E.
2 București, pentru locul I în clasa
ment, brașovcncele au intrat pe teren 
mai hotărîte ca oricînd să cîștige, s-au 
apărat cu multă dîrzenie și au atacat 
prudent dar eficace.

Iată rezultatele din ultimele zile :
JUNIORI : S.S.E. Oradea — Aurul 

Brad 81—55, Tînărul Dinamovist Bucu
rești—S.S.E. P. Neamț 63—59, S.M. nr. 
2 Tg. Mureș—S.S.E. nr. 1 București 
68—60, Aurul Brad—S.S.E. or. 1 Bucu
rești 80—65, S.S.E. Oradea—S.S.E. P. 
Neamț 60—56, S.M. nr. 2 Tg. Mureș— 
Tînărul Dinamovist București 56—53 și S.M. - -- - - -
68—62.

sa 
co- 
nr.

nr. 2 Tg. Mureș—Aurul Brad

Clasamentul :
1. S.M.
2. S.S.E. Oradea
3. Aurul Brad

Steaua—ASSF Ankara: 3H-41/», la „libere"
CONSTANTA 18 

(prin telefon). în 
cea de a doua par 
tidă dintre luptă
torii de la Steaua 
București și cei de 

disputată sîmbătă 
luptătorii oaspeți au 

.............. 4>/2—

la ASSF Ankara, 
seara la Constanța, 
obținut o victorie la limită : 
3'/2.

Cei aproape 1500 de spectatori au ur- 
fnprU: partide viu disputate și de un 

■ bțirt. nivel tehnic. De data aceasta,

nat la egalitate cu Mihat Kabanli ; 
categoria 78 kg : Ion Popescu meci nul 
AyVa Nuri ; categoria 87 kg: repre- 

Ale- zentgșitul nostru Francisc Bolla s-a 
xandru Geantă, Francisc Bolla și Ion comportat pe linia formei bune pe care 
Popescu.

Iată rezultatele înregistrate : cate
goria 52 kg : Oruk Kamaletil b.p. 
Constantin Pătrașcu ; categoria 57 kg : 
Servim Hassan b.p. Nicolae Cristea , 
categoria 63 kg : Alexandru Geantă 
b.p. Yunaz Pehlivanii ; categoria 70 
kg: Petre Poalelungi (R.P.R.) a ternn-

oaspeții au alcătuit o formație 
omogenă.

Dintre reprezentanții noștri cea 
frumoasă comportare au avut-o

mai

mai

o deține în ultima vreme și l-a învins 
la plțțicțe pe Mehmet Kolcer ; catego
ria 97 kg : Husseim Hursay b.p. Atila 
Balogh ; categoria peste 97 kg : Ște
fan Sfingu meci nul Ismail Topkal.

L BRUCKNER și 
CH. GOLDENBERG — 

corespondenți

nr. 2 Tg. M. 5 
~ ’ 5

5
4. S.S.E. nr. 1 Buc. 5
5. Tîn. Dinamovist 5
6. S.S.E. P. Neamț 5

5
4
3
2
1
O

O
1
2
3
4
5

309:274
325:288
356:343
314:326
306:338
283:324

10
9
8
7
u
5

JUNIOARE : S.S.E. nr. 2 București 
—S.M. nr. 2 Tg. Mureș 46—45, Rapid 
București—S.S.E. Oradea 58—48, S.M. 
nr. 2 Tg. Mureș—S.S.E. Ploiești 56—32. 
S.S.E. Brașov—S.S.E. nr. 2 București 
54—49, S.M. nr. 2 Tg. Mureș—Rapid 
București 46—45, S.S.E. Brașov—S.S.E. 
Ploiești 46—30 și S.S.E. nr. 2. București

gionale de bas het, care s-a achitat cu" 
succes de sarcina organizării turneelor 
finale.

■S.S.E. Oradea 62—.43.
Clasamentul :

1. S.S.E. Brașov 5 5 0 282:214 10
2. S.S.E. nr. 2 Buc. 5 4 1 258:230 9
3. S.M. nr. 2 Tg. M. 5 3 2 260:214 8
4. Rapid Buc. 5 2 3 259:244 7
5. S.S.E. Ploiești 5 1 4 208:259 6
6. S.S.E. Oradea 5 0 5 204:310 5

In încheiere, felicitări comisiei r<Ă

D. STĂNCULESCU



FOTBAL FOTBAL FOTBAL DE PESTE HOTARE
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Primele jocuri în „Cupa de vară“ De pe pistele de atletism...
Primele partide desfășurate ieri în 

cadrul „Cupei de vară“ au luat sfîr- 
șit cu următoarele rezultate :

GRUPA I

TEXTILA BUHUȘI — DINAMO 
BACĂU 1—1 (0—1). Joc spectaculos 
cu multe faze de poartă. Au înscris: 
Petrovici (min. 27) pentru oaspeți și 
Popa (min. 60) pentru gazde. (I. Vie- 
ru-soresp.)

C.F.R- PAȘCANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 5—2 (1—1). Gazdele s-au 
impus în repriza secundă. Au mar
cat Atanasiu (2), Terzea, Sălceanu și 
Rozorea, respectiv Gheorghe și Man
galagiu. (L. Crăciun-eoresp.).

GRUPA A II-A

FLACĂRA MORENI — METALUL 
TÎRGOVIȘTE 1—3 (1—1). Meciul a 
fost de slabă factură tehnică. Au în
scris: Beceanu (min. 75 și 86) și Avra- 
mescu (min. 22), respectiv Lalu (min. 
JO). (R. Săvuiescu-coresp.).

