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Spartaehiada de vară a tineretului

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII CAPITALEI
Vineri, pe stadionul Dinamo, 

au continuat întrecerile finale pe 
Capitală din cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului. Și de 
această dată susținători pasionați 
din uzinele, fabrieile și institu
țiile bucureștene au fost prezenți 
in jurul terenurilor de volei și 
baschet, handbal și fotbal, la 
poligonul de tir și în preajma 
saltelelor pe care își măsurau 
forțele finaliștii la tTîntă.

Prima cupă de campioni a 
fost decernată voleibalistelor de 
la T.S.B. (C.S.. Avîntul): victo
rie meritată, cu 2—1, asupra 
sportivelor de la Select (Olim

pia). In aplauzele publicului vo
leibalista Aurelia Iancu (calcula
toare) a primit cupa și.., îmbră
țișările coechipierelor. La băieți, 
cu toate că favoriți porneau 
sportivii de la Spartac, pînă la 
armă victoria au obținut-o cons
tructorii de autobuze (2—1).

Competiția de baschet a dat 
drept cîștigătoare formațiile Poșta 
(Olimpia) la fete și Muncă și 
Artă (Voința) la băieți.

La handbal, fetele de la Relo- 
aul, mai insistente în repriza se
cundă, au terminat în avantaj 
finala cu Confecția (13—1) de
venind campioane. Finala băieți

Echipa de handbal „Relonul" campioana orașului București 
în- cadrul Spartachiadei de vară a tineretului.

Foto : T. Roibu

lor a prilejuit o întrecere spec
taculoasă, dîrză, și s-a încheiat 
cu succesul sportivilor de la în
treținerea (Voința): 10—6 cu 
Metalurgistul.

încurajări și aplauze susți
nute pentru finaliștii la trîntă. 
Cîștigători, în ordinea categori
ilor de greutate: St. Ghiță (Me
talurgistul), T. Bucureșteanu 
(Vulcan), Gr. Zaharia (Metalur
gistul), C. Lupșeneanu (Dinamo 
III), I. Farcău (I.O.R.) și Gh 
Zamfir (Grivița Roșie).

După multe ore de încordare 
și atenție au fost desemnați Ș> 
campionii la tir: N. Vlad (Spar
tac) cu 86 p și Ruthe Șerban 
(Recolta) cu 89 p. Pe echipe, pri
mul loc a revenit trăgătorilor 
din raionul Tudor Vladimirescu 
cu 173- p.

In fine, la fotbal a avut loc 
al doilea, meci din semifinale, în
tre I.C.M. 5 și Prefabricate. A 
câștigat I.C.M. 5 cu- 4—2 (3—2). 
In finala competiției se vor intîlni 
formațiile Metalurgistul și

Peste puțină vreme, în șase 
orașe de pe continent se va des
fășura etapa a II-a, considera
tă ca semifinală, a unei noi 
competiții internaționale de a- 
tletism : „CUPA EUROPEI". 
Ideea acestei întreceri pe echipe 
a frămîntat de mai 
multă vreme pe 
conducătorii atle
tismului european, 
dar abia în toam
na anului 1963 Co
misia europeană a 
votat în unanimita
te crearea ei și a 
adoptat regulamen
tul de desfășurare 
a ediției inaugura
le, cea din acest 
an.

La „Cupa Euro
pei", dotată cu 
„Trofeul Bruno 
Zaulli", în memo
ria fostului preșe
dinte al comisiei 
europene, au fost 
invitate toate țări
le europene. în 
funcție de valoa
rea echipelor, au 
fost alcătuite cîte 
trei grupe atît la 
bărbați »cît și la 
femei, ale căror în
treceri se' vor des
fășura la 21 și 
22 august. Pentru
completarea a două locuri în a- 
ceste grupe, luna trecută au avut 
loc concursuri de calificare, care 
au dat ciștig de cauză formați
ilor masculine ale Olandei și El
veției.

Iată acum compoziția grupe
lor : BĂRBAȚI : Zagreb — 
Anglia, R.D. Germană, Suedia, 
România, Iugoslavia și Olanda ; 
Oșlo — U.R.S.S., Franța, Ungă-

ria, Finlanda, Norvegia și Bel
gia ; Roma — Polonia, R.F. 
Germană, Cehoslovacia, Italia, 
Bulgaria și Elveția ; FEMEI : 
Constanța — U.R.S.S. R.F. Ger
mană, Austria, Iugoslavia, Nor
vegia și România ; Leipzig —-

I.C.M. 5.

întrecerea canotorilor juniori

Însuflețite Întreceri sportive 
in cinstea „ZILEI MINERULUI"

Duminică este ZIUA MINERULUI, a bravilor muncitori 
care aduc țării din străfundurile pămîntului prețiosul căr
bune, aurul, argintul și alte minereuri valoroase.

Alături de ceilalți oameni ai muncii, tinerelul sportiv din 
patria noastră sărbătorește această zi participînd la dife
rite competiții organizate în cinstea minerilor.

PE PISTELE POPICARIEI 
„CHIMISTUL" 

DIN BAIA MARE

Pistele popicăriei „Chi
mistul" din localitate au 
găzduit, timp de două zile, 
întrecerile dotate cu „Cupa 
Minerului 1965", organizate 
de comisia regională de po
pice Maramureș, la care au 
participat 6 echipe.

La femei cupa a fost cîș- 
tîgată de echipa Industria 
locală Baia Mare, care a 
dispus de Unio Satu Mare 
cu scorul de 1 959 p — 
1 650 p, cel mai bun rezul
tat fiind realizat de băimă- 
reanca Elena Ielenschi, care 
din 100 lovituri a doborît 
371 de popice.

La bărbați (200' de lovi
turi) pe primul loc s-a cla
sat echipa Parîngul Lonea, 
urmată de Industria locală 
Baia Mare, Selecționata 
orașului Baia Mare și Mi
nerul Baia Sprie.

VASILE SASĂRANU
corespondent

ÎN VALEA JIULUI

PETROȘENI 6 (prin tele
fon). în întîmpinarea „Zilei 
Minerului" în localitățile de 
pe Valea Jiului se organizează 
numeroase competiții sporti
ve. în centrul atenției se si
tuează meciul internațional’ 
de fotbal de la Lupeni, unde 
echipa din localitate, va primi 
vizita formației E.T.A.R. din 
Bulgaria. La ștrandul din Lu
peni vor avea loc concursuri 
de natație și demonstrații de 
polo. O- interesantă „duminică 
cultural-sportivă" va avea loc 
la Aninoasa. Aici pe lingă 
meciurile de fotbal, minerii 
se vor întrece la handbal, po
pice și tir cu arcul.

Asociația sportivă „6 Au
gust" din Petroșeni organizea
ză o competiție de volei do
tată cu „Cupa minerului". 
S-au înscris pînă astăzi (n. r. 
ieri) 6 echipe masculine. Cele 
mai bune echipe de popice 
din Valea Jiului se vor în
trece la Lonea.

Competiții sportive se vor 
organiza și în eelelalte loca
lități de pe Valea Jiului.

S. BĂLOI - coresp.

Preliminariile finalelor propriu- 
zise ale campionatului republican 
de canotaj; academic pentru ju
niori s-au bucurat de o partici
pare numeroasă, fapt care a o- 
bh'gat pe organizatori să pro
grameze pe Herăstrău șase cali
ficări joi, și tot atîtea recalifi
cări vineri, toate cu starturi pli
ne. în total, mai bine de 250 de 
tineri schifiști și schifiste, repre
zentând 18 cluburi și asociații 
sportive, au luat cu asalt titlu
rile de campioni la categoria I 
și a IT-a de juniori. Ei au oferit 
mai cu seamă, în a doua zi a com
petiției dispute aprige, unele în
cheiate cu rezultate foarte strînse 
(de exemplu, schif 4+1 juniori 
cat. a Il-a : C.F.R. Timișoara 
3:22,2—Dinamo 3:22,9 ; schif 2 
vîsle juniori cat. a II-a : Olimpia 
Buc. 3:43,7—S.S.E. Timișoara 
3:44,5), revelatoare pentru buna 
lor pr-egătire. Pînă în prezent, cea 
mai frumoasă comportare o au 
reprezentanții Școlii sportive de 
elevi nr. 1 din Capitală, protago
niști în mai toate cursele desfășu
rate pe pista de 890 m. Trebuie 
să menționăm, totuși, că greul 
concursului îl duc numai tinerii

mînuitori ai vîslelor și ramelor 
din București, Timișoara (aproape 
30% din participant) și Arad.

Teri dimineață în afară de re
calificări au avut loc și primele 
două din cele 14 finale progra
mate. Aceste probe s-au desfășu
rat pe vmt contra, care a influen
țat timpii înregistrați. Iată re
zultatele : schif 4+1 vîsle junioa
re cat. 1:1. Metalul Buc. (Belu, 
Vlad, Popa, Popescu + Neagu) 
3:48,5 ; 2. Voința Timiș. 4:02,7 ; 
3. U.T. Arad 4:17,5 ; schif simplu 
junioare cat. 1: 1. Elisabeta Vo- 
rindan (Voința Timiș.) 4:00,&; 2. 
Ileana Nemeth (U.T.A.) 4:07,0.

Astăzi, începînd de la ora 9, 
sînt programate celelalte 12 fi
nale ale campionatului republi
can, în ordinea următoare : 4+1 
rame junioare II, simplu junioare 
II, schif 2 vîsle junioare II, 4,+T 
rame juniori II, simplu juniori 
II, dublu juniori II, 4|+1 rame 
junioare I, S 2 vîsle junioare I, 
4+1 rame juniori I, S 2 vîsle ju
niori I, simplu juniori I, 8,-ț-l 
juniori I. Starturile vor fi date 
din sfert în sfert de oră.

Polonia, R.D. Germană, Ceho
slovacia, Italia, Suedia și Dane
marca ; Paris — Anglia, Un
garia, Olanda, Franța, Belgia și 
Bulgaria.

Concursurile feminine vor a- 
vea loc numai în ziua de 22 au
gust. în programul competiției 
figurează toate probele olimpi
ce, mai puțin marșul, maratonul 
și decatlonul Ia bărbați, penta
tlonul la femei. Echipele vor fi 
reprezentate de numai un singur 
atlet sau atletă la fiecare probă. 
Punctajul întrecerilor va fi de 6 
p. pentru locul I, 5 p—II, 4 p— 
III... 1 p—VI. După cum se
poate vedea, este vorba de un 
meci între șase echipe în cadrul 
fiecărei grupe.

Primele două clasate din fie
care grupă se vor califica pen-

tru finala competiției, care se 
va desfășura, în luna octombrie, 
în R.F. Germană.

Țara noastră găzduiește în
trecerile primei grupe feminine. 
Concursul va avea loc pe sta
dionul „1 Mai” din Constanța 
și se va bucura de participarea 
a numeroase atlete de valoare, 
în frunte cu campioanele olim
pice Tamara și Irina Press, lo- 
landa Balaș și Mihaela Peneș.

în vederea acestei competiții, 
Comisia europeană din Federa
ția internațională de atletism a 
delegat ca observatori și în ju
riul de apel, la Constanța pe 
Em. Rose (Danemarca), J. Moor
man (Olanda), J. Moc (Ceho
slovacia) și A. J. Joerbeck 
(Suedia).

Miine seară,
începînd de la ora 19,30

Sport, muzică ușoară 
și „Parada modei" 
ia bazinul „Dinamo"

O „nocturnă" de mare ai- 
tracțîe, mîîne, la bazinul 
„Dinamo", în care sportul 
își dă întîlnire cu muzica u- 
șoară și cu moda. Programul’ 
sportiv este asigurat de în
treceri de natație — băieți 
și fete — la 100 m bras, 100 
m delfin, 100 m spate și 100 
m craul și de o demonstrație 
de înot artistic (fete).

Apoi, Fabrica de confecții 
„București" va prezenta 
„MODA 1965—1966“ cu a- 
jutorul întregului corp de 
ntanechini și manechine al 
fabricii.

„Decorul" muzical al aces
tei „nocturne" îl furnizează 
orchestra lui I. KUriisi și re
frenele vocale ale lui Ovid 
Tepdorescu și Tlinca Cerba- 
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ
„CUPA R. P. R." LA CĂLĂRIE 

(OBSTACOLE)
Brașov e (prin telefon). Azi au început, în localitate, între

cerile pentru „Cupa R. P. Române.- la călărie (obstacole). In 
prima probă oficială — barema A, la cronometru. au evoluat 
juniorii, șl junioarele. La juniori, pe primul loc s-a clasat Alex. 
Boaan (C.S.M. Sibiu) pe calul Cabana. întrecerea junioarelor 
a fost cîștigată de către Liliana Nițulescu (Dinamo București) 
pe calul Flra.

în 
în

la 
vl-

U.T.A. Sl-A ÎNCHEIAT TURNEUL 
IN R.D. GERMANA

în ultimul meci d-In- turneul de patru jocuri întreprins 
R. D. Germană, echipa arădeană U.T.A. a jucat la Halle 
compania echipei locale Chemie. Rezultatul : 1—1 (0—0).

FINALA CAMPIONATULUI 
DE VITEZĂ PE CIRCUIT

Centrul orașului Constanța va găzdui mîine, începînd de 
ora 9, finaba campionatului republican cte motociclism — 
teză pe circuit. Pe traseul care măsoară 2 900 m vor lua star
tul cei mai buni alergători care se vor întrece la clasele: 70 
cmc, 123 cmc, 175 cmc, 250 cmc, 350 cmc, 500 cmc și ataș.

(N. M.)

Cu cîteva cline înainte de startul primei probe a campionatului: schif 4-\-l vîsle junioare cat. I.
Foto : T. Roibu
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SI CUM FOLOSIM TEBENUBILE DE SPURT?
■I 

DIN CARNETELE 
CORESPONDENȚILOR
NOȘTRI

La Plenara Consiliului General al UCFS din ianuarie a.c. s-a 
subliniat câ „manifestînd mai multă inițiativă și spirit gospodăresc, 
cluburile și asociațiile sportive vor trebui să amenajeze cu mijloace 
cît mai economicoase terenuri simple ca și spațiu de lucru necesare 
instruirii într-o serie de sporturi...".

Folosirea rațională și buna întreținere a tuturor bazelor sportive, 
precum și amenajarea unor noi terenuri sportive, simple, constituie 
o preocupare permanentă a organelor și organizațiilor UCFS. Despre 
această preocupare primim numeroase scrisori de la corespondenții 
noștri, scrisori prin care se aduc fie cuvinte de laudă, fie critici 
serioase la adresa atitudinilor de indiferență ce se manifestă de unele 
organe și organizații sportive atunci cînd e vorba de îngrijirea și 
folosirea bazelor sportive.

Publicăm în această pagină cîteva dintre aceste relatări.

0 după-amiază plină la „Tinerelului"
O zi de vară obișnuită. O zi în care 

soarele te face să cauți locurile mai 
umbroase sau apa răcoritoare a ștran
durilor. Și totuși, într-o asemenea 
după-amiază ne-am hotărît să vizităm 
una din bazele sportive importante din 
Capitală, stadionul Tineretului. Faptul 
că terenurile de sport erau situate 
In vecinătatea ștrandului ne făcea să 
ne gîndim la atracția ce o are bazinul 
pe această căldură toridă. Ajunși la 
„Tineretului", am constatat însă cu 
bucurie că cei ce iubesc sportul se 
antrenau de zor, sfidînd arșița zilei. 
Intr-un colț al stadionului i-am găsit 
pe juniorii de la „Constructorul". 
Conduși de antrenorul Ernest Radu- 
lian, ei lăsau în urmă sute de metri 
de alergare. Am remarcat-o pe ju
nioara Elena Ionescu, cîștigătoarea 
campionatului de cros, care lucra cu 
mult elan la dezvoltarea forței și a 
detentei. Un alt grup de atleti fă
ceau de nenumărate ori ocolul sta
dionului. Erau băieții de Ia marș. Sub 
conducerea priceputului antrenor Du
mitru Paraschivescu — ei se antrenau

A GEN DĂ
O scurtă trecere în revistă a a- 

vienajărilor care se execută în aceas
tă perioadă la stadionul „23 August"- 
din dealul Copoului, subliniază preo
cuparea activiștilor sportivi ieșeni 
Astfel, s-au gazonat porțiunile de te
ren stricate, gardurile au fost repa
rate și amenajările continuă la pistă, 
la cabine etc.

Este însă regretabil faptul că nu se 
dă suficientă atenție și terenului II, că
ruia nu i s-au mai adus îmbunătățiri 
de multă vreme. El are barele por
ților curbate, plasele rupte. Și totuși 
pe acest teren se desfășoară o acti
vitate competițională la nivelul cate- 
floriei C și juniori

*
Asociația Moldova Iași, din cadrul 

Direcției Reg. C.F.R., are un teren de 
handbal în 7 pe care se desfășoară 
toate jocurile de campionat ale 
C.S.M.S. In dorința de a folosi acest 
teren în condiții optime, s-a trecut 
la mărirea lui, la amenajarea unui 
teren de baschet și volei și la mon
tarea instalațiilor de nocturnă.

S-a adus zgură, cele necesare pen
tru porți noi de handbal, coșuri de 
baschet. Le lipsește oamenilor însă 
tocmai esențialul: sprijinul consiliu
lui regional UCFS.

★
Membrii asociației sportive Loco

motiva, ajutați de celelalte organizații 
de masă, au amenajat pe locul unui 
fost depozit de fier vechi un teren 

Știți ce reprezintă fotografia de față ? Un colț al tribunei stadio
nului orășenesc din Bacău. Ce păcat că această frumoasă bază spor
tivă nu este întreținută ca lumea. Se degradează băncile peluzelor, 
se crapă zidul din fața tribunei etc. Sintem convinși că harnicii gos
podari din Bacău, care au transformat orașul lor în ultimii ani într-o 
țuievărată bijuterie, nu vor lăsa în această situație stadionul lor.

de zor pentru campionatul republi
can de juniori de la Poiana Bra
șov. în altă parte a stadionu
lui privirea ne-a fost atrasă 
de un grup de atleți ce se antrenau 
singuri. Cu toate că antrenorii lor 
erau plecați, împreună cu alte loturi 
în tabere sportive sau la diverse 
competiții, cei rămași, în București — 
reprezentanți ai S.S.E. nr. 1 — n-au 
întrerupt pregătirea. Unii lucrau pen
tru dezvoltarea forței, alții pentru 
dezvoltarea vitezei. Fiecare după spe
cificul probei pe care o practică. Nici 
terenul străjuit de cele două bare în 
formă de „H" nu și-a așteptat prea 
mult oaspeții. Tinerii rugbiști caută 
să aplice în practică cele spuse de 
antrenor sau văzute la cei pe urmele 
cărora doresc să pășească.

