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IT U D I N I • ••
DOI TALERIȘTI ROMANI ÎN 

R. F. GERMANA

Joi au părăsit Capitala trăgă
torii români I. Dumitrescu șl Gh. 
Enache pierind în R. F. Germană. 
Sportivii noștri vor participa în 
localitatea Biberatz-Oberstadion la 
un important concur 1 internațio
nal de talere aruncate din șanț.

SAO CRISTOVAO 
ÎȘI CONTINUĂ TURNEUL
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I 
I 
I
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Președintele Consiliului de Stat al R. P. Române, Chivu Stoica, împreună cu minis- 
afacerilor externe, Corneliu Mănescu, au plecat vineri după-amiază din București spre 

Djakarta, unde la invitația președintelui Indoneziei, Sukarno, și a ministrului aîacerilor ex
terne, Subandrio, vor participa Ia festivitățile prilejuite de cea de-a XX-a aniversare a pro
clamării independenței Indoneziei.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau de față tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Ștefan Voitec, Petre Lupu, Avram Bunaciu, membri a| 
Consiliului de Stat șl ai guvernului, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, 
conducători al unor instituții centrale și organizații obștești.

Au fost prezenți șeii ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Română, alți membri 
ai corpului diplomatic, membrii ambasadei Indoneziei la București, precum și studenți indone
zieni aflați in tara noastră.

Cu același avion a plecat spre Djakarta Sambas Atmadinata, ambasadorul Indoneziei 
la București.

(Agerpres)

Ieri pe lacul Snagov, într-o atmosferă
sărbătorească

Prima zi a campionatelor

1 CMWIOKMtlî 
■H fUROPENE

— Macaraua pentru „8" I
— Material la ,7" 1
— Dau o fugâ pe la .10” și apoi 

mă stabilesc la „9“. Sâ-mi trimiteți 
iute vopseaua. într-o clipită I

...cîteva din solicitările orei 7 di
mineața. Solicitanții — muncitorii de 
la șantierul de construcții „Micro 
3 B" Drumul Taberei — instalați la 
diferite nivele, suspendați parcă în

tre cer și șpmînt, așteptau ca transmisorul de materiale 
să-și înde .pă circuitul. După cîteva momente de efer
vescență ia cei de jos — primele minute le aparțin in
tegral : plămădesc „hrana" pentru cele zece etaje — 
centura de transmisie stabilește legătura între „tereștrii" 
de la materiale și „aerienii" de pe platforme.

Sînt la finisarea glisantului 7 S 14. La ridicarea lui 
au bătut recordul : 24 de zile.

— Termenul de dat în funcțiune ?
— Termenul e doar un indiciu, intervine fînărul loan 

Toader, secretarul organizației U.T.C., noi ne ghidăm 
după angajamentul luat în cinstea apropiatei sărbători : 
îl vom preda beneficiarilor înainte de 23 August. Sigu
ranța cu care vorbește se transmite celorlalți tovarăși 
și un „da" aprobativ întîlnesc în toate privirile. De altfel, 
lînărul care vorbise acum își mai spusese cuvîntul și 
în alte dăți : cînd s-au ridicat Teatrul de operă și balet, 
monumentala sală a Palatului, cînd Floreasca și-a schim
bat înfățișarea. Siguranță în hotărîri, convingere în an
gajamente, probitate in muncă.

De la macaraua de unde mă instalasem, „spectaco
lul înălțimilor" mi s-a părut impresionant; solitar în 
măreția lui, plin de viață în transformarea pe care o 
suferă. Am remarcat la etajul 9 pe unul din tinerii de 
jos : zidarul Constantin Unchiașu. Avea un semn distinc
tiv, o cămașă galbenă (o veche preferință cultivată de 
la tricoul de fotbal). O singură platformă îl despărțea 
de albastrul cerului, a cărui nemărginire a hotărît parcă 
s-o atingă. Din mișcările lui sistematice intuiam fazele 
lucrului. Jos, cineva făcea o remarcă: Cosfică lucrează 
sus în patru timpi ; coordonează totul și nu dă niciodată

Echipa braziliană Sao Cristovao 
din Rio de Janeiro va evolua azi 
la Sibiu în compania echipei lo
cale C.S.M. și își încheie marți 
turneul întreprins în țara noastră: 
va juca la Constanța cu Farul.

LUPTE LIBERE :
JUNIORII IUGOSLAVI AU 

EVOLUAT Și LA LUGOJ

Juniorii din lotul de lupte li
bere al R.S.F. Iugoslavia au sus
ținut marți seara o nouă întîl- 
nire in țara noastră. De astă diată, 
oaspeții au primit la Lugoj re
plica unei selecționate locale cîștl- 
gind In final cu 6—2. Cele două 
puncte ale lugojenilor au fost 
realizate de P. Wcnter șl P. Cliei- 
cea. *

I. LEȘ — eoresp.

PREGĂTIRILE VOLEIBALIȘTI
LOR PENTRU UNIVERSIADA

NUȘA MUSCELEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Echipa feminină studențească 
de volei a României, care se pre
gătește pentru întrecerile din 
cadrul Universiadei de la Buda
pesta, susține astăzi șl luni ulti
mele jocuri de verificare. Pe tere
nul Sănătatea (str. Buzești) stu
dentele vor întîlni astăzi, de la 
ora 17, selecționata orașului Bucu
rești, iar luni vor juca cu re
prezentativa de tineret a Ceho
slovaciei.

europene
SNHGOV

1965

de caiac-canoe

I
I
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Unul din cuplurile favorite la caiac rechlpaful nostru de dublu Vernescu—Țurcaș
Lacul Snagov este îmbră

cat în aceste zile sărbăto
rește. De la un cap la altul, 
în punctele lui mai impor
tante, la baza nouă a UCFS, 
la ,,Malul tăiat", la baza ve
che și pînă departe dincolo 
de baza - - - ■ 
școlar se 
drapelele 
ticipante 
mulțime 
ticolore. 
telor 
noe este

Clubului sportiv 
pot vedea fluturînd 
celor 18 țări par
ia întreceri și o 
de stegulețe mul- 

Emblema campiona- 
europene de caiac-ca- 

prezentă pretu-

RÎNDURI
lNAINTE
DE START

O nouă ediție —a 48-a— a 
campionatului categoriei A, 
a 28-a sistem divizie) cea 
nai importantă competiție fot
balistică din calendarul intern, 
za Începe mîine în șase orașe 
île tării. In momentul de fată, 
14 dintre cele mai valoroase 
ormafii și-au încheiat pregăti- 
ile, așteptind — aliniate ia 
ilart — lovitura de începere 
n, marea întrecere de regulari- 

(așa am dori-o...) și re- 
:islen',ă.

Cine va cîstija ? Cine va în
cheia plutonul 
,cursei" care, an 
lează un număr 
ie spectatori 1 
ile... tradiționale 
ie pe acum pe iubitorul de fot- 
ial, dar al căror răspuns — din 
notive lesne de înțeles — noi 
1 vom amina... pină-n var:, 
ui '65.

întrebarea —mai actuală — 
'are trebuie să ne preocupe, a- 
cum in preziua întrecerii, 
luna cam în felul acesta : La
■<el vor evolua echipele noas- 

r'e'fruntașe în campionatul pri
nși categorii, ediția 1965-66? 
iînt ele pregătite să-și desfă
șoare întrecerea sub semnul 
inei exigențe sporite față ds 
:alilatea jocului, dînd astfel

la sfirșitul 
de an, pasio- 
tot mai marc 
fată intrebă- 
care frămîntâ

T

tindeni. Pista este „împodobi
tă" șl ea cu o sumedenie de cu
buri confecționate din material 
plastic de culori diferite : roșu, 
alb, galben. Sînt balizele ce rîn- 
duiesc cele nouă culoare de 
întrecere, culoare pe care se des
fășoară marile bătălii pentru în
tâietatea europeană între maeș
trii pagaiei și padelei.

De la nivelul celor trei etaje 
ale turnului de sosire, oficiali, ar
bitri, specialiști, operatori de ra
dio și televiziune, ziariști urmă
resc palpitantele întreceri, dis
puta aprigă între concurenți pen
tru calificarea în finale, pentru 
cîștigarea unui loc onorabil în 
cursă.

In acest an, fără a fi acuzați de 
lipsă de modestie, am putea spu
ne că organizarea campionate
lor europene s-a ridicat la nive
lul exigenței unei comnetitil in
ternaționale de amploare. Și nu o 
dată, din partea președintelui 
F.I.C., domnul Charles de Coque- 
reaumont, a specialiștilor în caiac- 
canoe, a ziariștilor străini și în 
special a concurenților, am auzit 
cuvinte de 
lui în care 
cursurile, a 
ganizatori.

Azi și mîine!, iubitorii sportu
lui pagaiei și padelei vor avea 
prilejul să asiste la întrecerile 
finale. Sita deasă a cernut cu gri
jă, lăsînd în întreceri, pe cei mai 
buni dintre cei buni. De pe ma
lurile lacutul, de la „Malul tăiat", 
de la baza veche a UCFS, de pe 
tribunele plutitoare instalate în 
mijlocul tacului, sau din cele din 
apropierea liniei de sosire, spec
tatorii pot urmări „marile efor 
turi" depuse pentru obținerea 
titlurilor de campioni ai Europei 
de către protagoniștii celor 18 
țări participante. Nu pledăm 
pentru participarea masivă la 
vizionarea concursurilor „cheie", 
ci pentru o scurtă excursie la 
apele bătrînului Snagov, care în 
aceste zile, așa cum este el îm
brăcat, pate mai tînăr ca nicio
dată. Și apoi, această frumusețe, 
sperăm să fie împodobită cu lau
rii cununilor de campioni pe care 
sportivii noștri le vor obține în 
întrecerile ce urmează.

ar 
ce

respectul cuvenit zecilor de mii 
de spectatori?

Primii care ar trebui să răs
pundă... afirmativ ar fi antre
norii, factorii esențiali In ridi
carea calitativă a fotbalului 
din tara noastră. Iată, In in
terval de un an, ei au luat par
te la trei cursuri de perfecțio
nare, au făcut un util schimb 
de experiență, asistlnd, în plus, 
la lecfii cu caracter teoretic și 
practic, predate de tehnicienii 
reputati de peste hotare: Sil
vio Piola, Albert Batteux Ru
dolf Vytlacrl, Helmut Schon,

Allen Wade, Gabriel Gabrije- 
levici și Phill Woosmann.

Ce au reținut in esență ? 
sistemul, oricare ar fi el, 
rezolvă, singur, problemele 
cuini, ci dinamica mișcării 
teren. Că, la ora actuală, 
3—4 scheme Învățate pe
rost și repetate la infinit, indi
ferent de adversar, nu poț- 
ieși din mediocritate. CA 
VIITORUL IN FOTBAL APAR
ȚINE ECHIPELOR CARE, PE 
FONDUL UNEI BUNE ORGA-

Că 
nu 
jo
in 
cu 
de

(Continuare in pag a 5-a)

laudă la adresa felu- 
se desfășoară con- 

muncit depuse de or-

în pagina a 8-a, cronici 
și comentarii ale probelor 
desfășurate ieri.

Azi și mîine, la patinoarul „23 August“

Dubla întilnire de baschet
București—Leningrad

în cadrul pregătirilor pentru 
Universiadă, loturile studențești 
ale României susțin azi și mîine,

Duminică dimineață la Dinamo

Concurs internațional de dirt-track
Clubul sportiv Dinamo organizează duminică dimineața o 

reuniune internațională de dirt-track deosebit de interesantă 
la care participă patru alergători fruntași din R. S. Cehoslova
că (Janicek, Novak, Machac și Fabian) precum și cei mai buni 
specialiști ai probei din țara noastră: Ion Cucu, Jurcă, Pop, 
Alexandrescu, Șinca și Datcu. Programul debutează cu... fot
bal. Este vorba de partida de baraj pentru categoria C dintre 
Ancora Galați și Unirea Negrești care va începe la ora 9.15. 
Concursul internațional de dirt-track iși Începe desfășurarea 
la ora 11.

sub numele de selecționatele 
Capitalei, importante întîlniri de 
verificare în compania reprezen
tativelor de băieți și fete ale Le
ningradului.

Oaspeții au sosit în București 
ieri dimineață.

Ținînd seama de faptul că Le
ningrad este unul din centrele 
de frunte ale baschetului so
vietic (a cărui valoare este bine
cunoscută), este de așteptat 
ca selecționatele noastre să pri
mească o replică dîrză și prin 
aceasta să facă o verificare foarte 
utilă.

Meciurile se desfășoară de la 
ora 18,30, la patinoarul „23 Au
gust", avînd în deschidere jocuri 

I in cadrul „Cupei Federației",



Se face
PORT

in stațiunile 
de odihnă?

SINAIA, PREDEAL, SOVATA, EFORIE, TUȘNAD.,. lată 
doar cîteva din perlele patriei noastre, stațiuni de 
odihnă care, datorită frumuseților lor, sînt cunoscute 
tuturor. Aici, în aceste zile de vară, oamenii muncii vin 
să-ți petreacă într-un mod cît mai plăcut vacanța.

Ca în fiecare an, organizatorii s-au străduit din 
timp să asigure cele mai bune condiții oaspeților. Pre
tutindeni programul de odihnă este îmbinat cu activi
tăți culturale, cluburi și biblioteci stau ia dispoziția 
vilegiaturiștilor.

foarte mulți dintre cei sosiți în stațiunile de 
i iubesc exercițiile fizice. Ei doresc ca în coa
să practice ramura sportivă preferată, să facă 
-ște zile pe care le petrec la poalele munților 

i însoritul litoral, zile de sport, de odihnă activă,

Dar, 
odihnă 
cediu i 
din aceste zile 
sau pe î 
reconfortantă.

Cum au reușit conducerile stațiunilor să răspundă 
acestei cerințe? Cum sprijină organele locale activita
tea sportivă în stațiunile de odihnă ? Ca să aflăm răs
punsurile cuvenite am organizat acest raid în unele 
stațiuni și am spicuit cele de mai jos :

Cu carnetul de însemnări

I în drumeție
pe Valea Prahovei

Cărarea urcă sprintenă către creasta 
muntelui. De jos, pe firul văii, încep 
să se zărească pilcuri de oameni, tot 
mai mulți, cînd răsfirați de-a lungul po
tecii, cînd adunați în grupuri strînse. 
Un șir multicolor de excursioniști, șer
puind printre brazi și stînci, spre mal 
sus, mereu mai sus... Cineva, din capul 
caravanei, încearcă un cîntec. Un glas 
îi răspunde vesel, i se alătură apoi al
tele, mereu mai multe. Și tată că un 
cor întreg deapănă melodia sprintenă, 
tinerească. Parcă nu-ți vine să stai lo
cului, cînd trec pe lingă tine șirurile 
de veseli excursioniști. Pe negîndite, 
te-ai ridicat din locul de unde priveai 
adîncurile din vale și ți-ai alăturat 
pasul celor ce urcă spre înălțimi. Piscul 
e aproape, poienile te așteaptă îmbietoa
re, priveliștile minunate de colo de sus 
îți vor răsplăti înzecit truda urcușului,..