GRUPA A III-A

FAIANȚA SIGHIȘOARA — C.SM.

Crișul — Aufbau Magdeburg 2-3 (0-1)
ORADEA, 18 (prin telefon). — La 

numai 4 zile de la reluarea pregătiri
lor, Crișul Oradea a întâlnit sîmbătă 
seara, la lumina reflectoarelor, echipa 
germană Aufbau Magdeburg, în fața 
căreia a cedat la limită, cu 2—3. Punc

TURNEUL INTERNATIONAL DE POLO PE APĂ
— Jucătorii noștri și-au

încă două zile și... jocul Ungaria—Ro- 
;inia (tineret), programat miercuri, 

„a bazinul Dinamo, va deschide seria 
celor 15 întâlniri ale Turneului inter
național de polo, competiție de am-

La Timișoara:

„Triunghiularul" 
de gimnastică 

România - Cehoslovacia - 
Ungaria

TIMIȘOARA, 18 (prin telefon). 
Triunghiularul' de gimnastică Ro- 
aânia — Cehoslovacia — Ungaria, 
irimul de acest fel organizat în loca- 
itate, a stîrnit un interes deosebitt. 
țe de spectatori au venit să vadă 

e tinerii gimnaști din cele trei țărt. 
Jrganizarea a fost la înălțime, la fel 
a și arbitrajele.
Rezultate tehnice. FETE. Sărituri:

Marta Winklerova (RSC) 9,566; 
. Metka Sklenikova (RSC) 9,433; 3. 
dice Hrakova (RSC) 9,300. Pe locul 

Cristina Doboșan (9,166), iar pe 
>cul 6 — Lucia Chiriță (9,066). Para
de : 1. Metka Sklenikova 9,433 ; 2—3. 
tena Hubena și Katy Hadkova 9,366; 
e locurile 4—5 —Elena Ceampelea

Lucia Chiriță — 9,333. Sol: 1. 
lena Ceampelea 9,600; 2. Metka 
klenikova 9,530; 3. Rozalia Baizat 
500. Bîrnă: 1. Elena Ceampelea
566; 2. Cristina Doboșan 9,333; 3. 
.yzalia Baizat 9,300. Individual com- 

1. Metka Sklenikova 37,565; 2. 
(arta Winklerova 37,465; 3. Elena 
eampelea 37,265; 4. Cristina Dobo- 
in 37,165. Clasament pe echipe: 1. 
ehoslovacia 185,093 ; 2. România
14,194; 3 .Ungaria 177,679. BĂIEȚI, 
al cu minere: 1. Reisenkohler (RSC) 
55; 2. Fejtek (RSC) 9,15; 3. Gruin 
t.P.R.) 9,10. Bară: 1. Skudmahl 
ISC) 9,70; 2. Stanciu (R.P.R.) 9,65;

Kovacs (Ung.) 9,55. Sol: 1. Skud- 
ahl 9,55; 2. Tihanyi (Ung.) 9,45;
Al. Bogdan (R.P.R.) 9,40. Paralele : 
Gruin (R.P.R.) 9,55; 2. Reisenkohler 

50; 3. Kovacs (Ung.) 9,50. Inele: 
istelek (Ung.) 9,65 ; 2. Gruin (R.P.R) 
50; 3. Skudmahl (RSC) 9,40. Sări- 
ri: 1—4. Coșariu (R.P.R.), Reisen- 
>hler (RSC), Stanciu (R.P.R.) și Fej- 
k (RSC) 9,35. Individual compus:

Kovacs (Ungaria) 56,00; 2. Rei- 
„kohler (RSC) 55,50; 3. Gruin
.P.R.) 55,40. Clasament pe echipe: 
Ungaria 272,35 ; 2. România 272,05; 
Cehoslovacia 267,35.

PETRU ARCAN
corespondent regional 

SIBIU 2—1 (2—1). Pentru gazde au 
înscris Moldovan (min. 14) și Tanasi 
(min. 17), iar pentru oaspeți Cherciu 
(min. 40). (C- Moidovan-coresp.).

TEXTILA SF. GHEORGHE — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5—0 (3—0). în 
mare vervă de joc, formația textilistă 
a obținut o victorie categorică. Au 
înscris: Goga (min- 2), Kellemen (5), 
Bojin (10), Antal (46) și Feher (70). 
(Gh. Briotă și Zoltan Pop-coresp.).

GRUPA A IV-A

METALUL HUNEDOARA — JIUL 
PETRILA 0—0. Joc echilibrat, desfă
șurat într-un tempo rapid, dar gu 
multe ocazii ratate de ambele părți. 
(Voicu Albu-coresp-).
MINERUL DEVA — MINERUL LU- 
PENI 1—3 (1—3). Cele patru goluri 
au fost înscrise în prima repriză. Au 
marcat Pleianu (min. 30), Toia (35), 
și Precup (44), respectiv Belea (min. 
25). (Ion Simion-coresp-).

GRUPA A V-A

ARIEȘUL TURDA — IND. SÎRMEI 
CÎMPIA TURZII 1—2 (1—2). Printr-un 
plus de combativitate, oaspeții au 

tele au fost înscrise de Walter (min. 
29) și Hauer (min. 65 și 84) pentru Auf
bau, Harșani (min. 66) și Solomon (min. 
90, pentru Crișul).

VASILE SERE și IOSIF BOITOȘ
coresp.

