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însuflețiți de cuvintul partidului

Lucrările Congresului ul IX-lea 
al Partidului Comunist Român

Lucrările ședințelor de miercuri 
dimineața ale celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român au fost conduse de tovarășii 
Petre Borilă și Constantin Pîrvu- 
lescu.

Intimpinat cu vii și puternice a- 
jalauze tovarășul Gheorghe Apostol 
a prezentat Raportul cu privire la 
proiectul Statutului Partidului Co
munist 'toman. Raportul a fost sub
liniat in repetate rînduri de aplauze 
puternice.

In continuarea ședinței, tovarășul 
Petre Borilă a prezentat Congresu
lui propunerea de a se alege co
misia care să pregătească propune
rile de candidați pentru membrii 
Comitetului Central al Partidului și 
ai Comisiei centrale de revizie. Con
gresul a aprobat in unanimitate co
misia alcătuită din tovarășii: Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Ilie Verdeț, Bayerle Iosif, Ber- 
ghianu Maxim, Cazacu Virgil, Dă- 
nălache Florian, Dop Gheorghe, 
Drăgan Constantin, Drăgoi Stana. 
Fazekaș Ludovic, Gere Mihai, Matei 
Nicolae, Matei Ștefan, Mihai Nico- 
lae, Militaru Aldea, Pîrvulescu Con
stantin. Pogea Brîncoveanu, Roșu 
Gheorghe, Stănescu Ion, Stoica 
Gheorghe, Uglar Iosif, Vilcu Vasile.

S-a anunțat apoi că un număr de 
persoane s-au adresat Congresului 
eu cererea de a li se reexamina si
tuația de partid, și s-a propus să 
se aleagă o comisie care să exami
neze aceste apeluri. Congresul a a- 
probat constituirea comisiei.

In urma consultării cu delegați 
din toate regiunile țării, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, delegat al 
organizației regionale de partid Ga
lați. a propus ca din comisia de 
apeluri să facă parte tovarășii : 
Guran Ion. Haș Teodor, Popa Du
mitru, Prcdescu Ion, Stoica Ion. 
Congresul a aprobat pe membrii 
comisiei.

In continuarea discuțiilor au luat 
cuvintul tovarășii Gheorghe Nccula, 
delegat al organizației regionale de 
partid București, Ion Cetățean III, 
delegat al organizației regionale de 
partid Maramureș, Iosif Banc, dele
gat al organizației regionale de par
tid Mureș-Autonomă Maghiară, Ilie 
Murgtleseu, delegat al organizației 

Aspect din sala Congresului

regionale de partid Oltenia, Con
stantin Drăgan, delegat al organiza
ției orășenești de partid București, 
Ilie Cîșu, delegat al organizației re
gionale de partid Ploiești, Virgil 
Cazacu, delegat al organizației re
gionale de partid Iași.

în cursul ședințelor de dimineață 
au rostit cuvîntări de salut tovară
șii Zenon Kliszko, membru al Bi
roului Politic, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez ; Dipa Nusantara 
Aidit. președintele. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din In
donezia ; Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare; Armando Cossut- 
ta, membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian ; Bohuslav 
Lastovicka, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, preșe
dintele Adunării Naționale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace; Le 
Duc Tho, membru al Biroului Po
litic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, care a inminat apoi 
Prezidiului mesajul adresat Con
gresului al IX-lea al P.C.R. de către 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam ; Ramiz Alia, membru 
al Biroului Politic și secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania ; Max Reimann, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Germania.

Cuvintările de salut ale condu
cătorilor delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești au fost sub
liniate cu vii aplauze de delegații și 
invitații la Congres.

Lucrările ședințelor de după- 
amiază ale Congresului au fost con
duse de tovarășii Ștefan Voitec și 
Dumitru Coliu.

Intimpinat cu vii și puternice a- 
plauze a luat cuvintul tovarășul 
Alexandru Drăghici.

La discuții, in continuare, au luat 
cuvintul tovarășii Vasile Daju, de
legat al organizației regionale de 
partid Banat, Gheorghe Mihoc, de
legat al organizației orășenești de 
partid București, Mihail Florescu, 

delegat al organizației regionale de 
partid Argeș, Ion Delcea, delegat 
al organizației regionale de partid 
Oltenia, Ion Turcu, delegat al or
ganizației orășenești de partid Bucu
rești, Wilhelm Georg Wagner, dele
gat al organizației regionale de par
tid Brașov.

In cursul ședințelor de după- 
amiază au rostit cuvintări de salut 
tovarășii Jeannette Thorez Ver- 
mcersch. membru al Biroului Po
litic al Comitetului Centrai al Parti
dului Comunist Francez ; Dam- 
dinjavin Maidar, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole ; Maurice Cama
ra, delegatul Partidului Democrat 
din Guineea, ambasadorul Guineei 
la Moscova; Manuel Yepe Menen
dez, delegatul Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste din Cuba, am
basadorul Republicii Cuba în Re
publica Populară Română; Cari 
Winter, purtător de cuvint al Par
tidului Comunist din S.U.A.; An
tonie Mije, membru al Comitetului 
Executiv și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Spania; Kostas Koliannis, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia ; 
James Reid, membru al Comitetu
lui Politic al Partidului Comunist 
din Marea Britanie; Friedl Fiirn- 
berg, membru al Biroului Politic și 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austria; 
Jean Terfve, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Belgia; 
Bruce Magnuson, membru al Comi
tetului Executiv Național al Parti
dului Comunist din Canada; Manuel 
Rodrigues da Silva, membru al Se
cretariatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez.

Cuvintările de salut ale conducă
torilor delegațiilor partidelor co
muniste, muncitorești și altor parti
de democratice au fost subliniate cu 
vii aplauze de delegații și invitații 
la Congres.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

IMBOLD
ÎN MUNCA NOASTRĂ

Urmărind lucrările celui de al 
IX-lea Congres al partidului nos
tru, trăiesc momente de înaltă sa
tisfacție în fața realizărilor mărețe 
pe care poporul nostru le-a înfăp
tuit în ultimii ani, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, în fața 
perspectivelor ce se deschid pa
triei mele socialiste. ‘

In domeniul în care activez — 
în sportul luptelor — România a 
obținut de-a lungul anilor, succese 
dintre cele mai frumoase, mar
cate prin titluri de campioni 
mondiali, prin medalii cucerite la 
J.O. și la alte mari competiții inter
naționale. Dar tineretul nostru e 
puternic, are reale aptitudini pentru 
sportul luptelor, astfel că, folosind 
minunatele condiții de pregătire pe 
care le avem, vom căuta să lup
tăm pentru a obține rezultate și mai 
bune. Va trebui să impulsionăm 
munca în secții, în așa fel îneît să 
creăm o pepinieră bogată, în măsură 
să furnizeze lotului reprezentativ 
luptători valoroși, capabili să apere 
culorile sportive ale patriei. Legat 
de aceasta, noi antrenorii trebuie 
să ne ridicăm necontenit calificarea, 
să fim la curent cu cele mai noi me
tode de pregătire.

Muncind astfel vom culege roade 
și mai bogate, vom face să ciească 
prestigiu] de care se bucură spor
tul luptelor din țara noastră în a- 
rena internațională.

ION CORNEANU 
antrenor emerit

Perspective minunate
Lucrările celui de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Ro

mân sini urmărite cu cel mai viu interes și cu legitimă mîridrie de 
către întreaga tară. Harnicul și talentatul nostru popor a străbătut, 
sub conducerea înțeleaptă a partidului, un drum bogat în realizări 
mărețe, care au făcut din România o (ară socialistă, cu o industrie 
și o agricultură înaintate.

Dezbaterile celui de al IX-lea Congres al partidului nostru, docu
mentele prezentate, găsesc un adine ecou în inima fiecărui cetățean 
al patriei noastre, constituind un puternic imbold pentru noi înfăptuiri. 
Grandiosul program de dezvoltare multilaterală a tării noastre în
trunește adeziunea totală a poporului.

Exprimîndu-mi devotamentul meu nemărginit fată de partid, mă 
angajez să nu precupețesc nici un efort pentru a traduce in viată 
sarcinile de cinste ce ne stau în fată.

Ca sportiv, m-am bucurat nespus văzind minunatele perspective 
ce se deschid mișcării de cultură fizică și sport, în anii care ur
mează. Ca un prim angajament, voi lupta ca la apropiatele întreceri 
ale Universiadei de la Budapesta să am o comportare la nivelul 
condițiilor create, să reprezint cu cinste România socialistă la această 
importantă competiție sportivă internațională.

TANASE MUREȘANU 
maestru al sportului la scrimă

ANGAJAMENTELE NOASTRE: PENTRU PERFORMANTE 
DE NIVEL MONDIAL!

Tncadrîndu-se în atmosfera de pu
ternic entuziasm și intensă activitate 
creatoare cu care întregul nostru popor 
a intimpinat cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, spor
tivii, antrenorii șt activiștii clubului Di
namo București au muncit cu eforturi 
sporite pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite și a angajamentelor luate în 
cinstea mărețului eveniment din isto
ria patriei și a poporului nostru.