Excursii ca aceasta, întîlnită în cale 
cu puține zile în urmă pe unul din 
plaiurile vecine Sinaiei, găsești în lunile 
de vară pretutindeni, în stațiunile de 
pe Valea Prahovei. Sute și mii de oa
meni ai muncii, veniți la odihnă, petrec 
clipe de neuitat drumețind pe cărările 
munților, gustînd cu nesaț din frumu
sețea priveliștilor noastre românești. 
I-am urmărit la SINAIA, BUȘTENI și 
la PREDEAL, petrecînd timpul lor liber 
în plăcută odihnă activă, în excursii 
sau pe terenul de sport. Și iată cîteva 
date și concluzii înscrise pe carnetul 
nostru de însemnări.

Turismului nota 10

rită bunei organizări a acestor acțiuni 
de către Casa de cultură din Sinaia".

Asemenea excursii au Ioc, în condiții 
la fel de bune, la Bușteni și Predeal. 
Statistica pe ultimele două luni a ex
cursiilor organizate Ia Bușteni indică un 
total de 7123 de participant-!. Aci, este 
de menționat și o frumoasă inițiativă 
pentru popularizarea treptei următoare 
turismului, alpinismul. La refugiul Coș- 
tila, în traseul alpin denumit „Traseul 
întrerupt" (gradul de dificultate III B) 
Se fac demonstrații de ascensiuni exe
cutate de membri ai asociației „Carai- 
man”-Bușteni, Ion Pușcaș și Constantin 
Niță, muncitori la Fabrică de hîrtie din 
localitate. Pentru cei care solicită hano
race, bocanci sau rucsacuri, aceste ma
teriale le sînt puse la dispoziție de or
ganele UCFS din stațiuni. La Sinaia, a- 
semenea materiale necesare pentru ex
cursii — ca și aparate de fotografiat 
și radio-un portabile — se pot procura 
și la unitatea UCECOM din centrul ora
șului, o metodă care ar putea fi extinsă 
și la celelalte localități. Un ,,minus*, to
tuși, pentru Predeal. Acolo se organizea
ză excursii numai in împrejurițnj „...dat 
fiind distanțele prea mari față de tra
seele din Bueegi” — ne explică respon
sabilul sportiv, iov. Petrescu Nicolae. 
Motivul nu ni se pare justificat. Excursii 
de o zi sau de 2 zile se pot face și de la 
Predeal, spre masivele Bueegi, Piatra 
Mare sau Postăvarul. Și amatori se vor 
găsi, credem, destui .*

tente s-au organizat cîteva concursuri 
de tenis de masă, în această perioadă 
(iunie—iulie) : 8 la Bușteni, 4 la Predeal, 
3 la Sinaia. Totuși se cere mai mult.

Celelalte sporturi

nota 4

Șahul și tenisul

Ștrand și bază nautică în... inima munților. La Poiana Brașov, lacul 
artificial oferă celor veniți la odihnă posibilitatea de a se simți ca pe... 
malurile Snagovului.

Sugerăm să se amenajeze în jur și cîteva terenuri de '^ >ort pentru 
practicarea voleiului, baschetului, tenisului. Loc este berechet...

Foto: R. Vilara

de inițiere dar... pentru copii, nu pen
tru cei sosiți la odihnă.

Din cînd in cînd se organizează cite 
un meci de fotbal, cum a fost recent 
cel de la Predeal (Oaspeți—Gazde 6-1 !). 
Dar te prinde mirarea cum se mai poa
te juca fotbal pe un teren ca acela din 
Predeal, care pare mai curînd un șan
tier de... cercetări arheologice, plin de 
șanțuri și gropi. Cit timp va mai fi 
lăsat în paragină acest stadion, pe a 
cărui pistă se stabileau, altă dată, re
corduri ale țării !... Ce părere are Sfa
tul popular al orașului Predeal ?

Și o ultimă doleanță a celor veniți 
la odihnă în stațiuni. Mai multe întîlniri

și demonstrații sportive cu participarea 
sportivilor fruntași! Perioada de vară, 
cînd echipele de categorii superioare 
— la volei, handbal, fotbal — se pregă
tesc pentru reluarea campionatului, 
poate fl folosită pentru organizarea de 
numeroase meciuri demonstrative pe în
treaga Vale a Prahovei. Este o exce
lentă metodă de popularizare a sportu
lui, o bună școală pentru toți iubitorii 
de sport.

întîlniri
RADU VOIA

V. ZBÂRCEA — coresp.

Pericol
de înec...
Techirghiol... Eforie Sud...

a

Intr-adevăr, In domeniul excursiilor, la 
toate stațiunile notate mai sus există o 
susținută și vie activitate sportivă. Să 
tuăm, de pildă, Sinaia. In rîndul acțiu
nilor sportive inițiate de Casa de oul- 
tură din localitate, turismul ocupă un 
loc bine conturat. La Începutul fiecărei 
serii venită la odihnă se face o intensă 
popularizare, prin afișe și viu grai, pen
tru cunoașterea programului de excursii 
prevăzut pentru zilele următoare. Aces
tea sînt alcătuite conform unei scheme 
de dificultate crescîndă, de la excursiile 
de jumătate zi (la Piscul Cîinelui, Stinea 
Ana, Poiana Stinii, Cota 1400, Virful cu 
Dor) pină la cele de 2 zile în masivul 
Bueegi, Pe traseul clasic Poiana Stinii— 
Piatra Arsă — Caraiman (Monumentul 
Eroilor) — Casa Babele — Peștera lalo- 
micioara — Padina — Virful cu Dor — 
Cota 1500 și 1400.

Aceste excursii nu constituie numai 
un bun exercițiu fizic. Ele sînt un pri
lej de îmbogățire a cunoștințelor, de 
adevărată odihnă activă. Iată ce ne-a 
declarat un proaspăt îndrăgostit de tu
rism, strungarul Mitran Nicolae, munci
tor fruntaș la întreprinderea de repa
rații auto nr. 8 Craiova: „Excursiile în 
Împrejurimile Sinaiei, ea și acelea în Bu- 
cegi, mi-au dat prilejul minunat de a 
cunoaște și mai bine frumusețile pa
triei șl de a mă reconforta, spre a mă 
putea întoarce cu forțe noi la locul de 
muncă. De altfel, prin vizitarea unor 
locuri noi și datorită explicațiilor ghidu
lui, aceste excursii m-au ajutat să mă 
clasez pe primul loc la concursul „Cine 
știe cîștigă !“ pe tema „Drumețind în 
masivul Buregi" ! Părere împărtășită de 
mulți alți vizitatori intilniți în Sinaia, 
„în perioada 20 iulie—1 august m-am a- 
flat Ia odihnă în această frumoasă sta
țiune — ne spune Dumitru Petrescu, a- 
sistent la Institutul pedagogie București. 
Sosind in localitate, îmi propusesem să 
Întreprind o serie de excursii. Pe toate 
le-am efectuat în condiții optime, dato-

de masa nota 8

Se joacă mult șah în stațiunile de 
dihnă de pe Valeu Prahovei. Chiar 
vara, cînd . __ ________________________
te-ar chema la drumeție. Dar pasiona
lii șahului sînt greu de convins să pă
răsească sala clubului, preferind drumul 
sinuos al unei... Siciliene, escapadelor 
Pe „Jepi“ sau la ,,Cotă“. Și într-adevăr 
este greu să reziști tentației unei partide 
„tari“, atunci cînd 18 mese de șah fru
mos rînduite — așa cum am văzut la

- te aș- 
Predeal,

o-
------- --------- -  . — —și 

soarele îmbietor de afară
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mos rînduite — l.,_ ___  __
clubul din centrul Predealului 
teaptă să Începi lupta ! La _______ ,
se mai joacă la cluburile de pe Cioplea 
și pe valea Timișului, unde piesele și 
tablele sînt mereu solicitate.

Clubul Casei de cultură din Sinaia are 
o cameră spațioasă rezervată șahului 
și se poate juca, de asemenea, la vilele 
Cumpătul, Păltiniș și la clubul de pe 
Furnica. Bușteniul, centru șahist cu tra
diție, oferă iubitorilor acestui sport con
diții bune : 10 mese de șah și alte 10 
garnituri mobile. Se organizează con
cursuri pe fiecare serie la odihnă, in 
toate aceste stațiuni, cu participări nu
meroase.

Mai puțină grijă se acordă însă orga
nizării de simultane, formă etît de a- 
tractlvă pentru popularizarea șahului. 
Printre cei aflați la odihnă este impo
sibil să nu se găsească șahiști de cate
gorii superioare care s-ar oferi bucuroși 
să susțină simultane cu colegii lor înce
pători. La Bușteni și Sinaia a avut loc 
cite un asemenea simultan. Ni se pare 
prea puțin. Mal ales că, in zile de iu
lie, la Sinaia erau adunați numeroși 
maeștri reputați, români și străini, par
ticipant sau spectatori ia mondialele 
universitare de șah.

Tenisul de masă stă și el ceva mal 
slab... Cite una sau două mese de fie
care stațiune sînt, fără îndoială, insufi
ciente. Mai ales în zilele ploioase, cînd 
programul de excursii trebuie întrerupt, 
iar în jurul mesei de tenis se așteaptă 
rîndul „la coadă". Cu mjjloațeje exis-

Și acum să trecem la „corigențe". Și 
e vorba de corigențe la 
îndrăgite. In primul rînd, 
joc, atît de răspîndit în 
este slab reprezentat în 
odihnă. Există terenuri în , 
acestea. Unele chiar frumos amenajate 
(ne referim la Sinaia și Bușteni). Dar 
de cîte ori am trecut pe acol&, slîlpii 
stăteau singuratici. De ce nu se joacă 
volei ? Pentru toate aceste localități, 
concluzia este aceeași : nu s-a găsit o 
modalitate ca materialele de volei (plase 
și mingi) să se afle în apropierea ime
diată a terenurilor, pentru ca doritorii 
de a juca să nu trebuiască să facă atî- 
tea drumuri — de la vilă la club, de la 
club la teren și înapoi, iar cîteodată să 
nu-l găsească pe cel care le are în 
păstrare. Și soluții practice s-ar fi pu
tut găsi, de fiecare dată. ~ ’ —’*=
la Bușteni, terenul de 
în 
nu pot fi lăsate plasa 
păstrare acolo, într-un . , , 
a fi ridicate de doritori în schimbul unei 
legitimații ? Nu este simplu ?...

Să mai adăugăm că s-ar putea ame
naja, cu cheltuieli puține, mai multe 
terenuri de volei, chiar în apropierea 
cluburilor și a principalelor case de 
odihnă. Desigur, cele de mai sus sînt 
valabile deopotrivă și pentru baschet, 
a cărui prezență este și mai „discretă" 
prin aceste locuri.

Popice nu se mai joacă la Bușteni de 
trei ani, de cînd I.R.S.B.C.-ul local a 
desființat, pur și simplu, pista din 
parcul vilei „Prahova". Acum, nu se 
urnește nimeni ca să o reamenajeze... 
La Sinaia, funcționează două popicării, 
dar o alta — cea de pe Furnica — a su
ferit, în ultima vreme, metamorfoze cu
rioase : magazie, sală de dans etc. Cînd 
va reveni ea la destinația normală ? 
Predealul are popicărie, dar tocmai la 
clubul de pe valea Timișului. Aici exis
tă o singură soluție : popicele tre
buie neapărat combinate cu... excursia. 
Ceea ce, pe drept cuvînt, nu poate fi 
totdeauna pe placul celor care preferă 
numai o întrecere de popice.

Tenis nu se joacă. Terenuri există, ele 
sînt însă mai peste tot lăsate în pă
răsire. Iar amatori ar fi destui, tineri 
și tinere care practică acest frumos sport 
în orașele de uncie vin sau ar dori să-l 
învețe în timpul zilelor de concediu. 
Un crîmpei de activitate se simte la 
Bușteni, unde inimosul instructor Vin- 
tilă Alexandru are în grijă un centru

apropierea Sfatului

sporturi mult 
voleiul. Acest 
întreaga țară, 
stațiunile de 
fiecare dintre

Iată, de pildă, 
volei se află 

popular. Oare 
și mingea în 
dulap, pentru

Techirghiol... Eforie Sud... Ca pe 
Întreg litoralul și aici au venit la 
odihnă numeroși oameni ai muncii. 
Stațiunile i-au lntlmpinat Însorite și 
surlzătoare, gătite In haine noi, In 
culori pastelate. Toate ar ii minunate 
dacă n-ar exista un „of“ pentru cel 
ce iubesc sportul. La Techirghiol și 
Eforie Sud lucrurile stau, din acest 
punct de vedere, cu totul altfel declt 
la „surorile" lor de pe malul mării

Tovarășii de la sfatul popular n-au 
găsit (cit sînt stațiunile de mari) 
niște locuri pe care să se poată face 
sport. Să fie clar: nu le-au găsit 
pentru că nici nu le-au căutat. Ba 
mai mult chiar, au dat dispoziții dras
tice ca nu cumva cineva, pe plajă, 
să Îndrăznească să joace volei sau 
să organizeze un meci de fotbal In 
miniatură. Și totuși, se „bate" mingea 
pe nisip. Numai că, neexisllnd locuri 
anume pentru aceasta, jocurile ii de
ranjează deseori pe cei ce vor să 
facă numai plajă. De aici, discuții, 
neplăceri, coni lie te...

Și totuși, ar exista locuri suficien- 
te pentru sport I Nu există Insă... 
preocupare pentru amenajarea lor I 
Să dăm un exemplu și mai elocvent 
în privința „atenției" de care se 
bucură sportul In cele două stațiuni. 
Numeroși copii, și chiar oameni mai 
In vlrstă, doresc să lnve/e să Înoate. 
Cînd s-a făcut propunerea pentru 
Înființarea unor centre de ini/iere la 
nata/ie, doritorilor li s-a răspuns că 
nu este voie, „fiind pericol de... 
Înec" (ti?). Ca și cum cineva s-ar fi 
glndit că inițierea In Înot Începea 
cu... traversarea Canalului Minecii I 
Ne punem, In mod firesc^lntrcbarea: 
unde să se otgani7C7.o~C'entre de ini
țiere la Înot, pe virful Omul, pe 
Ceahlău ?