încheiat pregătirile —
ploare la care participă reprezentati
vele Ungariei, Suediei, R. D. Germane, 
Cehoslovaciei și R. P. Române (cu 
două echipe : de seniori și de tineret).

în vederea acestei importante între
ceri, selecționatele țării noastre și-au 
încheiat pregătirile efectuate în piscina 
din incinta parcului sportiv Dinamo. 
Iată ce ne-a declarat Carol Corcec, an
trenorul primei noastre echipe repre
zentative : „Turneul de la București 
face parte din seria marilor întreceri 
pe plan european, care preced „Trofeo 
d’Italia", competiție care se va desfă
șura, în luna septembrie, la Budapesta. 
Firește, dintre adversarii noștri, cel mai 
redutabil se anunță a fi reprezentativa 
Ungariei, de nenumărate ori campioană 
olimpică. Noi ne-am pregătit, însă, cu 
toată seriozitatea pentru a obține un 
rezultat de prestigiu. Echipa noastră 
deține o bună formă sportivă, în mo
mentul de față, și a cîștigat mult la 
capitolul omogenitate".

Iată acum lotul echipei de seniori : 
Ștefănescu, Frățilă (portari), Zahan, 
Gr. Novac, Firoiu, Kroner, Szabo, Mi- 
hăilescu, Mărculescu, Culineac, Grin- 
țescu. 

Handbal: Știința București a întrecut
pe Grasshoppers Ziirich cu 21-8

Iubitorii handbalului din Capitală au avut sîmbătă pri
lejul să aplaude o frumoasă victorie a echipei Știința 
București într-un meci internațional care a inaugurat 
noul sezon. Formația bucureșteană, sub al cărei nume a 
jucat reprezentativa B (ca pregătire în vederea turneu
lui din Polonia), a dispus confortabil de campioana El
veției, Grasshoppers Ziirich, cu 21—8 (10—4), scor care 
reflectă diferența dintre cele două echipe.

Jocul — plăcut ca aspect (în ciuda căldurii) și des
tul de interesant — s-a desfășurat într-o notă de deplină 
sportivitate, purtînd majoritatea timpului amprenta su
periorității formației noastre. Oaspeții au o tehnică și o 
circulație bune, dar ritmul lor de joc este lent, finali
tatea acțiunilor lasă de dorit, iar arma contraatacului 
aproape că nu-i folosită. In schimb, jucătorii noștri au 
excelat la aceste capitole. Acțiunile lor variate și ra
pide, contraatacurile fulgerătoare (8 din cele 21 de go
luri), forța, precizia și frecvența aruncărilor au făcut 
de multe ori șah-mat apărarea elvețienilor, care s-au 
apropiat de parteneri o singură dată : de la 0—4 (min. 
8) la 2—4 (min. 16). In restul meciului, Știința a păstrat 
permanent un avans între 4 și 13 goluri (6—2, 8—3, 
10—3, 11—4, 13—4, 15—5, 18—6, 19—7, 20—8). In 
general, echipa noastră (antrenor E. Trofin) a avut o 
comportare bună. Atent și competent arbitrajul prestat 
de V. Pelenghian. Au jucat formațiile :

ȘTIINȚA : Penu, Bogolea—Paraschiv 2, Iacob 2, Go
ran 2, Oțelea, Nica 4, Coman, Guneț 2, Gațu 3, Savu I, 
I. Popescu 5, Roșescu.

GRASSHOPPERS : Wettstein, Funk—Gulden, Seiler 1, 
R. Landis 3, Dubler 1, Schmidt 2, Federli, Palme, Bran- 
denberger, Aeschbach, Widmer 1.

obținut victoria. Au marcat: Pop 
(min. 21) și Chețan (min. 44), respec
tiv Băluțiu (min. 21) din 11 m. (P. 
Lazăr-coresp.).

A. S. AIUD — CLUJEANA 2—2 
(0—1)- Joc plăcut, la care și-au adus 
contribuția ambele echipe. Au mar
cat: Giugiu (min. 51) și Pal (min. 79) 
pentru gazde, Stanicei (min. 18) și 
Cocan (min. 70) pentru oaspeți (I. 
Barbu-coresp.).

SERIA A VI-A
VAGONUL ARAD — C.F.R. ARAD 

2—1 (1—1). Au marcat: Macavei 
(min. 30) și Toma (min. 51), pentru 
Vagonul respectiv Vlad (min. 33). 
(Șt. Iacob -coresp.)-

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 1—3 (0—2). Reșițenii 
au obținut victoria prin punctele 
înscrise de Kafka (min. 18 și 42) și 
Georgevici (min- 64). Pentru Electro
motor a înscris Cîta (88). (I. Jura- 
coresp.).

'leduri de barai 
pentru categoria ( 

METALUL COPȘA MICĂ — C.I.L.
GHERLA 1—2 (1—1)

COPȘA MICĂ, 18 (prin telefon). 
Cu toate că a pierdut în mod surprin
zător pe teren propriu, Metalul s-a 
calificat în categoria C datorită gola
verajului : 3—2. Jocul s-a desfășurat 
sub amprenta mizei. S-au comis multe 
greșeli, ambele echipe au jucat dur. 
Golurile au fost înscrise de Brejan 
(min. 21) și Suciu (min. 82) pentru 
CIL, Mureșan (min. 28) pentru Me
talul. A arbitrat corect V. Drug 
(București).