Mobilizați puternic de noile perspec
tive care se deschid întregii țări, spor
tivii dinainoviști s-au străduit să îm
bogățească bilanțul clubului — la ju
mătate de an — cu noi performanțe de 
valoare. Pe această linie se înscriu ti
tlurile de campion mondial aduse patriei 
de luptătorul Ion Cernea, „Cupa campio
nilor europeni" la handbal în 7, meda
lia de bronz cucerită la campionatele 
europene de boxerul Vasile Antoniu. 
Comportarea sportivului Ion Țiriac la 
campionatele internaționale de tenis din 
Elveția, a tinerei înotătoare Cristina 
Balaban la concursurile internaționale 
din Ungaria și Iugoslavia, a trăgăto
rilor Ion Tripșa, Marcel Roșea și Ma
rin Ferecatu în „Cupa Țărilor Latine" 
a călărețului Vasile Pinciu la recentele 
concursuri din R.P. Polonă și R.F. Ger
mană, precum și evoluția altor spor
tivi din secțiile caiac-canoe. polo, gim
nastică. atletism ta diferite concursuri

CU INIMA PLINĂ 
DE RECUNOȘTINȚĂ

Cu un deosebit interes am aștep
tat începerea lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, eveniment de însemnă
tate istorică în viata partidului și a 
(ării noastre.

Este imposibil să exprim entuzias
mul ce mi l-a trezit în suflet Ra
portul C.C. al P.C.R., prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la activitatea partidului în 
perioada dintre Congresul al VI 11-lea 
și Congresul al IX-lea al P.C.R. Edi
ficator pentru toți este faptul că 
partidul nostru drag, atît de strîns 
legat de popor, proclamă de la tri
buna celui de-al IX-lea Congres ca 
drept scop al întregii politici a par
tidului, ridicarea bunăstării oame
nilor muncii, înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

Prețuirea care o acordă partidul 
femeilor, recunoscîndu-le ca un fac
tor de seamă în viata economică, 
politică și culturală a societății noa
stre, îmi umple inima, de o fierbinte 
recunoștință și mă îndeamnă să lupt 
cu și mai multă însuflețire pentru 
traducerea în viată a politicii parti
dului.

MARGA NICULESCU 
jucătoare de volei în echipa

Confecția București

internaționale au prilejuit noi afirmări 
ale sportului românesc, au scos în evi
dentă posibilitățile pe care sportivii 
noștri le au pentru a realiza performan
te la cel mai înalt nivel international.

Pe plan intern sportivii clubului Di
namo au cucerit titlul de campioni re
publicani pe echipe la handbal în 7 
(pentru a șasea oară), la fotbal (pen
tru a patra oară consecutiv), la baschet 
precum și numeroase titluri de cam
pioni republicani la atletism, box, caiac- 
canoe, canotaj academic, ciclism, pa
tinaj, tir și alte ramuri sportive.

Acordîndu-se atenție muncii de se
lecție s-a realizat unul din importantei# 
obiective ale acestui an și anume acela 
ca grupele de copii și juniori să acti
veze cu peste 1 200 de sportivi.

La baza rezultatelor de pînă acum 
stă munca perseverentă a sportivilor, 
antrenorilor și activiștilor, preocuparea 
acestora pentru îmbunătățirea continuă 
a calității și conținutului procesu
lui instructiv-educativ, prin creșterea 
volumului și intensității antrenamen
telor, prin aplicarea experienței pro
prii și a metodelor avansate folosite 
de alți antrenori din tară și de peste 
hotare. In toate acțiunile întreprinse

ION GH. NAE 
președintele clubului sportiv 

Dinamo

(Continuate in pag. a 2-a)



Concluziile campionatului de volei

In prima zi a turneului internațional de polo

Bonânia a Întrecut Cehoslovacia cu S-l
• AZI, LA BAZINUL DINAliO: ROMÂNIA — R. D. GERMANĂ

' Tn cadrul plăcut al parcului 
sportiv Dinamo, dar pe. o căl
dură toridă (chiar și tempera
tura aped era mai mare de 25 
de grade) a început, ieri, în Ca
pitală, turneul internațional de 
polo care reunește 5 formații re
prezentative (Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Suedia, Ungaria și 
România) cărora li s-a adăugat 
— în afară de concurs — și se
lecționata de tineret a țării 
noastre.

Firește, partida centrală a fost 
aceea care a opus selecționatele 
României și Cehoslovaciei. Cu

UNGARIA — ROMANIA (ti
neret) 7—2 (1—0, 2—2. 3—0, 
1—0). Arbitru : G. Sturm 
(R.F.G.). Au marcat : Bodnar 
(min. 0,25), Domotibr (5 35), Ță
ranii (5,55), Konrad III (6,15), 
Zamfirescu (8.554, Rnsoran II 
(10,58, 11,33, 12,20 si 17.10). Au 
jucat : UNGARIA : Ambrus — 
Pocsik, Konrad II. Felkay, 
Konrad III, DOmotâr. Bodnar, 
Mayer, Kanizsa, Karpaty. Ru- 
soran II; ROMÂNIA (tineret): 
Cheța — Fleseriu, Popa. Zam- 
firescu, Kari, Tăranu. Rusu, 
Fees!. M. Popescu.

ROMANIA — CEHOSLOVA
CIA 6—1 (1—0, 2—1. 2—0. 1—0). 
Arbitru : M. MangiMtot (Spa
nia). Au marcat : Szabo 14,58 
și 540). Kroner (6,45), Berlan- 
ski (8,03), Culineac (10,39), 
Firoiu (13,58), B. Mihăilescu 
(19,30). Au jucat: ROMANIA : 
Frățilă — Grințescu, Firoiu, 
Kroner, Szabo, Mihăilescu, 
Culineac, Măreuiescu. Novac; 
CEHOSLOVACIA : Kladek — 
A. Kop, Juriga, C. Kop, Ba- 
cik, Berlanski. Botlik. Jonas, 
Schmuck.

R. D. GERMANĂ — SUE
DIA 6—1 (2—0. 0—1, 3—0, 1—0). 
Arbitru : J. Dirnweber (Aus
tria). Au înscris : Lehmann
(3,38), Rusche (4.29). Jansson 
(8,30 din 4 m), Wittig (10,32 și 
(11,58), Rund (13,15). Schlen- 
krich (18,05). Au evo
luat : R. D. GERMANĂ : Fehn 
—Schlenkrich, Rusche. Thie
le, Lehmann, Horine. Kluge 
Melitzer. Wittig. Rund: SUE
DIA : Kindblom — Jansson, 
Fahlen. S'lostrad, L. Fjarrstad, 
Th. Fjarrstad, Andersson, 
Wallin Ingelsson.

©pt săptămâni în urmă, la Leip
zig, jucătorii români întrecuseră 
echipa cehoslovacă eu scorul de- 
5—1. Tot atît de comod au ob
ținut victoria și în partida de 
ieri. După un început mai. lent, 
cînd au fost risipite mai multe

lei mii proaspeți înotători 
dau azi exarae» 
la „Tineretului"

Se poate învăța înotul în două 
săptămîni ? Desigur că da ! Ne 
vor dovedi acest lucru cei peste 
T600 de copii care au participat 
3a al treilea ciclu al centrului 
«de învățare a înotului de la 
-ștrandul Tineretului. Ei și-au dat 
întîlnire azi după-amiază Ia 
.ștrand, unde, sub privirile părin
ților, vor da examenul pentru 
«„Brevetul de înotător”. De mâine 
«urmează ca o altă serie, de copii 
-să înceapă activitatea de inițiere 
:în „tainele înotului”, un sport 
•deosebit de util și plăcut. Celor 
•care au î'ntîrziat să se înscrie, le 
aducem la cunoștință că mai pat 
Tace acest'. îucru și în cursul ru
jelor dc azi și mîine.

VOLEI: Echipele de tineret ale României 
$ Ungariei și-au împărțit și la Sibiu victoriile

SIBIU (prin telefon). — Ca și 
‘în primele lor întâlniri, susținute 
'«torni ni că la Brașov, echipele de 
’Volei (tineret) ale României șâ 
'.Ungariei și-au împărțit victoriil» 
țși marți la Sibiu.