...O dată cu întunericul ce s-a lă
sat pe nesimțite am părăsit frumosul 
stadion împreună cu cei ce se gîn- 
deau la ziua de mîine, la noile an
trenamente și concursuri care îi aș
teaptă.

M. GHIOLDUȘ

IEȘEANĂ*

de fotbal, unul de volei și de handbal. 
In două încăperi se pregătesc bo
xerii și luptătorii. Pe micul complex 
tinerii practică zilnic sporturile în
drăgite, se întrec în campionatul a- 
sociatiei sportive la fotbal, volei, 
handbal și trîntă.

D. DIACONESCU

HALAL GOSPODARI!
Pe stadionul din orașul Roman pot 

fi văzuți zilnic zeci de tineri atleti care 
se pregătesc asiduu pentru viitoarele 
întreceri. Dar, antrenamentele lor sînt 
îngreuiate de starea necorespunzătoare 
a pistei de alergări pe care stratul de 
zgură s-a cimentat pur și simplu.

Văzînd starea pistei și grămezile de 
zgură din jurul terenului pe care au 
crescut buruieni (sînt depozitate aici 
de un an și ceva 7 vagoane de zgură) 
și cunoscînd și faptul că au fost alo
cate și fondurile necesare reparării pis
tei, îți dai seama numai decît că sta
dionul a încăput pe mîinile unor oa
meni care n-au simț gospodăresc.

După cum ne-a declarat profesorul 
Nehoi Constantinescu. antrenorul de 
atletism al Școlii sportive UCFS din lo
calitate, începerea lucrărilor de repa
rație a pistei se tărăgănează de luni de 
zile. Ar fi timpul ca — îndeosebi — 
consiliul orășenesc UCFS să se ocupe 
mai îndeaproape de această problemă

Ștrandul „Salina Slănic" din Slănic Prahova constituie un punct de atracție 
pentru tineretul din regiunea Ploiești și pentru turiștii veniți din alte 
regiuni ale țării.

Foto ; Ștefan Constantin, coresp. Ploiești

Bune și rele din regiunea Argeș
In regiunea Argeș există peste 

1600 de terenuri de sport, care sînt 
în stare să satisfacă în bună parte 
cerințele unei activități sportive con
tinue de mase și de performantă. 
Dar...

Marea majoritaie a asociațiilor 
sportive se ocupă cu multă atenție 
de îngrijirea terenurilor și de fo
losirea lor judicioasă. Stadionul „1 
Mai" din Pitești, cele din Rm. Vîlcea, 
Slatina, Cîmpulung Muscel și terenu
rile din comunele Sprîncenata, Stoi- 
cănești, Coman (Raionul Drăgănești 
Olt), Comănița (Raionul Slatina), Do- 
brocostea, Zmeura (Raionul Pitești) 
sînt bine amenajate, îngrijite, folo
site în permanență. In această muncă 
o serie de activiști sportivi, ca Elena 
Zmeureanu, Vasile Jianu, Gheorghe 
Ștefănescu, Sebastian Mușoiu, multe 
consilii ale asociațiilor sportive și ale 

de mare importanță pentru atletismul 
din orașul Roman, care se află pe o 
linie ascendentă.

RADU TRAIAN

„Bătut
Textila Botoșani este cea mai mar<? 

asociație sportivă din localitate și, bi
neînțeles, cea mai. .. bogată. Are un 
stadion propriu cu terenuri de tot fe
lul, cu săli, cu vestiare, cu magazii. 
Intr-un cuvînt, cu tot ce ește necesar 
unui stadion modern. Are asociația 
material și echipament sportiv bere
chet. Nu-i lipsit de interes să cunoaș
teți cam ce anume. Iată : 9 greutăți
pentru aruncări, 8 discuri, 4 perechi de 
pantofi cu cuie, 2 sulițe, 4 costume 
pentru ciclism băieți (biciclete n-au 
nici una și nici secție de ciclism), cos
tume și materiale pentru gimnastică, 
31 de mingi și 8 bastoane de oină, 
schiuri și echipament, slipuri și caschete 
pentru poloiști, 5 perechi de patine 
pentru patinaj artistic, 103 șorturi, 33 
de perechi de teniși, peste 200 de tri
couri, o mare cantitate de echipament 
pentru volei, fotbal etc. Te aștepți, 
cum e și firesc, ca activitatea de la 
A.S. Textila Botoșani să nu aibă pe
reche în toată regiunea Suceava. Atle- 
ților să nu le mai ajungă stadionul, 
gimnaștilor sala, voleibaliștilor, hand- 
baliștilor și baschetbaliștilor terenurile 
de joc, concursurile pentru obținerea 
Insignei de polisportiv să se țină lanț, 
vorba aceea, activitatea să zbîrnîie. în 
realitate, însă, lucrurile stau cu totul 
altfel. _

Vreți să știți cu ce se ocupă cei 19 
membri din conducerea asociației ? 
Dădăcesc două echipe de fotbal — una 
de seniori și una de juniori. (Cea de 
seniori de atîta „grijă” ce i-au pur
tat-o membrii consiliului a căzut din 
„C“ în „regiune”). Iar cînd le mai ră- 
mîne timp, unii dintre activiști își 
mai îndreaptă privirile și spre cele 
două formații de volei din campiona
tul orășenesc și spre cei ... doi șa
hiști 1 ? 

raioanelor UCFS, cu sprijinul sfaturi
lor populare și ale altor organe lo
cale, depun o muncă susținută pentru 
a face din terenuri locuri unde tine
retul să-și călească organismul, să 
petreacă util și plăcut timpul.

Dar, întîlnim în regiunea noastră 
și o altă situație, cu totul nesatisfă
cătoare. Așa, de exemplu, pistele de 
atletism din Horezu, Drăgășani și 
Găeșlî sînt neîngrijite, acoperite cu 
iarbă și, deci, nefolosite, cu toate că 
în centrele de mai sus există nume
roși iubitori ai atletismului. La Cos- 
tești, centru de raion, bazinul de 
înot este o bijuterie, dar — alături — 
terenul de fotbal este îmbîcsit de 
iarbă necosită și are gardul rupt. In 
aceeași stare se găsesc terenurile de 
baschet și handbal din Drăgășani, 
stadioanele din Curtea de Argeș și 
Băiculești, bazinul de înot de la Pi
tești, precum și o serie de terenuri 
simple din comunele Buzoiești, Șer- 
bănești, Bălănești, Vedea, Călinești,

Ce au de spus consiliile asociațiilor 
respective? Dar consiliile raionale 
UCFS?

AL. MOMETE

e“, nunți și
Poate vă întrebați : dar ce fac cu 

atîta echipament și material sportiv ? 
L-au luat doar așa ca să-] aibă, să 
cheltuiască banii ? Nuuu I Nici vorbă 
de așa ceva. Membrii consiliului aveau 
planuri frumoase : să înființeze noi 
echipe de volei, handbal, baschet, gim
nastică, să organizeze zeci de întreceri 
pentru cei aproape 2 000 de membri 
UCFS, și cîte și mai cîte. Dar uite că 
vara aproape a trecut și la Textila Bo
toșani — notați bine — NICI UN TI- 
NĂR NU A PARTICIPAT LA ÎN
TRECERILE SPARTACHIADEI SI 
ÎN AFARĂ DE CÎȚIVA FOTBA
LIȘTI NIMENI NU POARTA IN
SIGNA DE POLISPORTIV. Frumoa-
sele proiecte, cu noile secții de arie- LE SĂLII NU STAU INSĂ GOALE, 
tism, gimnastică, handbal, ciclism, pa- ELE SINT OCUPATE CA LOCUIN- 
tinaj etc. au rămas pe hîrtie, s-au... TĂ DE MAGAZINERUL ASO- 
îngălbenit și ele undeva prin sertare. CIATIEI, DE UN BOXER. DE UN 

Frumosul stadion „Textila" și ane- FOTBALIST ȘI DE UN ANTRENOR, 
xele lui stau nefolosite. Doar, din 
cînd în cînd, fotbaliștii mai bat min- C. AIOANEI

★ ★ ★
Relatările corespondenților noștri ne-au ajutat să desprindem con

cluzia că, în general, amenajarea și buna întreținere a terenurilor și 
a celorlalte instalații sportive este o preocupare centrală a organelor 
și organizațiilor UCFS. Am consemnat cu bucurie bunele rezultate 
obținute în această direcție într-o serie de orașe.

Spre deosebire de aspectele remarcabile ale acestei activități tre
buie să spunem că mai sint organe și organizații sportive care nu 
acordă suficientă importanță bazei materiale, amenajării și folosirii 
terenurilor de sport. Sint asociații și cluburi sportive care nu gos
podăresc cu chibzuință stadioanele, sălile și terenurile, nu mobilizează 
pe membrii UCFS la acțiuni importante cum sint cele pentru amena
jarea de terenuri sportive simple. Or, este binecunoscut faptul că pe 
un gazon degradat, pe o pistă de atletism denivelată, cu instalații 
sportive prost întreținute nu se pot obține rezultate superioare. Tot 
așa și pentru o susținută activitate de masă se cere ca organizațiile 
UCFS să posede cît mai multe terenuri sportive simple.

Iată de ce nu considerăm cîtuși de puțin epuizată această impor
tantă problemă asupra căreia vom reveni, continuind raidul nostru 
în alte orașe și regiuni ale țării.

Tot mai multe 
terenuri de sport
• Lîngă frumosul complex al Ins

titutului Politehnic „Gh. Asachi" din 
Iași a avut loc recent festivitatea de 
inaugurare a unor noi terenuri spor
tive. Este vorba de un teren de vo
lei, unul de baschet și altul de hand
bal. Aceste terenuri au fost amena
jate prin munca patriotică a studen
ților ieșeni.

EUGEN URSU
a Recent au fost amenajate un 

teren de handbal Ia Cisnădie și un 
altul în comuna Rășinari din raionul 
Sibiu. Pentru aceasta s-au prestat mii 
de ore de muncă obștească. De pildă, 
tinerii din comuna Rășinari au ame
najat terenul lor la capătul a 5 800 
de ore de muncă patriotică

O. LOTESCU

• Tinerii amatori de volei din 
Segarcea își dau aproape zilnic în- 
tîlnire la un nou teren pentru .ame
najarea căruia au prestat mult»/ore 
de muncă patriotică. In prezent sînt 
în curs de a fi terminate un teren 
de handbal și altul de baschet

CORVIN MARICA

• Zile in șir membrii UCFS ai a- 
sociației sportive din satul Bizighești, 
comuna Făurei, au muncit cu entu
ziasm la amenajarea unui mic com
plex sportiv alcătuit dintr-un teren 
de fotbal cu pistă de alergări, 
două terenuri de volei, unul de hand
bal, sectoare de aruncări și o pistă de 
popice.

D. TEODORESCU

• Un teren de volei, un portic pen
tru gimnastică, o arenă de popice 
și o bară fixă pentru gimnastică 
sînt noile realizări ale tinerilor 
de la stația de alimentare cu apă 
Breasta. Amenajate pe malul Jiului, 
într-un cadru pitoresc, acestea a- 
trag tot mai multi tineri de la sta
ția de alimentare.

R. ȘULȚ

• In majoritatea școlilor din ra
ionul Hațeg au fost amenajate te
renuri de volei și gropi de sărituri 
care acum, in timpul vacanței, slnt 
mult solicitate de elevi. Nu de pu
ține ori slnt văzuți micii sportivi 
trebăluind ca niște furnici pentru Îm
bunătățirea acestor terenuri.

IONEL NEMEȘ

în loc de sport

baluri
gea aici. Sala de sport, cu cele două 
panouri de baschet și stîlpi pentru 
plasă de volei, învie, doar sîmbătă 
noaptea, cînd se încing aici niște „bă
tute” și „madisonuri", sau cînd năna- 
șul ridică paharul în cinstea tinerilor 
însurăței. Tinerii botoșăneni vin aici 
cu plăcere la baluri și nunți. Și nu e 
rău. Dar e păcat ca în această sală pe 
care membrii consiliului o denumesc 
„Casa sporturilor" să nu se facă și 
sport. După instalațiile care sînt aici, 
denumirea nu este improprie. Aici se 
poate practica voleiul, baschetul, gim
nastica, boxul. Exista vestiare, insta
lații sanitare, camere de odihnă pen
tru arbitri etc. UNELE DIN ANEXE-



Mai multă dragoste pentru sport 
din partea profesorilor de educație fizică!

Cartea sportiva-cit mai repede 
in mina cititorului

Puține sînt orașele care se pot 
lăuda cu atît de mulți profesori de 
educație fizică ca Tg. Mureș. Numai 
absolvenți I. C. F. cu specializarea 
baschet sînt vreo 20, printre care 
numeroși foști jucători fruntași și 
chiar componenți ai echipei repre
zentative. Firesc ar fi fost ca, o dată

profesori se mărginesc doar... la pre
darea anular de curs.. Atît și nimic 
mai mult 1 Urmarea? De unde cu 
10—15 ani în urmă la campionatul 
de baschet al elevilor mureșeni par
ticipau peste 100 de echipe, anul a- 
cesta, de pildă, s-au întrecut doar... 
10 formații. Aceeași situație la a-

— Cum, nici astăzi nu e marcat terenul ?
— Ce sînt eu de vină că n-a fost cretă la librărie!

înapomti acasă, acești profesori să 
muncească cu tragere de inimă, să 
arate că au unnat cursurile I.CJ5. 
pentru că iubesc sportul, să nu pre
cupețească nici un efort pentru a 
sădi în inimile elevilor dragostea 
pentru practicarea sporturilor, mai 
ales a celor cu o frumoasă tradiție 
în orașul de pe Mureș.

De fapt, lucrurile stau cu totul 
altfel. Uitînd, se vede treaba, că ei 
înșiși au ajuns sportivii fruntași da
torită pasiunii vechilor lor profesori 
care îi strîngeau, zi de zi, pe te
renuri și pe stadioane pentru a le 
îndruma pașii spre măiestrie, actualii

PE TEME ACTUALE
; Alexandria, Agnita,
Ș Tg. Secuiesc — nume noi 
» pe harta atletismului

nostru ’
I :

■ Timp de două zile, stadionul 
ț din Poiana Brașov a fost luat, pur ' 
1. și simplu, cu asalt de marele nu- 

'( măr al celor care și-au disputat
titlurile de campioni republicani , 

i pe 1965 la juniorii de categoria a
Il-a (15—16 ani). '

Ceea ce ni se pare foarte im- 
i portant de subliniat nu este numai ' 

numărul foarte mare al competitori- 
' lor (peste 500 !), cît faptul că ma- 1 
i' joritatea lor au arătat remarca- 1 

bile calități fizice care, printr-o 
atentă și sîrguitaare muncă de pre
gătire, pot conduce la obținerea u- , 

' nor rezultate sportive de valoare. 
' Vrem să mai insistăm puțin asu- ( 
i’ pra cîtorva fapte care ni se par 

deosebite. începutul îl vom face 
( cu acel 1,62 m obținut la săritura , 

în înălțime de Frica Stoenescu 
din... Alexandria ! Despre această , 
fată se poate spune că a fost re- ' 

} velațja anului 1965 la săritura în 
{ înălțime. Erica Stoenescu a cîștigat 
i „școlarele" de la Cluj cu 1,61 m. 1 
5 în tabăra de pregătire a junioare 
i lor. în ultimele 3 săptămîni, antre- 1 
I norul Gh. Stăncscu a sesizat mari- '

le calități ale acestei fete, dar mai , 
ales „defectele" ei tehnice. Și în a- 
cest interval foarte scurt de timp 
el a învățat-o să sară prin rosto- 1 
golire ventrală (în locul „demoda- ’ 
iei" sărituri prin pășire). Erica a 

ș deprins repede noul procedeu teh- ( 
j aic și iat-o devenind campioană 
ț republicană cu un rezultat ecliiva- 1 
i lent... normei de maestru al sportu- 

■ lui. i
( In afara acestei fete din Alexan- 

dria, vom mai consemna — alți 
câștigători — pe : Ion Arineanu 
din... Agnita, pe I. Szaeacs din...

’ T. Secuiesc, l-am ales pe aceștia ■ 
> pentru că provin din centre puțin ' 
' cunoscute în atletismul de perfor- 
1 manță.
7 < 

tlelism, înot, polo, volei și alte spor
turi pe care elevii le practică rare
ori, cu totul întîmplator, nicidecum 
ca urinare a îndrumării profesori
lor de educație fizică.

Dar ce să mai vorbim de o activi
tate organizată, cînd profesorii nu 
se îngrijesc nici măcar de amena
jarea unor baze sportive simple în 
curțile școlilor? La școala medie 
nr. 1 „Ilarie Papiu“, de pildă, exis
tă o curte imensă, frumos asfaltată. 
Știți care este singura amenajare 
sportivă? Un teren de handbal DE
SENAT CU CRETA 1 ? Si aici sînt 
profesori de educație fizică A. Ba

DUPĂ DUBEA ÎNTÎLNIRE DE VOLEI 
R8MÂNIA-UNGARIA Șl ÎNAINTEA „UNIVERSIADEI"
Cele două jocuri susținute de voleiba

liștii noștri cu echipa R. P. Ungare au 
fost deosebit de utile. Oaspeții ne-au o- 
pus eu acest prilej o formație puterni
că, o națională a Ungariei din rîndurile 
căreia au lipsit doar Tatar și Ianosi. 
Deci, un adversar valoros.

După cum se știe, primul joc ne-a re
venit .cu scorul de 3—1, în care am 
cîștigat seturile respective la scoruri ca
tegorice (3, 2, 2). La prima vedere s-ar 
părea că totul a mers bine. Dar...

Se știe că voleibaliștii noștri au avut 
un sezon încărcat (campionatul, turneul 
de la Leipzig, C.C.E.) și tocmai de a- 
ceea antrenorii au alcătuit un program 
de' pregătire care să permită refacerea 
potențialului fizic, readucerea în cea mai 
bună formă a echipei pentru Universia
dă și apoi pentru „Cupa mondială" 
(unde vor juca și Derzei și Schreiber). 
Pe de altă parte, lucrînd în perspectivă, 
lotul cuprinde azi pe lingă elemente cu 
experiență (Drăgan, Grigorovici, Băr
buță, Coste, Szocs) șî jucători tineri ca 
Udișteanu, lorga, Barta, Costinescu, Po- 
roșnicu, Tîrlici. Așadar, un motiv pentru 
a nu ne alarma de înfrîngerea din al 
doilea meci, pe care l-am pierdut ci 
3—2, după aproape două ore de joc. ,

Dar, cu prilejul acestei jocuri au ieșit 
la iveală cîteva lipsuri de ordin liioral- 
volitiv, de tehnică individuală și chiar 
de tactică. Acestea trebuie remediate.

