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I n aceste zile numeroși ziariști și scriitori din dome- 
• niul turismului sînt oaspeți ai tării noastre. între 1 și 

3 august, la Poiana Brașov, se desfășoară colocviul inter
national „România turistică", organizat de Uniunea Zia
riștilor din R. P Română și Oficiul Național de Turism, 
sub egida Federației Internaționale a Ziariștilor și Scriito
rilor de Turism (F.î J.E.T )

Sînfem bucuroși să-i primim pe oaspeții sosiți din 17 țări 
ji să le urăm tradiționalul „BUN VENIT I"

Pe agenda colocviului este înscrisă o tematică bogată 
și interesantă. în cele trei zile de lucru, la Poiana Brașov, 
scriitori, oameni de șriintă, ziariști și specialiști în pro
blemele de turism din țara noastră vor prezenta expuneri 
despre frumusețile naturale și monumentele istorice ale 
României, despre aspectele și condițiile pe care le oferă 
turismul în țara noastră. Astfel, academicianul Emil Con- 
durachi, directorul Institutului de Arheologie, va vorbi 
despre monumentele istorice ale României, prof univ. 
Alexandru Bălăci, membru corespondent al Academiei 
R.P.R., va face o comunicare intitulară „România turistică", 
ing. Mihai Badea, președintele A.G.V.P.S., va susține tema 

^..Turismul, vînătoarea și pescuitul sportiv în România", scri
itorul Constantin Prisnea va prezenta lucrarea „Lirica do
brogeană", dr. Ludovic Rudescu, membru corespondent ai 
Academiei R.P.R., a pregătit o monografie intitulată „Delta 
Dunării—.monument al naturii", iar Clement Gavrilescu, 
director general adjunct al O.N.T., va face o expunere des
pre turismul internațional în Romania. însoțite de filme, 
diapozitive ori expoziții de fotografii, aceste expuneri pot 
da — desigur—o imagine a României turistice, a României 
pitorești, cum este cunoscută pretutindeni țara noastră. Or
ganizatorii s-au gîndit, totuși, că cel mai instructiv ar fi ca 
•oaspeții să poată vedea la fața locului cele expuse în texte. 
De aceea, după încheierea lucrărilor va fi organizată o 
călătorie de informare și documentare turistică în cele mai 
pitorești și caracteristice regiuni turistice ale țării : Brașov, 
Bacău, Suceava, Dobrogea și — firește — în Delta Du
nării.

Oaspeții vor putea cunoaște peisajul mereu în înnoire 
ol patriei noastre, vor trece prin orașe în plină dezvoltare, 
printre marile obiective industriale, prezentul glorios ai 
României socialiste.

Călătoria le va oferi, fără îndoială, prilejul de a cu
noaște — fie și în trecere — activitatea turistică vie care 
pulsează în țara noastră. Prin grija partidului și guvernului 
o fost creată o puternică bază materială necesară prac
ticării în cele mai bune condițiuni a turismului. S-au con
struit zeci de cabane, hoteluri și complexe turistice mo- 
.-.erne, schilifturi și teleferice, s-au marcat sute de kilo
metri de poteci de munte etc. Cifrele sînt totdeauna cele 
mai elocvente. Numai în primele 6 luni ale acestui an, și 
numai prin asociațiile sportive, s-au organizat peste 21 000 
de acțiuni turistice cu aproape 2 000 000 de participanți.

De la drumeție, forma cea mai simplă și mai accesibilă 
a turismului, și pînă la excursii în mase, cu trenui, auto
carele sau vapoarele, toate felurile de turism sînt prac
ticate în România. De aceea nu va părea surprinzător ni- 
.mănui remarcabilul bilanț al anului 1964: peste 60000 de 
acțiuni turistice cu aproape 5 000 000 de participări. în Ro
mânia socialistă turismul a devenit o activitate de mase 
în toată accepțiunea cuvîntului. în același timp s-a dez
voltat și a crescut ca volum turismul internațional. Frumu
sețile naturale ale României, ospitalitatea poporului român 
atrag tot mai multi vizitatori de peste notare, care pe
trec >n țara noastră zile frumoase și pleacă cu amintiri 
de neuitat.

Călătoria oaspeților noștri va oferi de asemenea, pri
lejul unei cunoașteri reciproce mai bune, apropierii și co
laborării între ziariștii și scriitorii de turism în spiritul 
înțelegerii între popoare și a păcii în lume.
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Așteptată cu deosebit interes, 
ziua întâlnirii pugilistiee dintre 
reprezentativele României și Iu
goslaviei a sosit. Astă-seară, la 
Constanța, cele două echipe vor 
urca pe ring cu dorința de a-și 
apăra cât mai bine șansele, cu 
dorința de a câștiga.

Ținînd seama de loturile boxe
rilor români și iugoslavi care se 
vor înfrunta peste oîteva ore, 
putem spune, fără a greși, că în
tâlnirea va fi deosebit de echi
librată. în cele două formații fi
gurează nu mai puțin de 12 cam
pioni ai țărilor respective (7 ai 
Iugoslaviei și 5 ai României), 
lată-i pe componență lotului iu
goslav — în ordinea categoriilor : 
Vujici, Omerooici, Grebner, Sko-

AU ÎNCEPUT FINALELE 
CAMPIONATELOR 

REPUBLICANE DE JUNIORI 
LA VOLEI

TIMIȘOARA 30 (prin 
teleton). — Baza sportivă 
C.F.R. din localitate găzdu
iește timp ne trei zile fi
nalele campionatelor repu
blicane de volei centru ju
niori și junioare. Din cele 
patru meciuri disputate, în 
trei rezultatul nu a putut 
fi cunoscut decît după 
consumarea a cinci seturi și 
după unele răsturnări de 
situații neprevăzute. Iată 
rezultatele din prima zi: 
FETE : Meteorul Brașov — 
S.S.E. Constanța 3—2 (15— 
13, 15—6, 12—15, 1—15,
15—8), S.S.E. P. Neamț — 
S.S.E. Timișoara 3—2 (15— 
12, 15—7, 5—15, 6—15,
15—7); BĂIEȚI: S.S.E. Plo
iești — S.S.E. Cluj 3—2 
(14—16, 15—10, 7—15, 15— 
8, 15—6); S.S.E. Timișoara— 
Progresul București 3—0 
(4, î, 12).

P. ARCAN, co-resp. reg.
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rj ț I] A UT I TI I HI P I Miine, 1 august., se sărbătorește Ziua Marinei Republicii Populare Române.
I I I! A 111 A K I Ir r I ci-nslpa acestei tradiționale sărbători marinarii militari au obținut rezultate de 
it, 1 Uîl Its lini seamă in pregătirea lor de luptă și politică.

Pentru a face față in cele mai bune condițiuni cerințelor instrucției pe 
mare, marinarii îmbină in mod armonios însușirea specialității cu pregătirea fizică, 
pe care și-o călesc prin practicarea sistematică și regulată a sportului.

în fotografie: un aspect din întrecerile sportive marinărești. Cine va 
mai iute ?

R. P. ROMANE
I

Meciul de box România

La Constanța:

Iugoslavia

se 
de
a-

ca-

rici, Stankovici, Petrovici, To- 
dorovici, Kahriman, Stankovici, 
Keller, Trifunovid. Ieri dimi
neață, în București, DUȘAN, an
trenorul oaspeților, fără a ne da 
un pronostic, ne-a asigurat că 
băieții săi sînt într-o formă ex
celentă f*  00 au venit in Româ
nia hotăriți să obțină un rezul
tat hun.

Culorile reprezentativei noastre 
vor fi apărate de : Otvds, Puiu, 
Moldovan, Antoniu, Dinu, Pițu, 
Covaci, Olteana, Monea și Ma
riuțan. Toți aceștia abia au ieșit 
din „focurile" campionatului re
publican, așa că se află intr-o 
formă bună. Sîntem siguri că 
Antoniu, Dinu, Pițu, Monea și 
Mariuțan, care au îmbrăcat —

ACTUALITATEA SPORTIVA
• MfINE LA CALIMANESTI, 

UN CONCURS DE AM
PLOARE DE ORIENTARE 
TURISTICĂ

60 de echipe iau mtlne dimi
neață startul in cea de a Vl-a 
ediție a „Cupei Ecranul”, cum pe
tiție de orientare turistică cu ca
racter republican organizată de 
asociația sportivă Ecranul din 
Capitală. Concursul este de gra
dul I, pe echipe, pentru băieți și 
fete. JLa întreceri s-au înscris for- 
meții din majoritatea regiunilor 
țării șl 19 echipe reprezentînd clu
burile sportive raionale din Bucu
rești. Locul de desfășurare va fi 
terenul dintre Turnu și Stănișoara 
din apropierea stațiunii Călimă- 
nești.

• BOXERII ITALIENI EVOLU
EAZĂ LA BUCUREȘTI SI 
GALAȚI

La invitația clubului Dinamo, 
echipa de box Regio Emilia va 
susține două întîlniri în țara noa
stră. Primo va avea loc în Capi
tală (7 august) cu formația dina- 
movistllo-r bucureșteni, a doua se 
va desfășura la Galați (10 august) 
cu o selecționată locală.

Pentru aceste întîlniri vor face 
deplasarea la București următorii 
pugiliști italieni : Vitantonia Man
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cu puțin timp în urmă— tricou
rile de campioni republicani pe 
1965, vor confirma valoarea lor 
și în această întrecere interna
țională.

Și pentru că întotdeauna 
vorbește despre un „cap 
afiș", ne vom opri, de data 
ceasta, nu la up nieci de la 
tegoriile mici, ci la partida „grei
lor". Disputa Mariuțan — Trifu- 
novici poate fi considerată o ade
vărată revanșă. După cum se 
știe, la campionatele europene 
de la Berlin, Trifunovioi l-a eli
minat pe greul nostru din com
petiție. Să vedem dacă în seara 
aceasta Vasile Mariuțan va reuși 
să-și ia revanșa.

P. HENȚ

cini și Sergio MencareMi (cat. 
muscă), Enzo Farinelli și Luigi 
Soiiangelo (cat. cocoș). Salvatore 
Fenu și Roberto Fabdani (cat. 
pană), Silvano Minoceheri (cat. 
semiușooră), Attilio Anacarani și 
Angelo Molinari (cat. ușoară), Do
menico Giuliano (cat. semimi jlo- 
cie), Gilberto Guerra (cat. mijlo
cie mică), Mario Badini (cat. 
mijlocie), Silvo Brout (cat. semi
grea) și Pier Mario Baruzzi (cat. 
grea).

• CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE CĂLĂRIE — OBSTA
COLE — ETAPA A DOUA
SIGHIȘOARA, 30 (prin telefon).

In localitate, au început întrece
rile etapei a doua a campionatu
lui republican de călărie — obsta
cole. Sînt prezenți aci sportivi 
reprezentînd cluburile Steaua, 
Dinamo București, Petrolul Plo
iești, Știința București, C.S.M. 
Sibiu etc. Prima probă, obstacole 
categoria scmiușoară, a fost cîș- 
tigată de Oscar Recer (Dinamo 
București) cu calul Galop, urmat
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„Olimpiada" pietrarilor...-
Duminica trecută în comuna 

Pietrari era o animație deose
bită. Tineri și vîrstnici se în
dreptau spre terenurile de sport. 
Loturile de sportivi din asocia
țiile raionului Horezu treceau 
prin emoțiile marilor întreceri. 
Cu toții erau invitați la tradi
ționala „Olimpiadă" a pietra
rilor, aflată la a V-a ediție 
(prima a avut loc în I960).

La festivitatea de deschidere 
s-au prezentat sportivii din co
munele Bărbătești, Dobrioeni, 
Bodești, Păușești, Stoienești ,și 
Pietrari. în aplauzele celor peste 
2 000 de spectatori, 206 sportivi 
și-au început întrecerea pentru 
întâietate la atletism, fotbal, ci
clism și volei.

întrecerile de atletism s-au 
încheiat cu numeroase recorduri 
raionale și totodată cu afir

marea unor tineri talentați ca : 
N. Dumitrașcu (Recolta Sto- 
ienești), Gh. Mânu (Victoria Pie
trari), V. Floricioin (Avîntul Pă
ușești), St. Ionescu și C. Tiță 
(Recolta Bodești).

De sus, de la stingă : Dinu 
Pițu (România), Todorovici 
Skorici (Iugoslavia), Olteana 
Antoniu (România), Grebner
Omerovici (Iugoslat ia) vă/.uțl 

de NEAGU RADULESCU

1

in ordine de Ștefan Tocaci (Di-- 
namo București) cu calul Lamat 
și Angliei Don eseu (Steaua) cu 
calul Jungla.

• P. DECUSEARĂ A CÎȘTIGAT 
CONCURSUL DE SĂRITURI 

DE LA TRAMBULINĂ DIN 
CAPITALĂ

Concursul de sărituri de la 
trambulină, desfășurat la ștran
dul Tineretului în cadrul etapei I 
a campionatului republican, s-a 
bucurat de un frumos succes. 
Participanții (cei moi buni seniori 
din Capitală) au manifestat o pre
gătire bună și au executat corect 
și cu multă eleganță o serie de 
sărituri cu coeficient de dificul
tate ridicat. După o luptă foarte 
echilibrată, primul loc a revenit 
campionului țării, Pa.ntelimon De- 
euseară (Progresul), care o tota
lizat 143 p. Pe locul secund s-a 
clasat tînărul Gh. Ungureanu 
(Progresul), eu 138 p. De remar
cat că după cele cinci sărituri 
impuse conducerea în clasament 
aparținea lui Ungureanu.

După meciuri pasionante, cele' 
6 eehipe de volei au desemnat: 
câștigătoare formația asociației' 
sportive Recolta Bodești. Jocurile 
de fotbal, îndeosebi meciul din
tre Avîntul Păușești și Recolta' 
Stoienești încheiat cu rezultatul 
de 2—1, au fost îndelung aplau
date. Tinerii fotbaliști de la aso
ciația sportivă Recolta Dobnceni 
s-au remarcat prin jocul prestat' 
și tinerețea lor — media de vâr
stă fiind de 16 ani.

întrecerile „Olimpiadei" pie
trarilor au fost câștigate în final, 
de reprezentanții asociației Re
colta Bodești care au acumulat, 
cele mai multe puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat spor-, 
tivii de la Victoria Pietrari și A- 
vîntul Păușești. Consiliul raionali 
UCFS a înmânat învingătorilotr 
diplome și plachete.