La fete, oaspetele, eu un atac 
'sigur și cu un blocaj fără gre- 
;șeală, an învins cu 3—0 (5, 
14, 6). Echipa noastră a jucat 
.mai bine doar în setul al doi- 
ilea, pe care l-a pierdut din 
«cauza nervozității cu care a ac- 
«țiowat în finul. Scăderile prin
cipale din jocul voleibalistelor 
.'românce au fost lipsa de omoge
nitate și dublajul defectuos la 
'blocaj. S-au remarcat: Fekete, 
iMaklary (Ungaria^ și Fenechiu 
^aznârrită. 

atacuri; și nu s-a înscris decît 
ua singur gol, jucătorii noștri 
au „accelerat" în repriza se
cundă și, în min. 6,45,. tabela de 
marcaj arăta 3—0. La prima o- 
cazie care li se oferă oaspeții re
duc din handicap, înscriind prin 
Berlanski, nepăzit suficient de 
adversarul direct. Un simplu foc 
de paie pentru că apoi jocul 
este din nou la discreția româ
nilor, care, pînă la sfârșit, obligă 
pe Kladek să scoată încă de 
trei ori mingea din plasă. Doar 
„bara" lui Schmuck a mai dat

Deși jenat de C. Kop, Szabo a reușit să trimită balonul spre 
poarta lui Kladek. Fază din meciul România-—Cehoslovacia, în
cheiat cu victoria formației noas tre la scorul de 6—1

Foto: A. Neagu
puține emoții lui Frățilă, iar 
fluierul final al arbitrului spaniol, 
M. Manguillot, a consfințit o vic
torie clară a culorilor noastre 
cu 6—1.

La același scor (6—1) a câș
tigat și echipa R. D. Germane 
întâlnirea cu selecționata Suediei.

BOX: Actualități
• La Baia Mare a avut loc 

o reuniune de box între pugiliștii 
de la C.S.O. din localitate și cei 
de la Voința Satu Mare. Local
nicii au cîștigat cu scorul de 
20—12. Cu prilejul acestei între
ceri, tânărul' „mijlociu" Ion Să- 
liște (Satu Mare), care este încă 
junior, a realizat o partidă foar
te reușită în compania cunoscu
tului boxer, C. Naghi, cu care 
a terminat la egalitate. In ultima 
repriză, Naghî a fost numărat. 
Tată rezultatele înregistrate: E. 
Costea (C.S.O.) m.n. cu Gh. Raț 
(Voința), A. Rusneac (C.S.O.) 
b.p. V. Matiaș (Voința), T. Saho 
(C.S.O.) b. ab. I V. Tămaș, (Vo
ința), C. Șiclodi (C.S.O.) b. dese. 
II I. Soare (Voința), A. Matiaș 
(Voința) b. ab. II G. Sanislo 
(C.S.O.), I. Costin (C.S.O.) b.p. 
G. Greișer (Voința), M. Cutcear 
(C.S.O.) b.p. Z. Fodor (Voința),
C. Naghi (C-S.O.) m.n. I. Să- 
liște (V.)

V. SASĂRANU-coresp.
• Joi seara, pe terenul Voința 

din Calea Moșilor are loc o gală 
de verificare a boxerilor de la 
Voința, în vederea turneului pe 
care aceștia îl vor întreprinde 
în R. D. Germană, în luna sep
tembrie. Printre alții vor evolua: 
M. Băloiu, C. Rusu, I. Pițigoi,.
D. Miron, Șt. Hîrșu, P. Cim- 
peanu etc.

Echipa. masculină die tmoret a 
României a avut o comportare 
superioara celei din meciul de Ia 
Brașov, dispunând astfel de for
mația tinerilor voleibaliști ma
ghiari cu 3—1 (—10, 9, 6, O). 
Cum se vede din rezultat, jucă
torii noștri au început slab, dar 
apoi, printr-un joc plin de pre
cizie, cu un blocaj prompt și cu 
atacuri deosebit de variate, au 
obținut o victorie categorică. Cei 
mai buni din echipa învingători
lor au fost Rotaru, Duțică și Va- 
siliti, iar de la învinși — Palic- 
sany și Toth.

M. LUPUȚTU-coresp.

Exceptând repriza secundă, care 
s-a terminat în avantajul nordi
cilor, în celelalte trei „sferturi" 
inițiativa a aparținut poloiștilor 
germani, mai tehnici, mai. com
bativi. Cu mai multă atenție în 
apărare, suedezii ar fi putut li
mita proporțiile scorului. Au ju
cat însă prea descoperiți în de
fensivă, lăsîndu-1 pe Kindblom 
să rezolve singur greșelile lor.

Echipa noastră de tineret a 
avut o sarcină extrem de dificilă 
în fața campionilor olimpici. 
Poate de aceea a abordat jocul 

cu vădită timiditate, primind gol 
în numai 25 de secunde. Abia 
după 0—2„ ea pornește cu curaj 
la atac, golul de zile mari, 
înscris de Țăranu, insuflîndu-i 
dârzenie. La sfârșitul celei de a 
doua reprize, echipa maghiară 
conducea doar eu un gol dife- i 
rență (3—2), fapt care l-a deter
minat pe antrenorul J. Brandy 
să apeleze la rutinații Rusoran, 
Karpati și Kanizsa. în repriza 
care a urmat Rusoran — foarte 
abil în zona de finalizare — spe
culează orice greșeală și reu
șește să înscrie 4 goluri, Ia rînd, 
pecetluind scorul final la 7—2.

în programul zilei de astăzi, 
„capul de afiș" îl deține întâl
nirea dintre reprezentativele Ro
mâniei și R. D. Germane (ora 
19). Interesantă și echilibrată se 
anunță disputa care va opune 
echipei noastre de tineret pe se
lecționata Cehoslovaciei (ora 17). 
In cel' de al treilea joc se vor 
întrece formațiile Ungariei și 
Suediei (ora ÎS).

GH. NICOLAESCU
AD, VASILIU

ANGAJAMENTELE NOASTRE: PENTRU PERFORMANTE DE NIVEL MONDIAL I
(Urmare din pag. 1} 

am avut sprijinul permanent al 
comitetului de partid și condu
cerii mmisteruloL

Obiectivul central al activită
ții etabultri Dinamo pentru vi
itor îl constituie pregătirea la un 
nivel superior a sportivilor di- 
namcviștî în vederea Jocurilor 
Olimpice din 1968, avînd ca e- 
tape intermediare campionatele 
republicane anuale și îndeosebi 
concursurile internaționale de 
amploare, campionatele europe
ne și mondiale;

In acest scop sînt în curs de 
definitivare planurile de pers
pectivă, pentru fiecare ramură de 
sport și pentru sportivii suscep
tibili de a participa la marea 
confruntare din Mexic. Pen
tru îndeplinirea acestor planuri 
și a obiectivelor ce izvorăsc din 
ele, conducerea clubului va îm
bunătăți munca de control și 
îndrumare, va analiza periodic 
activitatea depusă și în raport de 
concluziile desprinse va stabili 
măsuri suplimentare care să a- 
sigure realizarea ritmică și Ia 
un nivel ealitativ superior a tu
turor obiectivelor pe fiecare ra
mură de sport.

O atenție deosebită se va a- 
corda muncii de selecție. Acțiu
nile organizate în acest an, care

și sarcinile de viitor

CUVÎMTUL 
SPECIALISTULUI

Nu ne propunem să epuizăm toate proble
mele legate de desfășurarea ultimului campionat, 
ci ne vom oprî numai la cîteva aspecte princi
pale, trăgând concluzii care cred că trebuie să 
ducă la luarea unor măsuri pentru îmbunătăți
rea continuă a voleiului de performanță.

De la bun început, trebuie spus că ultimul 
campionat a constituit pentru jocul de volei o 
etapă de tranziție, (inînd cont de faptul că jocu
rile s-au desfășurat în baza unui regulament 
căruia i-au fost aduse o serie de modificări 
esențiale, care cereau timp pentru a putea fi 
interpretate și aplicate în mod avantajos.

Campionatul a început în condiții destul de 
grele (mă refer la pauza îndelungată dintre 
campionate, oboseala componenților loturilor 
noastre olimpice și timpul scurt de încadrare în 
echipele de club respective, modificarea unor re- 
gHli de joc), însă pe parcurs jocurile s-au ridi
cat la un nivel mulțumitor, fapt ce dovedește 
preocuparea antrenorilor pentru ridicarea mă
iestriei sportive.

Urmărind pregătirea, evoluția în campionat a 
echipelor și componența lor, se pot desprinde ur
mătoarele concluzii *

SELECȚIA SI COMPLETAREA ECHIPELOR

Selecția jucătorilor tineri și introducerea lor 
în echipe i-a preocupat în mai mare măsură de- 
cît în trecut pe antrenori. De 
remarcat că majoritatea compo
nenților loturilor naționale de 
tineret figurează în echipele din 
prima categorie a țării. Aceasta 
dovedește justețea orientării an
trenorilor noștri, precum și buna pregătire 
asigurată tinerilor.

Dintre antrenorii care promovează în echi
pele lor elemente tinere și care Ie pregătesc cu 
multă răbdare și atenție menționez pe S. Mihăi
lescu și Gh. Constantinescu (Dinamo București). 
T. Tănase (Tractorul Brașov), N. Meadu și J. 
Ponova (Rapid București), L Petres (Voința M. 
Ciuc) etc. Sînt însă și echipe în care se impune 
cu tărie luarea unor măsuri foarte serioase în 
perioada dintre campionate pentru completarea 
formațiilor cu elemente tinere, care să se poată 
ridica la nivelul cerințelor voleiului actual. 
Amintesc numai cîteva din acestea : Știința 
Timișoara (m). Farul Constanța (m + f), Petro
lul Ploiești (m), Metalul București țf), Minerul 
Baia Mare (m) etc.