Z. Rîșnovcanu, coresp.

PROGRESUL STREHAIA — ȘTIINȚA 
PETROȘENI 3—0 (2—0)

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA

CU 12 REZULTATE EXACTE 
Concursul nr. 29 din 18 iulie 1965

I. Textila Buhușl — Dinamo
Bacău (1—1) — x

II. C.F.R. Pașcani — Ceahlăul
P. Neamț (5—2) — 1

III. Rapid Mizil — Poiana
Cîmpina (0—0) — x

IV. Flacăra Moreni — Metalul
Tîrgovlste (1—3) — 2

V. Faianța Sighișoara — C.S.M.
Sibiu (2—1) — 1

VI. Textila Sf. Gheorghe — Gaz
metan Mediaș (5—0) — 1

VII. Metalul Hunedoara — Jiul
Petrila (0—0) — x

VIII. Minerul Deva — Minerul
Lupeni (1—3) — 2

IX. Arieșul Turda — Ind. slrmel
C. Turzli (1—2) — 2

X. A.S. Alud—Clujeana (2—2) — x
XI. C.F.R. Arad—Vagonul

Arad (1—2) — 2
XII. Electromotor Timișoara —

C.S.M. Reșița (1—3) — 2
Fond de premii : 98286 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

• Cei mai buni atleți sovietici se 
află în prezent la Kiev, unde participă 
la ultimul concurs de selecție in vede
rea meciului pe care-1 vor susține la 
sfîrșitul acestei luni cu reprezentati
va S.U.A. lată cîștigătorii probelor 
disputate în prima zi a concursului: 
masculin: 100 m: Koșceev și Ozolin 
10,2; 400 m plat: Arhipciuk 46,9; 
110 m garduri: Anatoli Mihailov 14,0; 
ștafeta 4x100 m; U.R.S.S. I (Ozolin, 
Tuiakov, Kosanov, Poliliko) 39,9 ,- 
lungime: Barkovskl 7,64 m; suliță > 
Burokas 76,18 m ; prăjină : Bliznețov 
4,90 m; disc: Trusenev 56,76 m ; 
feminin: 100 m: Mitrohina 11,5; înăl
țime: Cencik 1,73 m; disc: Tamara 
Press 57,97 m; ștafeta 4x100 m; 
U.R.S.S. I (Mitrohina, Popova, Diden
ko, Taliseva) 45,1.

• Atletul australian Ron Clarke 
și-a încheiat turneul de șapte săptă- 
mîni întreprins în S.U.A. și Europa, 
cîștigînd la Paris, pe stadionul Char- 
lety, proba de 5 000 m cu timpul de 
13:32,4. Desfășurată pe ploaie, cursa a

...și de pe terenurile de fotbal
CUNOSCUTELE echipe Benfica Li

sabona și Atletico Madrid, care se 
află în turneu în America de Sud, 
au susținut un meci amical la Cara
cas. A cîștigat Atletico Madrid cu 
scorul de 3—1 (1—0).

CONTINUINDU-ȘI turneul în Chile, 
echipa cehoslovacă de fotbal Dukla 
Praga a jucat la Santiago cu forma
ția locală Colo Colo. Victoria a re
venit fotbaliștilor chilieni cu scorul 
de 3—2 (2—0). Punctele oaspeților 
au fost marcate de Pluskal și Maso- 
poust,

ECHIPELE Dinamo Kiev și F.C. Co
leraine (Irlanda de Nord) au căzut de

SCURTE ȘTIRI
AU ÎNCEPUT JOCURILE SPORTIVE 

AFRICANE

La Brazzaville a început ieri prima 
ediție a Jocurilor Sportive Africane, 
la care participă peste 3000 de spor
tivi din 29 de țări ale Africii. între
cerile au fost deschise de președin
tele Republicii Congo (Brazzaville), 
Alphons Massemba-Debat. Programul 
Jocurilor, puse sub egida C.I.O., cu
prinde concursuri la zece ramuri 
sportive. Participă și președintele 
C.I.O., Avery Brundage

IN „CUPA DAVIS"

După primele două „simpluri", e- 
chipa Mexicului conduce cu 2—0 în 
meciul cu Noua Zeelandă pentru
Cupa Davis (zona americană). In 

jocul de deschidere, Antonio Palafox 
l-a întrecut cu 3—6, 6—2, 6—1, 6—1, 
pe Crookenden, apoi Rafael Osuna a 
cîștigat cu 6—2, 6—3, 6—3, în fața lui 

Savu s-a înălțat fi a tras cu toată puterea, făcînd inutile 
blocajul lui Brandenberger (nr. 9) fi intervenția porta

rului Wettstein.

In cursul zilei de azi lotul B urmează să plece în Po
lonia, la Gdansk. Grasshoppers joacă mîine la Constanța 
eu Dinamo București, campioana țării noastre, (p. g.)

fost totuși rapidă, dar Clarke n-a 
putut bate recordul mondial, deși a 
forțat ritmul în ultimele ture, ter- 
minînd cu un avans de 6 secunde față 
de al doilea clasat (englezul Wigsiș: 
cu 13 secunde asupra tunisianului 
Gamoudi.

Alte rezultate din concursul de la 
Paris: 100 mi Delecour (Franța) 
10,5; 110 m garduri: Cornacchia (Ita
lia) 14,4; 400 m t Larabee (S.UA.) 47,5. 
200 m : Delecour (Franța) 21,4; 1 500 
m : Bianchi (Italia) 3:48,5; 400 m gar
duri : Cawley (S.U.A.) 51,1 ; lungi
me-. Igor Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 
7,76 m.