Așteptăm părerea organelor care 
se ocupă de alcătuirea programutf 
celor vcnili Ia odihnă pe litoral. Și 
nu numai părerea, dar și măsuri.

prof. TEODORA POPESCU

Odihnă da,
sport nu!
Cam în acest fel s-ar putea califica 

activitatea din acest sezon în stațiu
ne# balneară Ocna Sibiului. Condițiile 
naturale, la care se adaugă și efectul 
favorabil și rapid al tratamentului, 
atrag aici numeroși oameni ai muncii, 
în acest sezon cifra celor veniți la 
odihnă a întrecut toate așteptările.

Socoteam, deci, ținînd seama de o 
asemenea afluență de «tameni, că vom 
găsi la Ocna Sibiului, pe lîngă pro
gramele culturale și o intensă activi
tate sportivă. Fiindcă foarte mulți 
sînt dornici să facă sport în zilele de 
concediu. Dar, să vedeți...

în afara lacurilor care oferă posibi
litatea practicării cu ușurință a înotu
lui (din cauza salinității apei), nu se 
desfășoară vreo altă activitate. Deși 
posibilități există. De pildă, popicărSa

din incinta stațiunii e dată uitării, cu 
toate că puține piste asemănătoare se 
află în raion. Terenul de volei es*F 
denivelat, năpădit de bălării. Cu uri 
mic efort și... puțină inițiativă el ar 
putea fi amenajat, oferind condiții op
time pentru organizarea — de pildă — 
a unui campionat pe stațiune. De ase
menea, sînt posibilități să se amenajeze 
un teren de baschet și unul de hand
bal în 7.

Posibilități... Posibilități... Dar dacă 
nimeni nu pune umărul ca oamenii 
veniți în această stațiune să beneficieze 
în timpul liber de condiții pentru 
practicarea sportului... încă nu e tir- 
ziu...

DUMITRU SOLOMEI 
corespondent

de activitatea sportiva desfășură**în rîndurile de mai sus am redat doar cîteva aspecte legate de activitatea sportivă desfășurat* 
în stațiunile de odihnă. Ar fi fost de dorit ca pagina de față să consemneze o activitate mai intensă 
aceste locuri, unde vin mii ți mii de oameni ai muncii să-ți petreacă în mod plăcut ți recreativ zilele 
de concediu. Dar, după cum se vede, mai sînt încă rămîneri în urmă, mai sînt multe de făcut. Aceasta 
se datorețte slabului interes pe care unele organe (printre care ți cele sportive) îl manifestă față de 
activitatea sportivă în stațiunile de odihnă.

Ne aflăm în plină vară. Alte și alte serii de oameni ai muncii vor poposi prin aceste locuri. Este 
de datoria celor în drept (sfaturile populare, comitetele de cultură și artă, organele și organizațiile sportive) 
să-și mobilizeze forțele și să treacă de îndată la eliminarea lipsurilor care se mai manifestă în organk 
sarea activității sportive în stațiunile de odihnă.
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In prima zi a1 campionatului republican de copifsp IZI
Mîine este Ziua presei.

Sărbătoresc cu însuflețire această zi, care aniversează data 
apariției primului număr al „Scînteii", nu numai lucrătorii 

ziarelor, revistelor și publicațiilor din țara noastră, ci și milioanele 
de oameni ai muncii care așteaptă în fiecare zi apariția ziarelor, 
pentru a sorbi din paginile lor învățătura partidului pentru a afla 
noile succese obținute de poporul nostru în munca avîntată pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Glorios este drumul pe care I-a străbătut presa comunistă din 
România! Acest drum a fost deschis de publicațiile ilegale ale 
partidului, tipărite și difuzate cu prețul libertății celor mai buni 
fii ai poporului. Astăzi, sute și sute de ziare și reviste, tipărite în 
tiraje de milioane, iau drumul orașelor și satelor, ajung pînă în cele 
mai îndepărtate colțuri ale patriei, purtînd pretutindeni cuvîntul 
partidului.

Forța presei noastre se întemeiază pe conducerea ei de către 
partid, organizatorul tuturor victoriilor noastre, pe legătura ei per
manentă și nemijlocită cu masele, care se adresează cu încredere 
ziarelor în toate problemele legate de munca și de viața lor.

De Ziua presei, ziarul nostru felicită călduros pe toți corespon
denții șăi voluntari, harnice albine care string știri de pretutindeni, 
contribuind ca ziarul să fie bine informat, ca iubitorii sportului 
să cunoască toate aspectele activității de cultură fizică. Colaboratori 
prețioși, corespondenții noștri își vor exercita în continuare 
aceeași înflăcărare, cu aceeași dragoste, nobila 
mandanți ai opiniei publice.
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ILIE IONESCU

(Urmare din pag. 1)

IUE GHIȘA
Oradea

DUMITRU DIACONESCU
Iași

PUIU ENACHE
Constanta

] corespondenții
I
8 noștri
8
| fruntași

N/COL.AE P„ MCO1.AE
București

greș. Și-a format și un limbaj al lui, 
tot In patru timpi : henț, careu, șut, 
gol. Mizează pe o execuție impeca
bilă a șuteurului. Pe temerarul de la 
„10“ nu l-am zărit decît o clipă. To
varășul ing. Radulescu intervine cu 
o explicație :

— Nivelul 10 a fost finisat. Acolo 
și-a spus cuvîntul tînărul Florian -Cer- 
celaru. Dacă-I mai vedeți încă sus... 
o veche obișnuință ; revizuiește ce-a 
lucrat. Conștiința comunistă. Nobilă 
«nisiune !

Pe o altă treaptă a înălțimilor, zo
rea o fată : zidărița Aurelia Lupaș- 
cu. Avea dîrzenia celui ce a hotărît 
să învingă .inerției, să exemplifice cu 
forța ei de femeie cum se constru-

Recorduri și...
Piscina do la „Tineretului*’ trăește In 

aceste zile animația marilor concursuri. 
In tribune — spectatori de toate vîrsteie, 
unul mai înfocat decît celălalt. Pe bloc- 
starturi Se perindă continuu sute de ti
neri concurența, reprezentanți ai celei 
mai tinere generații de înotători, care 
și-au dat întilnire Ia primul campionat 
republican de copii. Iar oficialii, în ți
nută de gală (ca la „internaționale"), nu 
mai prididesc contnoUnd și corectînd 
listele celor mai bune rezultate. Pentru 
că — șl aceasta pare să fie caracteristica 
debutului acestei competiții — prima zi 
a înjtreoerilor a adus natației noastre o 
suită de recorduri (7).

Cine au fost eroii primei zile ? Să vă 
facem eunoștință eu cîțiva dintre ei. 
Iată-l, de pildă, pe Gabriel Popovici de 
la Dinamo. Este cel mai tînăr recordman 
(9 ani) al acestor campionate. în vara 
trecută a învățat înotul cu prof. M. 
Olaru, iar după 11 luni a ajuns să de
țină cel mai bui timp (al categoriei 
sale de vîrstă) la 100 m bras. Secretul ? 
Antrenamente zilnice de cei puțin două 
ore, iar în carnetul școlar de note nu
mai 8, 9 și 10.

O concurentă mult aplaudată a fost 
și clujeanca Gabriela Gonos (100 m liber), 
care, la cei 14 ani, cu calitățile fizice 
deosebite și perseverența pe care o ma
nifestă în pregătire, poate atinge o va
loare destul de înaltă. Ea est® „record
mana catalogului” din aeest campionat: 
un singur 9 șj restul 10. Asta nu o îm
piedică să facă 10 (!) antrenamente pe 
săptămină, iar în... timpul liber, puțină 
gimnastică și atletism.

Prof. I. Schuster a adus din Reșița o 
garnitură care se bate pentru locul I 
în clasamentul pe echipe. Chiar din 
prima zi Eugen Almșr (33,2). și Mariana 
Stanciu (3L8) s_au dovedit cei mai rapizi 
înotători pe o singură lungime de bazin. 
Munca asiduă din timpul iernii, cînd de 
fapt s-a pus baza recordurilor de astăzi, 
își spune cuvîntul. Aplauze la „scenă 
deschisă" au primit și crauliștii Alex. 
Preda, Nieolae Octavian (din București), 
Ștefan Blsz (Arad), Ștefan Mera (Tg. Mu
reș), sau b rasist ele Mihaela Angelescu 
șî Viorica Faibisch din București. Marea 
recordmană a zilei, o adevărată senzație 
a concursului a fost însă eleva Gica Ma-

recordmani la „Tineretului"

început întrecerile
<.
Primul start... Au

■

nafu din Galați. Cu 
de invidiat, dar cu 
poate fi cizelată ea _ ______ _____ __
200 m bras — cea mai bnnă performanță 
românească a anului. Și, notați bine, 
dunăreanca are doar M ani...

o frecvență demnă 
o tehnică ce mai 
a „mers“ 3:00,2 la

campionatului republican de copii
Foto : V. Bageao

întrecerile de abia au tnoeput. Să Ie 
urmărim mai departe astăzi și mîine 
(de la ora 9 dimineața șl 17,30 după- 
amiază). ;

AD. VASILIU

DIN PROBLEMELE 
BOXULUI

CATEGORIA GREA ESTE DEFICITARA?
Deseori, în presa sportivă, la rubrica 

de box, întîlnrm fraza: „Meciul s-a 
terminat cu scorul da 5—4, deoarece 
ambele echipe nu au avut reprezentant 
la categoria grea”. Intr-adevăr, în ul
tima vreme „criza” de boxeri grei s-a 
accentuat chiar și în multe țări cu o 
veche tradiție în box. La noi „greul” 
Mariuțan, „boxerul cu părul alb”, este 
încă cel mai bun.

Ne-am propus să facem o scurtă an
chetă privind această problemă, profi- 
tînd și de faptul că, de curînd, am 
avut ca oaspeți la București și 3 antre
nori de peste hotare. Au cuvîntul in
vitații rubricii noastre :

— A. POGGI (ITALIA) : „Noi am 
avut boxeri grei de mare „calibru” 
cum au fost Cane, Masteghin, De Pi- 
collo, Pena și alții, care au trecut însă 
la profesionism, Jăsînd un mare gol în 
rînduiile amatorilor. Am colindat Ita
lia în lung și-n lat pentru a găsi un 
„greu”. L-am descoperit la Spezzia, pe 
Bambini. Are calități excelente dar, 
firește, trebuie încă mult lucrat ca eL 
După constatările mele, tinerii bine do
tați fizic preferă baschetul, ca jucă
tori pivoți, sau atletismul. „Greii” tre
buie crescuți progresiv de la catego
ria ușoară în sus, pentru a învăța teh
nica și a li se ferma capacitatea de 
rezistență”.

— K. V. GRADOPOLOV (U.R.S.S): 
„A fost totdeauna în preocuparea 
noastră de a găsi . un înlocuitor pen
tru Abramov, triplu campion european 
la categoria grea. Astăzi avem un 
greu de valoare în persoana lui Iosi- 
zimov. A crește un boxer pentru 
goria grea este o sarcină foarte 
cilă, care necesită răbdare și iar 
dare".

-- NATALE REA (ITALIA) : 
statistică a noastră a arătat că din 190 
de tineri, opt sau zece sînt excelent 
dezvoltați, atingând la 18—20 de ani 
greutatea de peste 80 kg. Dintre ace
știa cinci nu sînt interesați în practi
carea sportului, doi sau trei preferă 
alte discipline, iar doi sînt „fricoși”

și... se tem de box. Deci !.„ Cred 
că cea mai bună metodă pentru de
pistarea boxerilor de categorie grea 
este ca antrenorii să 
pentru a găsi 
face la fotbal”.

— LUCIAN 
dotați pentru 
„grei” pentru că le lipsește rezistența 
necesară. La categoria grea se în
registrează cele mai multe K. O.-uri, 
deoarece din cauza greutății corpo
rale și loviturile sînt mai puternice, 
în timp ce rezistența rămîne apro
ximativ aceeași. Mulți dintrei ei îm
brățișează alte discipline ca : nigbiuL 
hocheiul, atletismul sau baschetul. De
sigur că și antrenorii au partea lor 
de vină. Atunci cînd găsesc un ele
ment bun, se grăbesc să-l ducă pe 
ring și bineînțeles că__graba strică
treaba ! Un boxer de categoria grea 
se formează în aproximativ cinci ani. 
Deci, perseverență și muncă serioasă”.

— P. EPUREANU, arbitru inter
național : „Lipsa „greilor” se dato- 
rește insuficientei preocupări în a- 
ceastă direcție. Antrenorii nu trebuie 
să fie comozi. Ei trebuie să alerge, 
să se ostenească pentru a găsi ele
mente corespunzătoare. Cred că, dacă 
ar exista o preocupare temeinică,

cutreiere (ara 
elemente, așa cum se

POPESCU: „Tinerii 
box nu se mai fac

s-ar putea găsi 5—6 boxeri care să 
ajungă la performanțele înregistrate 
de Mariuțan. La ora actuală am fi 
putut avea alt campion ai categoriei 
de care discutăm, dacă Ghiorghioni, 
de pildă, era crescut cu atenție și i se 
dădea posibilitatea să se afirme”.

—■ ION POPA, antrenor : „în ur
mă cu 10 ani aveam „grei” valoroși 
deoarece antrenorii se preocupau se
rios de depistarea boxerilor. Acum 
ei nu mai au răbdare să caute și să 
crească elemente fiindcă sînt intere
sați de obținerea unor rezultate ime
diate, atitudine profund greșită. Eu 
cresc, în prezent, la școala sportivă 
„Viitorul” un boxer, Niculescu. care, 
cred că în doi ani va putea fi folosit 
pentru a participa în competiții im
portante”.

★
Din declarațiile de mai sus ale 

antrenorilor și specialiștilor români 
și străini, rezultă clar ce drum tre
buie urmat pentru a rezolva proble
ma boxerilor valoroși la categoria 
grea. Antrenorii noștri au datoria să 
caute cu toată seriozitatea elemente 
noi, să le pregătească cu atenție, mi
gală și pasiune.

PAUL OCHI ALBI

OLIMPIADA ALBĂ“ PE ECRAN

cate- 
difi- 
răb-

„O

mijlocul Capitalei, sub razeleIn 
arzătolare ale soarelui de august, în- 
tîlnim o „oază* de frig, care însă nu 
lasă rece pe spectatorii bucureșteni : 
filmul documentar de lung metraj rea
lizat de austriacul Theo Hormann des
pre Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck.