PREGĂTIREA FIZICA

Consider că perioada premergătoare campio
natului n-a fost folosită din plin de către antre
nori, pentru dezvoltarea calităților fizice ale ju
cătorilor și jucătoarelor. Astfel, din probele de 
control înaintate federației se poate desprinde 
concluzia că rezultatele obținute sînt în mare 
parte sub nivelul normelor stabilite de către 
F.R.V.

Dat fiind că în echipele feminine și mascu
line din categoria A au fost promovate nume
roase elemente tiaiere, este absolut necesar ea 
antrenorii să le pregătească atent, ținând cont 
de particularitățile vârstei respective.

PREGĂTIREA TEHNICA

Acesta este capitolul cel mai deficitar al pre
gătirii jucătorilor noștri. învățarea și perfec
ționarea dc noi procedee tehnice a lipsit aproape

P.S. Publicînd articolul antrenorului 
pune expunerea punctului său de vedere 
republicane și a învățămintelor

cu desăvîrșire, ceea ce face ca jucătorii și ju
cătoarele echipelor noastre să aibă un bagaj re
lativ scăzut de procedee tehnice. Lipsuri de aces; 
fel se constată Ia echipele masculine Minerul 
Baia Mare, Electroputere Craiova, Constructorul 
Brăila, precum și la echipele feminine Știința 
Cluj, Metalul București, Voința M. Ciuc, Voința 
Craiova etc.

Față de noile modificări ale regulilor de joc, 
antrenorii n-au căutat jă adopte noi procedee 
tehnice în privința deplasării pe teren sau a 
execuțiilor tehnice.

Antrenamentele de individualizare în care să 
se pună la punct toate insuficiențele semnalate 
sînt în număr foarte redus și folosite numai de 
cîteva echipe, printre care Rapid, Dinamo, Trac
torul. Steaua

PREGĂTIREA TACTICĂ

Ca o urmare firească a lipsurilor existente în 
pregătirea tehnică și fizică, atît tactica indi
viduală cât și cea de echipă aplicată de multe 
din echipele noastre masculine, dar în special 
de cele feminine, este încă nesatisfăcătoare. O 
dată cu noile modificări ale unor reguli de joc, 
importanța pregătirii tactice crește în mod con
siderabil, atît în atac cît și în apărare. Este 
foarte adevărat că acestea au intrat in vigoare 
numai din luna decembrie 1964, totuși, mai 

multe strădanii se impuneau, 
în privința echipelor din se

ria a Il-a. Este necesar ca pro-, 
cesul de pregătire să se îmbu
nătățească substanțial, atît prin 
mărirea numărului de- Antrena

mente, cît și prin perfecționarea metodelor de 
pregătire, deoarece în campionatul care s-a des
fășurat a reieșit o mare diferență de valoare între 
echipele celor două serii.

Dintre principalele concluzii desprinse în ur
ma modificărilor regulilor jocului, concluzii 
care vor trebui să stea la baza noilor planuri 
de pregătire pentru campionatul 1965/1966, amin
tim următoarele :

— necesitatea îmbunătățirii rezistenței spe
cifice și în special a rezistenței în săritură ;

— dezvoltarea forței în regim de viteză ;
— dezvoltarea săriturii, a vitezei de reacție 

și de deplasare;
— îmbunătățirea blocajului (individual în 

primul rînd și apoi cel colectiv) ;
— lovitura de atac din pase departe de plasă, 

necesitatea învățării sau perfecționării mai mul
tor procedee de atac (pe drept, întors, liftat etc.);

— dublajul atacului, în imediata apropiere 
a acțiunii în poziție joasă sau medie, lucru care 
va fi asigurat de un număr mai mare de jucă
tori, avînd în vedere totodată și asigurarea aco
peririi porțiunilor mai îndepărtate din linia „

— eliberarea unui jucător din apărare — la 
dublajul în apărare — și plasarea lui în teren 
în funcție de sistemul de apărare și varianta uti
lizată.

Pînă Ia începerea noului campionat mai sînt 
3 luni, care trebuie folosite la maximum pentru 
rezolvarea sarcinilor ce reies, în cadrul fiecărei 
echipe, în funcție de lipsurile constatate.

Este necesar să acordăm toată atenția, să 
muncim cu tot simțul de răspundere, pentru a 
reuși să ridicăm necontenit nivelul voleiului ro
mânesc. pe plan intern și internațional.

prof. ION TAKACS 
antrenor federal 

federal, redacția noastră își pro- 
asupra desfășurării campionatelor

ce trebuie trase intr-un material tilterior.

au adus în parcul Dinamo peste 
6000 de tineri, — concursuri 
de selecție, campionatul echipe
lor de străzi, concursuri la di
ferite ramuri sportive între ele
vii școlilor din raionul 1 Mai — 
vor fi folosite pe o scară mai. 
largă în viitor și vor fi comple
tate cu noi măsuri și inițiative 
urmărindu-se în primul rînd 
depistarea unor elemente de 
perspectivă, mai ales pentru atle
tism, canotaj academic, tir, hal
tere.

Realizarea unor performanțe 
de nivel mondial presupune însă 
o preocupare permanentă pentru 
îmbunătățirea muncii de instrui
re și educație. De aceea în ca
drul clubului se va urmări înar
marea permanentă a antrenori
lor cu cele mai noi principii și 
mijloace de pregătire a sporti
vilor, se va folosi mai eficient a- 
portul cabinetului metodic, se 
vor crea condiții materiale co
respunzătoare desfășurării unui 
proces științific de pregătire. Cu 
sprijinul și sub îndrumarea co- 
mîțetului de partid, vom îm
bunătăți munca de educație, vom 
urmări întărirea disciplinei și 
mobilizarea sportivilor în vede
rea participării lor în mod con
știent și susținut la antrena
mente șî competiții.

In atenția noastră va sta, de 

asemenea, ridicarea muncii tu
turor sportivilor și antrenorilor 
la nivelul celor fruntași, precum 
și mai buna organizare a acti
vității cu secțiile ale căror re
zultate nu au încă o valoare co
respunzătoare (unele probe ale 
atletismului, volei fete, haltere, 
baschet, gimnastică).

Sportivii, antrenorii și acti
viștii clubului Dinamo animați 
de dorința fierbinte de a conso

AZI LA CINEMATOGRAFUL PATRIA, TN CADRUL 
ZILELOR FILMULUI ROMÂNESC, RULEAZĂ

DINCOLO DE MIIEll
SCENARIUL Șl REGIA ; FRANCISC MUNTEANU

CU : ION DICHISEANU, IRINA IONESCU ELENA 
PINTEA, SILVIU STANCULESCU, MIRCEA 

CONSTĂNTINESCU
TN COMPLETARE SCURT METRAJUL

CONSTRUIM
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI AL. SAHIA

lida rezultatele obținute și a da 
viață sarcinilor de partid puse 
în fața mișcării sportive, sînt 
hotărîți să lupte pentru îndepli
nirea acestor măsuri, fiind con
vinși că numai în acest fel vor 
putea obține rezultate valoroa
se, la nivelul marilor înfăptuiri 
din patria noastră, contribuind 
astfel la ridicarea tot mai sus 
a gloriei sportive a României so
cialiste.
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£ Concursurile și... victoriile

„5“ minute cu antrenorii noilor promovate in categoria A
La prima întîlnlre dintre noile 

promovate în categoria A, disputa
tă duminică, pe teren neutru la 
București, balanța victoriei a înclinat 
în favoarea Siderurgistului. După 
meci am stat de vorbă cu cei doi an
trenori, MOLDO VEANU P. (Siderur-

promovarea in categoria A. Principa
lii adversari: Recolta Cărei (in tur) 
și Industria sirmei Cimpia Turzii (in 
retur).

— Care au fost cei mai buni 
jucători ai echipelor dv ?

Brăilo, care a dat deplină satisfacție.
V. A.: Doresc să ne acomodăm 

cit mai repede cu... pretențiile noii 
categorii. Porțile echipei noastre sînt 
deschise tuturor celor talentați și 
care vor să muncească. Dorim ca ve
chiul proverb bănățean „Tot Bana-

Siderurgistul Galați și Știința Timișoara, s-au întîlnit duminica trecută Intr-un interesant meci. In iotogra- 
Foto : Ștefan Ciotloș 

tu-i Iruncea" să se reflecte și prin 
comportarea formației Știința.

— Cină ați reluat pregătirile ?
M. P.; Etapa pregătitoare a cam

pionatului începe peste cîteva zile. 
Vom pune accentul pe restabi
lirea calităților fizice de bază a ju
cătorilor și îmbunătățirea sistemului 
de joc. O atenție deosebită vom «- 
corda jocului ofensiv și omogenizării 
lotului.