Iată cîteva dintre ele. în primul joc, 
după setul câștigat cu 15—3, s-a consi
derat că adversarul poate fi ușor depă
șit și s-a acționat în consecință. A tre
buit să se piardă un șet ca echipa să 
se mobilizeze. Dar această lecție n-a 
folosit, iar în jocul următor treburile au 
stat și mai slab. Jucători ca Bărbuță, 
Szocs, Coste, de la care așteptam să fie 
„punctul forte" al echipei, care «ă „tra
gă" după ei pe colegii tineri, acțio
nau încet, fără personalitate și greșeau 
mult. Astfel echipa a fost surprinsă de 
combativitatea și puterea de luptă a ad
versarului. De asemenea, a ieșit la ivea

laș și L. Griin, un fost baschetbalist 
și un fost voleibalist. La fel de 
„strălucită' se prezintă situația la 
Școala medie nr. 3 (prof. I. Ehedi, ■— 
specializarea atletism) și la Școala 
medie nr. 4 (prof. Adina Cfoleași 
prof. Al. Pop).

Să nu uităm însă că la Tg. Mu
reș există I.M.F. și Institutul Peda
gogic, unde ar trebui să facă sport 
sute și sute de studenti. Ei bine, 
aceste institute au doar cîteva echi
pe : cea de baschet care a fost la 
un pas de retrogradare din seria I 
a campionatului republican; cea de 
handbal care a retrogradat în seria 
a Il-a (ambele formații slut ale 
I.M.F.) și cea de baschet a Institutu
lui Pedagogic, care activează la 
un slab nivel în campionatul de ca
lificare. Oare numai atît pot reali
za profesorii de educație fizică A. 
Borbeli, l. Zoldeș, (I.M.F.), Zaharia 
Stef, Anlrei Peter și K. Soo (Insti
tutul Pedagogic) ? Unii dintre ei (cei 
de la I.M.F.) se plîng cS nu sînt 
sprijiniți de conducerea institutului. 
Ceea ce, după cite am aflat, este a- 
devărat. din păcate. Dar aceasta este 
principala cauză a slabei activități 
din cele două institute? Nu cumva 
mai există și puțină comoditate, 
lipsă de pasiune, înțelegerea greșită 
a misiunii de profesor de educație 
fizică ? Nu cred profesorii amintiți 
mai sus că dacă s-ar ocuipa cu a- 
devărat de organizarea activități' 
sportive, de selecționarea și de 
pregătirea numeroșilor sportivi care 
vin din toate colturile țării să în
vețe ar crește și nivelul performan
țelor echipelor din facultățile Mure
șene? Noi sîntem convinși că da, 
tot astfel cum sîntem convinși că 
dacă și profesorii din școlile medii 
și-ar face cu adevărat datoria, sec
țiile de performanță din Tg. Mu
reș ar avea asigurată o pepinieră 
foarte bogată.

Concluziile socotim că ar trebui 
să le tragă chiar profesorii de e- 
ducatie fizică !...

D. STĂNCULESCU
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lă slabul joc din linia a doua. Dublarea 
atacului și a blocajului s-a făcut rar și 
defectuos. între linij s-a creat un mare 
gol, de care oaspeții au profitat și au 
făcut numeroase puncte. Indiferent de 
perioada în care ne aflăm, nu este ad
mis ca Bărbuță, Szocs, Coste — mai ales 
— și chiar lorga și Drăgan să comită 
unele greșeli destul de grave. Bărbuță 
și Coste au trimis în... tribună mingi 
extrem de ușoare, din cauza preluărilor 
defectuoase. în plus, Coste a lăsat să... 
pioe lingă el în teren, una după alta, 
trei mingi pe care le oonsidera în... aut. 
Echipa va trebui să respecte pe viitor 
cu strictețe tactica de jac, indiferent 
dacă este condusă. Mai trebuie ca 
schimbările să se efectueze cu aten
ție, fiindcă și în acest sens s-a greșit. 
Timpul care a mai rămas trebuie fo
losit din plin pentru ca echipa să se 
comporte la valoarea sa reală.

CONSTANTIN ALEXE

llaîsriri luate la
De vorbă cu prof. 0.

Zilele trecute s-a încheiat la Varna 
cea de a X-a sesiune a Conferinței 
permanente a F.I.B.A. la care au par
ticipat ca reprezentanți ai țării noastre 
tov. Ion Tulpan — președintele Fe
derației române de baschet — și tov. 
Octav Dimitriu — secretar general al 
Federației.

Intr-o convorbire cu tov. Octav Di- 
mitrin, acesta ne-a relatat amănunte 
asupra celor mai importante hotărîri 
ale Conferinței :

— De la început doresc să precizez 
că prin afilierea Norvegiei nu a mai 
rămas nici o țară din Europa ncafilia- 
tă la F.I.B.A. Acest lucru dovedește 
răspândirea pe care o are baschetul pe 
continentul nostru. Cît privește marile 
competiții, lucrările sesiunii au stabilit 
ca ele să se dispute la următoarele 
date: campionatul european al ju- 

în ansamblul literaturii care se e- 
ditează în țara noastră cartea sporti
vă ocupă un loc bine definit.

A-vîntul mișcării de cultură fizică 
și sport a determinat necesitatea e- 
ditării unei adevărate literaturi, des
tinate specialiștilor, celor ee se ini
țiază în tainele sportului, precum și 
maselor largi. Pentru aproape fieca
re disciplină sportivă au apărut lu
crări de inițiere și de specialitate, 
care contribuie ta creșterea neconte
nită a mișcării sportive, la ridicarea 
nivelului sportului de performanță.

De unde în trecut sportul era prac
ticat mai mult „după ureche", pe 
baza unor tradiții moștenite în ca
drul fiecărui club, astăzi apar cărți 
de specialitate oare caută să genera
lizeze experiența înaintată în fiecare 
riamură, prezentând cele mai de sea
mă realizări internși internațio
nale, practica avansată a specialiști
lor. O importanță deosebită repre
zintă editarea gnidurilor și îndrep
tarelor turistice ce se adresează unor 
mase largi de cititori și care sînt 
căutate din ce în ce mai mult. Dez
voltarea turismului și alpinismului 
face ca asemenea lucrări să fie so
licitate din ce în ce mai mult, tiraje 
importante fiind uneori cu totul ne
satisfăcătoare față de cererile publi
cului cititor.

Pătrunderea în mase a cărții de 
sport este condiționată în mare mă
sură de atenția ce i șe acordă de 
către organele de diifuziare. O bună 
prezentare a cărților, evidențierea 
noutăților m raioanele specializate și 
în vitrine, recomandarea atentă și 
competentă făcută paralel cu infor
marea cititorului, iată elemente care 
favorizetază pătrunderea în mase din 
ce în ce mai largi a acestei litera
turi.

Librăriile din Capitală s-au achitat 
pînă «acum — în cea mai mare mă
sură — în condiții bune de problema 
difuzării cărții de sport. Astfel, în li
brăriile cu sortiment complet de carte 
(.„Universală", ,,Eminescu“, ,,Sia.dovea- 
nu“, „Academiei" ș.a.), cartea de sport 
se găsește expusă în raioane speciale, 
aranjată pe discipline sportive. Vi
trinele tuturor librăriilor etalează cu 
grijă și promptitudine noile apariții, 
astfel că cititorul interesat este in
format pe această cale imediat după 
apariția fiecărei lucrări noi. Dar 
Centrul de librării și difuzare a căr
ții, 'Regionala București, nu s-a limi
tat numai la acest gen de informare 
și recomandare. Cu prilejul desfășu
rării jocurilor olimpice de la Tokio, 
la una din noile librării — „M. Sa
do veac u" — a fost amenajată o vi
trină specială în care a figurat la 
loc de cinste lucrarea „Jocurile o- 
limpice de-a lungul veacurilor", de 
V. Bănciulescu și alte lucrări, alături 
de trofee obținuse de sportivii noștri 
fruntași. Apariția „Palestricei" de 
Constantin Kirițescu a prilejuit, de
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„Legea muntelui64 — recenzie
Răspunzind dorinței legitime a 

maselor de cililori de a li se 
pune la dispoziție și lucrări de 
beletristica sportivă, Edilura 
UCFS a inclus in fiecare an în 
programul său editorial — dat 
ar trebui să arate și mai multă 
preocupare in această direcție— 
pe lingă lucrări de specialitate cu 
caracter pedagogic, și o serie de 
cârti de literatură sportivă care, 
cum era și de așteptat, au trezit 
un viu interes.

Una din ultimele căiți de acest 
gen care au apărut in vitrinele 
librăi iilor — dar n-au stat mult 
timp acolo l — este „LEGEA 
MUNTELUI", o culegere de nu
vele și povestiri cu subiect spor
tiv. Purtind titlul uneia din nu
velele selecționate în acest vo
lum „LEGEA MUNTELUI" pre
zintă alături de clasici ai litera
turii universale, al căror condei 
a zugrăvit Ci impeie din viața și 
Îndeletnicirile tineretului, și nu
me de scriitori contemporani, cu- 
noscuti pentru pasiunea cu care 
urmăresc, de ani de zile, fenome
nul sportiv.

Avi nd „părinți" diferiți — și-i 
amintim pe citiva dintre ei: Lev 
Tolstoi, Jack London, Ernest He
mingway, Frank Hardy. Ione! 
Teodoreanu, Dan Deșliu, Teodor 
Mazilu etc. — povestirile și nu
velele strlnse in acest volum, a- 
bordează o gamă largă de subiec

a X-a sesiune a Conierintei FIM.
Dimitfiu,; secretar general al Federației române de baschet
nioarelor la 22^-29 august 1965 în 
Bulgaria; campionatul balcanic al 
juniorilor la 25--r29 august 1965 în 
Iugoslavia ; campionatul european 
pentru echipe de senioare la 1—10 oc
tombrie 1966 în România (la Cluj și 
la Brașov, cu turneu final la Cluj) ; 
campionatul european al echipelor 
masculine la 20 septembrie—5 oc
tombrie 1967 în Finlanda.

— Cum se va face calificarea pentru 
„europenele” masculine ?

— S-a propus, dar nu s-a decis, ca 
pe lingă cele șase echipe calificate di
rect (U.R.S.S., Iugoslavia, Polonia, 
Italia, Bulgaria și Finlanda) să parti
cipe primele două echipe clasate în di
verse competiții de amploare ca : 
Jocurile balcanice. Cupa polară, Cupa 
Europei centrale, Cupa celor 6 națiuni 
etc.

— Ce alte hotarin s-au luat .2
— Desfășurarea turneului de califi

care pentru J. O. în capitala Bulga
riei ; disputarea Cupei intercontinenta
le ; permisiunea ca juniorii care fac 
parte din echipe naționale să poată 
participa la întrecerile organizate de 
F.I.B.A. ; modificarea formulei de 
desfășurare a C.C.E. (din optimi ecM-’ 
pele se împart în două serii de cîte 
patru și joacă sistem turneu); organi
zarea cu ocazia sesiunii C.I.O. a unui 
joc demonstrativ între echipele femi
nine ale Braziliei și Cehoslovaciei etc. 
După cum se vede, a fost o sesiune’ 
foarte rodnică.
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asemenea, amenajarea unor vitrine 
speciale la două din marile librării. 
Dată fiind valoarea deosebită a lu
crării, ea a fost recomandată cadre
lor și studenților de la I.C.F., iar cu 
sprijinul secției de învățămînt a 
Sfatului popular al Capitalei tuturor 
profesorilor de educație fizică de la 
școlile din București.

împreună cu filialele raionale ale 
A.G.V.P.S. — C.L.D.C. — Reg. Bucu
rești, a organizat prezentarea în a- 
dunările filialelor a lucrărilor „Isto
ria pisciculturii și a pescuitului în 
România” de C. Giurescu, „Acvaris- 
tica și pescuitul sportiv" de Kaszony 
și „D-ale pescarilor și vînătorilor" de 
Matty Aslan, care au fost puse la 
dispoziția amatorilor în standuri 
speciale.

La apariția fiecărei lucrări de spe
cialitate s-a luat legătura eu clubu
rile sportive, astfel îneît acestea să 
poată avea în primul rînd asigurat 
numărul de exemplare necesare bi
bliotecilor lor și sportivilor de per
formanță. Un factor important în 
activarea difuzării cărții sportive îl 
constituie activitatea librăriei „Car
tea prin poștă", care trimite liste 
de informare și recomandări în toate 
orașele din țară. Asemenea liste de 
informare se difuzează și prin stan
durile de cărți din întreprinderi, pen
tru o cît mai bună informare a celor 
interesați.

Buletinul informativ pentru uzul 
stațiilor de radioamplificare din în
treprinderi cuprinde în fiecare nu
măr al său cuprinzătoare liste și 
prezentări ale cărții sportive.

în ultima perioadă C.L.D.C. — Re
gionala București a inițiat o formă 
deosebit de eficace pentru difuzarea 
cărții de sport : standuri și <tonete 
pe stadioanele sportive, la manifes
tări oare se bucură de participarea 
unui mare număr de spectatori.

în curînd vor începe operațiile de 
stabilire a necesarului de carte pen
tru anul 1966, pe baza sondării ma
selor de cititori. Cartea de sport se 
va bucura și în acest an de aceeași 
atenție, de aceeași grijă pentru ca 
tirajele fiecărei lucrări să poată 
fi stabilite în funcție de necesarul 
real, acoperind toate cerințele citi
torilor, în cele mai bune condiții.

Legătura permanentă cu organele 
UCFS., cu editura va putea asigura 
și în viitor o mai bună cunoaștere 
a nevoilor de certe sportivă, a spe
cialiștilor și antrenorilor noștri, a 
sportivilor. Această colaborare va 
contribui la includerea în planurile 
editoriale a lucrărilor de actualitate, 
a lucrărilor cane cuprind în ele so
luțiile necesare dezvoltării pe wiai 
departe a activității de cultură fizi
că și sport din țara noastră.

EMIL VASILCO
<Je la Centrul de librării și diiueare 

a cărții — Begionala București

te și oferă cititorului o mare va
rietate de stiluri, de mijloace de 
tratate, lucrarea devenind astfel 
deosebit de atractivă.

Despărțit i intre ei, uneori, de. 
hotare de cite un veac, scriind, 
fiecare in felul lor caracteristic, 
autorii pe care ii intrlnim in „LE
GEA MUNTELUI" marchează insă' 
o trăsătură comună : dragostea 
lor pentru sport, ecoul pe care 
l-au avut in inianil'e lor Întrece
rile tinerești din arenele sportive.

JACK BERARIU



Fotbalul nostru, care are încă serios de lucru pentru a atinge nivelul dorit, a marcat în sezonul trecut un oarecare progres 
Socotim că preocuparea pentru practicarea unui joc spectaculos și tehnic a crescut la unele formații și nu greșim cînd afirmăm 
că multe din meciurile echipelor Rapid, Dinamo București, Steaua, Știința Cluj ș. a. s-au desfășurat la un nivel superior, căpătlnd 
din partea publicului și a specialiștilor, aprecieri pozitive. în același timp, insă, multe echipe din categoria A (C.S.M.S., Farul, Crișul) 
s-au complăcut in mediocritate, eforturile lor in direcția îmbunătățirii fotbalului fiind cu totul minore.

Acum, cînd peste puțin timp fotbalul revine în centrul atenției opiniei noastre sportive, redacția a găsit util să stea de vorbă 
cu cițiva antrenori, jucători, arbitri, să afle părerile lor despre o serie de probleme reieșite în campionatul trecut. Au fost luate 
In discuție: NIVELUL DE DESFĂȘURARE A JOCURILOR, FORMA MANIFESTATĂ DE JUCĂTORI Șl DE ECHIPE ÎN ANSAMBLU, PROMOVAREA 
ELEMENTELOR TINERE, CALITATEA MUNCII PE CARE AU DEPUS-O ANTRENORII, MODUL IN CARE JUCĂTORII PARTICIPĂ LA ȘEDINȚELE

DE PREGĂTIRE Șl ALTELE.
lată cuvîntul invitaților noștri la masa rotundă:

ION LUPAȘ: Mă 
bucur că am din 
nou posibilitatea 
să-mi spun cuvîn
tul în ziarul de 
specialitate asupra 
unor probleme ale 
fotbalului nostru. 
Mă opresc îndeose
bi iasupra propu
nerii dv. de a dis- 
«cuta aspectul îmbu
nătățirii „socceru- 
lui“ românesc de 
azi, în comparație 
cu un trecut nu 
prea îndepărtat. Consider că există 
în mod cert un progres care s-a ob
servat în mai multe meciuri vizionate 
de mine atît în Capitală cit și în pro
vincie, în special între echipele din 
prima parte a clasamentului. DUPĂ 
PĂREREA MEA. ACEASTĂ CREȘ
TERE CALITATIVA, REMARCATA 
DE SPECIALIȘTI, SE DATOREȘTE 
FAPTULUI CĂ ANTRENORII ȘI 
TEHNICIENII STĂPÎNESC MAI 
BINE UNELE PROBLEME LEGATE 
DE RIDICAREA NIVELULUI TEH
NIC AL JUCĂTORILOR, AL IN
STRUIRII LOR, PROMOVĂRII A- 
CESTORA IN LOTURILE REPRE
ZENTATIVE. Aceasta ca urmare a 
unei activități mai bune decît în alți 
ani depusă de federația de speciali
tate, care a organizat schimburi fruc
tuoase de experiență cu specialiști 
străini de renume mondial. în urma
unor astfel de acțiuni s-a ajuns ca 
mulți dintre antrenorii noștri să-și 
pună probleme asemănătoare celor pe 
care și le pun marii antrenori din 
străinătate. în locul empirismului, al 
muncii „după ureche”, antrenorii 
noștri au pus în practică o serie de 
metode științifice, verificate. Vremea, 
relativ scurtă, nu a permis tuturor 
antrenorilor să-și însușească metodele 
cele miai înaintate. Important este 
faptul că cei mai mulți dintre ei sînt 
preocupați să aplice aceste idei. De 
aceea am încredere că decalajul exis
tent la această oră în procesul de 
instruire va dispare cu timpul, ajun- 
gîndu-se la un nivel mai ridicat de 
lucru la toate echipele. CU CÎT 
VOM MUNCI MAI EFICIENT PEN
TRU INSTRUIREA CORPULUI DE 
ANTRENORI, CU ATÎT MAI E- 
VIDENTĂ VA FI CREȘTEREA CA
LITĂȚII TOCULUI FORMAȚIILOR 
NOASTRE. Legat de toate aces
tea trebuie spuse însă că dacă la 
antrenori se vede dorința unanimă 
de a-și ridica nivelul cunoștințelor, 
nu același lucru se observă la jucători. 
La aceștia, pentru a realiza progresul 
pe care-1 dorim cu toții, trebuie să 
intervină și factorul CONȘTIINȚĂ, 
simțul de răspundere, dorința de 

muncă, de perfecționare. în această 
privință mai este încă foarte mult 
de lucru.