N. APOSTOLOIU 
vicepreședinte al consiliului 

raional UCFS Horezu



Pentru continua îmbunătățire a calendarului sportiv regional
Calendarul sportiv intern — republican, regional sau 

raional — constituie mijlocul principal de planificare 
ți organizare a activității sportive în toate verigile ei 
(mase, categorii medii și categorie republicană). Acesta 
reprezintă, în același timp, unul din documentele de bază 
ale activității organelor și organizațiilor UCFS, instru
mentul care le ajută in rezolvarea sarcinii de cuprindere 
a unor mase cit mai largi într-o activitate sportivă con
tinuă și sistematică, ceea ce în ultimă instanță contribuie 
la rezolvarea sarcinilor fundamentale ale organizației 
noastre, privind întărirea sănătății și dezvoltarea fizică 
multilaterală a tineretului.

Calendarul sportiv, prin asigurarea unei activități com- 
petiționale sistematice, care obligă secțiile și sportivii la 
o pregătire de-a lungul întregului an, trebuie să ducă im
plicit la continua creștere valorică a performanțelor spor

— Calendarul sportiv intern pe a- 
nul 1965 reprezintă un pas înainte, 
prin aceea că eșalonează mai bine, în 
timp, competițiile sportive și creează o 
legătură mai corespunzătoare între 
diversele trepte valorice și de vîrstă. 
A fost îmbunătățit substanțial ca
lendarul unor importante discipline 
cum ar ii atletismul, gimnastica și 
altele.

Plenara Consiliului General al 
UCFS din ianuarie a recomandat fe
derațiilor și organelor regionale ale 
UCFS să manifeste o grijă sporită 
pentru continua lărgire și îmbunătă
țire a calendarului iocal, prin înmul
țirea numărului de concursuri desti
nate copiilor și juniorilor, ca unul 
din principalele mijloace de realiza
re a specializării timpurii, a crește
rii de noi cadre, selecție și promova
re a tinerelor talente.

De asemenea, conferințele de dare 
de seamă și de alegeri ale consiliilor 
raionale și regionale, desfășurate în 
primele patru luni ale acestui an, au 
prilejuit largi dezbateri care au dus 
la adoptarea, în această direcție, a 
unor măsuri concrete în funcție de 
specificul, tradițiile și posibilitățile 
materiale ale fiecărei regiuni sau ra
ion în parte.

Cîteva concluzii la jumătatea 
anului

O scurtă privire retrospectivă la ju
mătatea acestui an ne permite cîtcva 
concluzii pozitive. Astfel :

Se constată cu majoritatea con
siliilor regionale ale UCIS și-au îm
bogățit simțitor calendarul sportiv, 
față de anii trecuți. De pildă, Consiliul 
regional Brașov al UCFS a alcătuit 
din timp un bogat calendar care cu
prinde 204 competiții, la 26 de disci
pline sportive cu peste 20.000 de par- 
ticipunți, ceea ce depășește cu mult 
prevederile calendarului sportiv al anu
lui 1964. O sporire considerabilă s-a 
realizat, în special, la disciplinele o- 
limpice și în primul rînd la atletism, 
uitde sînt prevăzute 12 concursuri la 
nivel regional.

Bine au procedat în această direc
ție și consiliile regionale Ploiești, Ba
cău și altele care, țitund seama de 
condițiile existente, de nevoile de creș
tere a bazei de masă a unor ramuri 
sportive și de necesitatea ridicării va
lorii performanțelor la disciplinele ră
mase în urmă, au alcătuit, cu ajutorul 
comisiilor regionale pe ramuri de 
sport, calendare judicioase, însoțind 
acestea de măsurile organizatorice, 
tehnice și administrative ce se im
puneau.

Tot pozitivă este și constatarea că 
In acest an organele UCFS au acor
dat o mai mare atenție controlului 
sistematic asupra modului cum sînt 
pregătite și cum se desfășoară com
petițiile prevăzute în calendar, astfel 
ca acestea să-și îndeplinească meni
rea, atît în ceea ce privește lărgirea 
bazei de masă a diverselor ramuri 
sportive, cît și în creșterea coniinuă a 
performanțelor.

Pe această linie Consiliul regional 
Bacău al UCFS, încă de la începutul 
anului, a acordat un ajutor concret co
misiilor regionale pe ramură de sport, 
iar membrilor biroului le-au fost re
partizate cîte 1—2 ramuri sportive, că
rora să le acorde, în mod operativ, 
ajutorul necesar.

Ca urmare a controlului desfășurat 
Sistematic, a îmbunătățiri pregătirilor

ramură de sport.
la nivelul secțiilor, calendarul s-a des
fășurat ritmic, în conformitate cu da
tele prevăzute.

Mai buna organizare a concursuri
lor, precum și temeinica pregătire a 
multora dintre participant', a făcut ca 
ni celui tehnic al întrecerilor să spo
rească față de anul 1964. Astfel, nu
mai la atletism s-au doborît piuă la 
această dată 24 de recorduri regionale 
dintre care remarcăm pe cele reali
zate de Rodi ca Țarălungă (iun. cat. a 
11-a) 1,51 m la săritură în înălțime și 
lancu Segal 7,13 m la săritura în lun
gime. La fel de îmbucurătoare slut 
și progresele obținute de reg. Bacău 
la gimnastică. Participând, pentru pri
ma oară, la campionatul republican 
pe echipe de club cat. maestru, gim- 
naștii din reg. Bacău au ocupat un 

j DIN VIAȚA
I ORGANIZAȚIEI |
| NOASTRE J
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promițător loc V, iar la finala cam
pionatului republican de gimnastică 
pentru copii și juniori cat. a II, re
prezentanții regiunii Bacău au ocupat 
locul III, după reprezentativele ora
șului București și regiunii Banat.

Semne ale unei mai mari preocu
pări față de realizarea corespunză
toare a calendarului sportiv regional 
s-au mai remarcat și în activitatea o- 
rașului București, a regiunii Dobro- 
gea și a altor regiuni.

Exigență sporită 
față de nivelul organizării 

și desfășurării competițiilor
Cerințele etapei actuale ce decurg 

din analiza și sarcinile Plenarei Con
siliului General al UCFS din ianua
rie, impun însă o continuă creștere 
a exigenței față de nivelul organiză
rii și desfășurării competițiilor sporti
ve, față de gradul de pregătire al 
sportivilor, față de rezultatele ob
ținute. Nu se poate concepe o ridicare 
corespunzătoare a nivelului unor dis
cipline sportive rămase în urmă față 
de performanțele ce se obțin pe plan 
mondial (haltere, gimnastică, baschet, 
unele probe de atletism etc.), fără o 
continuă îmbunătățire a procesului 
instruetiv-educativ din secțiile pe ra
mură de sport, fără o creștere cores
punzătoare a capacității organizato
rice a cluburilor și asociațiilor sporti
ve, fără un calendar corespunzător 
care să reunească sistematic în între
ceri echilibrate și valoroase, echipe 
și sportivi temeinic pregătiți.

tive, la realizarea unui număr tot mai mare de recorduri 
regionale și republicane.

îndeplinirea cu rigurozitate a calendarului sportiv în 
totalitatea lui, calitatea întrecerilor respective, reflectă 
— în ultimă instanță — capacitatea organizatorică a 
organelor și organizațiilor UCFS, potențialul sportiv al 
regiunilor, cluburilor și asociațiilor sportive.

Desfășurîndu-se cu regularitate, la datele prevăzute și 
în condițiuni organizatorico-tehnice, propagandistice și 
administrative corespunzătoare, calendarul sportiv con
tribuie la sporirea interesului sportivilor și antrenorilor 
față de procesul instruetiv-educativ din secții, la conti
nua îmbunătățire a acestuia, la consolidarea organizato
rică a secțiilor pe ramură de sport. El constituie o puter
nică forță motrice, ce stimulează activitatea secțiilor pe

De aceea, considerăm util să con
semnăm în coloanele noastre unele 
lipsuri mai frecvent întîlnite în des
fășurarea calendarului sportiv la ni
velul raioanelor și al regiunilor.

Unele comisii regionale pe ramură 
de sport dau încă dovadă de forma
lism în planificarea unor competiții, 
prevăzîndu-se uneori superficial, des
fășurarea lor, fără a se avea în ve
dere perioadele cele mai indicate. 
Astfel, comisia regională de tir Ga
lați a prevăzut un număr de compe
tiții fără a se asigura, mai întîi, în 
ce măsură secțiile respective dispun 
de armamentul și de muniția nece
sară, iar comisiile de volei și de atle
tism au programat întreceri în perioa
dele de examene școlare, ceea ce, 
bineînțeles, a dus la o participare ex

trem de slabă. Desigur, cu o mai mul
tă grijă și cu o mai bună cunoaștere 
a realității, asemenea situații puteau 
fi evitate și este de datoria consiliu
lui regional Galați al UCFS ca în 
viitor să controleze cu mai multă 
exigență planificarea și desfășurarea 
calendarului regional.

O insuficientă preocupare pentru 
asigurarea tuturor condițiilor nece
sare materializării prevederilor din 
calendar a manifestat comisia regio
nală de atletism din Banat, care a 
renunțat la organizarea tradiționalei 
competiții „Cupa Banatului”, chipu
rile, din cauza unor concursuri de 
selecție 1 1... Comisiile de haltere și 
gimnastică din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, la jumătatea anului, 
au considerat că este mai bine ca u- 
nele concursuri să le amîne cu 2—3 
luni, din motive care puteau fi luate 
în considerație Ia elaborarea calen
darului și nu după comunicarea lui 
în raioane și asociații. Comisia de 
box a Consiliului regional Oltenia 
al UCFS a „ratat” buna intenție a 
organizării „Cupei Olteniei”, din 
lipsă de participant din alte regiuni 
pe care nu-i anunțase din timp a- 
tursci cînd s-au întocmit calendarele 
și bugetele respective.

Asemenea exemple demonstrează 
încă existența unor fenomene ce se 
cer grabnic lichidate. Manifestările 
de superficialitate sau formalism 
diminuează considerabil rolul mobili
zator al calendarului. Incertitudinea 
unor competiții scade interesul spor
tivilor și al antrenorilor față de pre
gătire, perpetuează mediocritatea.

Toate aceste lipsuri sînt posibile 
și datorită faptului că unele sectoare 
tehnice ale consiliilor regionale ale 
UCFS nu adîncesc suficient multiple
le aspecte organizatorice pe care le 
implică elaborarea și mai ales reali

zarea unui calendar sportiv. In ace
lași timp reiese că nu toate consiliile 
regionale ale UCFS au obiceiul, așa 
cum este normal, ca periodic să ana
lizeze modul cum se realizează calen
darul regional. Astfel, prima ediție 
a concursului republican pe biciclete 
de turism nu s-a putut desfășura, 
deoarece o serie de regiuni nu au or
ganizat nici măcar etape regionale, 
ca să nu mai vorbim de cele raio
nale sau pe asociații. Și cînd te gîn- 
dești că printre acestea se numără 
regiuni cu tradiție și cu multe zeci 
de mii de biciclete de turism (Bra
șov, Cluj etc.)...

Iată dar cum o inițiativă menită să 
lărgească baza de selecție atît de 
săracă a ciclismului nostru este con
damnată să aștepte pentru ca, even
tual, să fie reluată anul viitor.

Valoarea calendarului 
depinde de însăși valoarea 
activității competiționale
Desigur că valoarea unui calendar 

regional este rezultatul, în primul 
rîud, al valorii activității competițio
nale dirt raioane și al calității proce

sului instructiv din secțiile pe ramură 
de sport. Dar, în această direcție,' me
rită să amintim că încă sînt numeroa
se raioane în țară, cum ar fi: Gura 
Humorului, Corabia, Filiași, Reghin, 
Toplița și încă multe altele care nu 
realizează nici acum indicația Hotă- 
rîrii Conferinței pe țară a UCFS și 
anume aceea prin care se cere „Orga
nizarea de campionate în toate ora
șele și raioanele țării, dintre care să 
nu lipsească atletismul".

hi aceste condiții și dacă mai avem 
în vedere și faptul că secțiile pe ra
mură de sport (unde, în fond, se de
cide calitatea performanțelor) sînt in
suficient controlate și ajutate de comi
siile regionale sau raionale pe ramu
ră de sport, de unele consilii regio
nale ale UCFS, nici nu-i de mirare 
nivelul încă scăzut al unor competiții 
regionale cu repercusiuni directe a- 
supra valorii unor campionate republi
cane. Să luăm ca exemplu calitatea 
foarte scăzută a campionatului regio
nal de volei și baschet din regiunea 
București.

Analizînd această problemă se con
stată că în unele raioane (Videle, 
Zimnicea, Răcari, Titu, Lehliu și Ol
tenița), continuă încă să se organizeze 
campionate, în aceste discipline, ca 
cîte 4—6 echipe..: liste de la sine în
țeles că în condițiile unei activități 
competiționale care se limitează la ho
tarele a cîtorva săptămîni dintr-un an 
și a cîtorva mici competiții, să se 
vorbească de o creștere valorică și de 
realizarea unui campionat regional la 
nivelul unor exigențe sporite.

In asemenea condiții se explică de 
ce în multe regiuni nivelul unor re
corduri regionale se situează încă și 
astăzi la periferia mediocrității.

Iată cîteva exemple: în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară recordul 
la înălțime seniori, vechi de 9 ani, 

este de 1,83 m iar cel de la lungime, 
vechi de 13 ani, este de *6,54  m — 
mai slabe decît recordurile mondiale 
feminine; în regiunea Suceava nume
roase recorduri (800, 5000 m, înălți
me, greutate etc.) figurează de mal 
bine de 10 ani pe tabel.

Este evident că asemenea aspecte 
trebuie să constituie obiectul unei a- 
tente analize din partea organelor 
UCFS, impunînd grabnice măsuri pen
tru realizarea calitativă a sarcinilor 
ce stau în fata organelor și organiza
țiilor UCFS.

Se impune, în primul rind, o mai 
mare disciplină și răspundere față de 
respectarea și îndeplinirea integrală 
a prevederilor calendarului sportiv, ca 
una din pîrghiile ce trebuie să ducă 
necondiționat la creșterea valorii per
formanțelor românești.

Consiliile regionale ale UCLS tre
buie să acorde un ajutor mai siste
matic comisiilor pe ramură de sport, 
principalele ajutoare în controlul și 
îndrumarea bogatei activități sportive 
locale. De modul cum vor fi activi
zate acestea, de modul cum vor fi 
ajutate să-și îmbunătățească conti
nuu activitatea organizatorică și teh
nică depinde, în mare măsură, lichida
rea unor neajunsuri în activitatea 
competițiilor locale.

Cuprinderea tn aceste comisii a ce
lor mai calificați profesori^Se educa
ție fizică, antrenori și a altor tehni
cieni, activiști entuziaști și iubitori ai 
diverselor ramuri sportive, ne dă ga
ranția rezolvării, cu competență, a sar
cinilor de răspundere care stau în 
fața organelor UCl'S.