V. A.: La 20 iulie. După o scurtă 
perioadă de readaptare a organismu
lui la efort, intrăm în etapa precom- 
pelițională.

— Vă dorim succes I
REP.

gistul Galați și VORONCOVSCHI A. 
(Știința Timișoara)

— Cum apreciați evoluția for
mațiilor din seriile în care 
tivat ?

M. P.: In seria întîi, de la 
lalea clasamentului în sus a 
un sensibil echilibru valoric. A avui 
cîștig de cauză formația care și-a or
ganizat mai bine jocul în deplasare, 
Majoritatea partidelor s-au desfășurat 
sub spectrul unei lupte dirze pentru 
acumularea de puncte, fapt care a 
contribuit la scăderea nivelului spec
tacular.

V. A.: Calitatea fotbalului practicat 
de echipele din seria a II-a a fost 
destul de bună. Aici activează forma
ții din centre cu veche tradiție în fot
bal. Unele dintre ele, cum ar fi Cîm- 
pia Turzii, Sibiu, Tg. Mureș, Timișoa
ra etc. au avut echipe în prima ca
tegorie a țării. Publicul a devenit exi
gent, încurajlnd echipa favorită numai 
dacă oferă și spectacol. Sub valoa
rea celorlalte formații au evoluat 
Sătmăreana și A. S. Cuair

— Ce momente importante au 
fost pe parcurs ?

M P.: In retur am reușit ca din 
jocurile susținute în deplasare să a- 
cumulăm puncte prețioase care ne-au 
rotunjit zestrea necesară cîștigării 
duelului cu eternul rival — Dinamo 
Bacău. S-a observat că atunci cind 
toți jucătorii se mobilizează, forma
ția poate cîștiga și „afară". O serie 
de rezultate (1—1 cu Flacăra Moreni, 
1—1 cu Metalul Tîrgoviște, 1—0 cu 
Poiana Cîmpina, 1—0 cu Știința 
București) obținute în deplasare, sînt 
elocvente. Principalii urmăritori In 
cursa pentru promovare au fost Dina
mo Bacău (care n-a capotat declt la 
golaveraj), Flacăra Moreni și Poiana 
CI Sfii na.

V. A.: Preocuparea permanentă 
pentru atingerea scopului a fost men
ținerea unei capacități sporite de e- 
fort a jucătorilor pe tot parcursul 
campionatului. împletirea elanului și 
puterii de luptă a celor șase juniori 
promovați în prima formație (Arde- 
leanu, Petrovici, Speriosu, Morovan, 
Regep, Cană) cu experiența și clarvi
ziunea „veteranilor" R. Lazăr, Lere
ter, Mițaru a constituit cheia de bol
tă a succesului. In retur, prin obți
nerea unor rezultate valoroase in 
meciurile cheie, 1—0 la Cărei și 1—1 
la Mediaș, acumulind 9 puncte în 
deplasare ne-am asigurat, cu trei eta
pe înainte de sflrșitul campionatului,

ați ac-

jumă- 
exjstat

tie : un atac la poarta studenților.
M. P.: Florea, Ivănescu, M. V oinea, 

Stătescu, R. Matei.
V. A.: R. Lazăr, Lereter, Cotormani, 

Speriosu
— Perspective pentru noul cam

pionat ?
M. P.: Revenirea în prima catego

rie obligă. Doresc ca la siirșitul cam
pionatului viitor, Siderurgistul să se 
claseze pe un loc bun, să nu mai 
dăm publicului gălățean emoțiile dc 
acum doi ani. Pentru atingerea aces
tui scop, vom împrospăta lotul cu e- 
lemente tinere, corespunzătoare, pe 
baza unor triaturi. începutul l-am fă
cut în meciul cu Știința Timișoara, 
cind l-am Încercat pe înaintașul cen
tral Adam, un tînăr talentat de la

„Cupa juniorilor" a revenit
selecționatei regiunii Brașov

MEDIAȘ (prin telefon). — Marți 
a încheiat în localitate „Cupa junio- 

fost cucerit de selec-
S-. 
rilor". Trofeul a 
ționata regiunii BRAȘOV. Dar iată 
cîteva amănunte de la semifinale, dis
putate duminică dimineața.

In primul joc: Banat—Ploiești 2—I 
(1—0). Golurile au fost înscrise de 
Rus (min. 40) și Șchiopu (min. 76) 
pentru Banat, respectiv Dodo (min. 
52). In al doilea: Brașov—selecționata 
orașului București 1—1 (1—0). Punc
tele au fost marcate de Rotaru (min. 
33) pentru reg. Brașov și de Căluș 
(min. 61) pentru selecționata orașului 
București. Pentru finală s-a calificat 
însă echipa regiunii Brașov, care a 
fost mai tînără cu 5 ani.

Finala Brașov—Banat a avut loc 
marți după-amiază pe terenul din lo
calitate și s-a încheiat eu rezultatul 
de 2—1 (1—1) în favoarea brașove
nilor. Aceștia au avut mai mult timp 
inițiativa și au desfășurat un joc fru
mos. Golurile au fost realizate de Ro
taru (min. 20 și 73) pentru Brașov 
și Regep (min. 26 din 11 m) pentru 
Banat.

După cele 80 de minute de joc a 
avut loc festivitatea de închidere a 
competiției. Cu acest prilej tov. Gh. 
Urich, președintele comisiei centrale de 
juniori din cadrul F. R. Fotbal, a 
înmînat „Cupa juniorilor" selecționatei 
regiunii Brașov care a aliniat următoa-

de la semifinale, dis-

rea formație: Papuc (Dîmbreanu) — 
Bădițoiu, Stoica, Stai, Lazăr — Enea, 
Gabor — Ene (Stoclas), Ratam, Pe- 
truț, Colțănel (Kadar). Antrenorii e- 
chipei: Șt. Hidișan și prof. I. Voinea.

Iată și formația celeilalte finaliste, 
selecționata regiunii Banat: Botnărescu
— Cociuban, liodrea, Roman, Szabo
— Doga, Grozăvescu — Rus, Regep, 
Șchiopa, Munteanu. Antrenori: Dan 
Alexandru și prof. Ion lonescu.

Pe locul al treilea s-a clasat selec
ționata orașului București.

Z. RÎȘNOVEANU-coresp-

ȘTIRI... ȘTIRI...
» 9

ȘTIRI... ȘTIRI...
9 9

SELECȚIA JUNIORILOR
SI COPIILOR LA CENTRUL 

DE LA „23 AUGUST"

La centrul de la stadionul „23 Au
gust", selecția copiilor și juniorilor 
continuă. Ea se efectuează în fiecare 
luni și miercuri, de la ora 8 dimi
neața. Aici funcționează ca antrenori 
Colea Vîlcov, D. Bacinschi, Fr. 
bian, N. Tătaru și P. Stănilă.

Fa-

O NOUĂ ETAPĂ 
ÎN „CUPA DE VARĂ"

Duminică, 
dispută cea 
drul „Cupei 
următoarele

se

de la Olsztyn și Aachen
Călărețul V. Pinciu: două locuri I

In ultimul timp, călărețul nostru 
fruntaș Vasile Pinciu a participat la 
două importante competiții hipice in
ternaționale: concursul de la Olsztyn 
(Polonia) și cel de la Aachen (R. F. 
Germană). La înapoierea în țară, Vasile 
Pinciu ne-a completat cronica acestor 
întreceri cu rezultate și amănunte deo
sebit de interesante care reliefează 
excelenta comportare a sportivului ro
mân.

Mai întîi despre Olsztyn. La con
cursul internațional din Polonia au par
ticipat sportivi din 9 țări — printre 
care Anglia, Suedia, Uniunea Sovie
tică, Danemarca etc. Vasile Pinciu a 
concurat în cîteva probe cu caii 
Graziela, Clasic și Neron.

— Care a fost cel mai bun rezultat 
obținut la Olsztyn ?

— Locul 1 în proba de categorie 
semigrea la care s-au înscris 86 de 
călăreți. Am terminat parcursul — 
barema A —, cu Clasic, fără penalizări, 
timp : 65,9.

Răspunsul iui Vasile Pinciu l-am în
tregit cu lectina comentariului publi
cat de ziarul din localitate „Glas 
Olsztymki" din care spicuim : „A fost, 
îndeosebi, impresionantă fantastica e- 
voluție a românului Vasile Pinciu care 
l-a întrecut pe olimpicul Nâttergius 
(Suedia) și pe călăreața engleză J. 
Smidt care au realizat 67,4 și, respec
tiv, 68,2 sec.

— Alte rezultate P
— Am ocupat locul 4 în proba de 

categorie mijlocie, după baraj (cu Gra
ziela) și locul 6 într-o probă asemănă
toare, dar după barema A, la crono
metru, cu Clasic.

— Și acum despre concursul de la 
Aachen, considerat ca cea mai impor
tantă competiție hipică internațională 
a anului.