• Cu prilejul unui concurs atletic 
internațional desfășurat la Kingston 
(Jamaica), atleta de culoare Wyomia 
Tyus, campioană olimpică la 100 m 
plat, a egalat recordul mondial la 100 
yarzi, parcurglnd distanța în 10,3. 
Recordul oficial fusese stabilit în 
1958 la Sydney de australlanca Mar
lene Matthews.

acord asupra datelor la care cele 
două formații se vor întîlni în parti
dele pentru „Cupa cupelor' la fotbal.

Primul meci va avea loc la 2 sep
tembrie Ia Coleraine, iar cel de-al 
doilea la 8 septembrie la Kiev.

MECIURILE disputate în cadrul 
competiției de fotbal „Cupa Rappan" 
s-au soldat cu următoarele rezultate t 
Chemie Leipzig — Pogon Szczecin 
1—0 ; Banik Ostrava — Gwardia Var
șovia 1—2 ; Sparta Rotterdam — Ein
tracht Braunschweig 2—1 ; A. D. C. 
Haga — Borusia Neunkirchen 3—Or 
Eintracht Frankfurt — P.S.V. Eindbe- 
ven 4—2. (Agerpres).

Lew Gerrard. Jucătorii din Noua Ze
elandă au declarat că se acomodează 
greu cu clima capitalei mexicane.

ÎNTRECERI PREOLIMPICE 
IN fAEXIC

Anul acesta, Intre 10 și 16 octom
brie, în Mexic se vor desfășura pri
mele întreceri preolimpice în vede
rea Jocurilor din 1968. Se vor disputa 
întreceri de atletism, gimnastică, box, 
scrimă și ciclism. Această primă con
fruntare amicală are ca scop familia
rizarea sportivilor străini cu ambian
ța în care se vor desfășura viitoarele 
Jocuri Olimpice, și mai ales de a-i 
obișnui cu altitudinea capitalei me
xicane.

„CUPA EUROPEI" LA SĂRITURI 
IN APĂ

Concurenții sovietici au dominat 
prima zi a întrecerilor pentru „Cupe 
Europei' la sărituri în apă de la Vie- 
na. In proba feminină de sărituri de 
la platformă, Natalia Kuznețova a ocu
pat primul loc cu 299,78 puncte, ur
mată de coechipiera sa Galina Alek
seeva — 292,94 puncte și sportiva 
austriacă Ingeborg Pertmayr — 290,00 
puncte. înaintea ultimei sărituri con
ducea austriaca Pertmayr, dar ea a 
ratat încercarea decisivă, în timp ce 
Kuznețova, toarte sigură, a reușit un 
salt impecabil.

La masculin, în proba de sărituri de 
la trambulina de 3 metri, campionul 
sovietic Mihail Safonov (locul 7 la 
Olimpiada de la Tokio) s-a detașat 
net de ceilalți concurenți încă de la 
primele sărituri, realizînd în final 
477,77 puncte. Următorii clasați: Die
ter Pophal (R.D.G.) și Pentti Koski
nen (Finlanda) au obținut 450,86 șl 
respectiv 434,66 puncte. (Agerpres).

La Balcaniada de tenis

R. P. Română—R. P. Bulgaria 
3-0

ATENA (Agerpres). — La Atena 
s-au încheiat întrecerile Balcaniadei 
de tenis. în ultimele meciuri echipa 
II. P. Române a învins cu 3—0 selec
ționata R. P. Bulgaria, iar Grecia a 
întrecut cu același scor echipa Turciei. 
Clasament final: 1. R. S. F. Iugosla
via ; 2. R. P. Română ; 3. Greoia ; 4. 
Bulgaria ; 5. Turcia.

S.UA
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GINDURI DE RECUNOȘTINȚA
GRIJA PĂRINTEASCA

Angajamentul nostru

In aceste momente de importantă isto
rică pentru întreg poporul român. îmi 
îndrept gîndurile cu fierbinte recunoș
tință către partidul nostru iubit, căruia 
îi datorez atît succesele pe linie de sport, 
cît, mai ales, fericirea de a trăi liber 
și a mă bucura de roadele muncii mele.

In tot timpul de cînd fac sport, am 
simțit grija părintească a partidului, care 
a creat condiții ce mi-au permis să-mi 
ridic măiestriră sportivă.

Consider că toate cîte a făcut partidul 
pentru mine ca și pentru toți practican- 
ii sportului mă obligă de a mă pregăti 
n viitor și mai temeinic, de a nu pre

cupeți nici un efort, de a lupta pînă la 
ultima picătură de energie, pentru gloria 
sportivă a patriei noastre socialiste, pen
tru rezultate de certă valoare.

rile omului sînt consfințite de o Con
stituție cu un înalt conținut umanitar.

Partidul — părintele scump — mi-a 
dat posibilitatea să înțeleg ce înseamnă 
izbînda si să cunosc satisfacția cununii 
de lauri, cunună pe care am primit-o 
prima oară la 15 ani, cînd în palmare
sul meu am înscris prima victorie : cam
pion la juniori, performantă pe care am 
reeditat-o anul următor la seniori. Din 
1955 mi s-a încredințat onoarea să re
prezint culorile patriei în importante în
treceri internaționale, reușind să aduc în 
țară titlul de campion al continentului, 
de campion mondial, precum și medalia 
de bronz de la Tokio.

Partid — inima mea fierbinte cu avîn- 
tul ei tineresc și întreaga putere de 
muncă ți le închin ție !