Luptă permanentă 
pentru calitate

întreaga activitate a comisiilor pe 
ramură de sport trebuie să se desfă
șoare sub semnul luptei permanente 
pentru CALITATE.

Este necesar, în această direcție, 
să se depună mai multe eforturi pen
tru îndrumarea continuă și calificată 
a procesului instruetiv-educativ din 
secții, garanție sigură a creșterii va
lorii competițiilor locale. Trebuie mă
rite numărul și intensitatea antrena
mentelor, trebuie lungită perioada 
pregătitoare, în așa fel îneît pregă
tirea sportivilor să se desfășoare Ia 
nivelui cerințelor actuale ale activi
tății sportive de performanță.

Organizarea de competiții, în peri
oada pregătitoare, organizarea de 
concursuri destinate doborîri re
cordurilor raionale, regionale, sînt 
și ele mijloace care pofl contri
bui la o mai bună pregătire a spor
tivilor. Aceste concursuri trebuir 
temeinic popularizate (afișe, prin 
presa locală, stațiile de radioficare 
etc.), iar cîștigătorilor să li se înmî- 
neze premii, într-un cadru festiv. A- 
nonimatul, care caracterizează o se
rie de competiții regionale și mai alea 
raionale, trebuie grabnic lichidat.

De asemenea este necesară inten
sificarea eforturilor pentru îmbunătă
țirea organizării competițiilor, sub 
toate aspectele (material, propagan
distic etc.). Nu trebuie uitat că buna 
lor organizare pe lingă faptul că con
tribuie Ia obținerea unor rezultate 
corespunzătoare, constituie în același 
timp un puternic mijloc de popu
larizare a sportului, de atragere a 
noi și noi practicanți. In același timp, 
este de datoria federațiilor de specia
litate de a acorda un ajutor mai 
mare comisiilor pe ramură de sport, 
printr-o îndrumare concretă a regiu
nilor și raioanelor, care necesită, cu 
prioritate, acest ajutor.

Prin eforturile conjugate ale tu
turor factorilor, manifestînd o preo
cupare și o exigență sporită, este ne
cesar să lărgim ansamblul măsurilor, 
care să ducă la ridicarea calitativă 
a competițiilor locale, mijloc impor
tant de lărgire a bazei de masă și , 
de creștere a performanțelor sportive 
la nivelul cerințelor actuale.

(OH BARBU
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COTA 1400. n-a urcat
e pînă aici, atras de decorul încon

jurător, de splendidul hotel turistic ce 
se înalță, sus pe munte, deasupra re
numitei stațiuni Sinaia ?

’!> LACUL DE ACUMULARE DE 
JLa» LA Bl CAZ. Un nou punct albas
tru pe harta țării. Regiunea oferă un 
peisaj natural și industrial unic, care 
atrage mii și mii de turiști.

DELTA DUNĂRII. Sursă nese- 
__ • cată de inspirație pentru scri

itori și poeți, paradis al vînătorilor și 
al pescarilor, al celor care vor să stră
bată cu barca imensa întindere de apă, 
cu sutele ei de canale...

. ■. ■: ■ > : ■

M LACUL ROȘU. Zeci de vile și 
'41« cabane stau la dispoziția turiș
tilor — multi veniți de peste hotare 
—care vor să înscrie în palmaresul lor 
și satisfacția de a fi vizitat unul dintre 
cele mai frumoase lacuri de munte din 
lume.

S VALEA DORN1ȘOAREI. Foto-
• grafia de față, cu toată măies

tria celui care a executat-o, nu poate 
reda nici pe departe pitorescul acestui 
peisaj de pe meleagurile sucevene. Nu 
vă rămîne decît să-l vedeți „aevea“... 
In cazul cînd n-ați făcut-o pînă acum.

j£» — „perla" Mării Negre.
e O stațiune cu faimă mondială, al 

cărui nume îl întîlnești în toate pros
pectele turistice din lume. Un conce
diu petrecut aici rămîne de neuitat...

'■X



CARNET COMPETIJIONAL

Cîteva amănunte tehnice asupra întrecerilor
CĂLĂRIE

Fruntașii in întreceri
Ediția din acest 

an a Campionate
lor europene de ca- 
iac-canoe, progra
mată pe apele lacu
lui Snagov, se va 

Ibucura de un mare succes de parti- 
•cipare. $i-au anuntat prezența la 
■startul competiției un număr de 18 
[țări, cu aproape 400 de concurenți 
rși concurente. Iată numărul sportivi
lor cu care va sosi fiecare delegație : 
U.R.S.S. (59), Danemarca (18), Franța 
1(10), Olanda (11), Italia (24), Austria 
1(6), Bulgaria (15), Belgia (6), R. F. 
Germană (40), Suedia (12), R. D. Ger
mană (47), Polonia (40), Cehoslovacia 
(20), Ungaria (54), Iugoslavia (21), 
Luxemburg (5). Țara noastră va în
scrie la cele două competiții — „eu
ropenele" de seniori și .Criteriul ju
niorilor" —■ aproximativ 50 de con
curenți. Interesant de reținut amă
nuntul că printre concurenți sc vor 
număra și sportivi japonezi care, in 
urma aprobării federației internațio
nale de specialitate, vor lua startul 
în probele campionatului european, 
dar în afară de concurs.

• Programul zilelor de 13, 14 și 15 
august cuprinde, după cum am mai 
anunlat, și o serie de probe rezervate 
juniorilor, încadrate în așa-uuraitul 
.Criteriu european". Este pentru pri
ma oară cînd. se dispută o asemenea 
competiție, care tinde să se transfor
me, în funcție de succesul pe care-1 
vor repurta întrecerile de pe Sna
gov, intr-un campionat european al 
tinerilor caiacisti și canoiști. „Cri
teriul" de pe Snagov cuprinde un 
•total de opt probe, care se vor dispu
ta pe distanta de 500 de metri. Cinci 
■probe sînt rezervate băieților (caiac 
■simplu, caiac dublu, caiac de patru, 
■canoe simplu și dublu) și trei probe 
'pentru fete (caiac 1, 2, 4).

0 Iată acum programul pe zile, 
nșa cum a fost stabilit de Comisia 
Tehnică a F.I.C. (Federația interna
țională de caiac-canoe):

După campionatele mondiale de scrimă de la Paris
inwrMi ruTiir aniiiiii r~riaaniiHiiwiiaiiinmiiliiimMiii iM WWBiiiMiiii iif—■MMibt—wiMMiwiMUM

Nu se putea oare mai mult?...
întrebarea aceasta firească, îndrep

tățită,- șt iindu-.se care este valoarea 
icvrimei românești, ne-au pus-o, după 
•campionatele mondiale,, numeroși iu- 
ibitori ai sportului de la noi. Trăind 
.alături de întreaga delegație a țării 
moiastre momentele cele mai dramatice 
^ale pasionantei confruntări sportive din 
«capitala Franței, pot afirma : DA ! 
tScrimerii României, floretistele îndeo
sebi, puteau aduce mișcării noastre 
sportive satisfacții și imii mari, rezul
tate care să ilustreze și mai convingă- 
rtor cît de minunate sînt condițiile 

rcreate tineretului de la noi pentru a 
(practica, la nivelul celor mai înalte 
jperformanțe. disciplina sportivă prefe
rată.

Floretistele țării noastre au cucerit 
to medalie de argint la întrecerile indi- 
rviduale și alta în proba pe echipe, 
[întrebarea de care am amintit la în- 
iceput are în vedere însă, în special, 
►concursul individual unde patru din 
Kele șase finaliste (de fapt, întreaga 
rcchipă de floretă feminină a Româ- 
iniei 1) au .asaltat locul I.

In această situație — care, ea însăși, 
[reprezenta o performanță cu totul re
marcabilă, unică în analele competiției 
— calculele specialiștilor anticipau, în 
(proporție de 95 la sută, o victorie ro
mânească (a se citi : o medalie de 
mur...). De ce nu s-au împlinit aceste 
.anticipări, temeinic fondate ? Datorită 
-— mai întîi — arbitrajelor, cu scăde- 
irile lor, de care am amintit la timpul 
.cuvenit, dar și, în special, inconstantei 
.rezistente psi'hice a I loretistelor noas
tre, mai ales, a principalei no'astre 

J trăgătoare, Olga Szabo. Se cuvin, cred, 
ta ti consemnate și unele amănunte.

Olga Szabo a pornit bine în turneul 
final, cu 3 victorii. In asaltul cu prima 

■dintre trăgătoarele sovietice, Gorohova, 
■ea « pierdut însă, neașteptat, cu ,2—4

13 august: de la ora 8.00: serii — 
juniori și seniori; de la ora 14 : pa
tru finale de juniori; de la ora 15: 
serii seniori.

14 august: de Ia ora 9.00: serii 
juniori și semifinale seniori; de la 
ora 14.00 : patru finale de fond și 
patru finale de viteză seniori, iar de 
la ora 17.30 : patru finale de juniori.

15 august: de la ora 9.00 : finale în 
probele de viteză seniori și o finală 
de fond ; de la ora 15.30 : șapte fina
le de seniori, numai probe de vi
teză.

• Iată acum cîteva amănunte teh
nice importante :

La „Criteriul juniorilor" pot lua 
parte tineri care împlinesc, în cursul 
anului 1965, vîrsta de 19 ani. Fiecare

Doi dintre participanții la „europenele" de la Snagov: caiaciștii ceho
slovaci Kadnar și Pleier

(după ce la aceeași adversară cîștigase 
în eliminări directe...). Pînă în acel 
moment Gorohova nu cîștigase decît 
două asalturi. Apoi, trăgătoarei sovie
tice i-au fost... oferite două victorii, la 
Vicol și Drîmbă. ambele încheiate la 
limită (4—3). In acest fel clasamentul 
în fruntea „plutonului" se schimbase : 
Gorohova cu 4 victorii, Szabo cu 3.

Și, totuși, lupta pentru titlul mondial 
nu trebuia considerată ca încheiată. 
Mai erau de tras cîteva asalturi deci
sive : Szabo, unul hotărîtor cu Prud- 
skova, iar Gorohova altul, incert, cu 

lencic. In cazul unei duble victorii a 
reprezentantelor țării noastre, Szabo 
și Gorohova ar fi terminat finala cu 
cîte 4 victorii și deci, era nevoie de 
un asalt de baraj.

Ce s-a întîmplat pe planșă ?
Olga Szabo, derutată de schimbarea 

raportului de victorii amintit, n-a mai 
găsit resurse să susțină, în condiții 
normale, asaltul hotărîtor pentru ea, cu 
Prudskova. Este foarte adevărat că ea 
n-a fost sigură nici de succesul, pu
țin scontat, al Ecaterinei lencic la Go
rohova. Iată însă că lencic — această 
tînără cu calități excepționale, care 
și-a dovedit valoarea și a confirmat 
pe deplin succesul obținut doar cu trei 
luni în urmă la Rotterdam — a între
cut-o, într-un asalt splendid, pe Goro
hova I Din păcate, „bătălia" pentru 
titlu se încheiase în asaltul precedent, 
prin înfrîngerea Olgăi Szabo...

Rezultă de aici că indiferent de con
diții, un turneu final se dispută pînă 
la ultimul 'asalt. Dacă Olga Szabo at 
fi forțat ritmul, în asaltul cu Prudsko
va, și ar fi cîștigat, nu numai că ar 
fi avut încă o șansă la locul I, dar 
i-ar fi asigurat și medalie de bronz 
Măriei Vicol (chiar și în cazul unei 
eventuale înfrîngeri, Vicol, la egalitate 
de victorii cu lencic și Prudskova, ar 

țară poate participa cu un singur e- 
cbiDaj într-o probă. în finale, un 
concurent poate participa la maxi
mum două probe, cu condiția ca in
tervalul de timp dintre aceste două 
probe să nu fie mai mic de o oră.

• Cu prilejul competiției europene 
de pe Snagov, se va tine și o reuni
une a biroului Federației interna
ționale de specialitate, cu care prilej 
se vor lua o serie de importante 
măsuri în legătură cu viitoarele cam
pionate mondiale. Totodată vi avea 
loc o ședință de inaugurare a comi
siei medicale a F.I.C., la care vor 
lua parte, în afară de delegații F.I.C., 
toți medicii sportivi care vor însoți 
loturile străine, precum și medici 
români.

Foto : Iaroslav Skala — Praga 

fi fost înaintea acestora datorită unui 
tușaveraj mai bun).

lată, prin urmare, ce implicații poate 
aduce în scrimă căderea „psihică" a 
unui sportiv. Pregătirea psihică repre
zintă aici, mai mult decît în alte ra
muri sportive, un factor hotărîtor în 
obținerea succesului.

Aceeași carență a determinat, într-o 
bună măsură, și ratarea locului I pe 
echipe

Pînă la 5—5 scorul a alternat De 
fapt, după primele 10 asalturi rezul
tatul trebuia să fie 6—4 pentru Ro
mânia : în asaltul II, Vicol a condus 
cu 3—0 la Gorohova, avantaj la care 
o trăgătoare cu experiența floretistei 
noastre n-ar mai fi trebuit să piardă... 
Apoi a venit asaltul mult comentat, 
Drîmbă—Rastvorova, încheiat, contrar 
raportului de valori de pe planșă, în 
favoarea trăgătoarei sovietice. 6—5 
pentru U.R.S.S. înaintea ultimelor 5 
asalturi. Dar floretistele noastre n-au 
mai avut rezistența nervoasă necesară 
(deci tot o problemă de pregătire psihi
că) pentru a-și „stopa" adversarele și 
pentru a forța, în finalul meciului, vic
toria

Incontestabil că floretistele Româ
niei au făcut, în ultimul timp, progrese 
remarcabile. Ele posedă un bagaj vast 
de procedee tehnice și o pregătire fi
zică la nivelul «celor mai înalte cerin
țe. Medaliile de argint cucerite atestă 
acest adevăr. Dar mai sînt multe de 
făcut în domeniul pregătirii psihice. 
Fetelor, Juați exemplul acelor trăgă
toare care, chiar și în asalturi teore
tic pierdute, printr-un plus de voință, 
de dîrzenie, au obținut victoriile.

Parisul a însemnat pentru floretis
tele României o veritabilă piatră de în
cercare. Am dovedit că avem nu nuniai 
una, două individualități de certă va
loare internațională, ci o întreagă e- 
chipă omogenă ca pregătire. Fapt re 
atestă că munca antrenorilor lotului fe
minin s-<a dovedit eficientă, s-a desfă
șurat metodic. Cînd și problema pregă
tirii psihice va fi integral rezolvată, 
ceea ce reprezintă linia directoare a 
muncii antrenorilor lotului, atunci flo
retistele noastre vor fi greu de întrecut, 
indiferent cine le vor fi adversare.

Așteptăm cu încredere 'acest mo
ment...