— La întreceri au participat spor
tivi din 19 țări printre care multe cu 
renume în echității mondială: Irlanda, 
Italia, Franța, Brazilia, R. F. Germană,

Spania și altele. Concursul a început 
cu o probă de categoria mijlocie. Am 
concurat cu calul Clasic și aveam un 
avans de timp de 7,5 sec în fața bra
zilianului Pesos, dar am „dărâmat" la 
penultimul obstacol și am pierdut ast
fel primul loc în această probă la care 
au fost prezenți peste... 140 de călă
reți 1

— Si,
— Ba 

loc 4 Ia 
diferență 
tigătorul 
sic 
și un loc 9 — cu Clasic 
locie", am participat la proba de șta
fetă formînd o echipă împreună cu doi 
călăreți germani: Ligges — cu Forges 
— și Wiltfang — cu Demon. 
Ligges a dărâmat două obstacole și a 
trebuit să „zburăm" pur și simplu peste 
obstacole ca să refacem handicapul 
creat de aceste penalizări. Am reușiți 
După cele trei parcursuri, ștafeta con
dusă de mine a ocupat primul loc, 
întrecînd cu 4,5 sec echipa Italiei (care 
a încheiat proba fără penalizări) din 
care au făcut parte cunoscuții călăreți 
Pierro D’Inzeo, Mancinelli și Angiom, 
echipele Braziliei, Ungariei și Germa 
niei (compusă din călăreții care au 
participat la J.O. de la Tokio).

Din nou, răsfoim un ziar în care e- 
voluția lui Vasile Pinciu este elogios 
comentată. „Aachenen 'Zeitungf publică 
un amplu reportaj însoțit de fotografii 
din desfășurarea probei și de la festi
vitatea de premiere.

Frumoasa comportare a lui Vasile 
Pinciu la aceste două mari concursuri 
se cuvine, desigur, subliniată. Cu atît 
mai mult cu cit, in prezent, lotul re
publican de obstacole și dresaj se pre
gătește intens pentru apropiatele com
petiții internaționale în care dorim ca 
sportul călare din țara noastră să fie 
reprezentat cit mai bine.

n-a existat și o... „revanșă" ? 
dai După ce am ocupat un 
„durată", la numai un punct 
de italianul Mancinelli, cîș- 

probeî, un loc 5 — cu Cla- 
în proba de categorie semigrea 

la „mij-

— d. g.

în 12 orașe din țară, 
de a doua etapă din ca
de vară". Vor avea loc 
partide;

GRUPA I: Textila Buhuși — C.F-R 
Pașcani. Ceahlăul P- Neamț — D> ■ 
namo Bacău.

GRUPA A II-A: Rapid Mizil -- 
Flacăra Moreni, Poiana Cîmpina - 
Metalul Tîrgoviște.

GRUPA A III-A : Gaz Metan Me
diaș — Faianța Sighișoara, Textila 
Sf. Gheorghe — C.S.M. Sibiu.

GRUPA A IV-A : Jiul Petrila — 
Minerul Deva, Metalul Hunedoara 
— Minerul Lupeni.

GRUPA
sîrmei C.
Turda.

GRUPA
C.F-R. Arad, Vagonul Arad — Elec
tromotor Timișoara-

A V-A : A S. Aiud — lud 
Turzii, Clujeana — Arieșul

A VI-A: C.S.M. Reșița

Maestrul sportului Vasile Pinciu trednd cu ușurință peste obstacol

PRONOSPORT 1 x2 PRONOSPORT
Vă prezentăm programul concursu

lui Pronosport nr. 30 de duminică 25 
iulie 1965:

Textila Buhuși — C.F.R. Pașcani
Ceahlăul Piatra Neamț — Dinamo 

Bacău
Rapid Mizil — Flacăra Moreni
Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgo

viște
Gaz metan Mediaș — Faianța Si
ghișoara
Textila Sf. Gheorghe — C.S.M. Sibiu 
Jiul Petrila — Mânerul Deva 
Metalul Hunedoara — Minerul 

peni
A.S. Aiud — Industria sîrmei
Ciujana — Arieșul Turda
C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad 
Vagonul Arad — Electromotor Timi

șoara

AZI ULTIMA ZI PENTRU TRAGEREA 
SPECIALA LOTO

PRONOEXPRES

Lu-

Mîine va avea Ioc tragerea specială 
Loto care, după cum am mai anunțat 
cuprinde o bogată listă de premii în 
frunte cu cele 20 de autoturisme.

10 din cele 20 de autoturisme vor fi 
atribuite la extragerile de două nu
mere. Dintre celelalte cîștiguri amin
tim : excursii în U.R.S.S. (nelimitate) 
pe itinerariul Kiev—Leningrad—Mos 
cova, frigidere, televizoare, picupuri, 
aparate de radio, ceasornice și alte mii 
de premii în obiecte și bani.

Se extrag 67 de numere dintre care 
54 de numere pentru premiile supli
mentare în obiecte și bani.

Nu uitați, azi este ultima zi în care 
vă mai pute fi cumpăra bilete pentru 
tragerea specială LOTO de mîine.

La tragerea Pronoexpres nr. 29 din 
21 iulie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

41 18 30 2 9 3
Numere de rezervă : 28 42

Fond de premii: 719 685 lei din care 
160 984 lei report categoria I.

Tragerea următoare 
miercuri 28 iulie 1965

LOTO

va avea ]®c 
la Sinaia.

sferturi de laPremiile întregi și
tragerea Loto din 16 iulie 1965.

Supl. Ir 1 variantă a 52 103 lei și 
variante a 13 025 lei; Supl. II: 
variante a 13 592 Iei și' 7 variante 
3 398 lei; Categoria 1: 20 variante 
3 064 lei și 22 variante a 766 lei;

TRAGEREA LA 23 IULIE 1965

2 
4 
a 
a
Categoria a II-a : 15 variante a 4 113 
lei și 16 variante a 1 028 lei,- Cate
goria a III-a : 37 variante a 1 689 lei 
și 37 variante a 422 lei; Categoria 
a IV-a : 154 variante a 427 Iei și 115 
variante a 106 Iei; Categoria a V-a: 
69 variante a 849 lei și 92 variante 
a 212 lei; Categoria a Vl-a : 258 va
riante a 248 lei și 226 variante a 62 
lei; Categoria a VH-a : 308 variante 
a 207 lei și 271 variante a 51 lei; 
Categoria a VIII-a: 364 variante a 
177 lei și 305 variante a

Premiul suplimentar 
participantului Spanyol 
Huedin, regiunea Cluj.

Rubrică redactată de 
sport.

44 lei.
I a revenit 
Zoltan din

Lolo-Prono-



Cursul antrenorilor de handbal

De vorbă cu dl. Emil Horle, 
comisiei tehnice a F. I. H.

Cifre și date din sportul polonei

președintele
Antrenorii de handbal au participat, 

tn prima jumătate a lunii iulie, la o- 
bișnuitul lor „rendez-vous* anual din 
Poiana Brașov, unde—o dată încheia
tă lupta pentru puncte și după epui
zarea frămîntărilor specifice competi
țiilor interne șt internaționale — se 
analizează noile principii de pregătire 
și se verifică în discuții randamentul 
metodelor de muncă. Explicabil deci, 
ca de la un an la altul, aceste scurte, 
dar atît de utile cursuri de perfecțio
nare să contribuie tot mai mult la 
îmbunătățirea muncii de instruire, la 
ridicarea ei pe un plan valoric supe
rior

Dovada î Pe de o parte rezultatele 
bune înregistrate în activitatea hand' 
balului, atlt pe plan intern cît și pe 
plan extern, iar pe de altă parte inte
resul cu care antrenorii au participat 
la acest curs.

Bilanțul activității depuse în timpul 
celor 7 zile de muncă intensă — în 
care referatele și discuțiile pe mar
ginea lor s-au îmbinat cu demonstra
ții practice sau cu lecții model de an
trenament — a fost rodnic. Semnifica
tivă este, în acesta privință, părerea 
unui cunoscut specialist de peste ho
tare, EMIL HORLE, președintele Co
misiei Tehnice a Federației interna
ționale de Handbal, care a fost

România B—U. R. S. S. 25-12 
in Cupa Mării Baltice la handbal

SOPOT, 21 (prin telex). — Surpriza 
primei zile a turneului internațional de 
handbal dotat cu Cupa Mării Baltice 
a constituit-o victoria reprezentativei 
Ungariei asupra naționalei secunde a 
României: 15—12 (6—7). Ambele e- 
chipe au desfășurat un joc de clasă 
mondială și, după o luptă dramatică, 
prin trei goluri norocoase, Ungaria și-a 
asigurat victoria în ultimele minute.

lată rezultatele de marți: Româ
nia B—Ungaria 12—15 (7—-6). Româ
nia B: Nica 4, Gațu 3, Iacob 3, Co- 
man 1, Oțelea 1; Ungaria: Fenyo 8, 
Kovacs 3, Klein 1, Marosi 1, Barto- 
vics 1, Simo 1. A arbitrat Richter 
(R.S.C.). Polonia A—Polonia B 21—13

LA SFÎRȘITUL acestei săp- 
tămînij se desfășoară la Mos
cova întilnlrea de atletism 
dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și S.U.A. Ziarul american 
,.New York Herald Tribune" 
a pronosticat victoria atleților 
americani, deoarece în pro
bele masculine sportivii de 
peste ocean au obținut in a- 
cest an rezultate mai bune în 
majoritatea întrecerilor. Doar 
la înălțime și suliță atletii so
vietici au pînă in prezent re
zultate mai bune.