REDACȚIA : V-am ruga, tov. 
Lupaș, să vă referiți la com
portarea celor trei echipe din 
fruntea clasamentului.

ION LUPAȘ : Era în intenția mea 
să mă ocup de aceste formații, cele 
mai reprezentative pentru fotbalul 
nostru. Campioana, Dinamo București, 
este o echipă constantă. Ea se carac
terizează printr-o apărare masivă, 
care poate rezista îndelung presiunii 
adverse, lucru care dă siguranța ata
cului. Linia ofensivă e sprijinită suc
cesiv de ambele părți ale apărării. 
Concepția de joc a dinamoviștilor a 
fost cea mai bună pe întregul par
curs al campionatului. Rapid s-a pre
zentat mult schimbată în bine față de 
anii precedenți. Arma principală a 
fost jocul colectiv, care a cuprins 
numeroase elemente de surpriză, în 
fața cărora au capotat adversari cu 
experiență. Cînd aceste elemente au 
de vault cunoscute era necesar ca fe

roviarii să le perfecționeze, să vină 
cu alte noutăți în joc. Dar, din pă
cate, pentru aceasta jucătorii giuleș- 
teni nu au mai avut rezerve. Meritul 
antrenorilor rapidiști este acela de a 
fi alcătuit o echipă care, îmbunătă- 
țindu-și jocul în viitorul campionat, 
e susceptibilă de o creștere valorică 
substanțială. Steaua a trecut cu difi
cultate peste unele procese interne de 
nivelare valorică. Ele au dus la o 
scădere a eficacității față de campio
natul trecut cu, o să vă mirați, 100 
la sută.

REDACȚIA : Intr-adevăr, nu 
înțelegem...

ION LUPAȘ : în campionatul 
1963—1964 militarii au marcat 71 de 
goluri, iar în ediția trecută doar 38 ! 
In schimb, au izbutit să-și consolideze 
apărarea, care și-a îmbunătățit jocul 
tot cu aproximativ... 100 la sută : au 
primit 25 de goluri, față de 44 cu un 
an în urmă. Lipsa îndelungată de for
mă a unor atacanți, care încetul cu 
încetul rămîn în ,urma (cerințelor 
actuale ale fotbalului, a constituit o 
problemă foarte greu de rezolvat de 
antrenorii echipei. Să sperăm că în 
noul campionat Steaua ne va oferi 
spectacole mai bune decît în trecutul 
an competițional, pe linia frumoasei 
tradiții statornicite în această echipă.

NUNWEILLER III : Mă bucur că 
anul acesta am îmbrăcat din nou, ală
turi de colegii mei de echipă, tricoul 
de campion al tării. Nu ne-a fost ușor, 
pe parcurs am avut de întîmpinat o 
serie de dificultăți (fluctuații de for

mă, mulți jucătoi i 
accidentați etc.). 
La ceea ce însă nu 
am renunțat nicio
dată a fost dorința 
de a cuceri titlul. 
Nu ne-a părăsit a- 
ceastă dorință nici 
chiar atunci cînd 
Răpiri avea trei 
puncte avans. Pe 
lingă această dorință 
de victorie, noi am 
depus un serios 

i antrenamente. Am 
ciștigat mai dificil acest titlu, pentru 
că, valoric, nu numai echipa noastră 
a marcat o oarecare îmbunătățire în 
practicarea fotbalului, ci mai multe 
formații. DIFERENȚA DE UN PUNCT 
CARE NE-A DESPĂRȚIT DE RAPID, 
A DOUA CLASATĂ, ARATĂ CĂ LUP
TA PENTRU INTIIETATE A FOST 
MAI APRIGĂ DECIT ALTA DATA, 
CÎND AM CIȘTIGAT DETAȘAT. 
Dacă privim și modul în care s-au 
clasat celelalte echipe din imediata 
noastră apropiere, sau cele din partea 
a doua a clasamentului, ne dăm scama 
cît de strîns a devenit campionatul, 
datorită faptului că majoritatea for
mațiilor practică un foibat superior 
celui din trecut. Fără falsă modestie, 
jocul nostru a fost mai bun, deoarece 
contactele internaționale avute atît cu 
echipa în competițiile europene la care 
am participat, cit și faptul că mulți 
jucători sînt componenți ai lotului na
țional și au avut prilejul să joace în 
compania unora dintre cel mai buni 
fotbaliști din lume, ne-a permis să 
progresăm. Acest lucru nu trebuie tre
cut cu vederea. Pentru îmbunătățirea 
calității fotbalului, a ridicării tehnicii 
jucătorilor, contactele cu echipe bune 
și foarte bune constituie un element 
primordial. Dacă vrem să progresăm...

REDACȚIA : Ce alte echipe 
românești v-au mai plăcut ?

NUNWEILLER III: Petrolul, pentru 
că, pe lîngă o serie de jucători con- 
sacrați, are o serie de tineri, Oprișan, 
Boc, Iuhas șl alții care ne vor face în 
curînd concu; ~'iță în echipa națională, 
în schimb, C.S.M.S., Farul, Progresul 
m-au deziluzionat.

volum de muncă

M. IONESCU : Am apărat poarta 
echipei mele, Petrolul, în aproape 
toate meciurile din campionatul tre

cut. Mi-am putut da seama, de la 
locul meu, că multe echipe practică 
un joc îmbunătățit, spectaculos, în 
mijlocul terenului. Dar aceasta nu ne 
dă dreptul nouă să fim mulțumiți pe 
deplin. Să nu uităm, de pildă, că ma
joritatea baloanelor care au trecut 
pe lîngă mine și s-au oprit în plasă 
au fost trase din imediata apropiere 
a porții. Golurile primite de la dis
tanță pot fi numărate pe degete. Ce 
concluzie trag eu de aici ? Că atacan- 
ții șutează rar de dincolo de careul 
de 16 m. Cei care încearcă sînt Geor
gescu (Rapid), Petru Emil, S. Avram, 
colegul meu Badea.

BADEA : într-adevăr, eu încerc 
poarta din cînd în cînd, de la dis
tanță, dar are dreptate Ionescu. De

cele mai multe ori 
noi, înaintașii, cău
tăm poziția ideală 
de șut, cît mai a- 
propiată de poartă. 
La antrenamente
le echipei noastre 
(cred că și la alte
le), antrenorii pun 
accent pe șuturile 
de la distjință, dar 
în meciuri uităm 

repede acest lucru. De aici de
sele și justificatele critici în presă ca 
și la ședințele de analiză a jocurilor, 
privind problema eficacității. Eu eram 
convins că trebuie să fii foarte în
zestrat fizic pentru a șuta bine de la 
distanță. Și totuși, marii jucători pe 
care i-am văzut în ultimul timp pe 
stadion (Eusebio, Augusto, Corso etc.) 
sau la televizor (Pele, Garrincha etc.) 
nu sînt mai... solizi ca noi. Uneori 
chiar dimpotrivă. Atunci ? Trebuie ca 
noi, atacanții, și nu numai atacanții, 
să devenim mai curajoși, mai „obraz
nici” atunci cînd avem o poziție fa
vorabilă de șut, chiar dacă ne aflăm 
la 25 metri de poartă. Asta ca să nu 
se mai... plîngă portarii.

ȘT. COVACI: In această problemă, 
a eficacității, ridicată de cei doi petro
liști, mult discutată în anul competi
țional care s-a încheiat, vreau să ac
centuez că într-adevăr echipele noastre 
Iși creează foarte multe ocazii, pe care 
le ratează însă cu o uimitoare ușurin
ță. Formațiile străine de renume mon
dial ar putea fi chiar invidioase pe 
echipele noastre care „se joacă" cu 
ocaziile de gol. Internazionale, Real 
Madrid, A.C. Milan, Benfica, Ander- 
lecht, pentru a enumera doar cîteva, 
marchează mai multe goluri din ocazii 
infinit mai puține. Raportul ocazie de 
gol-gol le este deci lor favorabil, lucru 
pe care l-am simțit pe pielea noastră 
în întîlnirile internaționale avute. AȘ 
VREA SA LE RĂSPUND LUI IO
NESCU ȘI BADEA, CA ȘI ALTORA 
CARE NU SÎNT PREZENTI AICI, 
CĂ EFICACITATEA MARILOR JU
CĂTORI SE DATOREȘTE FAPTULUI 
CĂ EI LOVESC MINGEA PUTERNIC 
ȘI CU ADRESĂ, SE CONCENTREA
ZĂ ȘI SÎNT HOTĂRI1T IN FRUCTI
FICAREA MOMENTULUI. Antrenorii 

noștri trebuie să 
găsească „elixirul" 
care să stimuleze 
setea de goluri. 
Poate ar trebui să 
le recomand chiar 
eu așa ceva. Cre- 
deți-mă că și eu 
caut elixirul acesta, 
mai cu seamă pen
tru jucătorii lotului 
reprezentativ...

REDACȚIA : Nu cumva acest 
„elixir" poate fi găsit în pre
gătire ?

ȘT. COVACI : Fără îndoială ! Toc
mai de aceea recomand în acest sens 
antrenamente asidue.

REDACȚIA : Vă rugăm o pri
vire de ansamblu asupra cam
pionatului trecut.

ȘT. COVACI : în general, calitatea 
fotbalului practicat a fost mai bună 
în returul campionatului față de pri
ma jumătate care, după părerea mea, 
a fost nemulțumitoare. Progresul s-a 
manifestat îndeosebi la echipele frun
tașe, prin organizarea mai bună a 
jocului, îmbunătățirea tehnicii jucă
torilor și a dinamicii, lucruri care 
s-au reflectat în multe partide echi
librate între fruntașe (Dinamo Bucu
rești, Rapid, Steaua etc.) și codași (Pro
gresul, Știința Craiova, Minerul Baia 
Mare). E interesant de arătat că în 
această perioadă a existat acea ten
dință pozitivă a echipelor socotite cu 
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DISCUȚII
DESPRE

ÎNCEPERII

CEL TRECUT
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___________ ______________________ !
- ț.

L

mai puține posibilități de a se ridica 
la nivelul celor fruntașe. O mențiune 
specială îi acord formației Rapid pen
tru jocurile spectaculoase prestate în 
multe partide. Echipa din Giulești a 
făcut o bună propagandă fotbalului în 
rîndul maselor de spectatori, într-un 
moment cînd publicul se cam înde
părtase de tribunele stadioanelor. Nu-i 
pot absolvi de critici pe unii jucători 
ai acestei formații, pentru că au aban
donat jocul colectiv în dorința unei 
evidențieri personale. Mă refer la Du- 
mitriu II și Ion Ionescu, pe care îi 
socotesc factorii principali în scăde
rea randamentului acestei formații, 
exact atunci cînd aportul lor trebuia 
să fie major : la sfîrșitul campiona
tului. Mi-a mai plăcut și Știința Cluj, 
dar numai în meciurile jucate la 
București. Dinamo Pitești ca și Știința 
Cluj sînt, după părerea mea, echipe 
cu fotbaliști talentați, cu posibilități, 
dar care din păcate se mulțumesc cu 
puțin, nu sînt suficient de ambițioase, 
nu „țin” la cursă lungă. Să sperăm 
că participarea în „Cupa cupelor” îi 
va stimula pe clujeni. Acum cînd ne 
mai despart puține zile de începerea 
unui nou campionat, trebuie să pri
vim înainte, să vedem ce avem de 
făcut, să învățăm din lipsuri și să le 
înlăturăm. ÎN PRIMUL RÎND EU 
CRED CĂ JUCĂTORII FRUNTAȘI 
AR TREBUI SĂ PUNĂ MAI MULT 
ACCENT PE PREGĂTIREA INDI
VIDUALĂ. DIN MECIURILE VĂ
ZUTE IN ULTIMA VREME PESTE 
HOTARE, AM CONSTATAT CĂ 
SÎNTEM ÎNCĂ DEFICITARI LA 
CAPITOLUL TEHNICĂ INDIVI
DUALĂ. Să nu ne mulțumim cu ba
gajul de cunoștințe învățate, să adop

tăm cele mai moderne procedee văzu
te la jucătorii străini, să ne reînnoim 
tot timpul, să ținem pasul cu „moda“ 
în fotbal. Și nouă, antrenorilor, <i.. 
revine o sarcină importantă în această 
direcție. în ultimul timp am învățat 
mai multe, am văzut mai multe, de 
aceea să excludem șablonul din șe
dințele de antrenament, SĂ PUNEM 
ACCENT MAI MULT TR INDIVI
DUALIZARE, SĂ CREȘTEM JUCĂ
TORI CU PERSONALITATE. Să ne 
ocupăm și să învestim capital numai 
în jucătorii cu posibilități.

7

SORIN AVRAM : Cei care au luat 
cuvîntul înaintea mea s-au ocupat de 
o serie de probleme ale fotbalului nos
tru, de care nici eu nu sînt străin. 
Consider că în sezonul trecut, echipa 
mea, Steaua, a manifestat slăbiciuni 
în ceea ce privește tactica. La Steaua 
fotbaliștii joacă numai atunci cînd 
au balonul la nicioare. Ar trebui să 
joace și atunci cînd nu-1 au. în asta 
constă „arta“. Dinamoviștii au acest 
plus față de noi care le permite să 
joace mai modem, pe contraatac, 

înaintașii lor se in
filtrează în spați
ile libere ș.a.m.d. 
La noi prea puțin 
se face lucrul a-‘ 
cesta. Revenind la 
cele spuse mai îna
inte constat că nici 
apărătorii nu știu 
să joace fără min
ge, se năpustesc cu 
toții la balon, lasă 
nemarcați și... PE

MINE M-A ENTUZIASMAT EUSE
BIO, CU ȘUTURILE LUI SURPRIN
ZĂTOARE DE LA DISTANȚA. VĂ 
ROG SĂ MĂ CREDEȚI CĂ AM SĂ 
MĂ STRĂDUIESC SĂ-L IMIT.

ILIE OANĂ: Pe mine nu numai 
Eusebio, m-a entuziasmat, ci și Co- 
lunna, Amarildo, Augusto, Altafini, 
Corso, ca să nu mai vorbesc de Pete. 
Acești jucători sînt adevărate persona
lități în fotbalul mondial. Noi am fi , 
bucuroși ca tot mai mulți jucători ro
mâni să învețe de la ei

BADEA : De acord, dar pentru 
aceasta se cere experiența jocurilor 
internaționale, care lipsește la multe 
echipe...

înaintașii adverși



-REDACȚIA : Credem că acest 
contact a avut influențe pozi
tive asupra jocului, lui Sorin 
Avram. El a devenit mai în
drăzneț în ultimele jocuri de 
campionat.

idei aș vrea să

E OANA: Și Sorin Avram, și 
ab încearcă mult mai multe exe- 
tehnice. Driblingul lui Pîrcălab 

>enit mai variat, deplasările lui 
en sînt mai derutante ca altădată.
vi avem, deci, jucători valoroși. 
REBUIE SĂ-ȘI SCHIMBE NU- 

MENTALITATEA FATĂ DE 
TREBUIE SĂ INTERVINĂ DO- 
4 LOR PERMANENTĂ DE A 
'1D1CA ȘI MAI MULT, DE A 
AFIRMA Șl MAI PUTERNIC, 
pentru continuarea meciurilor cu 
: valoroase, chiar dacă pentru 
nt nu vom avea întotdeauna re-

zie. In altă ordine de
spun că inițiativa F.R. Fotbal de a 
aduce arbitri străini la meciurile cheie, 
a contribuit ca în campionatul trecut 
să fim martorii unor meciuri frumoa
se, de calitate, cu toate că se anunțau 
în prealabil dîrz disputate, ținînd sea
ma de poziția formațiilor în clasa
ment. Prezența arbitrilor străini im
pune jucătorilor mai mult respect. 
De acest lucru mi-am dat seama atunci 
cînd conduc meciuri importante peste 
hotare. Deci aceste schimburi sînt 
foarte utile.

intervină federația, care să suspende 
terenurile pe care nu se 
fotbal în adevăratul înțeles 
lui.

N. GEORGESCU : La

poate juca 
al cuvîntu-

I 
I

Pregătiri, meciuri amicale

• bune. Aș vrea să mă refer, pe 
și la o serie de alte aspecte 

ampionatului trecut. Consider că 
idrul categoriei A există două 
de echipe: unele care-și propun 

irea campionatului sau ocuparea
loc cit mai de frunte și altele 
luptă din prima etapă pentru...

.retrogradă-
<e la acestea
mă nu ne pu- 
ștepta la nici 
'ribuție în ac- 

de ridicare 
ivă a fotbalu- 
iostru. Eu aș 
ă ajungem 
incit să ne...

inima după 
celor care re
tează. La ora 
a r am de la
dea clasamentului în jos, din 
il de vedere expus nu regreți 
ea lor din categoria A. Cu toate 
’fan Covaci, colegul meu, a spus 
cuvinte frumoase despre Știința 
totuși eu gîndesc că această 
ca și Crișul, Farul și C.S.M.S., 

ază pe stadioane și oferă de cele 
iulie ori zecilor de mii de spec- 

jocuri cenușii, mediocre, plate, 
de sare și piper. Nu vreau să 

ea aspru, dar trebuie să spus că 
a este urmarea faptului că nu 
•'‘-enorii lucrează la același ni- 
-Loate că s-au făcut pași impor

ta ceea ce privește îmbunătățirea 
ii noastre. Consider că de un real 
ar fi și schimburile de experiență 
antrenorii români.
POPESCU : în legătură cu dis- 
de pică acum vreau să spun că 
IȚA CRAIOVA, C.S.M.S., CRI- 
SE COMPLAC ÎN MOD CON- 
'IT ÎN MEDIOCRITATE, PUN 
' NUMAI PE PUNCTELE CÎȘ- 
TE ACASĂ. Deci privesc în 
limitat procesul creșterii calita- 

............... "■ Pro- 
mult

a fotbalului nostru. Nici 
nu s-a îndepărtat prea 

această „regulă”.
1QLAE MIHĂILESCU : 
roie să fac o paranteză. Se

cută despre echipe
le din a doua ju
mătate a clasamen
tului, dar aș vrea 
să spun că eu am 
arbitrat meciuri în 
care și Dinamo 
Pitești și Minerul 
Baia Mare și Pro
gresul au desfășu
rat un joc colectiv, 
de calitate, atunci 
cînd au fost preo
cupate de fotbal în 
adevăratul înțeles 
al cuvîntului. Deci, 

Este adevărat și sînt

îmi 
dis-

osibili tați.
otul de acord cu antrenorii care 
lat cuvîntul, că accentul princi- 
n pregătirea jucătorilor noștri 
ie să cadă pe tehnica imdividua- 
um putem vorbi de un fotbal 
rn atîta timp cit eu, care stau în 
cui jucătorilor, la cîțiva metri 
, Tj văd pe cîte unii cît de gre- 
eecută un stop, ce preluări de
base fac, cu cîtă precizie trimit 
e la... adversar, ca să nu mai 
m de execuțiile tehnice efectuate 
teză. Acestea sînt, vorba lui Ca
le, sublime, dar lipsesc aproape 
esăvîrșire la mulți jucători din e- 
le noastre.