TIBERIU STAMA

După o scurtă pauză, fruntașii echitației din țara noastră au luat 
startul într-o competiție oficială. De ieri pînă luni, la Sighișoara, se 
desfășoară cea de a doua etapă a campionatului republican la probela 
de obstacole și dresaj.

La sfirșitul săptămînii viitoare, între 6 și 8 august, va avea loc la 
Brașov prima ediție a „Cupei Românie-". Această competiție este rezer
vată specialiștilor în probele de obstacole.

România —Ungaria (juniori) 8-3
REȘIȚA 30 (prin telefon). Peste 

3 000 de iubitori ai boxului din loca
litate au luat loc în tribunele stadio
nului din „Valea Domanului*  pentru 
a urmări meciurile întîlnirij revanșă 
dintre echipele de juniori ale Româ
niei și Ungariei. După cum se știe, 
prima întîlnire, disputată 1» Arad, a 
luat sfîrșit cu victoria tinerilor noștri 
sportivi (7—4). Și de data aceasta pu- 
giliștii români au reușit să realizeze 
partide de o bună valoare tehnică și, 
dovedind o pregătire superioară, atît 
din punct de vedere tehnic cît și fi
zic, au obținut un nou succes, de 
data aceasta mai concludent : 8—3.

Iată rezultatele înregistrate în cele 
11 meciuri: cat. hîrtie : V. Bnafle (R) 
pierde la puncte în fața lui T. Badari 
(U); cat. muscă : V. Kiss (R) îl în
vinge clar la puncte pe L. Balogh 
(U); cat. cocoș : I. Mihăileanu (R) 
este declarat învins la puncte în me
ciul său cu J. Ralik (U); cat. semi- 

RUGBI

Cu antrenorul Titi Ionescu 
despre pregătirile echipei Dinamo

Niai pentru rugbiști vacanța n-a fost prea lungă... La scurt timp 
după încheierea turului campionatului republican, echipele competitoare 
și-au reluat pregătirile. Recent, pe această temă, am avut un scurt 
dialog cu antrenorul echipei Dinamo (campioana de primăvară) — Titi 
Ionescu...

— De cînd ați reluat antrenamentele ?
— Cu... toate motoarele de la începutul acestei luni. Rugbiștii noș

tri au efectuat cîte 6 antrenamente pe săptămînă, cu accent pe pregă
tirea fizică generală și specifică.

— In acest ritm veți continua pînă la reluarea campionatului ?
— Nu. Programul prevede ca actualul ritm să fie menținut pînă Ia 

15 august. Apoi ciclul de antrenamente se va reduce la 4 pe săptămînă. 
De asemenea, intensitatea antrenamentelor va scădea. în schimb, înce- 
pind chiar de săptămînă viitoare, tematica procesului de instruire va 
fi lărgită : vom continua cu pregătirea fizică generală și specifică dar, 
paralel, vom efectua și antrenamente cu caracter tehnic, de comparti
ment, și tactic. Pe firul pregătirii tehnico-tactice avem de rezolvat 
cîteva probleme deosebite în jocul liniei de treisferturi, pentru mărirea 
eficacității ei și al înaintării, îndeosebi în ceea ce privește prezența mai 
activă în acțiunile din margine.

— Campionatul republican se reia pe 29 august. Pînă atunci n-ați 
prevăzut nici un joc la... două buturi ?

. — Ba da. Este vorba de un med internațional, pe 24 august, cu 
formația poloneză Lechia Gdansk. Rugbiștii de la Lechia ne întorc vizita 
pe care le-am făcut-o în vara anului 1961...

— Ceva modificări în componența lotului 1
— Foarte puține. In principal este vorba de folosirea în linia a 

III-a a unui tînăr care promite mult, Adrian Ionescu, fost la Clubul 
sportiv școlar din București. O dificultate — indisponibilitatea lui Moro- 
mete, încă nerestabilit. „

— Obiectiv pentru toamnă ?
— Să ne menținem poziția cucerită în primăvară.„

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA ETAPEI REGIONALE 
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Pe terenurile de oină din diferite localități ale țării au loc, în aceste zile*  
întrecerile etapei regionale a campionatului republican pe anul 1965. Iată cîteva 
amănunte.

ÎN REGTUNEA IAȘI : Comisia de specialitate a regiunii Iași, compusă din 
oameni care muncesc cu tragere de inimă pentru dezvoltarea sportului nostru 
național, a împărțit campionatul regional în două zone geografice. Astfel, 
echipele Rulmentul Bîrlad, Victoria Bogdănești, Recolta Miclești șl Voința 
Negrești s-au întîlnit la Bîrlad într-pn pasionant turneu. La capătul unor 
meciuri viu disputate, victoria finală a revenit formației Rulmentul. în același 
timp, într-o altă localitate din regiune, la Hîrlău, și-au disputat întîietatea. 
Victoria Andrieșeni. Recolta Borosoaia șl Recolta Bălțați. învingătoare : Vic
toria Andrieșeni. Pentru desemnarea echipei campioane a regiunii lași s-au 
întîlnit într-un meci tur-retur Victoria Andrieșeni și Rulmentul Bîrlad. Re
zultatele : 11—3 și 9—2 pentru prime formație.

Toate jocurile au fost bine organizate, iar arbitrajele competente.

UN LUCRU FĂCUT... PE JUMĂTATE

ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI : Trei echipe, Petrolul Urlați. Energia Rîmnice) 
și Minerul Șotînga, au participat la campionatul regiunii Ploiești. Maț binn 
pregătită, formația Petrolul Urlați s-a clasat pe primul loc cu 12 p, urmată 
de Energia cu 8 p. și Minerul cu 4 p. Primele două echipe urmau să rămînă 
în cursa pentru titlu. Am spus urmau, întrucît mai departe va merge doar 
Petrolul, deoarece conform regulamentului la etapa regională a campionatului 
trebuiau să participe cel puțin opt echipe. în consecință, F.R.O. a stabilit ca 
din regiunea Ploiești să se califice în faza următoare numai o singură echipă. 
Așa se întîmplă cînd faci treaba doar pe... jumătate.

ÎN LOC DE CAMPIONAT O... TELEGRAMA. La F.R.O. există o evidență 
privind desfășurarea etapei regionale a campionatului republican. Aceste do
cumente fac cunoscute forului de specialitate echipele care s-au calificat în 
întrecerile zonale. în dreptul regiunii Crișana există în loc de foi de arbitraj o 
...telegramă cu următorul conținut : »Nu am organizat faza regională a cam
pionatului de oină”. Semnează: UCFS Crișana.

Citind telegrama, ne-am întrebat : „Oare nu există cadre care să organizeze 
întrecerile, s-au poate nu sînt echipe de oină în regiunea Crișana ? Nu putem 
crede că oină este o ...cenușăreasă în țara ei, că regulamentele acestui joc nu 
au ajuns și In Oradea. Organul regional UCFS nu a dat nici o explicație 
cauzelor care au dus la inexistența întrecerilor de oină.

Oricare ar fi însă motivele, noi considerăm că este vorba de un condam
nabil dezinteres manifestat de organele UCFS din regiunea Crișana față dG 
sportul nostru național, oină.

Ce părere aveți, tovarăși T

ușoară ; c. Cocirlea (R) b.p. L. Nagy 
(U); cat. ușoară : M. Deheleanu (R) 
b.p. B. Kozma (U) la capătul unei 
partide de o bună valoare. Reprezen
tantul nostru a practicat un box do 
cw li ta te. Al. Popa (R) b.p. G. Szilagy 
(U); cat. seinimijloeie : N. Filion (R) 
b.p. B. Buka (U); cat. mijlocie mică: 
D. Ghizdavu (R) îl învinge prin K.O. 
în rep. a IU-a pe J. Benke (U);
mijlocie: A. Iancu (R) b.p. R. Schrick 
(U); cat. semigrea: I. Alexe (R) b.p. 
I. Ktitson (U); cat. grea: N. Dineu 
(R) b. p. F. Sedzmann (U).

Juniorii celor două echipe au fost 
aplaudați cu căldură pentru frumoa
sele evoluții. De subliniat fiaptul că 
în reprezentativa noastră, faU» da 
meciul de la Arad, au fost*̂*  incluși 
ci ti va boxeri noi, care au dat de
plină satisfacție.

I. PLAVIȚU - coresp.

T. BRADEȚEANU

OINĂ



Jocuri amicale I N S T A N T A N E E
C.S.M. Sibiu—Lotul de juniori 

UEFA 3—1 (2—0). Lotul de juniori, 
alcătuit din jucători selecționați din 
tabăra de la Mediaș, a evoluat joi 
la Sibiu în compania echipei locale 
C.S.M. Mai rutinați și manifestînd o 
pregătire fizică mai bună, sibienii au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(2—0). Punctele au fost înscrise de 
Laufceag (min. 5 și 46) și Vuici (min. 
16) pentru C.S.M. și de Incze (min. 
53) pentru Lotul UEFA.

Au jucat următoarele formații :
Lotul UEFA : Dîmbreanu (min. 46 

Papuc)—Bădițoiu, Anca, Roman (min. 
46 Odrea), Mitroi (min. 46 Ștefan)— 
Odrea (min. 46 Dinu), Pop—Incze, 
Uifăleanu, Rotaru (min. 46 Regep), 
Manea (min. 46 Ratoni).

C.S.M. Sibiu : Coman (min. 46 Bu- 
zatu)—Buzeșan (min. 46 Lutsch), Co- 
manici, Flichis, Drăghici—Nonu, Re
fer (min. 46 Cherciu)—Vuici, Lauf
ceag, Văcaru, Selimesi (anin. 46 
Popa).

Mîine, Lotul de juniori UEFA va 
întîlni la Cristur pe A.S.A. Tg. Mu
reș, iar joi va susține la Mediaș par
tida revanșă cu Gaz metan (în prima 
partidă, desfășurată cu cîteva zile în 
urmă, rezultatul a fost egal : 1 — 1).

ILIE IONESCU — coresp.

Chimia Făgăraș—Steaua 2—5 (0—2). 
Prezența formației bucureștene la Fă-

Un premiu de 51.788 lei 
la PRONOSPORT

Azi este ultima zi cînd mai puteți com
pleta buletinele la concursul Pronosport 
de mîine.

Programul de concurs cuprinde ultima 
etapă a „Cupei de vară“.

Pentru participanții la Pronosport, dor
nici să cunoască programul concursului 
de duminică 8 august, le satisfacem cu
riozitatea publicînd în rîndurile de mai 

ă meciurile incluse în program. Acesta 
ță^^e alcătuit din : meciul amical inter
național susținut de Minerul Lupeni în 
compania echipei din R.P. Bulgaria Etar 
Tîrnovo, 8 întîlniri din campionatul R.P. 
Ungare și două partide din campionatul 
U.R.S.S. Dar iată programul integral al 
acestui concurs :
Minerul Lupeni — Etar Tîrnovo (Prono

stic pauză) '
Minerul Lupeni — Etar Tîrnovo (Prono

stic final)
Vasas — M.T.K.
Dorog — Csepel 
Salgotaryan — Komlo 
Pecs — Tatabanya 
□roszlany — Dunaujvaros 
Egyetertes — B.V.S.C. 
Szekesfehervar — Debrecen 
Diosgyor — Szombathely 
5troitel Așhabad — Energetic Dusanbe 
MLetalurg Zaporojie — Moldova Chișinău

PREMIILE ÎNTREGT ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA SPECIALA LOTO 

DIN 23 IULIE 1965

Premii în ba.u-1

Suplimentar I : 3 variante a 48 357 lei 
i 5 a 12 08£-JLei ; Suplimentar II : 16 va- 
•iante a 101)25‘lei și 18 a 2 506 lei ; Cate- 
'oria I: 5 variante a 20 552 lei și 20 a
’$8 lei; categ, II 44 variante a 3 483 lei 

>0 a 870 lei; categ. HI: 96 variante a 
i lei și 123 a 405 lei; categ. IV: 141 

ariante a 1 035 lei și 230 variante a 258 
ci; categ. V: 173 variante a 824 lei și 
05 a 206 lei; categ. VI: 357 variante a 
11 lei și 572 a 102 lei; categ. VTI: 314 
■ariante a 421 lei și 694 a 105 lei; categ. 
OII: 382 variante a 357 led și 771 a 89 led.

*BEMH SUPLIMENTARE ÎN OBIECTE 
ȘI BANI :

Categoria A: 4 variante întregi și 12 
forturi, categ. B. 35 variante întregi 
l 42 sferturi, categ. I: 5 variante întregi 
i 8 sferturi, categ. H 34 variante întregi 
i 75 sferturi, categ. TU: 118 variante în- 
’egi și 255 sferturi, categoria a IV : 14 
ariante întregi și 16 sferturi, crateg. a 
-a: 48 variante întregi și 93 sferturi, 
iteg. a VI-<a: 187 variante întregi și 430 
’orturi, categoria a VTI-a: 412 variante 
îtregi și 795 sferturi, categoria a VIII : 
178 variante întregi și 4 103 sferturi.

PRONOSPORT

Premiile concursului PRONOSPORT 
r. 30 din 25 iulie 1965.
Categoria I : 1 variantă a 51.783 

•i; Categoria a Il-a: 32 variante a 
942 lei; Categoria a IlI-a : 471 va- 
ante a 104 lei.
Cîștigător la categoria I — Fe- 

mczi Zoltan din Cluj.

LOTO

La tragerea LOTO din seara zilei 
s 30 iulie 1965 au fost extrase 
n urnă următoarele numere :
l 71 4 46 84 11 31 56 61 12
Premii suplimentare: 24 82 54
Fond de premii : 827.131 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi-

6 august la București la „Com
pui sportiv universitar LACUL 

21* * din str. Oltefului nr. 30.

„Ce obligații trebuie să aibă un ju
cător față de adversar ?’...

Cîți jucători ai echipelor noastre 
de primă categorie nu s-ar fi simțit 
jenați de răspunsurile prompte și pre
cise auzite din gura lui Paul Nucșo- 
reanu, Victor Pătruț, Constantin Ma
rinescu, Marian Berar, Dumitru Cara- 
bulea, Marcel Grim, Rudolf Atanasiu, 
Ion Moldovan etc. Vîrsta lor ? între 
12—13 ani ! Mai toți, din grupa iui 
Nicolae Tătaru fosta aripă a națio» 
nalei.