AUREL VERNESCU 
maestru emerit al sportului

ANGAJAMENT

Pe temeliile solide ale sportului de 
masă s-a ridicat sportul de perfor
manță din țara noastră. Sportivii 
noștri sînt prezenfi la cele mai mari 
competiții internaționale — Jocuri 
Olimpice, campionate mondiale și eu
ropene, Balcaniade — și realizează 
performanțe de mare prestigiu, cuce
rind medalii de aur, argint și bronz.

în țara noastră sînt create toate 
condițiile pentru ca rezultatele sporti
vilor români să fie și mai bune, să 
otingă cel mai înalt nivel internațio
nal. Eforturile tuturor, ale sportivilor, 
antrenorilor și activiștilor sportivi tre
buie înmănunchiate mai puternic pen
tru atingerea acestui țel !CORNEL POPA 

component al echipei de fotbal 
Dinamo, campioană R.P.R. 

pe 1965

O DORINȚA FIERBINTE
Eu nu cunosc România dinainte de ’44. 

Am auzit doar de la părinții mei. am 
citit sau mi-au povestit cel mai în vîrstă 
despre viata zbuciumată a poporului nos
tru sub regimurile trecute. Eu cunosc 
România de după 23 August 1944 pentru 
că la eliberare aveam doar cîțiva ani. 
Am mers la scoală, am învățat o mese
rie. In clipele de răgaz am practicat 
sportul preferat, reușind, datorită minu
natelor condiții create, să urc treptele 
măiestriei ajungînd în echipa de popice 
care a apărat culorile patriei în marile 
confruntări internaționale.

Angajamentul meu. în aceste zile isto
rice din viața partidului si poporului 
nostru, este de a nu precupeți nici un 
efort în producție și în procesul de in
struire sportivă. La ultimele campionate 
europene desfășurate la Budapesta am 
obținut locul doi. care mă obligă. Vreau 
din toată ființa mea ca la cele mai mari 
întreceri, campionatele mondiale, care 
vor avea loc anul viitor la București, 
drapelul patriei noastre socialiste să un- 
duiască pe cel mal înalt catarg.

ELENA TRANDAFIR 
maestrâ a sportului, vicecam- 

pioană europeană la popice

PARTID — ÎNTREAGA PUTERE 
DE MUNCĂ ȚI-O ÎNCHIN ȚIE I

M-am născut în anii cînd partidul ho
tăra altă soartă României; am deschis 
cartea, dăruită de partid, și, sub privi
rile lui părintești, am încercat să-i 
cifrez sensurile; am pășit în viată 
țara, întreaga ei ființă, clocotea în 
faceri și am înțeles ce înseamnă 
tru noi socialismul; îmi desfășor 
vitatea într-o epocă nouă, cînd dreptu-

des- 
cînd 
pre- 
pen- 
acti-

Ziarele de specialitate informează 
zilnic despre realizările obținute de 
antrenorii și specialiștii în domeniul 
culturii fizice și sportului în verifi
carea unor principii și mijloace noi 
de pregătire a sportivilor fruntași. 
Asemenea frămîntări există și în 
rîndurile specialiștilor noștri, care se 
străduiesc să pună în practică cele 
mai valoroase initiative ale unor teh
nicieni români și să adapteze la posi
bilitățile existente la noi cele mai 
avansate metode de pregătire elabo
rate de antrenori de peste hotare. E- 
forturile tuturor sînt canalizate pe 
calea realizării unei pregătiri cît mai 
complete în vederea obținerii de per
formante superioare, pentru ca la 
viitoarele competiții internaționale și, 
în special, la jocurile Olimpice de la 
Mexico, tara noastră să fie reprezen
tată cu cinste.

în legătură cu această mare compe
tiție internațională, așteptată gu un 
legitim interes de toți iubitorii spor
tului, problema principală a pregă
tirii o constituie aclimatizarea la al
titudine — factor hotărîtor în obți
nerea unor performante maxime.

Deoarece orașul Brașov, prin relie
ful și specificul sporturilor sale, are 
cea mai bogată experiență .alpină", 
organizarea unui simpozion pe tema 
aclimatizării la altitudine a putut da 
.roade" bogate. Simpozionul s-a ti- 
nut recent in cadrul cabinetului meto
dic regional și la el au participat trei 
maeștri ai sportului (Alex. Floricioiu 
— alpinism, Iosif Silimon — plano
rism și Ion Sumedrea — schi fond), 
un concurent de bob și parașutism 
(Florin Beldica), un metodist (Virgil 
Ludu) și un medio sportiv (Laurian 
Taus). Au fost puse la dispoziție : 
experiența personală a sportivilor în 
pregătirea la altitudine și mare alti
tudine, aspectele metodice ale aees- 
tei pregătiri, punctele de vedere me
dico-sportive

Ce am reținut, în esență, din dis
cuții ?

S-au făcut aprecieri și propuneri în 
vederea perioadei de acomodare (1 — 
8 zile) și de aclimatizare (8—15 zile).

in aceste momente de mare însufle
țire patriotică, asemenea tuturor oa
menilor muncii, îmi îndrept și eu gîn- 
dui cu edîncă emoție și recunoștință 
spre partidul nostru iubit care își în
cepe azi cel de al patrulea Congres.