Un film fără vedete actoricești cu
noscute, dar cu foarte multe „stele”, 
figuri familiare iubitorilor de sport 
din lumea întreagă, dintre care îmi 
permit doar o succintă ' enumerare .

ALTITUDINI...
iese gigan.ți, 
Jiimile. Cele ;1 
pune acum 
o tainică amintire, amprenta unor 
mîini neîntrecute de maestră. Brigă
zile din care fac parte acești „pi
lot?' ai înaltului,, sînt adevărate „e- 
chipaje de îndrăzneți". Tn jur se profi
lează cîteva din realizările anterioare.

— Am dat în funcțiune, în cinstea 
Congresului partidului trei blocuri a 
patru nivele — explică inginerul 
Nasta. Alte două glisante sini în plan 
pentru a doua decadă a anului. 
Apoi... altele.

cum se cuceresc înăl- 
iele 12 garsoniere pe care le 

„la punct" vor păstra ca 
amprenta

Tn pauză un a4t proiect Ce-i drept 
de altă natură.

— Dacă am făcut primul pas tre
buie să-l facem și pe al doilea. Acum 
e acum, avertizează cu avrntuj lui 
tineresc Emil Cătineanu. Cu echipa 
de fotbal a șantierului din care face 
parte au cîștigat campionatul raio- 

și ou promovat re- 
2". Acum propun re

nal „construcții 
cent ,în „oraș 

‘manieri ,în echipă., discută aprins des
pre tehnică și rmult despre viitor. 
Cristian Rădulescu., elev în clasa a 
Xl-a, iar în vacanță component cri lo
tului de glisare, are un cuvînt greu

■de spus înt-r-ale sportului. A învățat 
tainele fotbalului la Rqpid, unde-i de 
altfel în lotul de juniori. Oricum im
pune I

— Antrenamentele după-amrază 
la 6, se aude un glas, probabil al că
pitanului echipei, fiindcă cineva îi 
strigă din urmă :

— Căpitane, la ce nivel te sui ?
— Mă duc la „9".
Tn strălucirea dimineții care anunță 

35° mai prind încă o dată chipurile 
celor de la înălțimi : nimic nu-i clin
tea de la hotărî rea luată.

— Macaraua la „7“ I
— Vopsea la „9" 1
...Henț, ccrreu, șut, gol... mirează pe 

execuția impecabilă a mistriei.

Mariellc și Christine Goitschel, Lidia 
Skoblikova, Egon Zimmermann, Sjoiik- 
je Dijkstra, Manfred Schnelld-orfer etc. 
etc.

Un film în care decorul natural e- 
rnofionează prin măreție, dezvăluind 
întreaga vrajă a iernii de pe crestele 
abrupte ale Tirolului, unde se împle
tesc și se desfășoară zeci și zeci de 
întimplări emoționante, uneori drama
tice, ca de pildă eșecul tînărului pati
nator francez Allain Calmat care, 
,.dansînd“ pe gheață după trilurile 
Ciocîrliei, are un singur moment de 
nesiguranță, plătit cu... „tot aurul” 
unei medalii I

Pelicula „Olimpiada albă" demon
strează în culori cum se duoe lupta con
tra gravitației deasupra imenselor pă
duri de brazi sau pe luciul metalic al 
gheții patinoarului ; demonstrează că 
slalomul este un dans pe plan înclinat, 
câștigător fiind numai acela care gă
sește ritmul potrivit, sau că săritura 
de la trambulină reprezintă eliberarea 
omului de frică și avîntul lui spre 
înălțimi, precum în legenda lui Icar

în fine, filmul lui Theo Hormann 
exprimă plastic tocmai ideea Jocurilor 
Olimpice : înfrățirea tuturor partici- 
panților, al căror limbaj comun este 
limbajul sportului, al tinereții, al prie
teniei.

MIHAI TOCEA

N/COL.AE
MCO1.AE


IN „CUPA TINERETULUI" LA VOLEI R. P. Polonă a cucerit locul I in cursa contratimp1
® Echipa masculină a României 

virtuală cîștigătoare a turneului
® Echipa feminină a întrecut formația U. R. S.S.

BRĂILA, 13 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Mai întîi un rezultat 
de joi seara : R. D. Germană—Polonia
3— 0 (8, 5, 12).

Programul zilei de vineri l-au inau
gurat cehipele R. D. Germane și Iu
goslaviei. Două echipe cu frumoase 
posibilitățile, dar care în acest joc au 
dovedit o mare fluctuație în compor
tare. Au cîștigat, pînă la urmă, volei
baliștii iugoslavi cu 3—1 (—14, 4, 
9, 11).

în cel de-al doilea joc s-au întîlnit 
formațiile Cehoslovaciei și Poloniei. E- 
chipa cehoslovacă n-a avut în general 
probleme decât în ultimul set, când an
trenorii au introdus cîteva rezerve... 
Scor : Cehoslovacia—Polonia 3—0 (8, 
4, 15).

în ultima partidă a avut loc de fapt 
derbiul turneului, meciul dintre echi
pele României și Bulgariei. într-ade- 
văr, de acest joc depindea în cea mai 
mare măsură câștigarea turneului. Era 
ultimul meci al reprezentativei țării 
noastre care are zi liberă, sîmbătă. Un 
public entuziast a susținut echipa Ro
mâniei din primele secunde, dîndu-i 
multă încredere în posibilitățile ei.

Jocul a început, și de o parte și de 
alta, într-o atmosferă de tensiune. E- 
chipa țării noastre s-a mișcat foarte 
bine, a acoperit cu succes terenul. A- 
tacul a fost dublat prompt de fiecare 
dată. S-au scos din linia a 11-a mingi 
foarte grele. Rednic, Barta și Vasiliu 
punotează cu regularitate. Rezultatul ? 
Conducem la un moment dat cu 13—01 
Apoi cîteva greșeli la primire (ah, a- 
ceastă „primire" unde mai trebuie lu
crat 1) și bulgarii reduc din handicap : 
13—6. Finalul setului ne aparține însă : 
15—6. Al doilea set oferă o luptă deo
sebit de aprigă. Bulgarii conduc cu 
8—3. Un „tur de forță" al voleibaliști
lor noștri și egalăm la 8. Setul este 
cîștigat cu 15—9. Setul 3. Bulgarii au 
o puternică revenire. Ei conduc cu
4— 0. Iată, în continuare, evoluția sco
rului: 6—6, 8—9, 9—9,11—9,11—1111 
—12,12—12,13—13, 15—13. A fost un 
set extrem de disputat, cu multe mo
mente grele pentru echipa noastră, care 
a realizat totuși o victorie frumoasă, 
cu 3—0. In urma acestui rezultat echipa 
României este virtuală cîștigătoare, in
diferent de ce se va intîmpla sîmbătă,

HANDBAL: A început 
turneul final 

al campionatului de juniori
BÎRLAD, 13 (prin telefon). Vineri 

au început pe terenul Voința din loca
litate întrecerile finale ale campiona
tului republican de handbal pentru 
juniori. în partida inaugurală. Rafi
năria Telea.jen a dispus de Știința 
Călărași cu 30—16 (11—9). Jocul a 
fost echilibrat în prima repriză, dai 
în cea de a doua handbaliștii de la 
Rafinăria au folosit o gamă largă de 
procedee tehnice și s-au distanțat.. 
Cele mai multe goluri : Badea 10, 
Stănescu și Avramescu cîte 7 pentru 
învingători, Lăzărescu 5 și Deculescu 
4 pentru învinși. A arbitrat excelent 
Gh. Stoicovici (București).

Foarte disputat a fost meciul dintre 
echipele Clubului sportiv școlar Bucu • 
rești și Dinamo București. Dinamo
viștii au condus pînă în min. 52 cu 
1—2 puncte, dar în ultimele minute 
elevii au realizat cîteva contraatacuri 
fulgerătoare și au cîștigat cu 15—13 
(5—6). Cele mai multe goluri : Mihăi- 
lescu 6, Ghinea 3 pentru C.S.S., Dicu- 
lescu și Dan cîte 5 pentru Dinamo. 
A condus cu autoritate V. Reisner 
(Sibiu).

Turneul final se încheie duminică.

E. SOLOMON -coresp.

Programul competițional 
din Capitală

ea terminînd neînvinsă turneul. Pentru 
comportarea de azi se cuvine a fi evi
dențiată întreaga echipă: Vasiliu, 
Rauch, Cristian, Barta, Rednic, Sta- 
mate — Stoian.

Sîmbătă, avînd zi liberă, echipa de 
tineret a țării noastre va întîlni formația 
de seniori a României. Duminică, alte 
două meciuri amicale : echipa de ti
neret a României — selecționata B a 
turneului și formația de sepiori a Ro
mâniei — selecționata turneului interna
țional de tineret.

CONSTANTIN ALEXE

SUCEAVA, 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Reprezentativa 
feminină de tineret a țării noastre 
a cîștigat și a doua întîțnire susți
nută în cadrul turneului final pentru 
locurile 1—4 ale „Cupei Tineretului". 
De astă dată victoria a fost realizată 
în fața puternicei echipe a U.R.S.S., 
considerată drept principală favorită 
a competiției. încurajate frenetic de 
publicul sucevean, voleibalistele 
noastre au luptat cu o ambiție exem
plară din primul pînă în ultimul mo
ment, dovedind calități morale deo
sebite. Tactic, ele au acționat inteli
gent și în atac și în apărare, cal- 
mînd deseori jocul prin pase lungi 
care nu au convenit adversarelor. 
La fileu ele au atacat bine, „găsind" 
întotdeauna culoare libere și au 
fructificat cu precizie pasele exce
lente date de coechipierele din linia 
a Il-a. Setul decisiv a fost la discre
ția formației României. Pentru aceas
tă frumoasă victorie merită felici
tări toată echipa, și în special Se- 
cheli (a fructificat majoritatea oca
ziilor), Rebac (a coordonat inteli
gent jocul) și Dumitrescu (a știut 
să-și mobilizeze coechipierele în mo
mentele critice). Scorul partidei 3—2 
(10, — 13, 11, —12, 6). A arbitrat 
Kalman Kiss (Ungaria).

în celelalte partide au fost înre
gistrate următoarele rezultate: tur
neul pentru locurile 1—4: Cehoslo
vacia — Bulgaria 3—0 (2, 1, 7); pen
tru locurile 5—8 : R. D. Germană— 
Iugoslavia 3—0 (8, 5, 7), Polonia — 
Ungaria 3—1 (—7, 6, 6, 9).

în clasamentul primei serii conduc 
neînvinse echipele României și Ceho
slovaciei care susțin sîmbătă partida 
decisivă. în aceeași serie se mai 
joacă meciul U.R.S.S. — Bulgaria. în 
seria pentru locurile 5—8 se dispută 
partidele Ungaria — Iugoslavia și 
Polonia — R. D. Germană.

TEODOR ROIBU

ATLETISM: Clasamentele, rodul muncii din secții

Claudia Iacob (Progresul București) 
și Elisabeta Baciu (Șc. Sp. UCFS Ro
man) conduc plutonul alergătoarelor de 
la 800 m, la campionatele republicane 
de juniori de la Poiană Brașov.

Foto : R. Vilara

SÎMBĂTĂ
VOLEI: terenul Sănătatea (strada 

Buzești), de Ia ora 17: echipa femi
nină studențească a României — se
lecționata București, meci de verifi
care în vederea Universiadei.

BASCHET: patinoarul „23 August*, 
de ta ora 17: Dinamo — Academia 
Militară (m), ora 18.30: București — 
Leningrad (f), ora 20: București — 
Leningrad (m). în caz de ploaie me
ciurile se vor desfășura în sala Giu- 
lești.

SCRIMĂ : sala de la stadionul Re
publicii, de la ora 16.30 : întreceri de 
sabie în cadrul „Cupei Eliberării*.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de 
la ora 9 și 17.30: campionatul repu
blican de înot pentru copii; de la 
ora 10.30 și 17: sărituri de la trambu

• Dinamoviștii au ocupat 
un onorabil loc II

Federația de specialitate a decis în 
ultimul moment transferarea întrecerii 
seniorilor pe șoseaua Olteniței, astfel că 
ieri după-amiază ambele competiții 
cicliste internaționale găzduite de țara 
noastră au avut același loc de desfășu
rare. Păcat însă că disputele — deose
bit de dîrze și de un ridicat nivel teh
nic — nu s-au bucurat de condiții op
time. Aglomerația de turisme și ca
mioane a impietat asupra performan
țelor, stînjenindu-i evident pe concu- 
renți.

Competiția s-a desfășurat între bor
nele kilometrice 13 și 38, echipele par- 
curgînd de două ori, dus și întors, a- 
ceastă distanță și însumînd, astfel, 100 
km. Trebuie să subliniem de la înce
put faptul că întrecerea — care a avut 
pentru majoritatea formațiilor un ac
centuat caracter de verificare — s-a 
situat la nivelul exigențelor unei mari 
competiții internaționale. Puține între
ceri au avut în acest sezon la start 
concurenți de valoare atît de ridicată. 
(Ne referim, evident, la concursurile 
de 100 km contratimp pe echipe). La 
începutul cursei, formația dinamoviști- 
lor (echipa I) a condus „plutonul" ce
lorlalte echipe. La km 25 (plecarea 
s-a dat din 5 în 5 minute) Dinamo 
realizase timpul de 31:05 și era urmată 
în ordine de Polonia — 31:07, Olanda
— 31:36, Steaua I — 31:45, Dinamo 
II — 31:50, R.D.G. — 32:00 etc. Pe 
a doua parte (cu vînt din față) polo
nezii măresc alura și trec la șefia 
cursei. Ei obțin pe km 50 timpul de 
1 h.07:15, întrecîndu-i pe dinamoviști 
cronometrați cu 1 h.07:56. în conti
nuare se află R. D. Germană cu 1 h 
09:29, Steaua I cu 1 h.09:55, Olanda
— 1 h.09:58, Dinamo II — 1 h.l0:ll 
etc. Din echipa R. D. Germane sparge 
Dăhne, și apoi, ghinioanele se țin... 
lanț. Alte patru defecțiuni fac ca una 
dintre cele mai puternice echipe să 
iasă practic din luptă. De altfel, în fi
nalul cursei, antrenorul Wemer Schiff- 
ner îi abandonează pe elevii săi. Lupta 
se dă acum între echipele Poloniei și 
clubului sportiv Dinamo pentru locul 
I și între Olanda și Steaua I pentru 
locul III. La km 75 lucrurile s-au mai 
limpezit. Polonia a luat dinamoviștilor 
un avans de 1:05 și cum rutierii po
lonezi merg mai bine cu vîntul din 
față nu mai au probleme. Finalul 
cursei va transforma în certitudine a- 
ceastă părere formată în caravană. Mai 
palpitantă devine lupta pentru locul 
III. Olandezii au un deficit de 20 sec.
— la km 75 — față de Steaua I. Dar, 
campionii olimpici forțează și reu
șesc să-i întreacă pe militari. Cicliștii 
de la Steaua au fost dezavantajați și de 
-abandonul lui N. Niculescu la km 90.