NU NUMAI COPIII ÎNVAȚĂ

„Ca să poți învăța pe alții — îtn'F 
spunea ing. V. Econoinu, coordonato
rul centrului — trebuie ca tu, antre
nor, să fii la curent cu tot ceea ce se 
întîmplă în fotbalul mondial". Nici 
o filozofie în afirmația asta și, totuși, 
cît... adevăr. „Așa îneît, la puține 
zile de la înființarea acestui centru 
am pus pe picioare un cabinet tehnic, 
care funcționează de două ori pe săp- 
tămînă. în fiecare luni se fac infor
mări asupra evenimentelor importante 
din fotbalul mondial, iar vinerea se 
țin referate cu subiecte de strictă ne
cesitate”. Spicuim cîteva titluri din 
registrul cabinetului tehnic : „Ce este 
și cum se joacă fotbalul ?” (referent 
N. Tătaru, coreferent Fr. Fabian), 
„Joc colectiv, constructiv și dinamic" 
(ref. P. Stănilă, coref. Fr. Fabian), 
„Necesitatea unei concepții de joc" 
(ref. N. Vîlcov, coref. N. Tătaru), 
„Evoluția sistemelor de joc și jocul 
fără minge" (ref. Fr. Fabian, coref. 
N. Vîlcov).

Să notăm deci : în concepția colec
tivului de tehnicieni de la centrul 
„23 August” învățarea fotbalului după . 
ureche este privită ca un anacronism.

★
Cam aici se opresc rîndurile noas

tre ce și-au propus să redea, cît de 
cît, intensa activitate de la centrul 
de antrenament „23 August”, unul din 
cele 12 „centre” care ființează, în mo
mentul de față, în toată țara. Ce do
vedește această preocupare a federa
ției de specialitate ? înțelegerea justă 
a faptului (mai bine mai tîrziu decît 
niciodată...) că, în acțiunea de redre
sare a fotbalului românesc trebuie 
început de la... cele mai tinere ele
mente. Pentru că — cum, plastic, spu
nea cineva — cu cît baza piramidei 
va fi mai solidă, cu atît va fi mai 
înalt vîrful ei...

G. NICOLAESCU'Rubrică redactată de Loto-Proiw- 
*ort. 

gara? a atras un mare număr de spec
tatori în tribunele stadionului din lo
calitate. Militarii au practicat un fot
bal de calitate și au obținut victoria 
cu scorul de 5—2, prin punctele în
scrise de Constantin (min. 12), Pav- 
lovici (min. 34), Racsi (min. 50 și 73) 
și Creiniceanu (min. 80), respectiv, 
Feurdean (min. 62 din 11 m) și Cea- 
chir (min. 70).

Steaua a folosit următorul lot : Su
ci u (Gornea)—Georgescu, Pete&cu, Săt- 
măreanu, Chiru—Jenei, Racsi—Țară- 
lungă, Constantin, Pavlovici (Negrea), 
Creiniceanu.

B. STOIGIU și TR. LANCEA
— coresp.

Alte rezultate : Metalul Tîrgovîște 
—Dinamo Pitești 1 — 1 (1 — 1), C.S.M. 
Reșița—C.F.R. Timișoara 2—0 (0—0).

MÎINE ÎN „CUPA DE VARĂ*
Mîine sînt programate jocurile eta

pei a 111-a în „Cupa de vară", com
petiție organizată de F.R. Fotbal pen
tru echipele care activează în catego
riile B și G. Iată programul jocurilor: 

grupa I t
Dinamo Bacău—G.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț—Textila Buhuși 

grupa a II-a :
Metalul Tîrgoviște—Rapid Mizil 
Poiana Cîmpina—Flacăra Moreni

grupa a III-a :
C. S.M. Sibiu—Gaz metan Mediaș
Faianța Sighișoara—Textila Sf.

Gheorghe
grupa a IV-a :

Minerul Lupeni—Jiul Petrila 
Minerul Deva—Metalul Hunedoara

grupa a V-a s
Ind. sîrmei G. Turzii — Clujeana
Arioșul Turda—A.S. Aiud

grupa a Vl-a :
Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 
Electromotor Tim.—C.F.R. Arad

„CU CÎT BAZA PIRAMIDEI VA FI MAI SOLIDĂ..."
însemnări din activitatea centrului de antrenament pentru juniori și copii „23 August**.
Totul a pornit de la un simplu 

anunț : „De Ia 1 iunie ax. centrul de 
copii și juniori de la „23 August" 
organizează jocuri de selecție pentru 
cei care vor să practice fotbalul”...

La început au fost numai șapte.

.Așa se lovește corect balonul' — par să spună micului fotbalist antrenorii Nicolae Tătaru (stingă) și Prancisc 
Pabian

Foto: P Ronioșan

Apoi, Ionel i-a spus lui Dorel, Dorel 
lui Costel, ziarul nostru a mai repe
tat o dată anunțul și copiii din Balta 
Alibă, Vatra Luminoasă — ce mai 
încoace și încolo — de prin toate 
împrejurimile stadionului .,23 August” 
au dat buzna. Abia mai pridideau 
antrenorii cu înscrierile. Și apoi... toți 
ochii pe ei. Ochi pricepuți, răbdători. 
Greșea copilul o pasă, un dribling 
(ce vreți : teren cu linii trasate cu 
var, minge din aceea cu care joacă 
și Pîrcălab, părinți pe de margine) 
antrenorul îl încuraja, îl mai chema 
o dată și încă o dată pînă se lămu
rea : are sau n-are talent. Și uite

LA TELEFON..

— Alo, „Sportul**?  La telefon Ingi
ner Gh. Georgescu de la I.P.C.T.- 
Bucuresti. Nu vă supărat!, la ce dată 
începe campionatul ?

— La 15 august, tovarășe.
— Și pînă atunci ?
— Antrenamente, pregătiri, meciuri 

amicale...
— Știu, știu, dacă vreți vă spun și 

cine cu cine a jucat. Numai că me
ciurile amicale au loc La Brașov, Cîm
pina, Sinaia, Făgăraș. La noi, bucu- 
reșteoiii, nu se gindește nimeni ?

— E caniculă...
— O fi în centrul orașului, la ora 

16, dar în cartierul meu, pe Uranus, 
la ora 21 nu mai este. Trec in fiecare 
seară pe lingă stadionul Republicai 
îl văd cum stă în beznă și mă întreb: 
de ce nu joacă lotul reprezentativ cu 
o echipă aici, în nocturnă ? Dacă nu 
lotul, alte echipe, fie ele și din pro
vincie. Ce părere aveți ?

— ? !
...Chiar așa, de ce nu se organi

zează cîteva nocturne fotbalistice. 
Pînă la începerea campionatului mai 
sînt două săptămîni și credem că 
echipele au ajuns intr-un stadiu des
tul de avansat cu pregătirile ca să 
poată evolua și în fața publicului 
bucureștean. Dacă o potcoavă de la 
Dinamo se umple seară de seară cu 
cite 6 000—7 000 de spectatori la... „Ro
mulus și Remus**,  la „Republicii**  ar 
asista precis 10 000—15 000 la un joc 
Progresul—Rapid, care ar face tot
odată și o binevenită concurență su
perproducției ecranizate...

așa, zi de zi, prin sita celor aproaipe 
1000 de înscriși s-a cernut pînă au 
rămas cei mai buni. Pînă ieri, circa 
120

Adio fotbal pe străzi, pentru toți 
cei subliniați cu roșu în caiet, semn 

că antrenorii îi opriseră. Pentru ei, 
epoca așa-zisă romantică a fotbalului 
se încheia la... porțile centrului de la 
„23 August”. Dincolo de porți — pe 
cele 4 terenuri — începea „școala 
fotbalului”, cu profesori ’ și cu tablă 
de demonstrație ca la... școală.

★
Da ! Da !... ca la școală. Iată, spre 

exemplificare, cam ce s-a predat în 
săptămîna de la 12—18 iulie, celor 
4 grupe conduse de antrenorii Fran- 
cisc Fabian (grupa 1 — copii în vîrstă 
de 10 și 11 ani), Nicolae Tătaru (gru
pa a H-a — copii între 12—13 ani),

CĂUTĂRI ȘL. CĂUTĂRI

Meciuri pregătitoare, antrena
mente asidue, intr-un cuvînt cău
tări pentru cea mai bună formulă 
de echipă, a celor mai buni jucă
tori pe posturi, pentru cel mai efica
ce sistem de joc etc. Iată ce-i 
preocupă pe antrenorii noștri in a- 
ceste zile. Și antrenorul PETRE 
MOLDOVEANU caută in aceste 
zile, Ia Siderurgistul Galați, cea 
mai bună soluție de echipă. Tre
buie să asiști la antrenamentele de 
pe terenul „Portul roșu*  ca să-ți 
poți da seama de munca pe care o 
depune. Dar ce folos. Unii dintre 
fotbaliști după ce pleacă de la te
ren se opresc la restaurantul Dună
rea, unde se „odihnesc**  pînă după 
miezul nopții. (Așa a făcut R. Ma
tei in ajunul meciului cu Ruch 
Chorzow, dar nu numai el). Știm 
că P. Moldoveana are o sarcină 
grea in această direcție. Imagina- 
ți-vă un antrenor intrind seară de 
Seară in restaurantele sau barurile 
din Galați să-și caute jucătorii! Nu 
se face. Ce ar zice lumea ?

De aceea, dînd curs unei su
gestii venite din partea unui supor
ter al echipei din Galați, conside
răm că ar fi mai utilă o ședință a 
clubului pe această problemă, a- 
cum, înaintea începerii campiona
tului. S-ar ușura mult munca an
trenorului in „căutările1* lui pentru 
încropirea formației...

Petre Stănilă (grupa a III-a — copii 
de 14 ani), Nicolae Vîlcov (grupa a 
IV-a — copii de 15 ani) și Dumitru 
Bacinschi (grupa a V-a — juniorii) : 
ținută corectă, școala alergării, dez
voltarea simțului de echilibru (baza în 

însușirea corectă a procedeelor tehni
ce), oprirea mingii din mișcare, repe
tarea procedeelor însușite etc. etc.

Dar surpriza cea mare, pe cît de 
mare pe atît de plăcută, s-a petrecut 
Intr-unui din vestiare (acolo unde li 
se împărțeau copiilor dulciuri : rahat, 
ciocolată și biscuiți) la sfîrșitul unui 
antrenament. Ce mi-a fost dat să 
aud ? Ia să vedem — întrebau antre
norii — cine vrea să răspundă : „La 
ce se gîndește un jucător cînd intră 
pe teren ?”, „Cîte minute se găsește 
în posesia mingii un jucător în timpul 
meciului ?”, „în cîte situații se află 
un fotbalist în timpul unui joc ?“,

NERVOȘH

Ni s-au semnalat următoarele ca
zuri : pentru injurii aduse arbitru
lui, fundașul Popa a fost eliminat 
de pe teren la meciul dintre Lotul 
reprezentativ și Poiana Cîmpina. 
MIRCEA BRĂNEANU din Bucu
rești ne întreabă : „...Popa ocupă un 
post in echipa reprezentativă. Săp- 
tămina aceasta adversarii lotului au 
fost jucătorii din Poiana. Ce ne 
facem insă dacă Popa va avea ase
menea ieșiri nedorite în meciurile 
cu Cehoslovacia, Tutcia sau Por
tugalia ?“

Răspunsul redacției : Echipa va 
fi nevoită să joace în zece oameni...

Răspunsul lui Popa : îl aștep
tăm...

Cunoscutul jucător Matei, extrema 
dreaptă a echipei C.S.M.S. Iași a 
dat dovadă miercuri de un grav act 
de indisciplină în meciul amical cu 
C.F.R. Pașcani. Enervat că nu-1 
poate depăși pe Viorel Sălceanu, 
adversarul lui direct, Matei l-a 
lovit intenționat accident!ndu-1 grav.

Discutînd despre cele două ca
zuri de nervozitate cu dr. Dumi
tru Tomescu, acesta ne-a spus că 
singur nu poate să pună un... diag
nostic. In aceste cazuri, este ne
voie de o comisie. COMISIA DE 
DISCIPLINA A F.R.F., care ar 
trebui să se ocupe de abaterile ju
cătorilor și la meciurile amicale. 
N-ar fi rău. Poate i-ar vindeca de 
nervi pînă la începerea jocurilor 
oficiale.

CR. MANTU



întrecerile etapei a lll-a a Spartachiadei de vară1
— Din relatările corespondenților noștri —

Bine-i vara în Mediaș
...Era prin 1949. La Mediaș șahul era 

I la îndemîna oricui. Se organizau con
cursuri oficiale în fabrici, în școli, cam
pionate ale orașului, întilniri bilaterale, 
triunghiulare ș.a.m.d. cu Sibiu, cu Tir- 
năveni, cu Sighișoara, cu Tg. Mureș 

i și cine-și mai amintește cu cite alte 
localități. Ba dacă vreți, șahiștii din 
Mediaș au concurat și în campionatele 
{arii. Toâte astea au fost însă din 
1949 și cam pînă prin ’53, cînd se 
putea juca șahul organizat, cu arbitri 
oficiali și... neoficiali, in săli cores
punzătoare etc. etc.

liiștii și bilete la box ca să poată să 
joace șah, dor ia-le de unde nu-s. Așa 
că runda a 10-a au amîrurt-o. Și uite 
așa au ajuns și la a 12-a. Au „trecut" 
ei și de fanfară, și de cor, și de dan
suri, film, box, acuma în sală era o... 
petrecere (nu știm cu prilejul cărui e- 
veniment). Mesele de șah deveniseră... 
cuiere pentru haine....

...Și uite-așa pătimesc șahiștii din- 
Mediaș de aproape 13 ani. Este știut 
faptul că jocul de șah dezvoltă anumite 
calități la cei ce-l practică printre care 
calmul și răbdarea. Dar la urma urmei

GALATI Rc-cent au luat slirsit în’rccerilc d»
volei din cadrul etapei orășenești, la 
care au participat un număr de 14 

:echipe. De menționat organizarea bună a întrecerilor, 
asigurată cu concursul a numeroși instructori sportivi. 

■ Locul I (și dreptul de a participa la etapa regională 
a competiției) a revenit echipei Avîntul I.O.I.L. De-a 
lungul turneului s-au remarcat sportivii Severin (Avîn
tul), Burtea (Sănătatea I), Chîriloaie (Ancora) și Mun- 
teanu (Exlraclorul).

T. SÎRIOFOI.

SIBIU In întrecerile etapei a IlI-a a Spar-
enaaBSaaBES£KSi tachiadei de vară se și cunosc primii 

campioni. Este vorba de atletism, ra
mură sportivă tot mai îndrăgită de tineretul sibian. 
Cîteva rezultate: 100 m: Ilie Fulea (Elastic) 11,8; 
ÎNĂLȚIME: Gabriela Cerbu (C.S.M.) 1,38 m ; 1 500 m : 
Paul Popescu (I.C.M.E.) 6:25,8.

La popice, pe primul loc s-a situat formația asociației 
sportive Construcția.