REDACȚIA : Ne-ar interesa 
observațiile dv, în legătură și cu 
alte aspecte legate de cam
pionatul trecut.

MIHĂILESCU : în primul rînd 
it în evidență faptul că echipele 
yțști aplică destul de bine siste- 

cu 4 fundași. O remarcă pe care 
fcnt-o și ceilalți î<n privința efi- 
iții : echipele din străinătate
. parcă ceva mai simplu, dar trag 
iartă mult mai mult și cu preci-

clubul nos
tru, Rapid, se duce o muncă intensă 

această direcție. înaintea oricărui 
sau antrenament ni se atrage aten- 

asupra discipli- 
și respectului

REDACȚIA : Considerăm că 
sînteți cel mai în măsură să 
ne spuneți cîteva cuvinte des
pre disciplina jucătorilor pe 
teren.

MIHĂILESCU : Numai cîteva ?N.
La acest capitol calific Steaua ca cea 
mai disciplinată. Celelalte echipe își 
au fiecare gălăgioșii lor. în cele 12 
meciuri arbitrate în categoria A, 
n-am fost pus în situația de a elimi
na vreun jucător, dar 
destule neregularități și 
tismente lui Georgescu 
Mafteuță (Progresul) și 
ceastă direcție cluburile 
slăbească munca nici o clipă. ESTE 
CLAR : FĂRĂ DISCIPLINĂ PE TE
REN NU POATE EXISTA FOTBAL 
DE CALITATE.

REDACȚIA : Ne-ar interesa, 
în continuare, părerea celor 
prezenți, despre politețea, dis
ciplina, atitudinea civilizată 
față de adversar, arbitri și 
public pe terenurile noastre de 
fotbal.

V. MATEIANU: Sînt multe de răs
puns la această întrebare. Atît de 
multe că nici nu știu cu care să încep. 
Poate ar trebui să vă povestesc cu 
cîtă brutalitate am fost lovit de llie 
Stelian la Pitești (fără ca arbitrul să 
ia vreo măsură), fapt care cred că 
mi-a redus mult din potențialul pe care 
ar fi trebuit să-l am atît în jocurile 
echipei naționale, cit și la club. In pri
măvara Oftului acesta am fost de patru 
ori accidentat I In ceea ce privește 
politețea, ospitalitatea, vreau să spun 
căi în timpul jocului, pe teren, multi 
fotbaliști, în loc să fie preocupați de 
joc, poartă discuții cu adversarii în
tr-un jargon de ultimă speță. Nu de 
puține ori, cînd in
trăm pe teren, sin- 
tem luați la între
bări cam în felul 
acesta: „Ce vreți, 
bă? Să luați puncte 
de la noi? Vă dăm 
noi vouă puncte!" 
Faptul acesta face 
ca cei mai puțini 
căliți să se intimi
deze, să joace timo
rat, să nu mai ara
te ceea ce știu și 
pot. Și aceasta este o cauză a nivelului 
scăzut al unor jocuri. Apoi, să nu 
uităm nici publicul dintr-o serie de 
otașe care numai gazde bune nu sînt. 
La Craiova este un adevărat vacarm, 
publicul vrea cu orice preț să cîștige 
echipa locală. La fel la Pitești, uneori 
la Brașov. S-ar putea face multe în 
această privință, dar aici trebuie să in
tervină hotărît organele locale UCFS, 
care să desfășoare o muncă de edu
cație în toate direcțiile (spectatori, ju
cători). Mult mai hotărît trebuie să

am semnalat 
am dat aver- 

(Știința Cluj), 
altora. în a- 
nu trebuie să

in 
joc 
ția 
nei 
pe care trebuie să-l 
purtăm adversaru
lui, arbitrului și 
publicului. Avem 
și noi jucători mai 
nervoși, care uneori 
își „pierd busola", 
dar niciodată lu
crurile nu au de
generat. Dovadă : 
ECHIPA NOASTRĂ 
CAMPIONATUL T RECUT NICI UN 
JUCĂTOR SUSPENDAT. Un merit 
deosebit, după părerea mea în instaura
rea disciplinei, îl are antrenorul nostru 
principal Valentin Stănescu. O altă 
„hibă" însă face ca echipa noastră să 
nu dea întotdeauna randamentul aș
teptat : jnfumurarea de care sînt stă- 
pîniți unii din jucătorii noștri. Mă 
refer la Ionescu, la Dumitriu II. Dar 
și în această direcție se duce o muncă 
perseverentă pentru .vindecarea lor 
de această „boală". Nu de alta, dar ca 
să nu se molipsească și alții.

NUNWEILLER III : Și la clubul 
nostru s-au făcut progrese în privința 
disciplinei. După părerea mea sînt 
destul de mulți jucători, printre 
care Mateianu, Voinea (Steaua), Ba
dea care dau dovadă de sportivitate. 
In schimb, Ncacșu și Ologu de la Fa
rul, Stoicescu (C.S.M.S.), Pavlovici 
(Steaua) sînt rămași în urmă la ca
pitolul educație.

ION LUPAȘ : Politețea, disciplina 
și atitudinea frumoasă față de ar
bitri, adversari și public constituie un 
factor important pentru progresul fot
balului nostru. PENTRU NEPOLITI- 
COȘI, PENTRU CEI CARE SE DE
DAU LA ACTE HULIGANICE NU 
TREBUIE SĂ EXISTE ÎNGĂDUIN
ȚĂ. Sînt pentru sancționarea cu pe
depse mult mai 
a-i suspenda pe 
cum i-ai trimite 
odihnă...

ȘT. COVACI: 
instaurarea unei 
terenurile noastre de fotbal îl au 
conducătorii de jocuri. EU LE RECO
MAND SĂ FIE MAI CURAJOȘI, SĂ 
NU REVINĂ ASUPRA DECIZIILOR 
LUATE, SĂ NU SE INTIMIDEZE IN 
FATA UNOR JUCĂTORI, SĂ APLICE 
REGULAMENTUL ȘI IN CEEA CE 
PRIVEȘTE ELIMINAREA DE PE 
TEREN A CELOR CERT ATI CU RE
GULILE BUNEI CUVIINȚE. ZECILE 
DE MII DE SPECTATORI VOR FI 
IN ASENTIMENTUL ARBITRILOR 
ATUNCI CÎND ACEȘTIA VOR PRO
CEDA HOTĂRÎT.

I 
I

N-A AVUT ÎN

aspre decît aceea 
1—2 etape. E ca 
într-un concediu

Un rol important 
discipline stricte

★
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dc 
Și 

de

în 
pe 
și

în cadrul discuțiilor purtate s-au ri
dicat și alte probleme. Socotim că în 

cele 
re-

cele de mai sus le-am redat pe 
mai importante. Despre altele vom 
vecii cu altă ocazie.

în loc de concluzii
trecut, dar mai ales în reiur, s-a 

______  _ _______  ___ calității fotbalului, jucătorii continuă 
să fie deficitari la capitolele tehnică individuală și eficacitate, iar echipele, 
în organizarea mai bună a jocului, a dinamicii de joc, în atingerea 
unei forme constante a fotbaliștilor.

® Cu toate că în campionatul 
observat o oarecare îmbunătățire a

9 Toți antrenorii să lucreze cu o exigență sporită, la cel mai înalt 
nivel, să țină pasul cu ultimele noutăți tehnico-tactice pe plan mondial, 
să ducă o muncă susținută plină de răspundere pentru depistarea de 
elemente talentate.

Afară cu mediocritatea !

într-o
Jucătorii să nu se mulțumească cu bagajul de cunoștințe căpătate 

anumită perioadă de timp, ci să caute să le reînnoiască mereu.

Să se intensifice contactele

Arbitrii să dea dovadă de 
în străinătate. Schimburiletrează

utile și trebuie continuate.

cu echipele puternice de peste hotare.

fermitate nu numai atunci cînd arbi- 
de arbitri pe plan internațional sînt

• Disciplina, educația fotbaliștilor, să fie în centrui preocupărilor 
secțiilor de fotbal.

• Federația să ia toate măsurile, în așa fel încît campionatul să 
se desfășoare normal și fără întreruperi, să lichideze orice concesii față 
de abaterile de pe teren ale jucătorilor și ale acelora care încalcă nor
mele vieții sportive.

Masă rotundă realizată de CRISTIAN MANTU 
și MIRCEA TUDORAN

Iată, în continuare, o serie de 
amănunte de la pregătirile echipe
lor noastre de fotbal și de la me
ciurile de verificare susținute joi 
după amiază.

METALUL HUNEDOARA — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 3-1 (0-0)

HUNEDOARA. Evoluția forma
ției remaniate a Metalului a satis
făcut pe cei 3 000 de spectatori în 
fața cărora a prestat un joc de ca
litate. în schimb, 
slăbiciuni atît în 
atac. Au marcat: 
și 54) și Hristos 
Metalul, respectiv

METALUL:
Hercut, Molnar, Tătaru — Hristos, 

I *

Știința a dovedit 
apărare cît și în 
Dobîndă (min. 50 
(min. 65) pentru 
Mițaru (min. 79). 

Mălai — Ceaușii,

țe săptămînale de antrenameht și 
în jocurile de verificare pe care 
fotbaliștii constănțeni le susțin săp- 
tămînal, antrenorii V. Mărdărescu 
și Toma Costică urmăresc îndeo
sebi dezvoltarea pregătirii fizice, 
stabilirea lotului de bază și omo
genizarea lui, obținerea unei forme 
sportive cît mai bune. în meciurile 
de verificare se pune accent pe fi
nalizarea acțiunilor de atac și pe 
organizarea jocului în apărare.

Farul a jucat joi cu Dinamo Con
stanța din „regiune", de care a dis
pus cu 5-0 (au marcat Tufan — 3, 
Șoangher și Caraman). Duminică 
Farul va juca acasă cu Siderurgis
tul Galați, iar joia viitoare cu 
I.M.U. Medgidia, proaspăt promo
vată în categoria C.

Jocurile de la sfîrșitul săptămînii I
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SÎMBATÂ
BUCUREȘTI : Rapid—C.S.M. Reșița (Stadionul Republicii, ora 17,45).

DUMINICA
BUCUREȘTI : Progresul—Electronica (Stadionul Progresul, ora 10). 
BAIA MARE : Minerul—Steaua București.
CONSTANTA : Farul—Siderurgistul Galați. 
PITEȘTI : Dinamo—Știința Craiova. 
TIMIȘOARA : Știința—Crișul Oradea 
BACĂU : Dinamo—Dinamo Victoria București. 
— -...............—! 5,_. (R.P. Bulgaria).

Iată lotul aflat în pregătire: 
Manciu, Pilcă (portari), Dumbravă, 
Tîlvescu, Stancu, Gref, Biikossi, 
Pleșa, Șoangher, Manolache, Kallo, 
Ologu, Tufan, Caraman, Mănescu, 
Marinescu. Jucătorii Costin și 
Zamfir sînt indisponibili.

C. Popa — coresp.

LUPENI : Minerul—Etar Tîrnovo

Cristescu (Gergeli) — Păunescu, 
Steiner, Dobîndă, Vasiu.

ȘTIINȚA : P. Popa — Surdan, 
Țurcan, Talpai, Petrovici — Mihăi- 
lă, Grizea — R. Lazăr, Lereter, M. 
Popa (Cotormani),

V.
Mițaru.
Albu — coresp.

sAtmăreana 
BUCUREȘTI

— STEAUA 
0-3 (0-1)

SATU MARE. Aproape 4 000 de 
spectatori au aplaudat jocul plăcut 
realizat de cele două formații. Lo
calnicii au jucat cu mai multă 
ambiție decît oaspeții. Aceștia, 
avînd o experiență mai mare și 
construind acțiuni spectaculoase pe 
aripi, au cîșțigat datorită golurilor 
marcate de 
Constantin.

STEAUA: 
Georgescu, 
Chiru — Jenei (Negrea), Raksi — 
S. Avram, Constantin, Voinea, Crei
niceanu.

Voinea, Creiniceanu și

Haidu (Gornea) — M. 
Petescu, D. Nicolae,

A. Verba — coresp.

INTENSITATE MARITA 
LA FARUL

Farul își continuă cu intensitate 
mărită pregătirile în vederea nou
lui campionat. în cele patru ședin-

I
SIDERURGISTUL GALATI — 

METALOSPORT GALAȚI 8-3 (6-1)

GALAȚI. Pregătindu-se pentru 
meciul de duminică cu Farul, Si
derurgistul a întîlnit echipa locală 
Metalosport, din categoria C, în 
fața căreia a cîștigat la scor. Au 
marcat : Stătescu (4), Adam (3) și 
Comșa pentru Siderurgistul, respectiv ......................Mazilu (2) și Ionică.

V. Ștefănescu—coresp.

C.F.R. CARANSEBEȘ — 
JIUL PETRILA 0-2 (0-1)

CARANSEBEȘ. Aflate în pregă
tire pentru categoria C și, respec
tiv, B, cele două echipe au realizat 
un joc frumos, în care însă oaspe
ții s-au comportat mai bine și au 
acționat mai precis. Ei au înscris 
prin Martinovici și Libardi.

M. Mutașcu — coresp.
a

Pronosport — 1 -x - 2 — Pronosport
Vă prezentăm programul concursu

lui PRONOSPORT nr. 32 de mîine :
Minerul Lupeni—Etar Tîrnovo

(pronostic pauză) 
Minerul Lupeni — Etar Tîrnova

(pronostic final)
Vasas—M.T.K.
Dorog—Csepel
Salgotarjan—Komlo
Pecs—Tatabanya 
Oroszlany—Dunaujvaros 
Egyeterles—B.V.S.C.

Rapid—Știința Craiova
Știința Cluj—Crișul
Szeged—Vasas
Tatabanya—Salgotarjan
Botev Burgas—Cerno More Varna 
Spartak Plovdiv—Locomotiv Sofia 
Levski Sofia-—Dunav Ruse

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport 

nr. 31 din 1 august 1965.
Categoria a Ii-a : 50 variante a

PGONfll I

967 variante aI
I
!
I
I
I

i

Szekesfehervar—Debrecen 
Diosgyor—Szombalhely 
Slroitel—Energetic Dușanbe 
Metalurg—Moldova Kișinău

Pentru participanții la Pronosport 
care vor să cunoască mai din vreme 
concursul de duminică 15 august, le 
satisfacem curiozitatea publicînd în 
rîndurile de mai jos meciurile incluse 
în program. Este un concurs extrem de 
important deoarece cuprinde prima 
etapă din turul campionatului cate
gorici A de fotbal.

lată programul integral al acestui 
concurs :
Siderurgistul Galați—Dinamo Buc. 
Steaua—U.T.A.
Dinamo Pitești—Petrolul 
Știința Timișoara—Steagul roșu 
C.S.M.S. Iași—Farul

Categoria
53 lei.

Se reportează la categoria I suma 
de lei 28.878 pentru concursul Prono
sport nr. 32 de duminică 8 august 
a. c.

LOTO
La tragerea Loto din 6 august 1965 

au fost extrase din urnă următoa
rele numere:

60 26 90 54 53 64 42 24 1 6
Premii suplimentare : 90 85 82
Fond de premii: 781.550 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 13 august 1965 la Cîmpulung- 
Muscel.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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LA ORA 19,30

BOX: Oinamo Bucirești—Reggio Emilia
I
I
I competițional ;

pe stadionul Dina- 
sporlului cu mănuși 
vor avea prilejul 

să vadă din nou „la

Itw*

Dumitru

HANDBAL: Actualități interne și externe
JOCURI DE CAMPIONAT 

NOCTURNA ?
IN

ediția 
repu

blicane va începe la 5 septembrie. 
La această dată va debuta și com
petiția denumită „Cupa de toamnă", 
rezervată echipelor feminine din se
ria I a categoriei A. Progiamul 
primei etape cuprinde cîteva puncte 
de atracție : Dinamo Bacău--l)inamo 
București (seria I masculin), Cau
ciucul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej— 
Rapid București (seria a II-a mascu
lin), Știința Galați-Știința Cluj (seria 
a II-a feminin) și Știința Timișoara- 
Rapid București (Cupa de toamnă). 

0 Jocurile se pot disputa și în 
nocturnă, cu condiția ca astfel de 
programări să fie anunțate cu 7 zile 
înainte atît federației, cît și echipe
lor oaspete. Există terenuri care sînt 

utilate cu instalații electrice și e 
bine să fie folosite : cel din parcul 
sportiv Dinamo București, terenul 
de la baza sportivă Voința din Iași 
Otc

După cum am anunțat, 
1965—1966 a campionatelor

tului mondial feminin se intensifică 
și pregătirile pentru această impor
tantă competiție. Echipele, calificate 
sau nu în turneul final, se antre
nează de zor, fie în cantonamente 
(iugoslavele au fost convocate la o 
pregătire comună care a durat 10 
zile, la finele lui iulie), fie prin me
ciuri de verificare.

Reprezentativa Ungariei, de pildă, 
care a eliminat echipa R.D.G., și 
care face parte din grupa noastră 
semifinală, a jucat recent cu for
mația de club Start din Bratislava. 
Jucătoarele maghiare au învins cu 
15.—8 și 19—4. Lotul cuprinde ju
cătoare cunoscute : Jona Hajekne, 
Csenkine, Sclunidtne, Rothermel etc.

Cehoslovacele (care au de disputat 
calificarea cu Japonia) au disputat 
și ele câteva jocuri de pregătire : 
8—6 cu echipa sovietică Jalgiris 
Kaunas și 13—2 cu Spartak Trnava 
(au marcat : Schifferoca 5, Veckova 
2, Kirianoua 2, Koșikoua 2, Koșiri- 
nova și Fran/ova).

A patra echipă din grupă este 
Polonia, care s-a calificat în dauna 
Norvegiei cu un scor 
14—12 (10—5 și 4—7).

★
Ieri la Bacău echipa 

locală Dinamo a învins . 
Essen (RF.G.) cu 20.—17. Astăzi, 
oaspeții joacă la Galați cu Știința.

general de

de handbal 
pe Phoenix

Astă-seară, 
mo, iubitorii 
din Capitală 
mult așteptat 
lucru” o echipă de box italiană.
Pugiliștii dinampviști vor întîlni 
formația Reggio Emilia. Interesul 
deosebit acordat întotdeauna de 
spectatorii noștri meciurilor din
tre boxerii români șâ cei italieni 
este pe deplin justificat.