înainte de a înfățișa clasamentul fi
nal am vrea să arătăm că timpii rea-

Vă prezentăm astăzi clasamentele 
generale pe echipe, consemnate la în
trecerile campionatelor republiaane de 
juniori desfășurate la Poiana Brașov. 
JUNIORI CAT. I ■. clasamentul gene
ral: 1. S.S.E. II Buc. 71,5 p ; 2. Dina
mo Buc. 65 p ; 3. Viitorul Birc. 61 p ;
4. Banatul Timiș. 60 p; 5. C.S.S. Buc. 
57 p ; 6. Progresul Buc. 43 p ; 7. Me
talul Buc. 35 p ; 8. C.S.M. Cluj 28,5 p ;
9. S.S.E. I Buc. 26,5 p ; 10. S.S.E. Ora
dea 24 p ; 11. Știința Cluj 21,5 p ; 
12. Rapid Buc. 17 p ; 13—14. S.S.E. 
C-ța și Dinamo Brașov 16 p etc. (au 
fost clasificate 49 de formații) ; 
băieți: 1. Dinamo Buc. 51 p ; 2. Bana
tul 43 p ; 3. S.S.E. II 36,5 p ; 4—5. 
C.S.Ș. Buc. și Viitorul 36 p ; 6. Meta
lul 35 p ; 7. C.S.M. Cluj 27 p ; 8. SSE 
I Buc. 18,5 p ; 9. Rapid 17 p ; 10—11.
S.S.E. C-ța și Dinamo Brașov 16 p ; 
fete: 1. S.S.E. II 35 p ; 2. Progresul 
32 p ; 3. Viitorul 25 p ; 4. C.S.Ș. 21 p ;
5. S.S.E. Oradea 19 p ; 6. Știința Cluj 

lină (campionatul de seniori al Ca
pitalei).

CALAC-CANOE: Iacul Snagov, de 
la ora 9.00 și 14.10: campionatele 
europene.

HALTERE: parcul sportiv Progre
sul, ora 17,00: „Cupa 23 August', 
competiție rezervată juniorilor.

DUMINICA
FOTBAL: stadionul „23 August*, 

ora 15.15: Rapid — Știința Craiova, 
ora 17.15 : Steaua — U. T. Arad (ca
tegoria A); stadionul Dinamo, ora 
9.15: Unirea Negrești — Ancora
Galați (joc de baraj pentru cat. C); 
stadionul Progresul, ora 9: meci de 
copii între două echipe de la Pro
gresul, ora 10 : Progresul — Dinamo 
Victoria (meci amical).

BASCHET : patinoarul „23 August", 
ora 17: Rapid — Electrificarea (m),

Aspect din cursă. La ,lucru“ lormajia Poloniei
Foto : A. Neagu

lizați nu pot fi oomparați cu rezulta
tele obținute anterior, deoarece șoseaua 
a fost foarte aglomerată, așa cum a- 
minteam, traseul a cuprins 48 de vi
raje (12x4) și 3 întoarceri, iar pe ju
mătate din cursă alergătorii au avut 
de înfruntat un vînt destul de tare.

Clasament final: 1. R. P. Polonă
(Kegel, Zielinski, Zygfryd, Szpitalny) 
2 h,16:06 ; 2. Dinamo I (Bădără, Cio
can, Zanoni, Rusu) 2 h,18:13; 3. O- 
landa (Klostermann, Holst, van Midel-

Stefan Suciu- lider InV
Etapa a H-a — 20 km contratimp 

individual — a „Criteriului juniori
lor", la care participă și rutieri din 
Franța și Bulgaria, a fost programată 
ieri după amiază pe șos. București — 
Oltenița.

Cei 82 de tineri alergători rămași 
în cursă (în concurs au fost în
scriși 94) s-au aliniat, în drep
tul bornei kilometrului 18, în 
ordinea inversă a clasamentului 
primei etape. Startul s-a dat din mi
nut în minut. întrecerea dintre bor 
nele kilometrice 13—23 (dus-întors) a 
supus pe tinerii cicliști la un examen 
sever, triindu-i după calitățile și pre
gătirile efectuate. Dar mai bine să 
dăm cuvîntul... cronometrelor.

După cum era de așteptat, cei mai 
buni timpi pe primii 10 km au fost 
realizați de concurenții care au ple
cat în cursă mai tîrziu. C. Grigore a 
parcurs prima jumătate a traseului 
în 13:50, fiind urmat de St. Suciu cu 
13:53, V. Ghiță 14:00, T. Vasile 14:05 
Gh. Juravle 14:09, Gh. Răccanu 14,30, 
Gerard Martin 14:32 etc. Dozîn- 
du-și mai rațional efortul, bra-

17,5 p ; 7. Banatul 17 p ; 8. S.S.E. Gra- 
iovji 14 p ; 9. Dinamo Buc. 14 p ;
10. Mureșul Tg. Mureș 13 p.

JUNIORI CAT a Il-a : general :
1. S.S.E. I Buc. 63 p ; 2. S.S.E. II Buc. 
62 p ; 3. C.S.M. Cluj 52,5 p ; 4. Dina
mo Buc. 29 p ; 5. C.S.Ș, Buc. 29 p ;
6. Constructorul Buc. 26 p ; 7. S.S.E. 
Brașov 25,5 p ; 8. Viitorul Buc. 24,5 p ;
9. Știința C-lung 24 p ; 10. C.S.O. Baia 
Mare 22 p etc. (au fost clasificate 40 
de echipe) ; băieți: 1. S.S.E. I 54 p ;
2. S.S.E. II 43 p ; 3. C.S.Ș. 26 p ; 
4. Constructorul 24 p ; 5. Dinamo Buc. 
18 p ; 6. Viitorul 16 p ; 7—8. C.S.O. 
B. Miare și Știința C-lung 15 p ; 9.
S.S.E. Oradea 14,5 p ; 10. Știința Agni
ta 13 p ; fete : 1. C.S.M. Cluj 43,5 p ; 
2. Șc. Medie 2 Brașov 21 p ; 3. S.S.E 
II 19 p ; 4. S.S.E. Brașov 18 p ; 5—6.
S.S.E. Ploiești și Dinamo Buc. 13 p ;
7. ^c. Sp. UCFS Roman 11 p ; 8—9. 
Șc. Sp. UCFS C-lung și S.S.E. I 10 p ;
10. Știința C-lung 9 p etc.

ora 18.30: București — Leningrad 
(f), ora 20: București — Leningrad 
(m).

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de 
la ora 9 și 17.30 : campionatul repu
blican de înot pentru copii; de la 
ora 10.30 și 17: sărituri de la plat
formă (campionatul de seniori al Ca
pitalei).

TIR: poligonul Tunari, de la ora 
9: concurs dotat cn „Cupa 23 Au
gust*.

CAIAC-CANOE: lacul Snagov, de 
la ora 9.00 și 15.30: campionatele 
europene.

POLO : bazinul Dinamo, de la ora 
11 : Știința bucurești — Unirea Bucu
rești și Dinamo București — C.S.M. 
Cluj. 

koop, Bergels) 2 h.20:04 ; 4. Steaua I 
(Dumitrescu, Ardeleana, Moldoveanu, 
Niculescu) 2 h.20:ll ; 5. Dinamo II 
2 h.28:23 ; 6. Belgia 2 h.29:54; 7. 
Italia—UISP 2 h.32:31 ; 8. Steaua II 
2 h.36:45. Duminică dimineață, înce- 
pînd de la ora 8,30, va vea loc pe 
șoseaua Brașov—P’ghișoara (start la 
km 1), cursa de fond cu plecare în 
bloc (180km), la care vor participa aler
gători din 6 țări.

HRISTACHF NAUMc: 
'Ț

„Criteriul juniorilor11
șoveanul St. Suciu, cîștigător și 
în prima etapă, V. Ghiță și Gh. 
Jurhvle au pedalat constant și în par
tea a doua a cursei. Astfel, la capă
tul celor 20 km, cel mai bun timp 
a fost obținut de St. Suciu (Dezrobi
rea Brașov) cronometrat cu 28:47, ur
mat de V. Ghiță (C.S.O. Brăila) 29:09, 
Gh. Juravle (Olimpia Buc.) 29:31, 
T. Vasile (Petrolul Ploiești) 29:37 ; 
C. Grigore (Voința Buc.) 29:40.

CLASAMENTUL GENERAL DUPĂ 
DOUĂ ETAPE: 1. St. Suciu 2hl5:00; 
2. V. Ghiță 2hI6:05 ; 3. Gh. Juravle 
21116:37 ; 4. Gerard Martin (FSGT 
Franța) 2hl6:38 ; 5. T. Vasile 2hl6:51;
6. C. Grigore 2hl7:13.

Azi se desfășoară etapa a 111-a, 80 
km cu plecarea în bloc, pe șos. Bucu
rești — Giurgiu, iar mîine ultima 
etapă, 100 km cu plecarea în bloc, pe 
șos. București — Ploiești.

TR. ANDRONACHE

„Cupa Eliberării14
la scrimă...

LOCUL I LA SPADĂ:
N. MARINESCU (STEAUA)

în cea de a treia zi a concursului 
de scrimă dotat cu „Cupa Eliberării" 
pe planșă s-au prezentat Spadasinii. 
Caracteristica : asalturi viu disputate 
și de bună «calitate. Evoluînd la ade
vărata lor valoare, trăgătorii clubu
lui Steaua au reușit frumoasa perfor
manță de a intra cu toții în finala pro
bei. Turneul de 6 a revenit spadasi
nului N. Marinescu, cu 4 victorii. Pe 
locurile următoare s-au clasat : St. 
Haucler cu 3 victorii (18 tușe primi
te), N. Istrate — 3 victorii (19 tușe 
primite), I. Sepeșîu — 3 victorii (21 
tușe primite), St. Moldanschi — 2 vic
torii și I. Tudor — 0 victorii

Simbătă, în ultima zi a concursului, 
se vor întrece sabrerii.

...și la box
Competiția pugilistică dotată cu 

„Cupa Eliberării" se află în fața ulti
mului său act — finala. Sîmbătă, la 
Constanța, cele două formații ale regiu
nilor Oltenia ți Brașov, care în semi
finale au eliminat selecționatele regiu
nilor Mureș—Autonomă Maghiară și, 
respectiv, Iași își vor disputa șansele 
pentru a intra în posesia trofeului.

De la I. E. B. S:
• Pentru cuplajul de fotbal RAPID — 

ȘTIINȚA CRAIOVA și STEAUA — U.T.A. 
de mîine, de pe stadionul „23 August", 
biletele se găsesc de vînzare la casele 
de bilete din str. Ion Vidu, pronosport 
cal. Victoriei nr. 2, stadioanele „23 Au
gust», Republicii, Dinamo și Gidlești.
• Casele din str. Ion Vidu și Prono

sport, cal. Victoriei nr. 2, vînd și bilete 
pentru campionatele Europene de caiac- 
canoe de astăzi și mîine, de la Snagov.
• Asociațiile sportive pot încheia con

tracte pentru rezervarea de bilete la 
jocurile de fotbal ce se desfășoară pe 
stadioanele „23 August" și Republicii, a- 
dresîndu-se întreprinderii noastre, str. 
V. Conta nr. 16. etaj VII, serviciul Mani
festări Sportive, telefon 11.79.70/116.

I.E.B.S. asigură contractanților rezer. 
varea unui număr de bilete la jocurile 
internaționale, egal cu acela contractat 
pentru jocurile din campionat.



Ultimele pregătiri ale echipelor
începe un nou campionat de fotbal 

al categoriei AI In linii mari toate 
echipele și-au terminat pregătirile, iar 
în clipa cînd citiți aceste rînduri for
mațiile care susțin meciuri în depla
sare sînt în avion, tren sau autobuz 
spre București, Cluj, Timișoara, Iași, 
Galați sau Pitești, unde arbitrii vor da 
startul în etapa inaugurală.

PREMIERA LA TIMIȘOARA

Corespondentul nostru Ion Ioana. 
ne-a transmis ultimele amănunte pri
vind pregătirile echipei studențești : 
„Tinerețe și optimism — iată atuurile 
principale cu oaie Știința va începe 
jocul de duminică. Dorința unanimă, 
atît a jucătorilor cît și a suporterilor, 
este aceea ca Știința să aibă o com
portare la nivelul cerințelor echipelor 
din prima categorie a țării".

Al. Voroncovschi și I. Ionescu, cei 
doi antrenori ai echipei, și-au mani
festat încrederea în evoluția tinerilor 
jucători promovați în prima garnitură 
(Speriosu, Regep, Petrovici, Grizea).

Iată formația pentru mîine : P. Popa- 
Surdan, Petrovici, Răcelescu, Speriosu- 
Gri:'>a, Mihăilă-R. Lazăr, M. Popa (Re
gep,, Lereter, Mițaru.

de zbor. Fiecare a vrut să ne spună 
cîte ceva :

ȘEPCI: Turneul a constituit pentru 
noi antrenorii, dar — mai ales — pen
tru jucători, un util schimb de expe
riență, un bun prilej de pregătire in 
vederea campionatului.

COSMOC : A fost un turneu deosebit 
de greu. Diferența de orar ne-a permis 
să ne acomodăm abia după 7—8 zile 
cînd, de altfel, am și reușit cele trei 
rezultate egale cu selecționatele Șanhai. 
Pekin și Tientsin.

Dr. M. LUCA : Turneul i-a solici
tat la maximum pe jucătorii noștri. Am 
constatat, la o serie de fotbaliști, pier
deri in greutate între 2,5 — 4 kg, după 
fiecare meci.

— Ce echipă veți alinia duminică, 
în fața Crișului?

— Cred că va fi echipa obișnuită, 
ne-a spus antrenorul Șepci. Nu știu însă 
cum se vor comporta jucătorii mei în

LA ȘTIINȚA CRAIOVA

Craiovenii încep campionatul cate
goriei A sub conducerea acelorași an
trenori, N.Oțeleanu fi D. Teodorescu, 
păstrând în totalitate Iotul de anul tre
cut. Duminică cu Rapid, echipa va 
începe jocul în următoarea alcătuire: 
Papuc - Mihăilescu, Deliu, M. Marcel, 
Dumitrescu - Bărbulescu, Bîtlan - Vasi- 
lescu II, Sfîrlogea, Plugaru, Onea. 
Rezerve: Vasilescu I, Geleriu, Anton. 
Pașcanu.