GH. TOPÎRCEANU

PETROȘENI Și în orașul nostru, întrecerile din 
——— ............... cadrul fazei a IlI-a a Spartachiadei

de vară sînt în plină desfășurare, 
Pînă acum se cunosc campionii la tir, fotbal, popice, 
orientare turistică și volei. La tir cele mai multe puncte

le-au realizat tinerii Gheorghe Macavei (Mina Ariinoa» 
sa) și Ambrozie Bene (Dinamp Petroșeni). La fotbal, 
locul I s-au clasat sportivii de la sectorul 8 mecanic: 
minei Petrila, la popice campioană a fost desemnată*!  
echipa Minerul Aninoasa, la orientare turistică Ț-jr*  
C.C.V.J. Petroșeni la fet$ și Voința Petroșeni Ia băieți 
La volei, în finala competiției, Minerul Lonea a Întrd-T 
cut cu 2—0 formația Minerul Aninoasa.

S. BĂLOI
: I 

BUZĂU Pe numeroase baze sportive din lo-
— calitate au avut loc zilele trecufb 

întrecerile din cadrul fazei orășe
nești. Participant!: 263 de sportivi (dintre care 64 spor
tive), campioni și echipe campioane ale centrelor de’ 
asociații.

Pe baza sportivă din Crîng, s-au întrecut atleții. Prin— 
tre cîștigători — Maria Topală (100 m) și Alexandru 
remia (1 000 m).

Pe aceeași bază sportivă s-au întrecut și formațiile- 
de fotbal. Locul I l-a ocupat reprezentativa asociației? 
Voința.

Iată și cîțiva campioni în celelalte ramuri sportivei. 
Matilda Iordache și Eremia Tașcu (tir), Marin Tincu 
(ciclism), Nicolae Andronescu și Constantin Panaitr 
(haltere). h

M. DUMITRU ]

Dar, la un moment dat, s-a... termi
nat cu șahul la Mediaș. Să nu cumva 
să credeți însă că din 1953 toți șa
hiștii de-aici și-au stabilit domiciliul 
tn alte orașe ! Dimpotrivă, ei s-au în
mulțit ca frunza și ca iarba. Dar unde 
să joace ? Sălile de șah au „dispărut". 
Oamenii amatori de șah își iau acum 
cutia cu piese la subsoară și se opresc 
care cum pot prin parcurile orașului. 
Asta însă numai vara, pe care medie- 
fenii șahiști o așteaptă cu sufletul la 
gură. Ce fac însă iarna, toamna și 
chiar primăvara ? Pe acasă, ba la unul, 
ba la altul, tot se adună cite 10—15. 
Că deh, șahul fără... suporteri nu se 

j poate juca. Concursuri oficiale nu au, 
că așa ceva nu există la Mediaș. Ei 

i joacă totuși să nu uite... mutările.
i Ce-i drept, în Mediaș au mai 'rămas 
i vreo două săli unde tovarășii de la 

VCFS susțin că se poate juca șah : în 
sala de la uzina Emailul roșu (aici 
se face repetiții de cor, fanfară, dansuri, 
ședințe etc.) și la clubul I. L. Cara- 
giale (intr-adevăr sînt 8 garnituri de 
șah cu toate piesele. Că datează din 
’48—’49 sau de mai înainte, n-are im
portanță. Că și-aici sînt tot felul de... 
programări, e cu totul altceva).

Și cu toate astea minunea s-a în
făptuit. Medieșenii au organizat nu de 
mult un concurs oficial pentru obți
nerea unor categorii de clasificare. Con
cursul, de altfel, a avut foarte multe 
surprize. Cînd oamenii stăteau cu 
capul în mîini să găsească mutarea, 
începea... fanfara. Dacă nu era fan
fara, începeau... călușarii. Sau 
„de la capo"... corul. Mai joacă șah 
și încă în concurs oficial. Să nu dai 
cu... „turnul" ? De jucat tot au jucat. 
Nu s-a sculat unul de la masă să-l fi 
picat cu ceară. Și tot așa au ținut-o 
pînă la runda a 8-a. Ce te faci însă 
cînd rulează și un film în sală, că la 
runda a 8-a a ridat „Vikingii" ? Șa
hiștii au fost obligați să ia și bilet la 
film, că altfel nu intrau în sală. Ce 
nu fac ei pentru șah... A trecut cum 
a trecut și runda a 8-a, dar la a 10-a, 
in sală era gală de box. Ar fi luat șa-

ji răbdarea asta are o limită. Și cineva 
ar putea să o piardă.

Așa că, tovarăși de la C.S.O.! nu aș
teptați picătura care va umple paharul.

V. GODESCU
C. CHIRIAC 

(după o corespondență de la 
D. Alexandru)

C. S. 0. Petroșeni și Metalul Hunedoara

Cluburi sportive lipsite de exigență
în urma criticilor apărute în ziar ne 

sosesc pe adresa redacției scrisori din 
partea consiliilor de conducere ale unor 
asociații și cluburi, din partea unor 
profesori de educație fizică, antrenori, 
activiști sau sportivi care, referindu-se 
la unele deficiențe ce mai persistă în 
domeniul lor de activitate, își asumă 
angajamente pentru îndreptarea situa
ției existente. Ne mai parvin însă — 
ce-i drept destul de rar — și scrisori 
în care se face apel la fel de fel de 
scuze, se invocă argumente sau se ci
tează cifre de domeniul trecutului pen
tru justificarea lipsurilor semnalate. A- 
semenea cazuri ni le-au oferit și răs
punsurile primite în urma publicării 
articolului „Realizări dar și obstacole 
in atletismul hunedorean" de la C.S.O. 
Petroșeni și clubul Metalul din Hune
doara.

Tovarășii din Petroșeni nu sînt de a- 
cord, de pildă, cu faptul că activitatea 
atletică (în special cea feminină) din 
orașul lor este slabă. Ei susțin că în 
echipa regiunii figurează nu mai puțin 
de 8 atleți localnici dintre care 5 fete. 
Și pentru a ne convinge sînt citate și 
numele respective : Maria Szoke care 
aleargă 400 m în 66,1 și 800 m în 
2:35,4, Maria Pop creditată cu 2:41,5 
la 800 m, „sprintera" Margareta Ne
meș (14,1 la 100 m) sau săritoarele Ioana

Vlad (1,40 m la înălțime) și Cristina 
Florea (4,89 m la lungime). Activiștii 
de la C.S.O. din Petroșeni au citat nu
mele celor mai bune atlete din oraș. 
Noi am adăugat și performanțele lor, 
cu care nu se putea cîștiga un con
curs intern nici acum 20 de ani I Dar 
în 1965 ?

Mai există oare vreo urmă de îndo
ială în ce privește calitatea slabă a atle
tismului din Petroșeni ? Din păcate, 
consiliul C.S.O. Petroșeni preferă să 
respingă o critică justă în loc să se 
apuce de treabă serioasă, mai ales în 
ceea ce privește activitatea sportivă de 
performanță.

Și tovarășii din conducerea clubului 
Metalul Hunedoara au fost prea puțin 
receptibili Ia critică. în răspunsul tri
mis redacției, ei încearcă în fel și chip 
să arate că situația în cadrul secției 
este destul de bună. Se afirmă, de 
pildă, că pista de atletism nu ar fi 
chiar neîngrijită, deși, însăși sportivii

susțin că, la ora actuală, ea ar puteai- 
servi cel mult pentru... dirt-track. So; 
spune, de asemenea, că matcrialeJoL 
sportive nu lipsesc de pe stadion, deși' 
cu toate căutările noastre nu am În-) 
tîinit nici un obstacol, nici o prăjinăjâ 
iar cele 3—4 garduri erau într-o stare-' 
deplorabilă. în schimb, tovarășii res-ț 
pectivi au trecut cu totul peste faptul 
că în secția de atletism a chibnhii nu 
există măcar o~sulițașă care să arunce- 
29 m (!), că la o serie întreagă de 
probe nu există sportivi nici măcar la 
acest nivel extrem de scăzut.

Oare nu la aceste lucruri ar fi trebuit- 
să se gîndească, în primul rînd, con
siliul de conducere al clubului ?

în orice caz, nu poate decît să no 
surprindă modul cum înțeleg tovarășii’' 
respectivi, activiști cu multă experiență'; 
să primească critica.

Poate că între timp și-au mai schița,- 
bat părerile. Ar fi în folosul activității1 
atletice din orașele respective...

VIZIONAȚI SCURT METRAJELE 
A CUI E VINA?

La cinematografele Patria și București

MÎINE ÎNCEPE AZI
La cinematografele Republica și Modern

DRUMUL
la cinematograful Luceafărul

MELODIILE STRĂZII
La cinematografele Victoria și Lira 

ELEVUL DE SERVICIU 
la cinematograful Feroviar 

SPRE CER 
la cinematograful Bucegi

MUZEUL ZAMBACCIAN
la cinematograful Capitol

PÎNĂ LA 31 AUGUST
Mari reduceri de prețuri

la articolele de vară
• confecții, tricotaje

® încălțăminte
• țesături

• articole de galanterie

<
ANUNȚ

Angajăm CONDUCĂTOR AUTO. Doritorii se vor adresa !a te
lefon 11.10.05, interior 295.

UNIUNEA REGIONALA A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMA 

MAGHIARA

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

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

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

- Cooperativa Voința Odorhei, str. insulei nr. 2, telefor*,  
406 (funcționează permanent) ;

- Cooperativa Deservirea Sovata-Băi, str. Csorgi nr. 1 
(funcționează în perioada sezonului turistic).

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

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

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

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

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

hamace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de desec-” 
vife din stațiunile : Sovata, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu- 
Mureș, Miercurea Ciuc.



Știați că și pescarii a- 
matori își au întrecerile 
lor oficiale și unele chiar 
de amploare ? Astfel, la 
26 septembrie pe Dună
re, între Calați și Brăila, 
cei mai buni pescari 
sportivi de pe glob se 
vor întrece în cadrul ce
lui de al 12-lea campio
nat mondial (individual 
și pe echipe) la pescuit 
staționar. Forul nostru de 
specialitate, A.G.V.P.S., 
organizatorul celei de a 
Xll-a ediții a campiona
tului mondial de pescuit 
staționar, a trimis invi
tații în 20 de țări, mem
bre ale Confederației In
ternaționale a Pescarilor 
Sportivi, și a primit — 
pînă acum — confirmări 
de participare din An
glia, Austria, Belgia, El
veția, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Gennană, 
Italia, Iugoslavia și San 
Marino.

la Peschiera del Garda 
(Italia), în 1962, cînd din 
14 țări participante s-au 
clasat pe locul 5.

CONDTJTILE DE CON
CURS

La campionat fiecare 
țară participantă poate să 
prezinte maximum 5 con- 
curenți (titlurile se a- 
cordă atît individual cit 
și pe echipe). Concursul 
se desfășoară pe un sin
gur mal al anei, pe locul

unor iu iei
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SCURT ISTORIC AL
COMPETIȚIEI

Campionatul mondial 
del,'?scuit staționar s-a 
organizat pentru prima 
oară în R. F. Germană în 
urmă cu 11 ani. Titlurile 
de campioane mondiale 
în cele 11 ediții le-au cu
cerit pescarii sportivi din 
Franța (de 
(2), Belgia 
Luxemburg 
mană. Este 
remarcat că 
cezi au cîștigat doar un 
singur titlu în apele pro
prii, iar restul în... depla
sare. Printre „recordu
rile" originale figurează 
și performanța campionu
lui mondial din 1962, 
italianul Tedesco, care a 
prins în timp de trei ore, 
cit durează concursul, nu 
mai puțin de 447 de 
pești, totalizînd 3 615 
puncte. (Punctajul se a- 
cordă astfel: 5 puncte 
pentru fiecare pește prins, 
indiferent de greutate, și 
cîte 1 punct pentru fie
care gram). Anul trecut 
francezul Fontanet a de
venit^ campion mondial 
prinzînd numai 42 de 
pești. Vă închipuiți însă 
de ce mărimi, dacă a rea
lizat punctajul de 5 345.

Reprezentanții țării 
noastre au participat pînă 
acum la trei ediții ale 
competiției. Cea mai 
bună comportare ei au a- 
vut-o la confruntarea de

4 ori), Italia 
(2), A ng I ia, 
și R. D. Ger- 
interesani de 
pescari: fran

A A < ? ;.£:•£ <sW j:a

ales de organizatori. Zona 
respectivă este împărțită 
în 5 sectoare, unde poa 
te pescui cîte un compo
nent al fiecărei formații. 
Concursul durează 3 ore. 
Cu 15—20 de minute îna
inte de „start" concu- 
renții au voie să facă 
„nada", să... atragă peștii 
în sectorul lor. 
tă se folosește 
undiță, lungă 
mum 15 metri 
tot și un singur ac.

★
Pescarii noștri sportivi 

se pregătesc cu multă se
riozitate pentru această 
mare competiție, înlre- 
cîndu-se în concursuri

organizate filialele
A.G.V.P.S., pe regiuni și 
apoi în finala pe țară.

Dorim pescarilor noștri 
sportivi succes în pregă
tire și cît mai multă mă
iestrie la campionat I

T. RĂBȘAN

Gînduri pe caniculă
Boxerul

Merg pe stradă ca pe ace 
Și un pic de „umbră*  caut. 
Altfel arșița mă face. 
Pe onoarea mea, knock-aut.

Șahistul

asemenea căldură 
cu gluma se întrece.

SUPORTER 100<^
Pe adresa clubului Barns

ley, care activează în liga 
a III-a a campionatului 
englez de fotbal, a sosit 
o scrisoare. Pînă aici, ni
mic neobișnuit. Deschizînd 
plicul, secretarul clubului 
a găsit în el niște bani și 
un bilet:

„Sînt un înfocat supor
ter al echipei Barnsley. Aci, 
alăturat, 
loarea a 
trare la 
susținute de Barnsley și la 
care, din motive indepen
dente de voința mea, n-am 
putut asista".

Reamintim că faptul s-a 
întîmplat în Anglia. în 
Scoția o astfel de întâm
plare ar fi de neimaginat...

aveți contrava- 
4 bilete de in- 
ultimele meciuri

AS 
Pe

da caii si o tură 
o... oranjadă rece.

Săritorul cu prăjina

Arșița — tiătu-o-ar vina — 
M.a topit astăzi de tot 
Aș sări eu cu prăjina, 
Dar... într-un bazin de

înot !