La categoria muscă,
Davidescu, în compania italianu
lui Mencarelli, va căuta să arate 
numeroșilor săi simpatizanți că 
absența sa din turneul final al cam
pionatului republican a fost doar 
o întîinplare. Deosebit de atracti
ve se anunță cele două partide 
de la categoria cocoș; N. Mîn
dreanu — E. Farinefii șl N. Puiu 
— L. Sorangelo. Vom vedea pes
te citeva ore dacă cei doi „co
coși" italieni vor putea rezista în 
fața celor mai experimentați 
„cocoși" români. Programul galei 
continuă cu alte puncte de a- 
tracție: Crudu — Fabiani; Anto- 
niu — Minoccheri, M. Dumitres
cu — Anacarani; Gh. BMai — 
Molinari, Olteami--Bădiții; Co
vaci—Guerra și Manea—Manei.

Puternica formație dinamo- 
vistă și prestigiu) de care se bu
cură boxul italian, reprezintă o 
serioasă garanție a unei gale 
deosebit de spectaculoase.

de sus. de la stînga : Enzo 
Mîndreanu. Rîndul

PREGĂTIRI ALE VIITOARE
LOR NOASTRE ADVERSARE 

IN C. M.
Pe măsură ce se apropie data în- 

oeperii turneului final al campiona-

CICLISM: Două finale de campionat
Cei mai buni cicliști juniori 

și seniori din tara noasiră se 
vor întîlni axi și mîine la 
Brașov, de unde vor lua star
tul în două finale de campio
nat. Este vorba de ultimele în
treceri ale campionatelor repu
blicane pe anul 1965: contratimp 
individual și fond, care se vor

la Brașov

BASCHET: Echipele lie tineret ale Capitalei 
în fața selecționatelor Sofieiînvingătoare

Aseară s-au disputat 
pe terenul central al 
bazei Universitatea pri
mele mfetiuri dintre se
lecționatele de tineret 
(băieți și tete) ale ora
șelor București și So
fia. In partida inaugu
rală. baschetbalistele 
noastre au luat un 
start" bun și s-au dis

tanțat din primele mi
nute. păstrindu-și apoi 
avantajul. Scorul de 
53^40 (33—12) a fost

realizat de M. Simon 8. 
Dumitrescu 9, Gheorghe 
7. Popa 4, Sul iman 18, 
Demetrescu 7 pentru 
București și de Nesto- 
rova 2, Boianova 3, Du- 
deva 4, Georgieva 4, 

Novkova 6, Ogrjanova 
4. Manasieva 4, Pisma- 
nova 7, Ivanova 6 pen
tru Sofia.

La băieți, jocul a fost 
echilibrat pînă în min. 
28 (scor 45—45) cînd 
bucureștenți au preluat

și au eîștigat 
(32—35). AU

inițiativa
cu 71—54
marcat lonescu 16, Puș
cașii 8, Novac 15, Di- 
mancea ",
pentru București, Boia- 
giev 14. B. Cristev 15, 

' Kosev 3, Zetov 6, Doi- 
cinov 2, Stoianov 4, H.
Cristev 2, Rusinov 2, 
Spasov 2 și Ivanov 4 
pentru Sofia.

Azi și mîine au loc 
meciuri între aceleași 
echipe.

Novac 15,
14, Iecheli 1?

Azi, la Suceava și Brăila

VOLEI: începe „Cupa tineretului"
. ' !d

Azi, la Suceava și Brăila se va da startul în importanta compe
tiție internațională, rezervată echipelor de tineret, „Cupa tineretului" 
la volei. Iată cîteva date din agenda acestei competiții Ia care spec
tatorii din Suceava și Brăila vor avea prilejul să asiste.

0 După cum se știe, la întreceri și-au anunțat participarea echi
pele de tineret ale Ungariei, Uniunii Sovietice. R.D. Germane, Ceho
slovaciei, Bulgariei, Poloniei, Iugoslaviei și României. Oaspeții au 
început să sosească de joi (Iugoslavia, ambele formații și fetele din 
R.D.G.). în cursul zilei de ieri au sosit și celelalte echipe.

0 La întrecerea feminină, în afară de concurs, participă și prima 
noastră reprezentativă. După ce joi lotul a susținut ultimul antrena
ment în Capitală, ieri s-a deplasat la Suceava și cuprinde în- com
ponența sg, printre altele, pe Lia Vanea, El. Goloșie, M. Ștefănescu, 
H. Schrbiber, C. Lăzeanu, El. Florescu, D. Goliraaș, Al. Chezan, pe 
care sucevenii ie vor vedea la lucru,

| @ Printre cei ce vor conduce jocurile se află și cîțiva arbitri
străini, cunoșcuți în țara noastră, cum sînt arbitrii internaționali Altav 
Nejat (Turcia) și R. Trhulj (Iugoslavia).

0 Ambele turnee se vor desfășura în aer. liJȘer, unde au avut 
loc și primele antrenamente.

De la I. E. B. S
0 ASOCIAȚIILE SPORTIVE POT ÎNCHEIA CONTRACTE PENTRU 

REZERVAREA DE BILETE LA JOCURILE DE FOTBAL CE SE DESFĂ
ȘOARĂ PE STADIOANELE „23 AUGUST" ȘI REPUBLICII, ADRESÎN- 
DU-SE ÎNTREPRINDERII NOASTRE, STR. V. CONTA NR. 16 ETAJ VII, 
SERVICIUL MANIFESTĂRI SPORTIVE, TELEFON 11.79.70/116.

LE.J8.S. ASIGURĂ CONTRACTANȚILOR REZERVAREA UNUI 
NUMĂR DE BILETE LA JOCURILE INTERNAȚIONALE, EGAL CU ACELA 
CONTRACTAT PENTRU JOCURILE DIN CAMPIONAT.

® Pentru jocul de fotbal RAPID — C.S.M. REȘIȚA de azi, de pe 
stadionul REPUBLICII, biletele se găsesc la casele stadionului,

® Începînd de luni 9 august, se pun în vînzare la casele de bilete 
din str. Ion Vidu, Pronosport, cal. Victoriei nr. 2 stadioanele Republicii, 
Dinamo și Giulești, biletele pentru întîlnirea internațională de fotbal 
RAPID — SAO CRISTOVAO (Brazilia) de MARȚI 10 august ora 19, 
de pe stadionul REPUBLICII.

Rîndul 
farinelli și N. 
de jos : Puiu Nicolae și Luigi Sot- 

angelo,
Văzuți de Neagu

La această întâlnire 
următoarele legitimații

— carnetele roșii și
la parter ;

— carnete verzi de
legație.

— carnete albastre

Răd’jlescu
sîn.t valabile 
de intrare : 

maron în piele,
i 

ziariști, cu de- < 

în dâtmatin.

desfășura pe șoselele din împre
jurimile orașului de sub Tîrapa. 
Alergătorii calificați în această 
finală pe țară își vor disputa în- 
tîietatea în următoarele probe: 
simbăld, pe șos. Brașov — Tg. 
Secuiesc —40 km contratimp se
niori ; 30 km contratimp juniori 
I; duminică, pe șos. Brașov — Si
ghișoara — 180 km seniori, cu ple
care în bloc, 100 km juniori I, cu 
plecare în bloc.

In program figurează și un con
curs cu earacter republican rezer
vat juniorilor de categoria a Il-a.

RUGBI: Și arbitrii se pregătesc...
Darnici ca meciurile din returul 

cît mai în formă, arbitrii bucureșteni de 
și ei un program de antrenamente. Primul va avea loc marți 10 august 
pe stadionul Tineretului, începînd de la ora 17,30. Obiectiv: îmbună
tățirea pregătirii fizice generale. Ei vor susține și un meci la două 
buturi cu formația Clubului sportiv școlar. Comisia centrală de arbitri 
(prin responsabilul ei, Cornel Munteanu) a și fixat lotul în vederea 
acestui meci: N. Pâdureanu, Titl lonescu, J. Oncescu, V. Vardela, 
D. Manoileanu, C. Cocor, St. Constantinescu, A. Barbu, T. Molțlo- 
veanu, P. Declezis, P. Niculescij, I. Milea, N. Ghiondea, Al. Lenmeanu, 
G. Eftimescu, D. Zamfir, D. Dumitrescu, A. Găgeatu, St. Mindru, 
N. Cervinschi, C. GaJicowski, C. Horovitz ș a.

Antrenamentele de pregătire fizică vor continua in fiecare marți, 
pe același stadion.

TIR * Campionatul Capitalei
Nici în zi.ua a doua a întrecerilor 

nu am avut prilejul să notării rezul
tate pe. măsura posibilităților ținta- 
șil-or noștri fruntași. Maratonul țiru-t 
lui, proba de 3x40 focuri — arenă li
beră calibru redus la care au luat 
startul cei mai buni trăgători, s-a 
încheiat cu rezultate neașteptat de 
slabe pentru etapa actuală. Puncta
jul primului clasat — Marin Fereca- 
tu, este eu 28 de pupete sub recor
dul republican și cu 32 p mai slab 
decît recordul mondial în vigoare. 
Din discuțiile pe care Le-am avut 
cu unii trăgători, a reieșit că ei sînt 
oarecum acomodați cu noul poligon, 
deci condițiile de tragere n-au in
fluențat rezultatele. Motivele par să 
fie altele, n. Rotaru (locul 7 cu 1119 p) 
ne spunea, do pildă, eă a prinș... o 
zi proastă. T. Ciuiu, alt component 
al lotului ne-a declarat că nu-și poa-/ - 
te explica comportarea slabă și atri
buie forma necorespunzătoare emo
tivității deoarece acest concurs a con- . 
tot ca selecție pentru campionatele 
europene.

A apărut nr. 8 
al revistei

„SPORT și TEHNICA
cu un sumar interesant și variat 

din care menționăm :

Aviație ® YR pe căile aeriene 
ale lumii • între cer și pămînt
• Doi giganți e Păsări și avioane
• Cu planorul peste Atlantic.

Auto-moto • Motorul de moto- 
cros SR 0 După 25 000 km © Au
toturismele Mercedes 0 Cursele 
de la Indianopoiis • Arta de a 
conduce.

Turism-alpinism e Trasee alpine 
în Retezat • Edmund Hillary
• Știri turistice și alpine.

Radioamatorism o Undele ul
trascurte la start o Receptoare cu 
amplificare directă 0 Indicatoare 
S-metru e Amplificator de antenă 
pentru televizoare e QTC de YO.

Acest număr, bogat ilustrat, mai 
cuprinde numeroase reportaje, 
știri, noutăți, două pagini de Ma
gazin, informații cosmonautice etc.

campionatului să-i „prindă" 
rugbi (circa 60) și-au stabilit

Citiți numărul 15/Wfiî

<11 revistei r
' r

tehnice : Armă liberă ca- 
3^40 focuri poziția culcat:

3. L. c.ris-

Rezultate
libru redus . _
1. M. Ferecatu (Dinamo) '393 p, 2. G.
Sicorschi (Steaua) 392 p,' \
tescu (Steaua) 392 p, 4. G. Vasiiescu 
(Olimpiu) 390 p, A. Csdtak (C.S.M. 
Cluj) 300 p . Pe echipe: 1. Steaua 1555 
p, 2. Dinamo 1553 p, 3. Olimpo 1533 p.
Poziția in genunchi : 1. I. Oîărescu 
(Știința) 386 p, 2. P. Sandor (Steawn) 
380 p, 3. G. Sieorsehi 380 p. 4. M- 
Ferecatu 379 p, 5. M. Antal (Știința) 
378 p. Pe echipe : L Ekinșpio 1.506 p,
2. Steaua 1491 p, 3.. Știința 1479 p. Po
ziția în picioare ? L V. Ensa’ (Ștewa) 
363 p. 2. M. Ferecatu 360 p, 3. G. Va- 
silescu 360 p, 4. T... Ciuiu (Steaua) 359

- p. 5. I. Olăreseu 358 p. Pe echipe :
Steaua 1434 p, 2. Dinamo ’ 1.W p, 3.
Știința 1381 p. Pe trei poziții ; M. Fe
recatu 1132 p,-2. G. Vasileseu 1125 p, 3. 
T. Ciuiu 1125 p, 4. V. Eiwa. 1125 p, 
5. I. Olăreseu 1125 ip. Pe echipe : L 

.Steaua 4493 p, ?. Dinagw .4145 p, 3.
.■/ Știința 4385 p;

Talere aruncate dîn șănț?(200 buc.) 
•1 St. Popovicj (pinamo Obor) 182 t. 
î ?araj 24 t.), 2. -Gh, Enăche (Steaua) 

— 62 (baraj 22 t). 3. • I. Lovi$escu (Di
namo Obor) 176 ’'.t, 4. T’i. Dumitrescu 
(Dinamo Obor) 175 5. VXTreistaru
.(Steaua) 173 t. Pe ecliipe : 1. Dinamo 
\Obor 688 t, 2. Steaua 676't, 3. Olimpia 
291 t (echipă incompletă). Concursul 
continuă azi și miin,e.

TOMA VASILE

SPORT
Din cuprinsul acestui număr :
® ATLETISM — însemnări de 

la finalele seniorilor — Mari per
formeri mondiali ai anului - 
Mica enciclopedie SPORT : „Arun
carea greutății" — Vamoș, iarăși 
„cap de afiș".

© FOTBAL — Știința Timișoara, 
din nou în A — PortretJam, 
cel mai eficace înaintaș — SeJ 
lecționata celor 40 — V"___ __
versori ai dinamoviștilor în C.C.E.: 
fotbaliștii echipei daneze Odense 
1909 — Fieraru, un triatlonisf de 
talie mondială.

• RUGBI — Ti nerii, o promoție 
valoroasă.

• ITINERAR DUNĂREAN — 
Giurgiu, Oltenița, Călărași.

• SPORT-MAGAZIN. '
Acest număr îl găsiți la orice 

chioșc pentru difuzarea presei.

--1

imișoi
— -d
raș —
Viitorii ad'- \

concurs organizat de comisia

• -t. ’ 5 . I
POLO. Bazinul Dinamo/. orâ; 11: Steaua 

— Industria linii Timișoara A).
BASCHET. Terenul . Universitatea, ora 

18: București — Sofia (f), .ora 19,15: 
București — Sofia (m), meciuri între e- 
ch’ne de tineret.

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, de la ora

18 :
șeiieascl.

FOTBAL. Stadionul Progresul (sir. Dr. 
Staicovici), ora 10 • Progresul — Elec
tronica.

SPORTURI NAUTICE. Lacul Herăstrău, 
ora 9: finalele campionatelor republicane 
de juniori (canotaj academic).

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
17,45 : Rapid — C.S.M. Reșița (meci 
amical).

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, ora 18 : 
concurs organizat de comisia orășe
nească.

BASCHET. Terenul Universitatea (stra
da Vasile Pîrvan), ora 18,30: Btictirești — 
Sofia (f), ora 19.45 : București — Sofia 
(m), meciuri între echipe de tineret.

MÎINE

zi.ua


EEL DE FEE
Joe Louis-junior are 17 

ani și studiază dreptul la 
Universitatea din Boston. 
Un amănunt interesant : 
el n-a văzut niciodată un 
meci de box I

★
La Copenhaga a murit, 

în etate de 75 de ani, 
fostul fotbalist danez Sop- 
hus Nielsen care, cu oca
zia Jocurilor Olimpice din 
1908 de la Londra, a în
scris 10 goluri în poarta 
Franței.

Performanța lui Soplius 
Nielsen a rămas unică în 
istoria meciurilor interna
ționale. (M. Bedrosian, 
Ploiești).

★
La Budapesta există un 

„Muzeu al sportului", cu- 1 
prinzînd mii de cupe, me
dalii, diplome, cîștigate 
de-a lungul a zeci de ani 
de reprezentanții Ungariei 
la diferite competiții in
ternaționale.

Cele mai vechi mărturii: 
diplomele cucerite de 

-sportivii maghiari la pri
mele Jocuri Olimpice ți
nute la Atena în 1896.

poșta
MAOA/IN

Prof. dr. Iuliu Hațieganu

Culese la „mondialele 
studențești de șah

un mare animator al

universitar

sportului

Meniul unor sportivi
Canotorul: $4-1 miti

tei, 4-f-l1 castraveți, $4~1 
vi sifon

Parașutistul: Cutii cu 
conserve cu deschidere... 
neîntârziată, ciuperci... co

mestibile
Țintarul: Cerb zbură

tor în talere. Se poate 
servi în... genunchi, pi
cioare, culcat

lahtingmanul: Pește...
finn

Transferomanul: Prepa
rate de păsări. Aripioare, 
în special.

T1TI GHEORGHIU-
VASLUI

Hație-

acțiu- 
nostru

Printre marile figuri de 
animatori ai sportului uni
versitar din trecut, se nu
mără, la loc de cinste, și 
cea a academicianului 
prof, doctor iuliu 
ganu din Cluj.

Despre unele din 
nile duse de marele
savant de renume mondial 
pentru promovarea educa
ției fizice în rîndurile tine
retului studios, ne-a scris, 
în articolul de mai jos, 
maestrul emerit al sportu
lui Albin Morariu :

★
Marele savant a fost 

iubitor al sportului, 
mișcării în aer liber, 
calitate de rector al
versității din Cluj, a des
chis anul universitar 1930— 
1931 tratind, în discursul 
său inaugural, problema 
educației fizice universi
tare.

La începutul anului 1931, 
profesorul Hațieganu a tri
mis o adresă către toți

un 
al 
în 

Uni-

profesorii universitari în 
vederea organizării educa
ției fizice universitare, pen
tru e combate nepăsarea 
multor profesori față de 
sensul real al educației fi
zice — sursă inepuizabilă 
de sănătate și de echilibru 
moral.

In această adresă el ară
ta, între raitele, că: „intro
ducerea educației fizice în 
universitate este o necesi
tate imperioasă. A motiva 
această necesitate, azi, cînd 
educația fizică este ridicată 
la rangul de problemă cul
turală și națională în toate 
țările și în toate universi
tățile conștiente de rolul 
educativ ai acestei disci
pline, ar însemna să nu 
fim la curent cu progresul. 
Educația fizică este o dis
ciplină științifică, avind ca 
obiect omul in exercițiul 
tuturor funcțiunilor sale".