Șt. Gurgui - coresp.

ULTIMELE VESTI DIN BRAȘOV
Corespondentul nostru C. Gruia a 

stat de vorbă cu antrenorul Ploieșteanu: 
„Deplasarea în Iugoslavia a fost deose
bit de utilă. Noi am reușit acolo me
ciuri frumoase și am terminat pe locul 
al II-lea, după Voivodina doar fiind-

(2), N. Alexandru, Mureșan II, Szucs, 
Sacaci III, respectiv Ungur. La Timi
șoara vor face deplasarea următorii 
fotbaliști: Duca, Adam II, Sacaci II, 
Solomon, E. Naghi, Balog, A. Alexan
dru, Vigu, Iacob, Szucs, Bacos, Mu
reșan I, Mureșan II, Sacaci III. De re
marcat că din lotul echipei, care cu
prinde 22 de jucători fac parte anul 
acesta și 8 juniori. Dintre cei acciden
tați, Tat și Harșani și-au reluat an
trenamentele, iar Tomeș și Pojoni sînt 
pe cale de însănătoșire.

I. Ghișa — coresp. reg.

„SINTEM DECIȘI SĂ PĂȘIM 
CU DREPTUL"...

Flacăra Moreni —
Minior Ciproviț 4-Z (3-1)

CIPROVIȚ (prin telefon). — Flacăra 
Moreni a susținut în localitate cel de 
al treilea meci din turneul întreprins 
în Bulgaria, obținînd a treia victorie, 
în fața formației locale Minior. A fost 
o partidă interesantă, plină de faze 
spectaculoase. Au marcat Lalu (min. 
18), Iofciulescu (34), Drăgan (42) și 
Albină (67) din 11 m pentru Flacăra, 
Minev (29) și Vasiliev (90) din 11 m 
pentru gazde. în minutul 65 portarul 
Șerbănoiu a apărat o lovitură de la 
11 metri.

ION DULĂMIȚA

Unirea Negrești-Ancora Galați

MECIURILE PRIMEI ETAPE

MECI GREU PENTRU 
GĂLĂȚENI

în vederea întâlnirii cu Dinamo Bucu
rești, Siderurgistul a susținut joi ulti
mul meci de verificare în compania 
echipei locale Știința, cu care a termi
nat la egalitate: 1—1 (1—1). După cum 
ne-au transmis corespondenții noștri 
St. Constantinescu și T. Siriopol, în a- 
cest joc s-a urmărit mai mult omoge
nizarea echipei. Jucătorii Siderurgistului 
s-au mișcat bine, în special în repriza 
a Il-a. Antrenorul echipei, I. Zaharia, 
va forma echipa duminică înainte de 
începerea meciului.

După cum se vede, din formație fac 
parte o serie de jucători de la Știința 
Galați, întrucît este pe cale (F. R. 
Fotbal nu știe nimic!) să se realizeze 
o fuziune între Siderurgistul și Știința.

DE
CU STIINTA CLUJ 

LA AEROPORT PÎNĂ 
GARA DE NORD

LA

după-amiază s-a înapoiat în Ca- 
dintr-un lung turneu întreprins 
F. Chineză echipa de fotbal

Rapid București — Știința Craiova
Știința Timișoara — Steagul roșu Brașov 
C.S.M S. lași — Farul Constanța
Siderurgistul Galați — Dinamo București 
Dinamo Pitești — Petrolul Ploiești
Știința Cluj — Crișul Oradea 
Șteaua București — U. T. Arad

următoarele zile: este vorba de rea- 
comodarea la condițiile climaterice și 
orare din Cluj. După cîte am fost in
format chiar pe aeroport, Adam și-a 
reluat antrenamentele, iar lvansuc, care 
a lipsit din turneul nostru, s-a antre
nat și el cu sîrguință. Așa că : MO- 
GUȚ — MARCU, TR. GEORGESCU, 
GRĂJDEANU, CIMPEANU — V. A- 
LEXANDRU, NEȘU — SZABO, IVAN- 
SUC, BRETAN, SUCIU.

FARUL CONSTANTA S-A 
ANTRENAT LA MEDGIDIA

că... așa au vrut sorții. Organizatorii 
ne-au oferit însă o cupă identică cu cea 
primită de Voivodina, în plus o cupă 
pentru cea mai tehnică echipă și alta 
lui Gane, pentru cel mai tehnic jucă
tor".

Brașovenii au plecat la Timișoara vi
neri dimineața cu autobuzul. Au făcut 
deplasarea: Adamache, Liebhardt, 
lvăncescu, Jenei, Campo, Naghi, Za
haria, Pescaru, Sigheti, Năftănăilă, 
Miculaș, Hașoti, Necula, Gane, Goran, 
Selimeși.

Joi 
pitală 
în R. 
Știința Cluj. Cei 17 jucători, antrenorii 
Șepci și Cosmoc, ca și ceilalți membri 
ai delegației, au coborît surâzători dar 
obosiți din avion. Erau după 12 ore

Ultimul foc de verificare a formației 
constănțene s-a disputat țoi la Medgi
dia in fața echipei locale Cimentul, din 
campionatul regional, pe care a învins-o 
cu 5—2 (1—0); au marcat: Manolache 
(4) și Stancu — ne-a comunicat cores
pondentul nostru Cornel Popa. Iată 
formația anunțată de antrenorii Măr- 
dărescu și Toma pentru jocul de la Iași: 
Manciu - Costin, Tîlvescu, Stancu, 
Gref - Zamfir, Pleșa - Șoangher, Tufan. 
Manolache, Ologu.

OPTIMISM LA C.S.M.S. IA$I

„Deși prezintă o echipă mult întine
rită față de campionatul trecut, C.S.M.S. 
așteaptă cu mult optimism viitoarea în
trecere a celor mai bune echipe de fot
bal din țară, în care vor să aibă o 
comportare cît mai bună", ne-a comu
nicat din Iași corespondentul nostru 
Eugen Ursu. Ieșenii au făcut vineri ul
timul antrenament. Antrenorul A. 
Botescu nu s-a fixat asupra forma
ției definitive. Echipa va fi alcătuită 
din vechiul lot de jucători, duminică, 
înaintea jocului cu Farul.

La Dinamo București 10-0 PENTRU U.T.A..

In obiectiv-CALITATEA...
Joi, la Dinamo, a avut loc ședința de 

analiză a secției de fotbal. Antrenorul 
principal, Angelo Niculescu, a prezen
tat un referat în care a analizat com
portarea în campionat a echipei. După 
cum se știe, anul acesta, fotbaliștii 
de la Dinamo București au fost au
torii unei performanțe de invidiat : 
ei au cucerit pentru a patra oară 
consecutiv titlul de compioni ai 
țării. Acest rezultat remarcabil, su
bliniat de ziarul nostru la timpul 
respectiv, a fost o urmare a îmbunătă
țirii concepției de joc a echipei, a orien
tării ei spre acțiuni constructive, eficace, 
spre dezvoltarea inițiativei creatoare a 
jucătorilor. Antrenorii s-au ocupat mai 
mult, în comparație cu anii precedenți, 
ca o serie de procedee tehnice (pase 
din mișcare, driblingul, folosirea tac
tică a ritmului, trasul la poartă direct 
etc.) să fie cît mai bine însușite de 
jucători. In general, mai mult decît în 
anii precedenți, s-a mers pe principiul 
activizării și participării la joc a în
tregii echipe. Desfășurarea campionatu
lui a arătat că, ori de cîte ori jucătorii 
au respectat toate recomandările antre
norilor, rezultatele bune n-au... ocolit 
echipa.

Amintind toate aceste aspecte pozi
tive, nu înseamnă însă că la Dinamo 
București s-a realizat totul pentru creș
terea randamentului echipei. Dimpo
trivă, formația a avut uneori scăderi 
serioase. Dar, de cele mai multe ori 
fluctuațiile de formă ale fotbaliștilor 
de la Dinamo București au avut cauze 
interne, ele trebuind căutate în sinul 
iotului, în tendințele de vedetism care 
s-au mai manifestat pe alocuri, în unele 
abateri de la disciplină, în subestima
rea adversarilor. Astfel de slăbiciuni 
ale echipei dinamoviste au determinat 
unele insuccese (amintiți-vă meciurile 
cu U.T.A. și Știința Cluj). Aceleași de-

ficiențe au pus în inferioritate formația 
bucureșteană în semifinalele „Cupei 
R.P.R.": prea siguri p6 ei, campionii 
țării au avut surpriza să întîlnească un 
adversar decis și, mai ales, care a pri
vit cu toată seriozitatea competiția...

La discuții, jucătorii (Nunweiller 
III, Ene II, I. Ștefan, Nunweil
ler IV, Petru Emil, I. Dalcu etc.) 
au arătat, în spirit critic și au
tocritic, contribuția pe care și-au 
adus-o în echipă. Socotim de bun 
augur poziția curajoasă a jucătorilor 
care au luat cuvîntul, tendința de a nu 
ocoli realitățile, de a nu cocoloși gre
șelile. Aceasta dovedește o ; atitudine 
matură, o poziție sănătoasă. Lăudabil 
este de asemenea optimismul care dom
nește în lotul echipei, dorința exprimată 
de toți jucătorii de a realiza în viitorul 
sezon competițional obiective majore: 
cîștigarea campionatului și a „Cupei 
României" precum și o comportare 
peste nivelul de pînă -acum jn „Cupa 
campionilor europeni".

Sînt, fără îndoială, angajamente caTe 
obligă. Și principala obligație a dina- 
moviștilor bucureșteni, a campionilor 
țării, este aceea de a MUNCI CU 
PUTERI SPORITE PENTRU RIDI
CAREA CALITATIVA A FOTBALU
LUI PE CARE IL PRACTICĂ. IN 
ESENȚĂ DECI—NICI O CONCESIE 
MEDIOCRITĂȚII, RESPECT FAȚĂ 
DE PUBLIC, ADVERSAR ȘI AN
TRENORI, O LEGĂTURĂ SUFLE
TEASCĂ INDESTRUCTIBILĂ INTRE 
JUCĂTORI.

Fotbaliștii de la Dinarno București 
să nu uite un lucru foarte important: 
mulți dintre ei sînt chemați în loturile 
reprezentative. Un motiv în plus de 
a se pregăti la nivelul cerințelor tot 
mai mari ale fotbalului nostru.

TIBERIU STAMA

...In ultima verificare susținută 
compania formației Teba, i 

corespondentul
foi 

în compania formației Teba, ne-a 
transmis corespondentul St. Iacob, 
textiliștii au arătat o bună dispoziție de 
joc, remareîndu-se în special linia de 
atac. Au marcat: Pantea (3), Țîrlea (2), 
Comisar (3), Donciu, Axente. De 
altfel, și o declarație a antrenorului 
Dumitrescu ne arată optimismul din 
tabăra arădană: „Echipa este bine pre
gătită, vom face un joc bun în com
pania Stelei..."

LA TELEFON ORADEA...

Fotbaliștii orădeni au susținut în 
cursul săptămînii cinci antrenamente 
și un joc de verificare: 6—1 (3—0) în 
compania rezervelor. Au înscris: Bacoș

...ne-a spus ieri dimineață antrenorul 
Ilie Savu de la Steaua. Și el a continuat: 
„In general, echipa se prezintă bine, 
lucru care s-a întrevăzut și în meciul 
de antrenament susținut joi cu A.S.A 
din campionatul orășenesc".

Formația pentru meciul cu U.T.A. 
va fi alcătuită din următorul lot : 
Gomea, Haidu, M. Georgescu, Chiru, 
Petescu, Negrea, Jenei, Raksi, S. A- 
vram, Constantin, FI. Voinea, Pavlo- 
vici, Creiniceanu.

GIULEȘTENII PE... REPUBLICII

Vineri, 13 august. Stadionul Repu
blicii, ora prînzului. De cîteva minute 
se terminase ultima ședință de pregă
tire a echipei din Giulești în vederea 
startului în întrecerile oficiale (stadionul 
lor este în reparație). Cu antrenorul 
principal Valentin Ștănescu intru di
rect în... subiect.

— A fost un antrenament de re
laxare, băieții au executat exerciții fi
zice, au exersat cu mingea și au jucat 
baschet.

— A participat tot lotul ?
— Mai puțin Urziceanu, plecat mi

litar. Sincer vă spun, nu știu încă dacă 
pat conta pe toți jucătorii care i-ați ur
mărit.

— Cred însă că 
nică o... cunoașteți.

— îmi pare rău, 
rezerve. Vă pot da 
voi alege pe cei 11 .. 
drei, Lupescu, Motroc, C. Dan, Greavu, 
Georgescu, Jamaischi, Dinu, Codreanu, 
Oblemenco, Năsturescu, Dumitriu, 
Kraus și I. Ionescu.

— Ce 
meci ?

— Va 
venii sînt 
afirmare.

La intrarea în 
urmă Georgescu, căpitanul echipei. II 
opresc.

— Ce puteți spune la început de 
campionat spectatorilor?

— Să vină în număr cît mai mare la 
meciuri. Vrem, și mă gîndesc și la 
celelalte echipe, să ne plătim, în noul 
campionat, toate datoriile. Formația 
noastră a lucrat în această vacanță 
pentru mărirea eficacității liniei de atac, 
înaintașii noștri, deși ajung adesea în 
fața porții, ratează excesiv. Ionescu 
mai ales, Dumitriu, au promis că 
vor concentra mai mult în fazele 
finalizare. Sper că , 
înălțime și în acest sezon.

— Susținătorilor...
— Le promitem, 

pitanul echipei Rapid, că ne vom stră
dui să-t satisfacem. Dorim însă să fie 
alături de noi și la bine și la rău. Une
ori ne-au judecat prea aspru.

— De noi depinde — a intervenit an
trenorul — cum ne vor judeca.

Are dreptate antrenorul Valentin 
Ștănescu...

PRONOSPORT
Concursul PRONOSPORT de mîine 

este așteptat cu viu interes de parti- 
cipanți. Programul cuprinde meciu
rile din prima etapă a returului cam
pionatului.

Cele 7 partide ale campionatului 
nostru, împreună cu 2 întîlniri din 
campionatul R. P- Ungare și 3 din cel 
al R. P. Bulgaria alcătuiesc un pro
gram foarte atractiv. Iată de ce este 
de așteptat ca fondul de premii să 
fie cu mult mai mare decît la con
cursurile anterioare.