Fotbalistul

ca
In
Am decis : invit la masă
Pînă-n toamnă pe... Ozon.

să am răcoare-n 
acest torid sezon.

casă

Sportivul amator
de... alcool

de grade sînt 
Pentru mine doar un fleac. 
Am mai multe, pe cuvîrit, 
In paharul cu coniac.
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La început au fost 17 
băieți și un învățător. A- 
nul trecut, prin septem
brie, învățătorul F. Aca- 
(iu, care predă educația 
fizică și geografia Ia ci
clul II al școlii generale 
de 8 ani din comuna 
Micfalău, reg. Brașov, a 
selecționat 17 băieți care 
i s-au părut mai dotați 
pentru a face o lungă 
călătorie prin țară, pe bi
ciclete. în afară de par
ticiparea la antrenamente 
și de plata 
contribuții, pe care casie
rul Iotului 
nea regulat la C.E.C., cei 
17 mai aveau de înde
plinit o condiție : la ter
minarea anului școlar să 
nu aibă medii mai mici 
de 7 la nici o materie. 
Și, după luni de exerci
ții și de luptă pentru... 
note cit mai mari, doar 7 
au reușit. Gel mai bun : 
Iosif Lepăduș, cu media 
10 pe toată linia. Ceilalți 
șase au obținut medii 
peste 8. Așa că, în ziua 
de 27 iulie, dis-de-dimi- 
neață, eroii reportajului 
nostru, conduși de părinți, 
rude și prieteni, au pornit 
din Micfalău spre Bucu
rești. Ieri la prînz i-am 
întilnit, după cum se 
poate vedea din fotogra
fia alăturată, vizitând 
combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii" din Ca
pitală. După ce ne-am 
cunoscut, învățătorul mi-a 
prezentat pe cîțiva din 
membrii „echipajului" :

le depu-

Gheorghe Bartoș se o- 
ctrpă de problemele poș
tale, Tudor Safta-admi- 
nistrator, Iosif Safta-res- 
ponsabilul punctului me
dical...

— Spuneți-mi, l-am în
trebat pe învățător, a cui 
a fost ideea acestei ex
cursii pe biciclete ?

— Ideea s-a născut la 
orele de geografie. De 
mai multe ori ara obser
vat la elevi dorința de a 
cunoaște patria, frumuse
țile ei, de a vedea ora
șele studiate, noile o- 
Ixieclive industriale.

— Ce traseu ați ales ?
— Cred că unul inte

resant. Notați : Brașov- 
Sinaia- Ploiești - Bucuresti- 
Slobozia - Conslan(a-Tul- 
cea-Sulina - Galați-Tecuci- 
Bacău-Bicaz-Toplița - Mi
nele Bălaa-M. Gtuc-Micfa- 
lău. In total peste 1300 
km.

— Și dacă va interveni 
o surpriză, adică vreo de
fecțiune mecanică ?

— Sîntem pregătiți. Toți 
sînt buni mecanici, avem 
piese de schimb, camere 
Și cauciucuri noi. Să știți 
că bicicletele noastre 
„Carpați" sînt rezistente. 
Mîine plecăm spre Slobo
zia.

— Vă urez drum bun 
și poate vom mai avea 
ocazie să ne mai întâlnim.

— Cu siguranță. De a- 
cuin vom organiza în fie
care an asemenea excursii.

Ca uncal- 
o singură 
de rnaxi- 
cu fir cu

la 17 ani — arbitra dc fotbal!
Englezii ne-au oferit, 

acum doi-trei ani, e- 
xemplul unui puști de 15 
ani care a devenit ar
bitru de fotbal. Acum, 
belgienii, se pare, vor 
să stabilească și ei un 
„record național" în ma
terie.

Performerul este tînă- 
rul Gilner Van Gorp, în 
etate de 17 ani, care a 
trecut cu distincție exa
menul de arbitru de fot
bal și va conduce me
ciuri din prima Divizie.

TR. IOANIȚESCU
V. D. POPA

LOVITURA DE LA Hm ȘI SPECIALIȘTII EI

ION DAVID, CLUJ. 
— 28 de întrebări ? Și 
prin scrisoare dacă am 
încerca să vă răspun
dem, ar fi o treabă difi
cilă. Am impresia că 
confundați „Poșta Ma
gazin" cu... Poșta Cen
trală ! Vă răspund —

prin tragere la sol’ll — 
la una din întrebări : 
cele mai valoroase vic
torii obținute de repre
zentativa de fotbal a 
României sînt cele rea
lizate în meciurile cu 
Iugoslavia (1933), unde 
scorul a fost 5—0 pen
tru noi, și Spania (1962), 
în fața căreia am cîști- 
gat cu 3—1.

ALEXANDRU PIN- 
T1L1E, TURDA. — 1)
în 1963, Petru Emil a 
deținut o formă foarte 
bună și poate că ar fi 
putut figura într-un cla
sament al celor mai 
buni mijlocași din Eu
ropa în acel moment. Să 
nu ne mulțumim însă 
cu... amintirile și să-i ce
rem lui Petru Emil a- 
celași randament și a- 
cum. — 2) Atletul Va
leri u Jurcă a fost, un 
timp, bolnav. El și-a re, 
luat activitatea competi- 
țională.

I. MATEESCU, BUCU
REȘTI. — Cum o să re
nunțe la rugbi un pa
sionat al acestui joc 
cum este fostul interna
tional Gogu Sfetescu ? 
El antrenează echipa de 
rugbi Colorantul din 
„București". Și, poate că 
va veni ziua cmd nu va 
fi singurul... internațio
nal al acestei echipe !

DUMITRU CRIS
TIAN, C1MPINA. —- La 
campionatul mondial de 
fotbal din 1958 Bra
zilia a învins în se
mifinale Franța și în 
finală Suedia. Cu același 
scoc : 5—2. Iată forma-

țin aliniată în finală : 
Gilmar — D. Santos, 
Bellini, N. Santos — Or
lando, Zitto — Garrin- 
cha, Didi, Vava, Pele, 
Zagallo.

IULIUS DALIDIS, 
BUCUREȘTI. — Ne în
trebați dacă atletul grec 
Marcellos, primul pur- 
tător al flacărei olimpi
ce la J.O. din 1964, a 
concurat la vreo probă 
la Tokio ? Da, dar a ră
mas celebru numai pen
tru că a deschis drumul 
flacărei olimpice. în 
competiție, la 110 m 
garduri, el s-a clasat pe 
locul V în grupă, ceea 
ce nu i-a asigurat decât 
un loc în... tribună 1

FANEL LUCUȚA, O- 
RADEA. —■ Progresul 
IC.O. a fost doi ani la 
rind în finala Cupei 
R.P.R. în 1955 — atunci 
promovase din B în A — 
a pierdut cu 6—3 în fața 
lui C.C.A., iar în anul 
următor, disputînd fina
la cu Energia Cîmpia 
Turzii, a cucerit Cupa, 
învingînd cu 2—0. Un 
amănunt interesant : 
centru înaintaș la Pro
gresul I.C.O, a fost... Ca- 
ricaș !

E. F. ? BUCUREȘTI. 
— Dumitru Popescu de 
la Progresul are 22 de 
ani și este profesor de 
educație fizică. îi puteți 
scrie pe adresa clubului 
Progresul : București,
strada dr. Staicovici 44.

ANDREI POPA, BRAI- 
LA. — La categoria grea 
nu există limită maxi
mă. Poți cîntări... ori- 
cît ! Unul din marii 
campioni de box de a- 
cum o jumătate de

într-un reportaj publicat 
acum cîtva timp am vor
bit despre o serie de por
tari care și-au făcut o «ade
vărată „specialitate" din 
transformarea loviturilor 
de la 11 ni. Sâ ne referim 
acum la jucătorii de cîmp 
cărora le revine, de drept, 
această sarcină.

In fruntea clasamentului, 
se pare că ar fi Baratki. 
Cei mai virstnici dintre noi 
îșl amintesc, de pilda, de 
penaltiul executat de Ba- 
ralki în min. 90 al meciu
lui România—Suedia, cînd 
scorul era 2—1 pentru... 
suedezi. Sjoberg. portarul 
Suediei, înalt, cu brațe 
lungi, părea că blochează 
întreaga suprafață a porții. 
Baratki a fentat, a lăsat 
impresia că trage în colțul 
drept și apoi, în cădere, a 
șutat spre stingă porții. 
Sjoberg, păcălit, s-a arun
cat în dreapta. Dar balo
nul lovit prea ușor

ȘTIU FOTBAL?

col, în-
Ed

Bob Fitzimons, 
tîlnindu-1 pe colosul 
Dunkhorst, a făcut față 
unui handicap de... 63 
de kilograme 1 Și totuși 
Bob Fitzimons a învins 
prin K.O.

plasă, 
de mare 

spectatori 
„cursa"

ION POȘTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU

O echipă beneficiază 
de o lovitură de la 11 
metri. Jucătorul care 
execută lovitura trimite 
mingea înapoi, la un co
echipier 
careului, 
scrie.

Golul 
Dacă da 
nu — spune-ți-ne moti
vul?

•(vtvaSajS 
sțuioo V arco ladrtp 
-a VAțJiodtuj gjuaa 
-ipuț ț?.taqțt ?rnțțAO[ 
o-rțuȚjd voiaj va 
as Inaor 'ILLMIVSti 
IVKflN șmnoaxu 
ațnqajț Ț.uatu ți 
ei ap v.m;iA0’i ‘ițqet 
-ba arsa nu irgoo)

mai... ajungea în 
Au fost momente 
emoție pentru 
care urmăreau 
dintre Sjoberg. care încer
ca să se ridice de la pă- 
mînt, și balonul 
înainta cu o viteză 
melc, pînă la urmă, 
aclamațiile mulțimii, 
geta a trecut linia porții ; 
2—2.

Baratki a mai reușit o 
performanță deosebită. La 
unul din antrenamentele 
Rapidului a spus că va 
transforma, una după 
alta, 50 de lovituri de pe
deapsă. El s-a ținut de 
cuvînt, deși Negru era un 
portar de temut Ja vremea 
aceea. Dar, ce folos, de 
50 de ori la rînd a văzut... 
negru în fața ochilor.

care 
de 
în 

min-

Fie-raru, stoperul echipei 
Venus, își ciștigase și el 
un mare renume cu lovi
turile de la 11 m. pe care 
le trimitea „recomandai 
expres" in... plnsă.

Vă mai amintiți, desigur, 
șl de dexteritatea altor 
specialiști ai acestor lovi
turi : Apolzan, Ozon, 
petschovski. Gică Andrei, 
Brinzei și alții.

„Campionul” Europei 
fost insă — incontestabil 
celebrai centru înaintaș 
Arsenalului Ted Drake, 
a transformat — după 
statistică demnă de 
dere 
la 11 m. N-a ratat 
una in partidele

a

ai 
El 
o 

încre- 
320 de lovituri da 

nici 
oficiale !

GEORGE MIHALACHE

aflat în 
iar acesta

este valabil ? 
— de ce ? Dacă

Performantele sulițașilor noștri nu sin sa
tisfăcătoare

>

Antrenorul: Dacă nici cu sulița asia nu iaci nici 
o scofală...

Desen de AL. CLENC1U



Al Xll-lea campionat mondial studențesc de șah

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL
Trei victorii românești în prima zi 
a „Cupei Mării Negre" la baschet

Echipele României și U.R.S.S. au obținut cele 
mai ridicate punctaje in preliminarii

A trebuit să așteptăm pînă aproape 
de ora tragerii la sorți dinaintea fina
lei, pentru a cunoaște pe cea de a 
9-a echipă participantă la turneul care 
va desemna pe noua deținătoare a 
titlului mondial universitar. într-ade- 
var, în seara de joi rămăsese sub 
semnul întrebării locul 3 din ultima 
grupă preliminară, în care echipa Ro
mâniei cîștiga distanțat, înaintea Da
nemarcei.

Luptau pentru acest loc echipele 
Ungariei și Austriei. Prima întrerup- 
sese cu 3—0 ultimul său meci, cu 
Scoția, întrecînrl în clasament pe 
Austria, ai cărei reprezentanți între- 
rupseseră și ei în această rundă, la 
egalitate cu Tunisia (*/ 2—*/ 2). Pentru 
prima oară în turneu, șahiștii maghiari 
au arătat întreaga măsură a forței lor 
de ioc, iar tunisienii au jucat cu cura] 
deosebit. Desfășurarea întreruptelor 
n-a mai schimbat această ordine. Prin 
rezultatele înregistrate (Ungaria-Sco- 
ția 31/-.—*/ 2, Austria-Tunisia 2—2), e- 
chipa maghiară depășește cu o jumă
tate de punct pe învingătoarea sa 
directă, Austria, calificîndu-se în fi
nală. Tot în dimineața întreruptelor, 
România a terminat învingătoare cu 
3—1 în fața Danemarcei (Partoș a 
făcut remiză cu Sorensen). Iată cla
samentul definitiv al grupei : Româ
nia 16*/ 2, Danemarca 14‘/2, Ungaria 
10, Austria 9*/ 2, Scoția 6, Tunisia 3’/2.

în celelalte două grupe : R.D.G.-
Suedia 3—1, U.R.S.S.-Cuba 4—0. E- 
chipa U.R.S.S. încheie pe primul loc 
în grupă, cu 16'/2 puncte, egalînd 
punctaml echipei române.

A urmat un scurt „antract", tra
gerea la sorți pentru cele două grupe 
finale. Pentru echipa țării noastre, 
Fl. Gheorghiu trage numărul 1... Ro

Vesti din țările socialiste
R. S. CEHOSLOVACĂ

IN LUNA LUI CUPTOR — HOCHEI 
PE GHEAȚA

Deși ne aflăm în mijlocul verii, în 
orașul Kladno din R. S. Cehoslovacă 
s-a deschis sezonul... de hochei pe 
gheață. Pasiunea sportivilor ceho
slovaci pentru jocul de hochei pe 
gheață este recunoscută, dar această 
.uvertură*  neobișnuită se datorează 
amenajării unui patinoar special in 
orașul Kladno. Aici si-au început
antrenamentele jucătorii din lotul 
reprezentativ, precum și hocheistii 
echipelor Z.K.L. Brno, Sparta si Mo
toriei Praqa, S.O.N.P. Kladno. La în
ceputul lui august echipa R. S. Ceho
slovace și formația Z.K.L. Brno vor 
pleca în turneu peste hotare, -.irmînd 
să joace în Elveția, Italia și Austria.

U. R. S. S.
I .........  ,1'1 , I.

Mai devreme ca de obicei, hoche- 
iștii sovietice si-au început antrena
mentele la patinoarul artificial de la 
Palatul Sporturilor din Moscova: e- 
chipa reprezentativă a întîlnit aici 
selecționata de tineret. Meciul s-a 
încheiat cu victoria primei formații, 
cu scorul de 13—6 (5—4, 4—1, 4—1). 
în echipa U.R.S.S. au jucat Loktev, 
Almetov, Volkov și alti comoonenti 
ai formației care a cîștigat ultimul 
campionat mondial.

R. P. CHINEZĂ

SPORTUL nr. 1 : TENISUL DE MASA

Pe linia reîmprospătării continue a 
cadrelor de jucătoare la tenis de 
masă, în R. P. Chineză a avut loc 
campionatul național pentru fete 
(sub 17 ani), care a reunit mii și mii 
de tinere dornice să-și arate cunoș
tințele, indemînarea și progresul făcut 
în această disciplină sportivă.