REVISTA italiană „LO 
SPORT ILLUSTRATO" face o 
interesantă anchetă in ce pri
vește originea jucătorilor care 
au evoluat de-a lungul anilor 
în reprezentativa de fotbal a 
Italiei. După cum remarcă re
vista, ultima reprezentativă 
alcătuită numai din jucători 
Italieni datează din... 1908. 
După acest an au fost legiti
mați numeroși profesioniști 
din alte țări care cu timpul 
și-au dobîndit cetățenia ita
liană

IN ORAȘUL ucrainean Ber- 
dicev funcționează o școală de 
săritură in înălțime condusă 
de Vikter Lonski. Printre e- 
levii săi se află Skvortov in 
vîrstă de 31 de ani (sare 2.li 
m). Matveev (19 ani) cu o per
formantă de 2,10 m și Moroz 
(17 ani !) cu 2.06 m.

F.I.F.A. a comunicat că la 
cele 43 de meciuri preliminarii 
pentru campionatele mondiale 
disputate pină la sfîrșitul lunii 
aprilie au asistat 982 848 de

' 

prezent în Poiana ca invitat al foru
lui nostru de specialitate.

Să-i dăm cuvîntul...
— Aș dori să remarc, tn primul 

rlnd, faptul că In cadrul acestui curs 
s-a abordat o „arie" largă de proble
me. Au fost tratate diferite aspecte 
atlt ale handbalului, cit și ale pre
gătirii sportive In general. Clnd spun 
acest lucru, apreciez că antrenorii ro
mâni de handbal au avut astfel posi
bilitatea să asculte referate cu privire 
la problemele pe care le ridică mun
ca de selecție, de perfecționare a jo
cului In apărare sau de pregătire a 
portarilor. Slnt chestiuni legate de 
munca lor practică, de activitatea lor 
de zi cu zi. In același timp, ei au 
putut audia și alte teme interesante, 
cum ar fi de pildă, aceea despre „Ro
lul teoriei informațiilor In pregătirea 
sportivilor". Un asemenea subiect cred 
că interesează pe to[i profesorii de 
educafie fizică și pe toti antrenorii, 
indiferent de specialitatea lor.

— De altfel, interesul pentru a- 
ceastă temă a fost dovedit și prin dis
cuțiile purtate pe marginea referatu
lui respectiv...

— Fără Îndoială. Si pentru că tot 
a venit vorba despre discuții, aș 
dori să subliniez participarea largă 
și, mai ales, creatoare a tuturor an
trenorilor la referatele prezentate. 
Am observat, ca un lucru toarte po
zitiv, că tofi cei prezenfi au ridicai

(9—5); U.R.S.S.—Bulgaria 22—17 (9-9). 
Miercuri, în ziua a doua, s-au disputat 
meciurile Polonia B—Ungaria 13—15 
(4—8), Polonia A—Bulgaria 21—8 
(9—3) șî România B—U.R.S.S. 25—12 
(12—5).

în această partidă handbaliștii ro
mâni au acționat într-o viteză debor
dantă, s-au apărat cu multă dîrzenie, 
realizînd o victorie de prestigiu. Cei 
mai buni oameni ai formației noastre 
au fost Iacob (7) și Marinescu (5). Joi 
este zi de pauză.

ARTUR CENDROWSKI
ziarist la Przeglad Sportowy 

spectatori, deci în medie 22 857 
la flecare meci. Publicul cei 
mai numeros a fost cel care 
a urmărit meciul R.F.G. — 
Suedia : 70.2G9 de persoane, iar 
cifra minimă de spectatori a 
atins-o meciul Cuba — Ja
maica : 1 176.

UN NOU meci Inter — Ben
fica î Data acestei mult aștep
tate revanșe a finalei „C.C.E.” 
a fost fixată pentru 28—29 au
gust cînd se va disputa la Ca- 
dix un turneu la care, in a- 
fara acestor două echipe, mai 
participă Saragossa și Betis 
din Sevilla.

TRADIȚIONALUL, conserva
torism aî britanicilor în ma
terie de fotbal este pe punctul 
de a primi o lovitură : fede
rația engleză a decis să per
mită experimental, pentru o 
perioadă de 12 luni, înlocui
rea jucătorilor accidentați în 
meciurile de campionat. Re
zultatul experimentului va fi 
comunicat celor 130 de fede
rații afiliate la F.I.F.A. Sir 
Stanley Rous a precizat că 
această măsură nu se va re
percuta asupra turneului final 
al C.M. de anul viitor.

Dl. MAURICE HERZOG, se
cretar de stat pentru proble
mele sportului și tineretului 
din Franța, s-a declarat, re
cent. favorabil unor ..Jocuri 
ale Europei", după modelul 
Jocurilor panamericane, asia
tice și ale Africei. Aceste 
jocuri ar urma să conteze drept 
calificări pentru Jocurile O- 
lîmpice, să cuprindă 12—15 ra

muri sportive și să se tină 
din 2 in 2 ani.

URMIND exemplul univer
sităților din Oxford și Cam
bridge, studenții din Copen
haga șl Aarhus au hotărît să 
se întreacă și ei, în fiecare an, 
într-un concurs de canotaj. 
Prima ediție, însă, s-a desfă
șurat în mod cu totul nepre
văzut și neplăcut pentru con
curezi. Cele două echipe re
prezentative au fost răsturnate 
de valuri și vînt iar concu- 
rentii au înotat pînă la mal. 
Deci, după prima ediție, scor 
0—0 !

BUD HELD, primul sulița? 
care a obținut o aruncare de 
peste 80 m (1953 — 80,41 m), a 
aruncat recent 70,94 m. Held 
este în vîrstă de 38 de ani și 
este cunoscut prin tipul de su
liță creat de el și care-i poartă 
numele.

ÎN ORĂȘELUL italian Lo- 
dello a luat ființă cu patru 
ani în urmă o echipă de fot
bal căreia entuziaștii supor
teri i-au dat numele Vitto- 
rioso. Recent, conducerea clu
bului s-a întrunit pentru a 
hotărî schimbarea «cestui 
nume dat fiind că echipa nu 
și l-a confirmat de-a lungul 
anilor decît de... patru ori, 
iar golaverajul său total este 
32—396 I

ARBITRUL german de fot
bal Sparring trebuia să arbi
treze un meci important din 
campionatul grec, la Salonic. 
Avionul care l-a transportat

Ia Atena a întîrziat și Spar
ring a pierdut legătura cu 
cursa către Salonic. Expedi
tiv, arbitrul a găsit o mașină 
care pleca în acea direcție și, 
după 10 ore, a ajuns la des
tinație cu 2 ore înainte de în
ceperea jocului pentru a afla 
că... meciul se amînase. în a- 
ceeași zi, Sparring a plecat 
în (ară parcurgînd astfel 6 000 
km fără să arbitreze.

DINTRE sporturile propuse 
pentru a figura în programul 
J.O. de la Mexico, cel oare nu 
are nici o șansă să fie admis 
este base-balui întrucît nu este

cu curaj diferite probleme legate de 
pregătire, contribuind activ cu ideile 
și experiența lor la cristalizarea unor 
metode de muncă. Acest principiu de 
a da și de a primi de la altul este 
foarte valoros.

Este evident că numai folosind a- 
semenea mijloace eficiente s-a ajuns 
la formarea școlii românești de hand
bal, care s-a impus azi cu atlta auto
ritate pe plan mondial. Adăugind ca
lificarea ridicată a antrenorilor, mun
ca neobosită a Federației române de 
handbal și sprijinul pe care II pri
mește acest sport In tara dv. pot a- 
firma că handbalul românesc va ră- 
mlne și In viitor ana din principalele 
forte care vor contribui activ la dez
voltarea acestui sport pe plan mon
dial. Afirm acest lucru In calitatea 
mea de conducător al unui organism 
tehnic al Federației Internationale, In 
numele căreia felicit atlt pe organiza
torii cursului, cit și pe participan/i. 
Vă doresc in viitor succese la fel de 
frumoase ca cele de plnă acum.

Firește că fată de cele spuse de 
dl. EMIL HORLE nu mai sînt multe 
de adăugat.