Datorită grijii și sprijinului pe care 
le-am simțit în permanență din partea 
partidului, am ajuns să-mi realizez u- 
nul dintre cele mai frumoase visuri ale 
mele, acela de a ajunge sportiv frun
taș al țării. Performanța obținută de 
mine la concursul de tir din Elveția, 
de 400 puncte din 400 posibile la 3x40 
armă liberă poziția culcat, este cea 
mai grăitoare dovadă a minunatelor 
condiții de pregătire ce le au sporti
vii în România socialistă.

Acum, cînd lucrările celui de al IV- 
lea Congres al partidului vor pune în 
fața întregului popor sarcini de o co- 
vîrșitoare importanță' pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre dragi, cu ini
ma plină de adîncă recunoștință pentru 
tot ce a făcut partidul pentru mine, 
mă angajez să mă pregătesc cu ma
ximum de perseverentă și conștiincio
zitate pentr.x ca la Campionatele eu
ropene ce vor 
în septembrie, 
un rezultat pe 
rului românesc.

IPc primul plan 
calitatea

a-

avea loc în acest an, 
în București, să obțin 
măsura prestigiului ti-

NICOLAE ROTARU
maestru al sportului

Prima jumătate a anului 1965 a 
dus o serie de succese de prestigiu 
sportivilor de la Steaua. Dintre aces
tea se remarcă, pe plan internațional, 
titlul de campioană mondială de tine
ret la scrimă — Ecaterina lencic, me
dalia de argint în proba de floretă fe
mei, la recentele campionate mon
diale de scrimă — Olga Szabo — și 
două medalii de bronz Ia campiona
tele europene de box — Constantin 
Ciucă și Nicolae Giju, iar pe plan in
tern: clștigarea a 20 titluri de căm

Hotărî fi să sărbătorească cu noi 
realizări istoricul eveniment din viata 
poporului nostru — cel de al IV-lea 
Congres al partidului — care începe 
azi în Capitala patriei noastre, acti
viștii și antrenorii clubului au depus 
în continuare eforturi pentru înde
plinirea următoarelor angajamente :

— lărgirea bazei de select ie a sec
țiilor clubului, prin organizarea unor 
acțiuni menite să descopere elemente 
tinere cu posibilități de creștere (cen
trul de copii și juniori la fotbal și, 
recent, centrul de canotaj de la Tul- 
cea, care va urmări depistarea tine
rilor Înzestrați pentru acest sport);

— Îmbunătățirea muncii de instruire 
din secții prin desfășurarea unei

Mereu la curent 
cu cele mai noi cuceriri 
ale metodicii sportive

pentruPERFORMANTE w„wIA NIVEL MONDIAL
Fără 2—3 săptămîni de aclimatizare 
nu se poate vorbi de o eventuală 
bună comportare în Mexic. Această 
aclimatizare nu trebuie făcută într-un 
singur an, ci de acum, treptat, în tot 
timpul. O importanță deosebită în 
pregătire o vor avea ciclul de antre
nament, cantitatea de lucru, intensi
tatea efortului. La început, intensi
tatea va fi medie, chiar cu cicluri 
de 24-1 și cu o gradare bine gîndită 
pe mijloace și repetări. Principiul in
dividualizării trebuie respectat cu 
strictețe. Vor fi urmărite cu mare 
atenție simptomele de aclimatizare: 
sufocările, oboseala generală, somno
lența, scăderea greutății, starea de 
spirit.

Un factor important în pregătire va 
fi alimentația. Despre aceasta se știe 
suficient din experiența alpiniștilor, 
așa cum în privința pregătirii pentru 
rezistență un ghid prețios va fi efor
tul schiorilor de fond din pregătirea 
lor pe uscat, Ia diferite altitudini.

Dotat cu cele necesare, cabinetul 
de investigații medico-sportive din 
Brașov va putea trece la cercetări 
directe pe loturile regionale, repu
blicane și olimpice, contribuind în 
acest fel la rezolvarea problemelor 
legate de aclimatizarea Ia altitudine.

Și noi, ca și ceilalți activiști și teh
nicieni sportivi nu vom precupeți 
nici un efort pentru a da patriei noas
tre tineri cît mai bine pregătiți, capa
bili să urce cele mai înalte trepte 
ale gloriei sportive.

Să nu uităm nici o clipă: în 1968 
va fi Olimpiada altitudinii. Și pen
tru a fi atunci la înălțime trebuie să 
începem de pe acum. De aceea, toată 
atenția pregătirilor pentru Mexic I

prof. VIRGIL LUDU

pioni republicani individuali la scri
mă, pentatlon modern,, ciclism, box 
și caiac-canoe.

Succesele obținute de acești spor
tivi sint rodul unei munci susținute, 
al seriozității și simțului de răspun
dere manifestate la antrenamente, a 
dragostei lor tată de patrie și de cu
lorile clubului, a hotăririi lor 
realiza performanțe inalte, la 
Iul celor mondiale.

Alături de ceilalți i 
cil, sportivii clubului 
dial cu nemărginită 
lele de Directive ale 
IV-lea al partidului, 
un vast program de ridicare a patriei 
noastre socialiste pe noi culmi ale 
progresului, constatînd grija sporită 
ce o acordă partidul pentru continua 
dezvoltare a tării pe măsura cerin
țelor epocii socialiste, pentru dezvol
tarea bazei materiale a culturii fizice 
și sportului.

In adunările organizate in cadrul 
secțiilor, ei și-au exprimat hotărîrea 
de a răspunde acestei atenta deose
bite cu noi succese pe terenurile de 
sport, in competițiile interne sau in
ternaționale, luptind cu dirzenie pentru 
obținerea unor rezultate de valoare, 
la nivelul cerințelor și condițiilor 
create.