Cu toate că este o competiție de 
dată recentă (abia la cea de a 2-a 
ediție) ea are un larg caracter de 
mase. în provincia Hunan, la Chang-

mânia este deci liberă în prima run
dă. Iată și celelalte finaliste, în ordi
ne : R.D.G., Danemarca, U.R.S.S.,
Olanda, Izrael, Cehoslovacia, Ungaria, 
Anglia. în turneul al 2-lea (pentru 
locurile 10—17) se întrec: Bulgaria, 
Finlanda, Tunisia, Belgia, Suedia, Sco
ția, Cuba, Austria.

Prima rundă a finalei e programat în 
meci vedetă întîlnirea U.R.S.S. — Ceho
slovacia. Șahiștii cehoslovaci au jucat 
bine cu albul, cîștigînd prin Kavalek la 
Hodos și Smejkal la Kapengut. La între
rupere, scorul este astfel de 2—0 pentru 
Cehoslovacia; în partidele întrerupte 
(Savon — Hort șl Mnațakanian — lansa) 
avantajul este însă de partea sovietici
lor. Multe partide întrerupte și în cele
lalte întîlniri : R.D.G. — Anglia 1—1 (2), 
Danemarca — Ungarie !’/■>—1'A (1), 
Izrael — Olanda 1—0 (3). Rezultate din 
grupa a 2-a; Bulgaria — Austria 1—1 
(2), Finlanda — Cuba 3*/, —Tunisia 
— Scoția 2—1 (1). Suedia — Belgia 4—0.

în runda a 2-a a finalei, echipa Româ
niei întîlnește pe cea a R. D. Germane.

RADU VOIA

„MICA OL
In sala concursului am cu ies urmă

toarea interesantă declarație a ing. J. 
Sajtar, vicepreședinte al Federației 
internaționale de șah (F.I.D.E.):

„Cînd privesc jocurile acestei a 
Xll-a ediții a campionatului mondial 
universitar, căreia organizatorii ro
mâni i-au asigurat, aici la Sinaia, 
condiții de desfășurare cu adevărat 
excelente, involuntar Îmi revin In 
minte primele noastre străduințe pen
tru instituirea competiției, menite să 
reunească în luptă cele mai bune re
prezentative studențești de șah. Era 
In 1954, la Oslo, ci nd a avut toc 
„startul*  Întrecerii și multe păreri 
Înclinau să considere că este vorba 

sa, întrecerile finale au reunit 200 
de participante din 21 de orașe. De 
remarcat că multe sportive au în
ceput să practice acest sport doar de 
cîteva luni. După 8 zile de întreceri 
au fost atribuite și titlurile de cam
pioane celor mai bune echipe. Repre
zentantele orașului Șanhai s-au do
vedit a fi cele mai bine pregătite, 
cucerind două titluri interorașe și pe 
cel al școlilor primare. Primul loc în 
campionatul pentru școlile medii a 
fost ocupat de echipa școlii medii 
nr. 5 din Focchow, caie a reeditat 
victoria de anul trecut.

„Meciul giganților“ la a șaptea ediție
Stadionul Dinamo din Kiev, recunos

cut pentru calitatea superioară a pistei 
sale, găzduiește astăzi și mîine întrece
rile tradiționalei întîlniri de atletism din
tre reprezentativele Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite. Este a șaptea ediție a 
acestui meci care, an de an, a polarizat 
în juru-j un interes cu totul deosebit, 
pe care nu l-a cunoscut nici o altă în- 
tîlnire internațională de atletism inter- 
țări.

Acest meci „al giganților" atletismului, 
cum a fost denumită întrecerea atleților 
sovietici și americani, s-a desfășurat de 
fiecare dată sub semnul unei lupte spor-

în prima zi se vor disputa urmă
toarele probe: masculin: 100 m, 400 
m. 800 m, 10 000 m, 110 m garduri, 
lungime, prăjină, greutate, ciocan, 
4x400 m, 20 kilometri marș ; feminin: 
100 m, înălțime, disc, suliță și 4x100 
m.

tive de o ’naltă valoare, consecință fi
rească a faptului că în concurs s-au 
aflat întotdeauna numeroși recordmani 
ai lumii, campioni olimpici și europeni, 
performeri de certă valoare internațio
nală. Iată, de pildă, la această a șaptea 
ediție vor lua startul cîțiva dintre cei 
mai aplaudați campioni de la Tokio : 
Wyomia Tyus, Edith McG-uire, Tamara 
și Irina Press la fete, Robert Schul, Wil
liam Mills, Waren Cawley, Valeri Bru
mei, Romuald Klim la băieți. Adăugind 
acestor nume pe cele ale altor atleți, 
sovietici și americani, care la J.O. s-au 
aflat în primele rînduri ale luptei pentru 
medalii (Tatiana Scelkanova, Elena 
Gorceakova, Taisia Cencik, Ralph Boston, 
Ter Ovanesian, John Penn el, Viktor 
Kravcenko, lanis Lussis etc.) veți avea 
o imagine mai clară a „tăriei" concursu
lui de la Kiev, ale cărei întreceri le

STANCIU

IMPIADĂ"
de o Încercare... fără viitor. Adevărul 
a fost altul. An de an, campionatele 
mondiale universitare au căpătat tot 
mai multă amploare și astăzi consti
tuie una din acțiunile cele mai impor
tante ale federației noastre (F.I.D.E.). 
întrecerile șahisle studențești au că
pătat, pe merit, denumirea simbolică 
de „Mica Olimpiadă". Sînt convins 
că Sinaia va reprezenta o treaptă 
solidă in drumul ascendent al acestei 
frumoase competiții sportive tine
rești*.

Importante hotărîri ale Congresului 1.1.P.
La Stockholm au avut loc recent lu

crările anuale ale secției de asfalt a 
F.I.P. Pe primul plan al dezbateri
lor s-au situat campionatele mondiale 
din 1966. După cum se știe, întrece
rile acestei mari competiții sînt pro
gramate între 19—25 iunie 1966 la 
București. Reprezentantul Federației 
noastre, Ladislau Socs, a prezentat o 
informare în legătură cu pregătirile în 
vederea viitoarelor campionate mon
diale. în discuțiile purtate, președin
tele forului internațional Adolf Oesch 
(Elveția), și ceilalți vorbitori s-au ară
tat mulțumiți de măsurile luate de 
către federația noastră în legătură cu 
organizarea competiției. Totodată, s-au 
adoptat și unele hotărîri. Astfel, arbi

Wyomia Tyus ciștigă cursa de 100 m la Jocurile Olimpice de la Tokio 
Foto : U.P.I.

fruntare nu l-a dat numai rezultatele 
Individuale cit, mai cu seamă, clasamen
tul pe echipe. Bilanțul acestei întreceri 
este următorul :

veți putea urmări în fața televizoarelor 
(astăzj de la ora 16,45 și mîine de la ora 
15,30).

Dar interesul stîrnit de această con

Total Bărbați Femei

1958. U.R.S.S. — S.U.A. 172—170 109—126 63—44
1959. S.U.A. — U.R.S.S. JG7—175 127—108 40—67
1961. V.R S.S. — S.U.A. 179—163 111—124 68—39
1962. S.U.A. — U.R.S.S. 169—173 128—107 41—66
1963. U.R.S.S. — S.U.A. J89—147 114—119 75—28
1964. S.U.A. — U.R.S.S. 187—156 139— 97 48—59

Cele șase întîlniri de pînă acum au avut loc, în ordine, la : Moscow, Phila-
delphia, Moscova, Palo Alto, Moscova și Los Angeles.

CONSTANTA 30 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Azi au început în 
sala sporturilor din localitate între
cerile celei de a IV-a ediții a com
petiției de baschet dotată cu „Cupa 
Mării Negre", la care participă echi
pele de băieți și fete Radnicki Bel
grad, Chernie Halle și loturile de se
niori, senioare, juniori și junioare ale 
țării noastre. In prima partidă, bas
chetbalistele de la Radnicki, cam
pioane ale Iugoslaviei, au jucat ex
celent și au dispus de lotul de juni
oare al României cu 63—30 (37—12). 
Tinerele noastre reprezentante au ju
cat parcă paralizate. Ele nu s-au regă
sit în nici un moment, au greșit multe 
pase, au ratat din poziții clare, iar 
în apărare nu au fost suficient de 
combative. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Miloșevici f4, Ra- 
dovanovici 9, Kale nici 13, Minici 11 
pentru Radnicki, Opriș 10, Vogel 6 și 
Demetrescu 5 pentru lotul de ju
nioare.

Foarte disputat a fost, în schimb, 
al doilea meci dintre echipa masculi
nă Radnicki (locul 4 în campionatul 
Iugoslav) și lotul de juniori al Romă 
niei, care a învins cu 62—60 (28—31) 
Partida, deosebit de echilibrată, a fost 
decisă de hotărîrea cu care au jucat 
tinerii noștri baschetbaliști în ulti
mele minute. In prima repriză iniția
tiva a aparținut oaspeților și tot ea 
au avut conducerea și în partea a 
doua a partidei. Juniorii egalează 
însă în min. 36 ( 54—54), iar în mim 
38 conduc cu 60—58. De aici, Ruhring 
și Diaconescu, cei mai buni de pe 
teren, asigură victoria echipei. In ge 
neral, lotul de juniori a acționat mal 

trul principal al campionatelor mon
diale din 1966 a fost stabilit în per
soana lui Milijenko Bohonac (R.S.F.I.) 
și s-a introdus în programul întrece
rilor proba de perechi, recunoscându-se 
ca recorduri mondiale performanțele 
stabilite la „europenele" de la Buda- 
pesta. De asemenea, s-a hotărît ca, la 
probele clasice individuale de 100 bile 
mixte femei și 200 bile mixte bărbați, 
fiecare țară să înscrie cîte 6 jucătoare 
și tot atîția jucători.

Următoarea ediție a „mondialelor" 
de popice a fost atribuită spre organi
zare federației din Austria. După toate 
probabilitățile, ea va avea loc Ia 
Viena. 

mult colectiv, cu inventivitate în 
atac, dar în apărare s-a comportat mai 
slab, permițînd iugoslavilor nume
roase acțiuni individuale. Cele mai 
multe puncte: Diaconescu 18, Ruh- 
ring 8, Ioneci 8, Tarău 9, Rusu 10 
pentru lotul de juniori: Rajnatovici 
21, Stefanovici 16, Cermac 11 pentru 
Radnicki. De menționat că, dintr-o 
eroare a cronometrorului G. Leonte, 
meciul s-a terminat cu 10 secunde 
mai devreme. Au arbitrat I. Petruțiu 
și Em. Răducanu.

în a treia întîlnire a serii, lotul 
feminin al României a dispus de 
Chernie Halle cu 63—48 ( 32—22). 
Scorul a evoluat foarte strîns pînă 
în minutul 13, cînd formația română 
a început să joace la valoarea sa și 
s-a distanțat treptat.

Principale realizatoare: Cherciov 
13, Spiridon 15, Simon 12 pentru lo
tul român,- Ixmayer 9, Bartholomeus 
10 pentru Chernie Halle. Au arbitrat 
G. Chiraleu și D. Crăciun.

în ultimul joc, lotul nostru'de se
niori a făcut o partidă spectaculoasă 
și a dispus de Chernie Halle cu 
89—71 (50—29).

ADRIAN VASILIU

ȘTIRII • REZULTATE

STOCKHOLM
IN FINALA turneului internațional de 

fotbal (echipe de juniori) desfășurat Jn 
Halmstad (Suedia), o selecționată a Nor
vegiei a întrecut cu 3—1 (1—1) reprezen
tativa U.R.S.S.

PRAGA
e Continuîndu-și turneul în R.S. Ceho

slovacă, echipa feminină de volei a R.P. 
Chineze a învins selecționata țării gazdă 
CU 3—1 (15—7, 15—11, 9—15, 16—14).

BELGRAD

TURUL ciclist al R.S.F. Iugoslavia a 
continuat cu disputarea etapei a 9-a, 
desfășurată contracronometr pe o dis
tanță de 19 km. Cel mai bun timp l-a 
realizat iugoslavul Bilici : 28:11,0. Pe 
•ocările următoare s-au clasat Polevjak 
(R.P.P.) — 28:16,0; Petrov (U.R.S.S.) — 
29:19.0.

Cea de-a 10-a etapă, disputată pe ruta 
Zvornik—Novisad (170 km) a revenit ru
tierului Asger (Danemarca), care e aco
perit distanța în 4hl3:17,0. în clasa
mentul general conduce din nou Bolte- 
zar (Iugoslavia).

PARIS
• La Vichy a început turneul final al 

competiției de tenis „Cupa Galea”, re
zervată echipelor de tineret. în prima 
semifinală echipa R.S. Cehoslovace con
duce cu 2—0 în fața echipei R.P. Ungare,- 
iar în cea de a doua semifinală, selec
ționatele U.R.S.S. și Italiei se află la 
egalitate : 1—1.

BUDAPESTA
LA BUDAPESTA, în bazinul de pe / 

insula Margareta, au început campiona
tele de natație ale R.P. Ungare. în prima 
zi, înotătoarea Iudith Turoczi, cu timpul 
de 1:01.5 a egalat recordul european la 
100 m liber deținut de suedeza Hagbert. 
Alte rezultate: 100 m liber bărbați : Sail 
55,7: Î90 m fluture femei : Egervary
1:10,6; 200 m fluture bărbați : Csaba 
2:17,8 — nou record maghiar.

Cum se va organiza 
turneul olimpic 

de fotbal din Mexic
Comisia tehnică a F.I.F.A., întru

nită recent la Londra, a hotărit ca 
regulamentul aplicat la J.O. de la To
kio, privind desfășurarea turneului de 1 
fotbal, să rămînă în vigoare șt pentru 
j.O. din Mexic (13—26 octombrie 
1968). O singură modificare a fost a- 
dusă în ce privește golaverajul, care 
va fi calculat prin scădere și nu prin 
coeficient, sistem valabil atât în jocn- 
îile preliminarii cit și în turneul final. 
Comisia tehnică a precizat că jucătorii 
care au luat parte la meciurile preli
minare sau la turneul final al C. M. 
nu vor putea fi selecționați în vederea 
Jocurilor Olimpice. înscrierea echipelor 
pentru J.O. din Mexic trebuie să se 
facă pînă la 31 octombrie 1966. Siste
mul de desfășurare va fi stabilit de 
comisia olimpică a F.I.F.A. în noiem
brie 1966. Meciurile preliminare vor a- 
vea loc între 1 ianuarie 1967 și 30 iu
nie 1968.
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