Am dori totuși, să ridicăm o pro 
blemă. Este vorba de absenta de la 
acest curs a unor antrenori cunoscut! 
(Victor Chita, Gabriel Zugrăvescu, 
Oprea Vlase, Eugen Trofin șl Gh. 
Buiuc) precum și a unor tineri teh
nicieni (Ion Balea, Tiberiu Dăian, Ni- 
colae Țiței) care ar fi avut și ei multe 
de învățat. Așteptăm ca federația să 
analizeze cauzele acestor absențe și — 
în raport cu constatările — să ia mă
surile corespunzătoare.

CĂLIN ANTONESCU

ȘTIRI DIN FOTBAL
• La Brranquilla (Columbia) s-a 

desfășurat meciul tur din cadrul pre
liminariilor campionatului mondial de 
fotbal dintre echipele Ecuadorului și 
Columbiei. Victoria a revenit echipei 
Ecuadorului cu scorul de 1—0.

• In grupa a doua a „Cupei Rap- 
pan" la fotbal s-au disputat trei în- 
tîlniri care s-au soldat cu următoare 
le rezultate: Szomberki Bytom — Ri 
jeka 3—0; Motor Jena — Tatran 
Preșov 0—0’ Zaglembe Sosnovec — 
Radnicki 0—0,

• In primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în U.R.S.S., echipa 
de fotbal a Japoniei a jucat în ora
șul Ufa cu selecționata R.S.F.S. Ruse

Final neprevăzut. în timpul unei curse automobilistice des
fășurate la Monaco, mașina Lotus pilotată de Paul Hawkins 
a părăsit pista, prăbușindu-se în mare. în fotografie, opera
țiunile de scoatere a automobilului, care și-a pierdut o 
roată.

Foto Associated Press

Poporul polonez sărbătorește azi 
21 de ani de la eliberarea sa de sub 
jugul fascist. în acești ani — sub con
ducerea P.M.U.P. — oamenii muncii 
din Polonia populară au repurtat suc
cese importante în toate domeniile 
de activitate. Pe plan sportiv. Repu
blica Populară Polonă s-a afirmat în 
arena internațională, obținînd victo
rii și performanțe de valoare în ma
rile competiții. Cîteva cifre sînt edi
ficatoare.

• La campionatele mondiale de 
scrimă desfășurate recent la Paris, 
Jerzy Pawlowski a devenit campion 
al lumii în proba de sabie, iar echipa 
Poloniei s-a clasat pe locul al doi
lea la floretă bărbați.

• Acum cîteva zile, cu prilejul 
„Memorialului Rosicki* desfășurat la 
Praga, două atlete poloneze au obți
nut pe 100 m un rezultat remarcabil: 
11,1 — record mondial. Cele două 
atlete — Eva Klobukowska și Irena 
Kirszenstein, in vîrstă de numai 19 
ani, au corectat cu o zecime de se-

Halterofilii polonezi sosesc vineri în Capitală
în vederea întîlnirii internaționale 

de haltere dintre echipele de tineret 
ale R. P. Române și R. P. Polono 
care va avea loc duminică în sala Fio- 
reasca (cu începere de la ora 9), oas
peții și-au anunțat sosirea pentru seara 
zilei de mîine. Echipa Poloniei — 
după cum ni s-a anunțat din Varșo
via — cuprinde câteva elemente de 
valoare în frunte cu Norbert Ozimek, 
care la categoria mijlocie deține o 
performanță de 455 kg. Iată echipa și

Meciul s*a terminat cu scorul de 2—1 
în favoarea gazdelor.

• Jocurile etapei a 16-a a campio
natului unional de fotbal s-au înche
iat cu următoarele rezultate: Aripile 
Sovietelor Kuibîșev — S.K.A. Odessa 
4—O,- Șahtior Donețk — T.S.K.A. Mos
cova 0—0; Torpedo Moscova — Loko
motiv Moscova 3—lj Cerno More O. 
dessa — Dinamo Moscova 0—0; Tor 
pedo Kutaisi — Nefteanik Baku 1—0; 
Dinamo Minsk — Zenit Leningrad 0-0; 
Dinamo Kiev — Pahtakor Tașkent 3-2. 
In clasament conduce Torpedo Mos
cova cu 22 puncte, urmată de Dina
mo Kiev — 20 puncte și Ț.S.K.A — 
19 puncte

practicat în 25 de țări, cifră 
minimă stabilită de C.I.O. pen
tru ca un nou sport să poată 
figura în programul olimpic.

FAMILIA daneză Ulrich a 
totalizat pînă în prezent 200 
de meciuri în cadrul „Cupei 
Davis”. Einar Ulrich a dis
putat 74 de meciuri iar fiii 
săi. Torben și Jorgen, 86 și 
respectiv 40 de meciuri.

PENTRU a se acomoda con
dițiilor de mare altitudine de 
la Mexico, un grup de etleți 
suedezi se va pregăti într-o 
tabără de antrenament în 

Etiopia. 

cundă recordul lumii deținut pînă a- 
tunci de Wilma Rudolph.
• La campionatele europene da 

haltere, care au avut loc recent la 
Sofia, echipa R. P. Polone a ocupat 
în clasamentul pe națiuni primul loe, 
reușind să întreacă puternica repre
zentativă a U.R.S.S. în probele indivi
duale, halterofilii polonezi au obți
nut prin Mieczislaw Nowak și Wal- 
demar Bazanowski două medalii de 
aur.

• O statistică în domeniul sportu
lui de performanță arată că în R. P. 
Polonă există în prezent peste 35 000 
de sportivi legitimați, aproape 1000 
de antrenori de diferite categorii și 
peste 3 000 de arbitri.

• în perioada de după război, at- 
leții polonezi au susținut 56 de me 
ciuri bilaterale și triunghiulare. Din 
acestea, ei au cîștigat 44. De notat 
că printre adversarii reprezentativei
R. P. Polone, s-au numărat echipe 
deosebit de puternice ca acelea ale
S. U.A., R.S.F.S.R., Marii Britanii, R.F. 
Germane ele.

performanțele halterofililor polonezi pe 
care-i vom vedea la lucru duminică 
dimineața. în ordinea categoriilor de 
la „cocoș" la „grea" : Riszard Kasprzak 
245 kg, Zdiszlav Borzyriski 280 kg (re
zervă Wlodzmferz Rokicki 280 kg), 
Zbigniew Kaczmarek 310 kg, Ryszard 
Mackoik 320 kg, Norbert Ozimek 455 
kg., Andrzej Regula 415 kg., Ryszard 
Duszinski 380 kg. Antrenorul echipei 
este Andrzej Staniak.

Președintele Federației poloneze do 
haltere Janusz Przedpelski a declarat 
înainte de plecare că sportivii polonezi 
dețin o formă foarte bună și au obținut 
numeroase recorduri personale în între
cerile din ultimele luni.

Iată și formația țării noastre : Z. 
Fiat, D. Niculescu, F. Balaș, Gh. Te- 
leman, Fr. Marton, M. Cristea și S. 
Herghelegiu.

Scurte știri externe
„CUPA MONDIALĂ'4 LA VOLEI

Competiția „Cupa mondială" la vo
lei masculin, inițiată de federația fran
ceză de volei, se va disputa pentru 
prima oară în luna septembrie a aces
tui an, în R. P. Polonă.

La întreceri vor participa 12 repre
zentative împărțite în trei serii după 
cum urmează : Seria A : U.R.S.S., Un
garia, Polonia, Franța. Seria B : Ce
hoslovacia, Iugoslavia, Olanda, R.A.U. 
Seria C: România, Japonia, Bii'-’-jria, 
Mexic. Primele două clasate dîii se
rii se califică pentru finale. Meciu
rile din serii se vor disputa între 12 
și 14 septembrie la Varșovia, Szczecin 
și Mielec. Finala va avea loc între 
16 și 19 septembrie la Lodz. S-ar 
putea ca în componența seriei B să 
se producă o modificare deoarece este 
incertă participarea selecționatei 
R.A.U. In caz că această formație 
renunță atunci va participa echipa 
R.D. Germane.

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE

La Jocurile sportive africane de 
la Brazzaville, finalele concursului de 
înot au fost dominate de concurenții 
din Republica Arabă Unită, care au 
cîștigat toate probele. Iată cîteva 
rezultate ale finalelor : 100 m liber: 
Elhazzwi 57,5; 100 m fluture: Man
sour 1:04,8; 400 m liber: Rizak 4:41,0; 
ștafeta 4x200 m liber: R.A.U. 9:04,4.

In serii, la atletism, Keino (Kenia) 
a înregistrat pe 1 500 tn timpul de 
3:39,6 (nou record al Africii).

31 DE SPORTIVI MAGHIARI LA 
„EUROPENELE” DE CAIAC- 

CANOE

Federația maghiară de caiac-canoe 
a selecționat echipele care vor parti
cipa ta campionatele europene de ca
iac-canoe ce vor avea loc la jumă
tatea lunii august la Snagov. Lotul 
cuprinde 20 de băieți și 4 fete. La 
întrecerile de juniori vor lua parte 7 
sportivi.
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