Clubul sportiv Steaua are toate po
sibilitățile pentru a realiza rezultate 
de valoare la nivel mondial. Avem 
cadre de tehnicieni și sportivi de nă
dejde, dornici să aducă o contribu
ție însemnată la Îmbunătățirea per
formantelor sportive, pentru crește
rea continuă a prestigiului tării noas
tre șl In domeniul sportului. Și acest 
obiectiv poate fi realizat, punind pe 
primul plan— CALITATEA.

de a 
nive-

mun-oameni ai
' Steaua au stu- 
bucurie proiec- 

: Congresului al 
văzind In ele

munci de perspectivă, la un Înalt ni
vel calitativ ;

— ridicarea nivelului științific al 
pregătirii sportivilor cu accent deo
sebit pe creșterea valorii performan
telor ;

— intensificarea muncii de educa
ție, Întărirea disciplinei in toate îm
prejurările și dezvoltarea dorinței de 
a obfine rezultate care să se ridice la 
nivelul celor existente pe plan inter
national.

Sîntem pătrunși de hotărîrea fermă 
de a manifesta mai mult simf de răs
pundere, mai multă competentă și o- 
perativitate in organizarea și desfă
șurarea întregii activități a clubului, 
pe baza unui plan de perspectivă ale 
cărui rezultate finale să se oglin
dească în performante de valoare la 
Jocurile Olimpice din 1968.

Ridicarea activității clubului spor
tiv Steaua pe o treaptă mai Înaltă 
este o cerinfă izvorltă din sarcinile 
puse de partid In fata tuturor sporti
vilor din tara noastră ■, saltul calita
tiv este așteptat de către miile de 
simpatizanți ai clubului și el cores
punde intereselor mișcării noastre 
sportive.

Dorința fierbinte a sportivilor, an
trenorilor și tehnicienilor de a-și Îm
bunătăți munca lor pentru obținerea 
unor succese sportive tot mal valo
roase, este o chezășie a menținerii și 
întăririi poziției clubului Steaua prin
tre cluburile fruntașe ale tării șl a 
contribuției sale viitoare — ca și a 
celorlalte cluburi si asociații sportive 
— la ridicarea continuă a prestigiului 
sportului romanesc.

col. MAXIMILIAN PÂNDELE 
președintele clubului sportiv

Steaua

Alături de celelalte discipline spor
tive, în acești ultimi ani, și atletis
mul românesc a cunoscut o frumoasă 
dezvoltare. Lista recordurilor noastre 
republicane înregistrează performanțe 
mereu mai bune, multe din ele de 
certă valoare europeană și mondială, 
în loturile reprezentative apar mereu 
numele unor tineri talentafi, 
mul devine pe zi ce trece o 
sportivă tot mai îndrăgită și 
cată de tineretul nostru. Ca o 
firească a preocupării pentru 
tarea acestei discipline sportive de 
bază, rezultatele în marile competi^1 
internaționale n-au intîrziat să se a , 
rate. O dovadă concludentă că în 
atletismul nostru se simte un real 
progres o constituie însuși iaptul că 
Ia J. O. de la Tokio, delegația Româ
niei a obținut la această disciplină 
un număr de 3 medalii (2 de aur și 
una de bronz), precum și numeroase 
puncte în clasamentul pe țări.

Sîntem însă pe deplin conștienți 
de faptul că mai avem multe de fă
cut pentru atletism, că largi resurse 
n-au fost îndeajuns exploatate.

în primul rînd, mă gîndesc la o ac
țiune de depistare a elementelor ta
lentate, cu aptitudini pentru o probă 
sau alta. Poporul nostru e un popor 
talentat, viguros și de aceea sîntem 
siguri că printr-o temeinică muncă de 
descoperire și selecție putem găsi ti
neri care să „umple" golurile pe care 
le mai resimțim Ia unele probe de 
alergări sau de aruncări. De aceea, 
ne propunem ca în viitor să ne în
dreptăm și mai mult atenția către 
imensul rezervor al tineretului șer 
Iar, către zecile de mii de studenți.

O sarcină importantă ne revine și 
în ceea ce privește mai buna organi
zare și desîășurare a muncii în secți
ile de atletism. In unele cluburi sporti
ve, secțiile, antrenorii de atletism du< 
o activitate nesatisiăcătoare, impreg
nată de formalism și de automulțu- 
mire in fața unor rezultate bune p< 
plan intern, dar nesatisfăcătoare p< 
arena mondială. De aceea, munca îi 
secție, celula de bază a atletismulu 
nostru, va sta pe viitor în centru 
preocupărilor F.R.A.

Paralel, tehnicienii noștri treb' 
să se străduiască să îie mereu la cu 
rent cu cele mai noi cuceriri al< 
metodicii antrenamentului, pe can 
să le cunoască proîund și să le aplici 
în mod creator, pentru a se asiguri 
tinerilor noștri atleți o pregătire 1: 
cel mai înalt nivel.

Avem condiții bune de lucru.
Adăugind la ele entuziasm, dra 

goste pentru atletism, putere d 
muncă, vom asigura lotului noștri 
pentru J.O. din 1968 posibilitatea d 
a se prezenta la nivelul așteptăriloi 
iar atletismului românesc un loc d 
cinste în arena internațională.

atletis- 
ramură 
practi- 

urmarc 
dezvol-

VICTOR FIREA
secretar general al F. R. Atletisr
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