Una din cele mal impor
tante reralizări ale profeso
rului Iuliu Hațieganu este

De vorbă cu „suporterul" Radu Zaharescu
fiți si
de fot- 

nici

De un lucru să 
guri. Cînd e vorba 
bal, nici ninsoarea, 
ploile (cu trăznete) șl nici 
măcar 
soțiilor nu sînt în : 
să-i rețină în casă pe 
du Zaharescu, Nicolae 
trichi sau Temistocle 
pa. Ii veți regăsi — 
asigur — la „posturi", 
mărind meciurile cu . 
siune, încleștați într-o per
manentă controversă.

ultimatumurile*
stare 

Ra-
Fia- 
Po- 

vă 
ur- 
pa-

primaturi de „stele" de 
mină.

— 7 !...
— „Stele artistice” 

cea Crișan, Frații 
riu, Horia Șerbănescu, 
Bimbo Mărculescu și alții. 
Și deși eram mulți comici 
tn echipa asta, meciurile, 
te asigur, le luam foarte 
tn... serios.

— în ce post... străluceai?
— Pe aripa stingă. După 

un „sezon“ foarte agitat.

: Mir-
Grigo-

care o iubește. Concret : 
eu și Colea Răutu am fost 
chemați acitm vreo doi 
ani la o ședință a clubu
lui Rapid, într-o perioadă 
cînd echipa de fotbal nu-și 
găsea cadența. Alături de 
ni ți vorbitori ne-am spus 
și noi cuvîntul, criticînd 
cu asprime jucătorii pe 
care în fond îi iubeam. 
Rezultatele s-au văzut. în 
următoarele meciuri echi
pa s-a redresat.

prima „Societate Medicală 
de educație fizică și sport 
din România*, care a luat 
ființă în anul 1930. Această 
societate urmărea un du
blu scop: pe de o parte 
trebuia să umple lipsurile 
educației medievale din a- 
cest domeniu, iar pe de 
altă parte să aducă un aju
tor eficace vieții sportive, 
prin înființarea consulta
țiilor medico-sportive. Pe 
atunci, medicii părăseau 
facultatea fără să fi fost 
familiarizați cu problemele 
medievale pe care le ridică 
educația fizică.

In amintirea riului său 
decedat, profesorul Hație
ganu a început crearea 
parcului sportiv din Cluj, 
condus de gîndul că „oma
giul cel mai mare adus co
piilor noștri dispăruți este 
de a face pentru copiii al
tora, tot ce am fi 
pentru ai noștri*, 
trarea în parc și 
strălucește inscripția 
pusă de profesorul Hație
ganu „Pro patria est ludere 
dum videmur” („Se pare 
că ne jucăm, insă ne pre
gătim pentru a servi Pa
tria”).

Din colaborarea strînsă 
cu profesorul Iuliu Hație
ganu, sportivii au putut 
învăța că pentru a reuși 
în sport, se cere perseve
rență în muncă, cinste și 
sinceritate.
profesorului 
bială. El 
ficultățile 
multe ori 
scotea în 
țile strălucitoare, ci își re
cunoștea greșelile, căutînd 
să tragă învățăminte 
analizarea lor.

Acest mare savant a 
un dascăl desăvîrșit, 
întotdeauna a știut să 
iască aproape de tineretul 
sportiv, să-i înțeleagă nă
zuințele și greutățile și să-1 
sprijine.

în istoria sportului româ
nesc numele profesorului 
dr. Iuliu Hațieganu va ră- 
mîne scris alături de al 
celor mai mari sprijinitori 
și promotori.

ALBIN MORARIU 
maestru emerit al sportului

• Au obținut pînă a- 
cum titluri de campioni 
mondiali universitari de 
șah următoarele echipe : 
U.R.S.S. (de 7 ori), Ceho
slovacia (3), Bulgaria și 
S.U.A. (1).

• Regulamentul com
petiției prevede o limită 
de vîrstă superioară a par- 
ticipanților (27 ani), dar 
nu și una inferioară. Iată 
cum se explică prezența 
la Sinaia a unui jucător 
care nu a împlini 
13 ani : Jose “ 
(Cuba), elev la 
profesională din

• La concurs 
doi frați : C. B. 
R. B. Wood, 
joacă în echipe diferite... 
Primul e student la Cam
bridge și joacă în echipa 
Angliei, iar al doilea a- 
pare în formația Scoției, 
fiind student la Edinburg. 
Amîndoi sînt fiii cunos
cutului gazetar șahist en
glez Baruch H. Wood.

® O mențiune specială 
la campionat s-ar cuveni 
studentului în geochimie 
Ghenadi Anohin (URSS). 
Pentru a ajunge la Sinaia 
el a străbătut aproape 
12 000 km, venind din 
Kamciatka, unde pregă
tea pe teren lucrarea sa 
de practică.

nici
R. Juan 
o scoală 
Havana.

participă 
Wood și 

Curios, ei

® Pe mulți tineri par
ticipant i-am văzut fu- 
mînd trabuc. Olandezul 
Van der Weide, bulgarul 
Radulov, englezul Lee... 
Să fie o modă ? Nu. E 
darul delegației cubaneze, 
care a împărțit adversari
lor țigări de foi din Ha
vana.

® Lupta se dă nu nu
mai pentru titlu, ci și 
pentru un loc cît mai bun 
în clasament. De pildă, 
șahiștii tunisieni aspiră la 
locul... 14, ca să întrea
că cea mai bună perfor
mantă a lor de pînă acum 
(locul 15 în 1963).

• Michael Basman (An
glia) a sosit la Sinaia cu 
o extravagantă coafură de 
„pletos" Beatle. Dar s-a 
tuns după trei zile. Mo
tivul ? „Prea cald"... ne-a 
deolarat Basman. Să men
ționăm că termometrul a- 
bia urcă aici peste 20°.

• G. Hodos, echipierul 
de la masa a doua a for
mației U.R.S.S., n-a putut 
sosi decît în seara zilei de 
miercuri, cînd se disputa 
runda a treia. Deși ulti
mul venit la campionat, 
el va fi cu siguranță prin
tre primii în clasamentul 
individual. Hodos e de 
două ori finalist al cam
pionatelor unionale.

CONSTANTIN BUZA- 
TU, BUCUREȘTI. — în 
1955, cînd a jucat pentru 
prima oară în categoria A, 
Progresul a folosit în ma
joritatea meciurilor urmă
toarea formație : Cozma — 
Cică 
Soare

Andrei, Paraschiv, 
Tănase, Știrbei

— Fusulan, Smărăndescu 
I, Ozon, Cacoveanu, Bluj- 
dea. Progresul a realizat 
atunci o performantă re
marcabilă : locul III 1 A- 
cum i-ar fi prins 
locul ...12 !

bine și

BRAI- 
a avut,

făcut 
La in- 
astăzi 

pro-

Sinceritatea 
era prover- 
ascundea di-nu

care se iveau de 
în practică, nu 
relief numai păr-

din

fost 
care 
tră-

Jean Girodoiix
• Scandinavii au găsit 

un mijloc de a ridica 
temperatura la ei acasă : 
sportul.

• Există tot felul de 
epidemii : sportul este e- 
pidemia sănătății.

• Alergarea pe jos este 
pentru celelalte sporturi 
ceea ce este geometria 
pentru celelalte științe.

• Acela care, fugind 
după Atalante, a cules

Axoiim • •

POMICULTOR?
Celebrul ciclist francez 

Jacques Anquetil, de 5 
ori câștigător al Turului 
Franței, a împlinit 31 de 
ani. Ceea ce pentru un 
sportiv de performanță 
nu e chiar puțin... De 
aceea, el și-a anunțat in
tenția de a concura, la 
anul, pentru ultima oară, 
în „Turul Franței" și de 
a se retrage apoi din ac
tivitatea competițională.

Anquetil, care înainte de 
a deveni o vedetă a ci
clismului, se ocupa de cul
tivarea căpșunilor, vrea 
să devină din nou pomi- 
cultor.

400756,960 kilometri pe jos!

despre sport
niște mere de 
cat amator și 
profesionist.

• Chestiunea amatoris
mului și profesionismului 
nici nu se mai pune în 
Statele Unite. Americanii 
au suprimat noțiunea de 
amator, ca și în afaceri, 
în artă, în odihnă. Un 
american este profesionist 
pînă și în calitatea de a- 
merican. Un amator ame
rican este acela care și-a 
ales profesiunea de ama
tor.

aur, a ple- 
s-a întors

TALISMANUL
In pauza meciului pe 

care l-au susținut la So- 
ligno (Italia) cu echipa 
locală, fotbaliștii de la 
F. C. Cortona n-au intrat 
în cabine spre a se 
dihni, ci au început 
caute cu disperare 
sica lor neagră, „Chico", 
aducătoare de noroc. 
Toată pauza au căutat-o, 
descoperind-o într-un tîr- 
ziu pe un acoperiș, de 
unde au dat-o jos după 
alte eforturi.

„Chico" a fost așezată, 
de obicei, lîngă poar- 
iar jucătorii de la 

C. Cortona au reușit 
întoarcă rezultatul — 
la 0—2 la 4—2! Deh, 
e „Chico" talismanul

I 
$

V. ZBARCEA, 
I LA. — 1) Brăila 
| în urmă cu 25—30 de ani, 

o echipă în categoria A la 
fotbal : Dacia Unirea, de
venită apoi F. C. Brăila. 
2) Dincă Schileru este an
trenor federal. Un timp a 
profesat avocatura. Și a- 
cum e bun de... gură 1 Dar 
și de treabă

ANDREI 
BRAȘOV. — 
tii au apărut 
ma oară cu numere pe tri
couri cu prilejul finalei 
Cupei Angliei din 1933. 
Ea erau numerotați de la 
1 la ... 22. Măsura a stîr- 
nit multe discuții, astfel că 
au trebuit să treacă 6 ani 
pentru a fi adoptată defi
nitiv. 2) Viteza maximă 
realizată pe bicicletă (cu 
antrenament mecanic) :

totodată I
MANEA, 

1) Fotbaliș- 
pentru pri-

Mai contestă cineva dreptul lui Radu Zaharescu de a vorbi despre... fotbal? 
Fotografia de fată vi-l arată pe Radu Zaharescu (lingă el e Horia Șerbănescu) 
in postură de fotbalist... activ. Să nu ne cereți insă să vă spunem și... anul cind 
a fost făcută fotografia...

— Da, da, confirmă Radu 
Zaharescu în fața cafelu- 
(ei la crare a fost invitat. 
Deși sîntem tus-trei com
pozitori, cînd e vorba de 
fotbal nu scriem toți în 
aceeași „cheie”. Patrichi și 
Temistocie sînt cu Steaua, 
iar eu cu „Rapidul" (to
tuși). Radu oftează: pasiu
nea asta pentru giuleșteni 
m-a „costat” de multe ori. 
tn armată pentru orice 
meci pierdut de Locomo
tiva trebuia să lustruiesc 
cizmele întregii companii, 
conform pariurilor. Ghini
onul meu e că-i nimeri
sem pe giuleșteni intr-o 
„pasă neagră", astfel că 
timp de vreo trei luni com
pania mea era dată mereu 
ca exemplu pentru „ținuta 
exemplară".

— E o pasiune veche 
fotbalul, după cite văd.

— Nu pot afirma că 
m-am născut cu... mingea 
în picior. Dimpotrivă, de
butul meu ca jucător s-a 
produs destul de tîrziu. 
Prin anul 1950. Jucam în 
echipa de fotbal a forma
țiilor artistice C.C.A. ală-

(punctat de cîteva „entor
se”) am hotărît. de comun 
acord cu familia, să mă 
transfer de pe teren în tri
bună, nu înainte, însă, de 
a obține insigna G.M.A...

— Alte pasiuni sportive, 
afară de fotbal ?

— Voleiul. Și echipă pre
ferată, tot... Rapid, bine
înțeles.

— Deci la volei, supor
ter cu... jumătate de nor
mă,

— Ba cu normă întreagă. 
Mai ales la meciurile pen
tru „Cupa campionilor eu
ropeni* am mai multe e- 
moții decît la... premieră.

— Propun să facem un 
scurt popas la acest capi
tol: suporterul. Pasiunea 
lui arzătoare pentru spor
tul și echipa favorită îi 
dă si niște... drepturi, nu ?

— Desigur. Și aci am un 
punct de vedere foarte 
precis : Suporterul nu tre
buie să se . limiteze la ro
lul de șurub în „mașina 
de încurajări* din tribune, 
Ei trebuie să coboare din 
tribună și, la momentul 
oportun, să-și spună cu
vîntul in fața echipei pe

Zîmbesc.
— De ce zîmbești ?
— Mă gîndeam că poate 

n-ar fi fost rău ca „Rapi
dul* să fi avut o astfel 
de ședință și înaintea me
ciului — decisiv — cu 
Steagul roșu de In Brașov.

— N-ar fi pierdut jocul, 
te asigur. Și în nici un 
caz Dumitriu n-ar fi în
drăznit, cred, ca acolo pe 
teren să ne facă concuren
ță nouă... artiștilor.

— Jucători preferați ?
— Pele... Pele și iar Pele. 

Dintre-ai noștri, printre 
alții, Georgescu, Nunweil- 
ler III, Greavu și aripa 
Mateianu — Pîrcălab.

— Tot fi venit vorba de 
„aripi’*. Spectatorii noștri 
ar dori să mai vadă la lu
cru o altă aripă celebră 
pe... scenă : Radu Zaha
rescu — Horia Șerbă
nescu...

...N-am primit răspuns 
la această întrebare. Mă 
gindesc însă că în curînd 
va începe . '
transferări. Și atunci, n-ar 
fi exclus, poate...

perioada de...

GEORGE MIHALACHE

Recent, cu prilejul unei 
vizite în Iugoslavia, l-am 
cunoscut pe Sofronie Star- 
covici, care deține un re
cord demn de invidiat : 
300 000 kilometri alergați 
pe jos !

— Parcurg în jur de 40 
de kilometri pe zi...

— E o performanță. 
Mai ales dacă ne referim 
și la vîrsta dv.

— Ați citit în ziare că 
am 50 de ani ? Așa sînt 
ziariștii : exagerează une
ori. Abia am împlinit... 
49.

— Și continuați să a- 
dăugați noi kilometri la 
cei peste 300 000 pe care, 
după cîte am aflat, i-ați 
străbătut pînă acum ?

— Da ! Doresc să sta
bilesc un record original : 
să parcurg 400 756,960 de 
kilometri, ceea ce repre
zintă de 10 ori înconjurul 
pămîntului pe la Ecuator.

Pentru aceasta îmi mai 
trebuie, desigur, câțiva 

ani. Dar, pînă la pensie...
AUREL CR1ȘAN

ca 
tă, 
F.
să 
de 
nu
lor ?

După meci aveau să 
constate că pisica era... 
falsă. Veritabila „Chico* 
își găsise un loc comod 
în bucătăria clubului So- 
ligno...

De ani de zile, aruncătorii noștri de greutate 
obțin doar rezultate

ce nu progresați ? Aveți doar toate inles-
nirile._  Ce 
în față ?

înlesniri ? Nu vezi cite... greutăți ne stau
Desen de: AU CLENCIU

în jurul a 16 m.

204,778 km pe oră (56,94 
m pe secundă). Performan
ța a fost stabilită la 19 
iulie 1962 de francezul 
Meiffert.

ȘTEFAN PĂUNESCU, 
COMUNA BERCENT. — 
1) Glanczman a jucat ari
pă dreaptă la C.A.O. — 2) 
Lăzăreanu, fostul portar al 
echipei Dinamo București 
în primii ani de existență 
ai acestei formații n-a mai 
activat în ultimul timp pe 
linie sportivă. în urmă cu 
4—5 ani a antrenat o serie 
de echipe de categorie in
ferioară. De-atunci însă...

MARIN DANCU, ORA- 
VIȚA. — Nu avem o ast
fel de statistică. Ne amin
tim însă că, în primăvară, 
într-un meci de cupă din 
Cehoslovacia, una din e~ 
chipe, S. C. Marek, condu
cea la un moment dat cu 
3—0, iar Slavia Praga a 
egalat din trei lovituri de 
la 11 metri.

DIONISIE CRUDU, 
COMUNA HARVINA.
1) H. Conolly, recordmanul 
mondial la aruncarea cio
canului are mina stingă 
cu câțiva centimetri mai 
scurtă decît cea dreaptă.
2) Sonia Iovan este an- 
trenoare la Clubul sportiv 
școlar, iar Elena Leuștean 
este asistentă la I.C.F.

ION POȘTAȘU
desene de

NEAGU RADULESCU



Campionatul mondial
SINAIA, 6 (prin telefon de la tri

misul nostru). Consumarea partidelor 
întrerupte din runda a 6-a a turneu
lui final a avut darul să aducă pri
mele clarificări în partea superioară 
a clasamentului. Etihipa U.R.S.S. a în
vins cu 3—1 Danemarca (Mnațaka- 
n!$n a terminat cîștigător partida cu 
Kăhlbaeck), iar Izrael a depășit forma
ția țării noastre cu 2%—T1/2- în cefe 
două partide in-tre-rupte, reluate vineri 
dimineața, șahiștii români n-au putut 
realiza decît o jumătate de punct : 
Stanciu — Avner ?2—%> Georgescu 
— Kagan 0—I. Stanciu a avut multă- 
vreme poziție superioară, dar adver
sarul său s-a apărat cu precizie, reu
șind să adueă- partida într-un final 
ci» perfectă egalitate. în schimb, Geor
gescu nu a putut anihila avantajul 
deținut de Kagan, la întrerupere și 
după o rezistență îndîrjită a pierdut. 
Cu aceste rezultate, echipele U.R.S.S, 
și Izrael s-au distanțat, lupta, pentru 
titi-u trebuind să se decidă, practic, 
în. întîlnirea decisivă dintre ele, în 
ultima rundă a ■campionatului.

Iată rezultatele- definitive ale celor
lalte meciuri întrerupte- din runda, a 
6-a, în grupa „A“ : Anglia ■— Ceho
slovacia 2(%—U/j-l (Lep — Kavalek 
%—V2» Basman 
Wood ■— Janata 
Smejkal l—0); R. 
landa 2Vj—1:%; 
V2(—’/», Neukirch 
Fritche — Van den Weide-Q—-1, 
nișch — Van den: Berg- l—0J.

Echipele care participă. Ia grupa

studențesc de șah
10—17 ale cla- 

zi liberă, vineri.

— .lansa 1—0, 
0—1, Poutrus — 

D. Germană. — O- 
(Hennings 
— EnWaax

Ree
1—0,
Boh-

„B“, pentru locurile 
samentului, au avut 
Iată rezultatele înregistrate în zilele 
precedente : Bulgaria ■ 
Finlanda — Tunisia 4- 
Scoția 3l/2,—’/»,
3tl/z—1/î (runda a 
Tunisia 1—0- (5), Finlanda — Belgia
2— 0 (2J), Bulgaria — Suedia 3-—0 (1), 
Scoția— Cuba 2—0 (2), (runda a 5-a). 
In fruntea clasamentului acestei grupe 
se află echipa Bulgariei cu 1’5'% (Ij 
puncte, urmată de Suedia 13 (1) p. 
Finlanda 12- (2) p, Austria 10% (3) 
p. Tunisia 6 (3) p. Cuba 5 (2) p, Bel
gia și Scoția 4 (2) p.