Iată programul acestui concurs:
Siderurgistul — Dinamo București 
Steaua — U.T.A.
Dinamo Pitești — Petrolul
C.S.M.S. Iași — Farul
Știința Timișoara — Steagul roșu 
C.S.M.S. Iași — Farul
Rapid — știința Craiova 
Știința cluj — Crișul
Szeged — Vasas
Tatabanya — Salgotarjnn
Botev Burgas — Cerno More Varna 
Spartak Plovdiv — Lokomotiv Sofia 
Levski Sofia — Dunav Ruse

formația de dumi-

dar mai am unele 
însă lotul din care 
„combatanți": An-

părere aveți despre primul

fi extrem de dificil, craio- 
foarte ambițioși, dornici de

tunel ne-a ajuns din

apărarea va fi

se 
de 
la

m-a întrerupt că-

1 » x - 2
Să facem cunoștință și cu cele 12 

meciuri care alcătuiesc programul 
concursului Pronosport de duminică 
22 august a.c.

Farul — Rapid
Crișul — steaua
Dinamo București — Științia Timișoara
Știința Craiova — Știința Cluj
U.TJL — C.S.M.S. Iași
Steagul roșu — Dinamo Pitești
Petrolul — Siderurgistul Galați 
Metalul Tlrg. — progresul București 
Ceahlăul^P. Neamț — Metalul Buc. 
Jiul Petrila — C.S.M. Sibiu
Ger metan Mediaș — Minerul Lupeni 
Clujeana — Industria sîrmei C. T.

PRONOSPORT

la al cincilea joc
Mîine, pe stadionul Dinamo din 

Capitală, va avea loc cu începere de la 
ora 9,15 meciul Unirea Negrești—An
cora Galați. Este a cincea partidă pe 
care o susțin aceste două echipe în ca
drul barajului pentru categoria C.

F. R. Fotbal ne-a comunicat ieri că 
în cazul în care la sfîrșitul celor 90 
de minute de joc rezultatul este egal, 
meciul se continuă cu prelungirile regu
lamentare. Dacă rezultatul se menține 
egal, se va califica echipa... 
tînără.

cea mai

Rînduri înainte
de start...

(Urmare din pag. 1)

NIZĂRl, VOR DA DOVADĂ DE 
PERSONALITATE IN JOC. ADICĂ 
VOR CREA

Desigur, un profesor bun a scos, 
întotdeauna, elevi pe măsura sa, dar 
sarcina antrenorilor poate ii muit 
înlesnită de jucători. Cum ? Prin res
pectarea întocmai a procesului de in- 
struire-antrenament, a normelor de 
conduită, atlt pe terenul de sport, cit 
(mai ales), In afara lui. Deoarece, este 
știut, TALENTUL NE1NSOȚIT DE 
PUTERE DE MUNCĂ, DE DORINȚA 
DE A PROGRESA NEÎNCETAT NU 
VALOREAZĂ PREA MULT.

Toți cei care au ignorat acest ade
văr sau care au umblat cu jumătăți 
de măsură s-au oprit undeva la... ju
mătate de drum.

Să reamintim, așadar, jucătorilor
— și In ajunul acestei Întreceri— că 
aplauzele culese pe stadion implică 
efort și seriozitate.

Să nu-i uităm pe arbitri, allați și ei 
la al doilea curs de perfecționare In 
ultimele 12 luni. De fiecare dată ei 
repetă diîeritele articole și paragrate 
ale regulamentului, dar o dată intrat) 
pe teren, cînd ai zice că sini tobă 
de carte, lasă curajul In cabină.

Arbitrii sînt datori să fie totdeauna 
obiectivi în activitatea lor, să a- 
plice în mod unitar regulamentul de 
joc. Numai în felul acesta ei vor adu
ce o contribuție substanțială la in
staurarea unui climat sănătos pe te
ren și-n tribune.

★
...Antrenori ...jucători ...arbitri. A- 

ceștia sînt factorii de prim ordin, 
cate —Îndrumați permanent de fede
rația de specialitate — pot contribui 
la buna desfășurare a campionatului
— ediția 1965—66 — la creșterea 
calitativă a fotbalului nostru.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport 
nr. 32 din 8 august 1965:

Categoria I, 104 variante a 506 
lei.

Categoria 
32 lei.

Categoria 
10 lei.

a Il-a, 884 variante a

a IlI-a, 4270 variante a

LOTO

La tragerea Loto din 13 august 196 > 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere:

6 13 28 59 50 24 69 60 35 8

Prcmii suplimentare: 77 56 82
Fond de premii: 825.832 lei
Report categ. suplim. I — 78.158 

lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 20 august 1965 la Eforie Sud.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



ȘAH: De pe agenda 
întrecerilor

O în zilele de 14, 15 și 16 au
gust, echipa Constructorul din 
București, campioana tării, pri
mește vizita echipei Mladost din 
Smederkvska Palanka (R.S.F. Iu
goslavia). Șahiștii celor două echi
pe își vor disputa o Intilniie la 
K) mese (7 seniori, 2 juniori și o 
fată), cu tur și retur. Meciul va 
avea loc în sala de șah a clubu
lui Constructorul din str. 13 De
cembrie 5.

• Sîmbătă, în trei centre din 
tară (București, Sibiu și Oradea), 
încep semifinalele campionatului 
republican individual feminin. 
Participă un număr de 42 jucă
toare fruntașe, dintre care urmea
ză să se califice 12 viitoare fina
liste ale campionatului. Din grupa 
de la București fac parte, printre 
altele, fosta campioană Margareta 
Perevoznic, Eleonora Gogîlea-Jia- 
nu, Elena Rădăcină, Domnita Su- 
timan, Tereza Urzică, Emilia Dima- 
Chiș. Se joacă în fiecare zi, de 
la ora 16.30, în sala Băncii de In
vestiții din str. Doamnei 4. (T. Ni- 
coară — coresp.)

@ La Tg. Mureș a avut loc un 
turneu de șah cu o puternică par
ticipare, victoria fiind obținută 
de maestrul Bela Soos (Știința 
Cluj) cu 8 puncte (din 10 posi
bile); urmează : Mellau și Jancso 
6*/2 p, Giinsberger și Lazăr &/2 p, 
Erctely și Makai 5 p, Naghi I și 
Țurcanu 4*/2 p, Naghi II 4 p, Bus- 
tya 0 p. (I. Păuș — coresp.).

AZI, LA SIBIU:

Finala campionatului 
republican de aeromodele 

(zbor liber)
Pe aeroportul TAROM din Si

biu încep azi întrecerile din ca
drul etapei finale a campionatului 
republican de aeromodele — zbor 
liber. Programul cuprinde urmă
toarele categorii de aeromodele : 
planoare A 2 aeromodele cu mo
tor de cauciuc (propulsoare) și 
aeromodele cu motor mecanic de 
2,5 cm De asemenea, vor fi pre
zentate, pentru prima dală la eta
pa finală a .campionatului, aero
modele comandate prin radio de 
la sol, care vor executa evolu
țiile de zbor prevăzute de regu
lamentul Federației Aeronautice 
Internationale.

La startul campionatului sînt 
prezenti aeromodeliști din întrea
ga (ară, ciștigătorii etapelor re
gionale, precum și campionii anu
lui trecut la categoriile de aero
modele amintite. Orașul București 
este reprezentat de către aeromo- 
deliștii secției .„Grivita Roșie". în
trecerile vor dura două zile.

--------------------- ------- ----------------------------- ------ --------------

SAPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE:

0 producție a studioului Mosfilm
Scenariul: I. METȚER 
Regia : S. TUMANOV

In completare scurt-metrajal
„ACOLO UNDE CARPAȚ11 INTÎINESC DONAREA"

O producție a studioului .AL. SAHIA"

Cum se muncește la C. S. M. S. Iași ?
• Promovați și corijenți <0 „Speranțe" ieșene • Prea puțini antrenori cu o normă întreagă • Mai 

multă eficiență în munca de îndrumare și control • Perspective

Am poposit în Iași într-o perioadă în care, în alți ani și nu numai la 
lași, activitatea sportivă de performanță lîncezea, pentru că pauza dintre 
sezoane sau campionate însemna de cele mai multe ori o întrerupere totală 
a antrenamentelor. Deși știam că în această privință s-au făcut progrese 
și că antrenorii și sportivii merg din ce îu ce mai consecvent pe drumul 
unei continuități în pregătire de-a lungul întregului an, totuși mai păstram 
oareeari rezerve. Era vorba de un oraș cu un specific studențesc și vacanța 
este totuși... vacanță, cu plecări la practică sau în tabere de vară. Curînd 
însă, aveam să cunoaștem fapte care ne-au risipit îndoielile. Nu numai 
că activitatea continua, dar în multe sectoare ea prezenta semnele unei 
înviorări certe, cum va rezulta din rîndurile de mai jos, în care vom sub
linia o serie de aspecte mai importante din pregătirile unor secții ale Clu
bului sportiv muncitoresc studențesc din Iași.

MAI ÎNTÎ! O SCURTĂ 
PREZENTARE

C.SlM.S. (secretar : V. Mocanu) este 
un club cu posibilități și perspective 
de a contribui substanțial la impulsio
narea sportului de performanță din 
Moldova. în cadrul său funcționează 
14 secții : atletism, baschet, box, că
lărie, fotbal, gimnastică, handbal, 
haltere, lupte, rugbi, scrimă, tir, vo
lei și șah, cu un efectiv de peste 460 
de sportivi legitimați, de a căror in
struire se ocupă un număr de 24 de 
antrenori.

Multe secții, cum sînt cele de at
letism, rugbi, tir, fotbal, box etc. au 
și început să se afirme pe plan repu
blican, iar numeroși sportivi ieșeni 
s-au impus atenției selecționerilor di
feritelor loturi reprezentative. Pre
zența în rîndurile acestora a unor 
sportivi ca atletul Suciu — proaspătul 
campion al țării la 110 mg, rugbiștii 
Drobotă și Eftimie, gimnaștii Barbă- 
lată și Aneta Duțan, fotbaliștii Delea- 
nu și Constantinescu, baschetbalista 
Mioara Idriceanu, voleibalista Aurica 
Căunei și alții constituie un motiv de 
mîndrie pentru ieșeni, dar — în ace
lași timp — și un imbold în muncă 
pentru ceilalți sportivi ai clubului. Și 
muncind cu pasiune și perseverență, 
nu se p-oate să nu cunoască și aceștia 
astfel de satisfacții.

★

Cum se mu-ncește la C.S.M.S. ? Răs
punsul la această întrebare l-am aflat 
vizitînd cîtevă săli și terenuri și com- 
pletînd constatările noastre cu o serie 
de observații făcute de tehnicienii 
clubului și ai sectorului tehnic al con
siliului regional UCFS.

VARA ANTRENAMENT, 
TOAMNA... CLASIFICĂRI 

SUPERIOARE
In sala de gimnastică a clubului 

domnea o atmosferă de muncă. Toa
tă lumea era concentrată in acea 
zi asupra lucrului la paralele inega
le. Nu se auzeau decit comenzile 
domoale, dar hotărîte, ale profesoa
rei Alice Luca (asistată de N. Hu- 
țanu, antrenorul centrului de copii). 
Cele cinci gimnaste răspundeau cu 
repetări, repetări ți iar repetări... 
Era un lot (selecționat din cele 20 

de gimnaste ale secției) care se pre
gătea pentru campionatele republi
cane din toamnă ți pentru obține
rea unor categorii superioare de 
clasificare.

Reținem numele lor: Rodica Al- 
dea, studentă eminentă (numai nota 
10!) in anul IV la I.M.F.; Maria 
Acatrinei, în anul II la I.M.F.; Ro
dica Arnth, absolventă a școlii me
dii cu program special de educație 
fizică; elevele Mihaela Iordache și 
Angela Paulescu (aceasta din urmă 
în vîrstă de 12 ani). Primele trei 
au categoria I de clasificare și lu
crează pentru a obține categoria de 
maestre, iar ultimele două, cu cate
goria I junioare, sînt pretendente 
la categoria I senioare.

(O întrebare pentru conducerea 
clubului : de ce n-a luat măs-uri 
pentru repararea parchetului sălii, 
care prezintă numeroase „găuri" și 
împiedică folosirea la antrenamen
te a întregii suprafețe ?I

„PRODUCȚIA" SECȚIEI DE BOX

Al doilea popas — la sala nr. 1 a 
clubului, unde se desfășoară — dimi
neața și după-amiază — activitatea 
boxerilor, îndrumată de Ludovic Am- 
bruș, ajutat de Leonida Gheorghiu. 
Acești doi antrenori au reușit să pu
nă pe picioare, într-un timp relativ 
scurt, un lot de 25 de boxeri cu care 
C.S.M.S. a și început să se afirme, 
în aceeași măsură însă, ei s-au în
grijit și de cadrele necesare reîm
prospătării actualului efectiv : sala 
este frecventată de 30 de tineri, care 
— treptat — pătrund în tainele „ar
tei nobile". Și nu sînt lipsiți de aptitu
dini. L. Ambru.ș este exigent în ale
gerea elementelor tinere și nu-și 
pierde timpul cu cei fără perspective. 
Iată părerea lui în această direcție :

— De la început am căutat să rea
lizez două lucruri precise : să păstrez 
în secție boxerii disciplinați și cu 
perspective de progres, dispuși să se 
antreneze cu regularitate, eliminînd 
deci pe cei plafonați sau cu abateri 
de la viața sportivă ; să descopăr cît 
mai multi tineri dotați pentru box. 
Și cînd ara realizat aceste lucruri, de- 
abia atunci a început munca mea pro- 
priu-zisă, aceea de a pregăti pugiliști 
care să corespundă cerințelor sportu
lui de performanță.

„Producția" la ora actuală a secției 
de box ? Iat-o pe scurt : Vasile Ștefu 
(„ușoară"), student în anul IV la Po
litehnică ; Ion Nicolau („muscă"), tini
chigiu, în vîrstă de 18 ani ; Mircea 
Coj ocara („pană"), tîmplar, 18 ani ; 
Constantin Bnlgaru („țocoș"), electri
cian, 23 ani ; Petre Onofrei ‘(„muscă1"!, 
electrician 23 ani ; Costel Văleanu 
(„semigrea") absolvent al școlii medii, 
18 ani (a ocupat locul 3 1a finalele 
juniorilor, arc la activ 3 meciuri la 
seniori). ?.