îrr runda a 7-a, s-a disputat- una 
din cele mai importante întîlniri: 
România — Cehoslovacia. După ter
minarea a trei partide scorul este 
1%—1%. Gheorghiu, cu negrele, a 
terminat la egalitate cu- Hbrt. Slan- 
eiu, îh. partida cu Kavalek a- obținut' 
victorie la mutarea 25. La masa a
3- a Partes. a pierdut’ la Jansa. Par
tidă Nacu — Janata, s-a întrerupt 
într-O: poziție aproximativ egală.

Alte rezultate: R. ~ ~
‘/sr-’/j (3), Olanda 
fe—1 [2), Anglia — 
l‘A (1)-

Inaintea ultimelor 
clasamentul este următorul: U.R.S.S. 
17, Israel 15 (3), Cehoslovacia 13
(1) , România 12!/z (1), Danemarca 12
(2) , Anglia 12 (1), Ungaria 9 (1),
Olanda 7% (2), R. D. Germană 7
(3) .

■ Belgia 4’—0,
0, Austria — 

Suedia — Cuba 
4-a) ; Austria —

D. G; —. I-zraeT 
—■ Danemarca
Ungaria l-‘/2—

două runde,

T. RĂDULESCU

ȘTIRI, REZULTATE
f» Cu prilejui unui concurs de atle

tism d^siă-șnraf- 1? Erfurt, «atletul Siegfried' 
Hermann (R. D; Germană) a- stabilit un 
nou record; mondial în proba de 3 000 m 
realâzînd timpul de 7:46',0. Recordul mon
dial anterior era de 7:49,0 și aparținea 
francezului Miehel Jazjc. Iată timpii- in
termediari realizați de Hermann ; 1 000, 
m — 2:28,0; 1500 m. — 3:57,2; 2 000 m 
5:17,0. De remarcat că el a- parcurg ulti
mii 400 m în 57.6. Siegfried este în vîrstă 
de 33 ani. Pentru prima oară el s-a a- 
firmat în 1956 cînd a alergat 800 m plat 
în 1:48,5 și 1 500 m în 3:43,6. în cursul 
acestui an Hermann a «alergat 1 500 m 
plat în 3:40.9. în cursa record-mondia’e 
a lui Hermann au participat 11 aler
gători.

La Hamburg au. continuat campio
natele internaționale de tenis de cîmp 
ale R.F. Germane» O. surpriză a înregis
trat iugoslavul Bora Jovanovici care l-a 
învins cu 6—2, 6—2, 6—A pe Fox (S.U.A.).

l*a eliminat* cu- 
australianul Da- 
(Africa de Sud) 
6—4 în fața lui 

Pentru turul ur-

Sezonul internațional de hochei pe 
gheață a fost inaugurat în stațiunea 
Garmisch Par-tenkirchen cu- desfășurarea 
meciului s. K. Risersee — Tesla Pardu
bice. Hocheiștii cehoslovaci au repurtat 
victoria cu scorul de 6—2 (3—1, 2—1,
l-a),
• Cu prilejul unui concurs, de. nata^ 

ție desfășurat la Pekin, Fu Tia-chin a 
stabilit un nou record al R.P. Chineze 
în proba de 100 m liber cu timpul de 
54,9.

s

Vest-germanul Kithnke- 
3—6. 6—4, 6—0. 6—1 pe- 
vidson. Clli£ Drysdale 
a ciștigat cu. 6—1, 6—1, 
Bob Hewitt (Australia), 
mător s-a calilicat șl australianul Mar
tin Mulliga-n învingător cu 6—3. 6—2, 
6—1 în jocul cu Gulyas (R.P. Ungară).

O; In primul joc al turneului pe care-1 
întreprinde în Belgia echipa iugoslavă, 
de totbai Partizan Belgrad a învins cu 
6—3 (3—f). pe La Gantolse.

• Echipa Iugoslavă de fotbal Olympia 
Ljubljana se află în turneu în- Austria. 
Fotbaliștii iugoslavi au întrecut cu 3—1 
(1—1) formația Austria Klagenfurt.

<1 A început returul campionatului 
unional de fotbal. In cele patru întîîniri 
desfășurate s„au. înregistrat rezultatele: 
Dinamo Tbilisi — Dinamo. Kiev 0—2; Di
namo Moscova — TS.K.A. 1—1; Cerno 
More Odesa — Nefteanik Baku 4—0;. 
Sahtior Donețk — S.K.A. Rostov- ne Don 
6—0)

e în cadrul’ unui concurs de atletism 
desfășurat la Salonic sprinterul ameri
can- Pender a cîșttgat proba de 100. m 
plat în 10',3: Proba de săritură eu pră
jina- a revenit atletului grec PapanicO’ 
Iau. cu 4,7o m.

lDIN AGENDA 
I
i COMPETIȚIEI

I

Un meci Patersson—Ciay ? î
Sassius Clay, actualul campion I 

tnqndia-l-neoficial de box la categoria ■
„grea" a; anunțat-că acceptă să lupte ■ 
pentru titlu cu Floyd Paterson. Se | 
pare că și WBAr. torul mondial al 
boxului prolesionist ar fi de acord 
ca acești meci să aibă toc în toam
nă la Madison Square. Garden. In 
felul acesta s-ar pune capăt situa
ției neclare. în care se află Cassius 
Clay. Patersson a declarat ziariș
tilor că el este de acord cu aceas
tă întîlpjre în. care, i se oferă po
sibilitatea să reintre îh posesia cen
turii. Fostul campion mondial, este 
în formă remarcabilă, cîștigînd toa
te cela 6 meciuri su-aținute în ulti
mele luni. Recent el l-a. învins prin 
k.o. pe- Tod Herring. Oficialitățile 
de Ia Madison Square Garden au 
arătat că! dacă', se va organiza acest 
meci pentru, titlul mondial, în 
mivedetă-*’ vor boxa alți doi 
Chuvalo 
actualul 
pentru 
longer..

„SP- 
„qrei“; 

(Canada) și Terrel (S.U.A.), 
campion. mondial oficial, 
desemnarea viitorului șa-

in actualitate:
în ziua de 20 august, pe Nepstadion 

din capitala Ungariei, peste 2000 de 
sportivi din 41 de țări de pe toate 
continentele vor lua parte la festivitatea 
de deschidere a celei de a IV-a Uni
versiade.

Prin bogatul program al întrecerilor, 
dar mai ales, prin numărul și valoarea 
ridicată a competitorilor, Universiada 
de la Budapesta se anunță a fi, în 
totul, la înălțimea prestigiului pe care 
și l-a cucerit, demnă de denumirea de 
„mică olimpiadă" ce i-a fost dată în 
cercurile sportive internaționale. Din 
1'957, de la prima ediție a Universia
dei-, cea de la Torino, și pînă astăzi, 
întrecerile acestor campionate mondiale 
studențești (Sofia — 1961 și Porto Al
legro — 1963) au 
tot mai mare, în

1 rezultate.
Din acest punct

IV-a a competiției se anunță a fi, 
categoric, cea mai disputată. în întâm
pinarea ei vin — dacă se poate spune 
așa — și „ecourile" măritor întreceri 
olimpice din 1964, cu atît mai mult cu 
cît numeroși dintre „eroii" recentelor 
concursuri de la Tbkio se vor afla, și 
la Budapesta, în întrecere pentru cu
cerirea medaliilor de campioni ai Uni
versiadei. Pentru a vă putea da seama 
de amploarea și, în același timp, de 
marea valoare a concursurilor credem 
că este suficient să- vă prezentăm cîteva 
nume ale laureaților db la Tokio : Va
leri Brume),, Tamara și Irina Press, Igor 
Ter-Ovanesian, Iokanda Balaș, Mihaela 
Peneș, Irena Kirszenstein, Lynn Davis, 
Eddi Ottoz, Willie Davenport (atletism).,. 
Kenneth Sitzberger — campion olimpic 
la sărituri de la trambulină, puternica 
echipă de baschet a S.U'.A. în frunte 
cu William Bradley (unul dintre cei 
mai buni jucători de la Tokio). în afara 

.acestora și-au anunțat participarea o 
serie de- alți sportivi de mare „supra
față- internațională" cum sînt jucătorii 
de tenis Asli (S.U.A.), Pitici și Tovano- 
vici (Iugoslavia), specialiștii jocului de 
polo din Ungaria, Italia, U.R.S.S,, Ro
mânia, voleibaliști, gimnaști și scrimeri 
de frunte care s-au impus în diferite 
competiții internaționale etc.

Este cert că la. Budapesta, mai mult 
de cît la precedentele Universiade, 
lupta pentru întîietate va fi deosebit de 
disputată și va fi dusă la un înalt 
nivel internațional.

Tinerii noștri sportivi privesc cu se
riozitate apropiatele; întreceri din. ca
pitala Ungariei, știind că — pentru a 
se putea face remarcați — ei trebuie 
să apeleze la toate resursele de energie, 
la toată- pregătirea efectuată.

Sîntem comânși că sportivii noștri se

cunoscut un succes 
special la capitolul

de vedere ediția a

Universiada de
vor strădui pentru a avea o comportare 
cît mai frumoasă la această. Universiadă 
care se anunță extrem de puternică.

★
In programul tehnic al concursurilor 

figurează întreceri la 9 discipline spor
tive : atletism, baschet, gimnastică, înot, 
polo, sărituri, scrimă, tenis și volei.

la Budapesta
vecinătatea căruia se. mai găsesc „Sta
dionul Milenaris“, „Kiss-stadioniji" și 
Sala sporturilor (atletism, volei, bascV"' 
gimnastică și scrimă) și altul în insu/a 
Margareta, unde se află bazinele pentru 
înot, polo și sărituri șf terenurile de 
tenis.

Țara noastră va fi reprezentată da

Mihaela Peneș va evolua în cadrul Universiadei în compania unor sulițașe 
mondială.de valoare 

Toate competițiile sînt deschise, pentru 
bărbați și femei. Organizatorii întrece
rilor s-au- străduit să programeze com
petițiile pe bazele sportive cele mai 
bune din Budapesta-, pe care le-au re- 
amenajat la nivelul celor mai exigente 
cerințe. Există, de; fapt, două „centre” 
ale întrecerilor : unul la Nepstadion, în

un lot corespunzător de sportivi. Stu
denții români vor participa la toata 
sporturile incluse în program, mai puțin 
la gimnastică. Le dorim succes și să 
folosească eu maximum de , randament 
aceste ultime zile care aî. mai rămas 
pînă la deschiderea Universiadei 1

IERI, O NOUĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ EĂ ÎĂRNA

Sel. studențească a României-R. D. Germană 4-2
VARNA 6 (prin telefon). Selecționata 

studențească de polo a României, pre
zentă la turneul internațional din locali
tate, a intilnit vineri seara un adversar 
extrem de dificil în prima reprezentativă 
a K. D. Germane, Jucînd excelent, spor
tivii români au avut inițiativa în majo
ritatea timpului, obțlnînd victoria cu 
scorul de 4—2 (1—1. 2—0, 1—0, 0—1). Par
tida a fost extrem de viu disputată chior ‘ 
din primele minute. Rusche a* desehis- 
scorul, cînd echipa sa se afla în supe
rioritate numerică, pentru ca apoi Firoiu 
să egaleze dintr-o situație identică. In 
repriza: secundă, formația noastră atacă 
deslănțuit și echipa germană face efor
turi deosebite pentru a rezista. Pe rînd, 
Novac și Mihăilescu: (din 4- metri) ne 
aduc avantajul (3—1); pentru ca în min. 
10, Frățilă să apere excelent o lovitură 
de la 4 metri trasă de Rund. în urmă
toarele 3 minute, tot românii sînt cel

care își impun ritmul, reușind să mă
rească avantajul prin același Mihăil&scu 
(4*—1 din * metri). Spre sflrșitul partidei, 
nilele a reușit să reducă din handicap. 
Arbitrul M. Knezeviei (Iugoslavia) a con
dus corect următoarele formații : SEL. 
STUDENȚEASCA A ROMÂNIEI : FRA- 
ȚILA — Grințescu, KRONER, Mărcules- 
CU, Firoiu, MIHATLESCU. NOVAC. Bla- 
jec ; R. D. GERMANA : ~ ■ 
B-allerstedt, Schlenkrich, 
Wittig, Thiele, Rund.

în celelalte meciuri 
următoarele rezultate : U.R.S.S.
garia (B) 4—1 (1—0, 0—1, 2—0, 1—0). Me
ciul a fost condus bine de H. Iacobini 
(R.P.R.); Bulgaria — Polonia 4—1 (2—0, 
2—Q, 0—0, 0—1). Sîm-bătă, echipa noastră 
întîlnește formația secundă a Bulgariei, 
iar duminică pe cea a Poloniei.

Fehn — Kluge; 
Husehe-, Hohne.

s-au înregistrai
Bul-

i

Avem îrr față lista defini
tivă a înscrierilor. „Euro
penele’ de caiac-eanoe din 
acest an bat recordul de 
participare (ca țări și nu
măr de coneurenți) stabilit 
la- edițiile precedente. Vor 
intra în concurs- 1-9 țări și 
anume-: Austria (6), Belgia 

Cehoslovacia (23), DanemarcaML. Bulgaria (15),
(5), Franța (5), Finlanda (6), R.D. Germană (38), 
R.F Germană (30), Italia. (14)„ Iugoslavia (10), 
Luxemburg (3), Olanda (10), Polonia (30), Ungaria 
(44), U.R.S.S. (49), Japonia (în afară, de concurs, 
6), Suedia (?) și România (72). îh paranteză, 
numărul sportivilor înscriși de fiecare țară. După 
cum se vede,, cel mai mare număr de concur enți 

Ungaria, R.D; Germană și

I
I
ri cum se v-ede,. ce 

îl prezintă U.R.S.S., 
tara noastră,

«t Și acum, prezentăm cititorilor noștri o serie 
de detalii tehnice privind desfășurarea campiona
telor europene:

Conform hotărîrilor F.I.C. (Federația internațio
nală de caiae-canoe) campionatele europene tre
buie să se desfășoare pe parcursul a trei zile de 
concurs. Nici o țară nu poate participa cu mai 
mult de două echipaje într-o probă de caiac sau 
canae și cu mai mult de o echipă în probele de 
ștafetă. Pentru ca o probă să fie recunoscută și 
să se acorde formației cîștigătoare titlul de cam
pioană mondială sau europeană, trebuie ca Ia 
startul respectiv să fie prezente echipaje din cel 
puțin trei țări. Pentru actuala ediție a „europene
lor" nu există motive de... îngrijorare în această 
privință, deoarece numărul țărilor înscrise este, 
la toate probele, mai mare decît această limită.

Regulamentul prevede, pentru băieți, probe pe 
distanțele de 500 și 1 000 metri, precum și curse 
de fond pe 10 000 metri, în timp ce pentru între
cerile caiacistelor distanța de parcurs este de 
500 metri.

Se recomandă, de asemenea, ca adâncimea apei 
pe întreg parcursul probelor de 500 și 1 000 metri 
să fie de minimum 3 metri sau — d;:că acest, 
lucru nu este posibil — se cere ca în orice caz 
adâncimea apei să fie uniformă, aspect sub care 
Snagovul corespunde din plin acestei exigențe.

I
I
l
l
1

Acolo unde numărul concurenților este mai 
mare de nouă, cursele se desfășoară în serii eli
minatorii, avindu-se grijă ca în aceeași serie să 
nu figureze două echipaje ale aceleiași țări. Re-

Cei trei medaliați olimpici ai probei de canoe 
simplu de la Tokio (Jiirgen E'sche.rt — ~ 
Andrei Igorov — România și Evgheni 

■— U.R.S.S.) vor fi prezenți săptămîna 
pe apele Snagovtdui.

Foto :

R.D.G.,.
Peneaev 
viitoare

U.P.I.

gulamentul F.I.C. precizează și faptul că fiecare 
sosire trebuie fotografiată. în această privință, 
amintim că la Snagov se lucrează actualmente la 
instalarea aparatelor pentru fotografiile de^iiniș, 
pe care 
gines.
• îh. 

a F.I.C., 
torul juriu al campionatelor : Președinte : Charles 
de Coquereaumont (Franța). Membri: Otto Vor- 
berg (R.F. Germană), Otto Bonn (Ungaria), Luigi 
Grapelli (Italia), Victor Lukatin (U.R.S.S.), Marius 
Bîrjega (România), Nicolae Navasart (Remania), 
Henry Thelen (Anglia).

Comitetul de organizare tehnică a concursului 
este alcătuit din : Hans Berglund — Suedia (pre
ședinte), Radu Huțan — România (director al 
concursului), Sergio Orsi — Italia (arbitru șef de 
sosire). Cornel Bîrsănescu — România ('secretar 
al concursului),

• Una dintre cele niai puternice „garnituri* 
este cea a U.R.S.S. Din lotul sovietic pentru aceste 
campionate fac parte toți cei șapte campioni olim
pici ai acestei țări. Este vorba de caiacul de patru 
alcătuit din Nicolai Huznikov, Anatoli Grișin, Vla
dimir Morozov și Viaceslav Ionov, de canoiștii 
Andrei Himici și Ștefan Oscepkov (dublu) și de 
simplista Ludmila Hvedosiuk. în afara acestora, 
mai întilnim în lotul sportivilor sovietici nume 
binecunoscute ca cele ale lui Konikov, Pisarev, 
Hasanov, Vinnik, Peneaev, Seredina, Șubina.

® Marele interes pe care-1 stîrnesc pe conti
nent întrecerile de la Snagov este ilustrat de 
faptul că la competiție și-au anunțat prezența, 
pînă acum, peste 20 de ziariști străini. Reamin
tim, de asemenea, că întrecerile vor fi televizate 
atît prin Interviziune cît și prin Eurovizion.

O Iată programul campionatelor europene și 
criteriul pentru juniori, așa cum a fost fixat, de 
comisia tehnică a F.I.C.:

13 august, ora 8 și ora 14 ; 14 august, ora 9 
și ora 14 ; 15 august, ora 9 și ora 15,30. Finalele 
pentru juniori vor fi epuizate în primele două 
zile de concurs, rămînînd pentru duminică pro
bele cele mai interesante, cele de viteză seniori. 
Săptămîna viitoare vom publica programul fie
cărei zile, pe probe.

a aparatelor pentru fotografiile de^flniș, 
le pune la dispoziție firma KinotbmLon-

cadrul ultimei ședințe a comisiei tehnice 
ținută la Bruxelles, a fost stabilit urmă-
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