Și mai sînt în pregătire elemente 
talentate. Cu aceștia — a continuat 
să ne vorbească Ambruș — lucrăm 
intens, punînd accent deosebit pe teh
nică și stil, pe combativitate, viteză 
și gîndire tactică, pe acele calități — 
cam ignorate înainte — care transfor
mă boxul dintr-o întrecere de forță 
într-una de subtilitate tehnică și in

teligență. Din acest punct de vedere 
boxul nostru dispune de cadre ca ca
re se poate afirma din nou și puternic 
pe plan internațional.

ALȚI „PROMOVAȚI"...

O activitate asemănătoare am gă
sit și in alte secții, care se bucuri 
de aceleași bune aprecieri ți la ca
re se remarcă preocuparea pentru 
o cit mai judicioasă folosire a... 
vacanței, în scopul îmbunătățirii 
pregătirii sportivilor. Să notăm cî- 
teva fapte.

• Secția de atletism nu-și avea, de 
fapt, în Iași, la data vizitei noastre, 
decit pe cei mai mici dintre atleți, 
încadrați în centrul de copii. Cei 
mari se aflau, unii în diferite ta
bere de pregătire, alții în lotul re
gional sau în loturi reprezentative 
(Gagea și Suciu, de pildă). Efectivul 
total al secției: 60 de atleți, de care 
se ocupă patru antrenori: Ion But- 
naru (în principal are în grijă gru
pa de aruncători), Alexandru Me- 
rică (sprinteri și săritori), Gheorg'ne 
Teșu (garduri și lungime) și Ion 
Puică (semi fond). Munca secției s-a 
îmbunătățit în ultimul timp și o 
mărturie în acest sens o constituie 
unele rezultate recente ale tinerilor 
atleți ieșeni. Atletul Viorel Suciu a 
adus la Iași primul titlu republican 
de seniori, la 110 mg, cu I4>7, iar 
recent a realizat la aceeași probă 
(dar cu garduri de 91,4 cm) timpul 
de 13,7 care reprezintă cea mai bună 
performanță europeană la juniori. 
In acest sezon, atleții C.SMJSi-ului 
au îmbunătățit 11 recorduri regio
nale (6 la băieți și 5 la fete), dintre 
care merită să fie subliniate per
formanțele lut Virgil Mihăiescu 
(55,1 la 400 mg) și Cornelia Pave- 
liuc (12,4 la 100 m).

B Rugbiștii, deși au fost în tabără 
la mare, totuși n-au întrerupt acti
vitatea. Reintorși la Iași, ei și-au 
continuat-o cu un volum sporit de 
muncă, sub îndrumarea .antrenoru
lui Al. Carnabel și cu participarea 
unui lot de 28 de jucători, apropiați 
ca valoare și egali ca preocupare 
și interes față de pregătire. Avînd 
sprijinul unui birou de secție (pre
ședinte ing. E. Popa, secretar M. 
Pepovici) — cu o activitate care 
este apreciată de conducerea clu
bului ca foarte bună — echipa de 
rugbi are posibilitatea să-ți atingă 
obiectivele propuse pe anul în curs : 
locul 4 în campionat și cit mai 
mulți jucători în loturile reprezen
tative.

B O activitate rodnică desfășoară 
și secția de călărie, unde se oon- 
stată mult spirit gospodăresc și o 
atmosferă propice unei munci de 
calitate. Această notă este imprima
tă în primul tind de antrenorul 
Alexandru Cormancncu, care depu
ne mult suflet. In prezent, această 
secție cuprinde 12 sportivi de per
formanță (printre care o fată), pre
cum și 25 de copii. Antrenamentele 
se desfășoară zilnic, la centrul de 
călărie de lingă gară, pe un .teren 
special amenajat. Centrul este înzes
trat cu 15 cai, dintre care 10 pur-sin- 
ge de 4 ani. Dintre cei 12 călăreți se 

remarcă în mod deosebit șoferul 
Petru Ciobanu, profesorul de edu
cație ftzioă Romică Roman și stu
denții Comeliu Cormanenou, Romi
că Jescu și Claudia Caciaunov. Iar 
dintre cei mai tineri antrenorul își 
pune multe speranțe in Adrian Gă- 
lățeanu (14 ani), Constantin Tarcu 
(15 ani). Ilie Dărbulescu (15 ani), Co
ca Vasiliu (13 ani), Gioconda Pîn- 
zaru (12 ani), Mircea Cru.pen.schi 
(13 ani) și P. Mugur (9 ani)-

...DAR Șl CÎTEVA CORIJENTE
Activitatea dc la C.S.M.S. a prezen

tat însă și unele excepții de la nota 
generală de înviorare constatată în 
munca sportivilor ieșeni, fapt confir
mat de înșiși activiștii clubului f . ai 
consiliului regional UCFS, cat^ nu 
și-au ascuns nemulțumirea că linele 
secții ca acelea de volei, baschet și, 
într-o măsură, și de handbal nu ur
mează același drum ca și celelalte. 
La volei, de pildă, activitatea de in
struire s-a desfășurat sporadic, așa 
cum, de altfel, s-a mai scris în ziarul 
nostru. Starea de lucruri se datorește 
și faptului că antrenorul echipei, ing. 
T. Baloș, are multiple sarcini în alte 
sectoare de activitate și — practic 
— nu se poate ocupa de instruirea 
voleibaliștilor. El a și atras atenția 
conducerii clubului că nu mai poate 
îndeplini funcția dc antrenor. Clubul, 
însă, nu a rezolvat încă această pro
blemă, deși a solicitat și sprijinul fe
derației de specialitate. în asemenea 
condițiuni nu e nimic surprinzător în 
faptul că activitatea de instruire a 
stagnat. Iată o problemă care se cere 
grabnic rezolvată.

De asemenea, nici la baschet lucru
rile nu prea merg cum trebuie. Lotu
rile masculin și feminin sînt restrîn- 
se, n-a existat suficientă preocupare 
pentru asigurarea unei pepiniere ca
re să permită împrospătarea primelor 
formații. Antrenorul echipei mascu
line, prof. Gh. Laica, este și el ocupat 
cu alte sarcini, astfel că uneori nici 
nu-ș<i poate însoți echipa în deplasare, 
cum s-a și întimplat. La fete, dato
rită plecării unor jucătoare în va
cantă, antrenamentele s-au făcut cu 
numai 5 sportive. Antrenorul echipei, 
prof. C. Zama, ne sesiza lipsa de in
teres manifestată față de baschet în ge
neral, lipsa unui control eficient asu
pra secției, ca și faptul că analiza 
activității secției n-a fost urmată 
măsurile necesare. Tonte acestea au 
influențat negativ munca, dar nu-i 
mai puțin adevărat că și antrenorul 
ar.fi putbt determina o schimbare de 
atitudine i din partea conducerii și a 
sectorului tehnic, pentru a obține un 
ajutor concret în muncă.

In ce privește secția de handbal, 
.aceasta nu avea o activitate la data 
vizitei -noastre. Studenții erau plecați, 
fie la practică, fie acasă, astfel că 
timp de aproape trei săptămâni n-a 
avut loc nici un antrenament. Antre
norul T. Daian a acceptat situația, 
deși știa că no.ua ediție a campiona
tului va începe la 5 septembrie.

Cmd îți propui ca obiectiv ocuna- 
rca locului H în clasamentul seriei 
a doua și, deci, promovarea în prima 
serie, pregătirea echipei trebuie pri
vită cu mai multă seriozitate.

ÎN CONCLUZIE «—■

M esigur că activitatea de la C.S.M.S. oferă mult măr 
multe aspecte. Socotim însă, că ceie semnalate sînt sufi
ciente pentru a trage cîteva concluzii.

Incontestabil, există o înviorare în domeniul muncii de 
instruire, o preocupare sporită pentru folosirea judicioasă 
a tuturor perioadelor și a mijloacelor necesare ridicării 
continue a nivelului de pregătire a sportivilor. Vrem să 
credem că se va merge mai departe pe acest drum sănătos, 
pentru că numai astfel vor fi îndeplinite 'toate obiectivele 
propuse.

Este necesar însă, ca atenția conducerii clubului — 
sprijinită în mod eficient de consiliul regional UCFS și 
în primul rînd de sectorul tCtmic — să se îndrepte cu mai 
multă insistență asupra unor lipsuri evidente (printre 
care și cele remarcate mai sus) și asupra rezolvării unor 
probleme de maximă importanță pentru calitatea antre
namentului. Considerăm că două din aceste probleme 
reclamă o rezolvare urgentă :

1. Disproporția mare dintre numărul antrenorilor cu 
normă întreagă (7) și cel ai antrenorilor cu jumătate de 
normă (17), care are o influență negativă directă asupra 
desfășurării muncii de pregătire, asupra cantității și cali
tății lucrului cu sportivii Că este așa o dovedește și 
faptul că secțiile încadrate cu antrenori cu normă întreagă 
(atletism, rugbi, box etc.) desfășoară o muncă apreciată

ca bună și chiar foarte bună, iar rezultatele obținute sînt 
elocvente ; acolo însă unde există antrenori cu jumătate 
de normă treaba nu prea merge (baschet, volei, handbal). 
Este adevărat că sînt și excepții (gimnastică, atletism de 
pildă), dar ele nu micșorează cu nimic necesitatea ca 
toate secțiile să aibă „antrenori plini”.

2. Manca de îndrumare și control asupra activității 
antrenorilor lasă de dorit, lucru recunoscut și de unii 
antrenori, de tehnicienii olubului și ai consiliului regional 
UCFS. Unele antrenamente nu au fost controlate (la 
baschet feminin, de exemplu), ia altele sprijinul a fost 
insuficient. Iar acolo unde s-a efectuat un control mai 
atent, eficiența lui a fost redusă ; constatările nu au fost 
consemnate pentru a se putea urmări rezolvarea lor (cum 
de altfel s-a procedat un timp, dar acest bun obicei a 
fost abandonat). Deci, munca trebuie întărită în această 
direcție.

Rezolvarea acestor două probleme va aduce, fără în
doială, o îmbunătățire însemnată a procesului instrnetiv- 
educativ, astfel incit să se creeze premisele favorabile 
obținerii dc performanțe superioare în toate secțiile clu
bului.

P. GAȚU
C. COMARNISCHI

no.ua


înaintea celui de al 28-lea campionat
DINAMO BUCUREȘTI

La

Să

RAPID BUCUREȘTI

0,72 în locu-întîi, ia seamă,

STEAUA

STEAGUL ROȘU BRAȘOV

U.T.A.

PETROLUL

al R.P.R. !

ȘTIINȚA CLUJ

Tot așa se va petrece : 
Una caldă, una rece ?

Cit mai mare să devină 
Dar... nu numai ca uzină I

Strălucească-n clasament
Steaua, ca pe... firmament f

Și
Există-n.., diagramă !

„Cupa", spun, să se rețină: 
O vrem cu.., victorii plină I

Poți din Petrol să scoți 
orice,

Chiar și-un... campion

tizul tău (te iau în
„focuri" !}

titlu — ați luat 
angajamentu1 

reînnoiți... abona
mentul ?

ȘTIATI CA...

Mîine începe al 28-lea 
campionat de fotbal — 
sistem divizie.

In perioada anilor 1932) 
33—1964/65 în țara noas
tră s-au disputat 27 de 
ediții ale primei categorii 
la fotbal, dintre care 9 
pînă în anul 1941, iar res
tul de 18 după 1946, cu 
participarea a 54 de echipe 
reprezentând 30 de orașe.

Nici o echipă nu a reu
șit să fie prezentă la toa
te edițiile, fruntașe fiind 
formațiile Rapid Bucu
rești cu 25 de participări, 
Petrolul Ploiești (fost Ju
ventus București) cu 24 
și Știința (Universitatea) 
Cluj cu 23.

In materie de prezențe, 
pe primul loc se situează, 
firește, Capitala cu 11 e- 
chipe care au acumulat 
107 prezențe. Urmează în

titluri 
Steaua 
3 con-

Scurte telegrame... rimate

... echipa Rapid n-a fost 
cel mai aproape de titlu 
în ediția aceasta, ci în a- 
nul 1950 ? Atunci, Rapi
dul a termin/at campiona
tul la egalitate de puncte 
cu prima clasată, U.T.A.. 
dar cu un golaveraj^ mai 
slab :
43:33

. .... care
Înciudat :
Petrișoare. 
fotbal... 
privind u-și

SPECTATORII

nisip

văduvite 
duminicală,

vrei să faci un...
schimb de locuri 1

Nu
schowsky, (Dumitrescu 
III), Toth III
3,55 goluri în 1938: Venus 
cu: Ploeșteanu, " 
(Dan Gavrilescu), 
Petea Vîlcov III, 
(Gruin)

Apărări:
0,63 în 1953 și 
1952: C.C.A. cu: Voinescu 
(Toma) — Zavoda II, A- 
polzan, Rodeanu — St. 
Balint, Bone
0,65 în 1965: Rapid cu: 
Andrei — Lup'escu, Mo- 
troc, Dan Coe, Greavu— 
Dinu (Jamaischi), N. Geor
gescu
0,73 în 1964: Petrolul cu : 
M. Ionescu — Pahonțu, 
D. Nicolae (Hălmăgeanu), 
Marin Marcel, Florea — 
Fronea, Ivan.
0,79 în 1955: Dinamo Buc. 
cu: Birtașu — Băcuț I, 
Băcuț II, Szoke — Căli- 
noiu, G. Toma
0,84 în 1954: C.F.R. Ti
mișoara cu: Franciscovici 
— Corbuș, Androvici, Ro
deanu — Gali (Nicolin), 
Ritter
0,84 în 1965: Dinamo Buc. 
cu: Datcu — Popa, Nun
weiller III, Ivan, (Nun
weiller IV), Ștefan — Pe
tru Emil (Ghergheli), Oc
tavian Popescu.

Bodola 
Humis, 

N. Ene Vrem

Să nu

CRIȘUL ORADEA

în clasament
— nespus — 

„curgi" în jos, 
ci-n.._

ordine: Timișoara 5 cu 40, 
Cluj 5 cu 35, Arad 3 cu 
34, Oradea 2 cu 25, Ploiești 
3 cu 18 și Brașov 4 echipe 
cu 17 prezențe.

Cele mai multe 
(6) Ie-a cucerit 
București (din care
secutiv, între 1951—53). 
Cinci titluri au revenit di- 
namoviștilor buoureșteni, 
care, de altfel, au stabilit 
și un „record" : sînt în po
sesia titlului începînd cu 
anul 1962.

Victoriile cele mai cate
gorice le-au cuoerit:U.T.A. 
în 1947 (cu o diferență 
de 11 puncte față de for
mația clasată pe jocul se
cund), Venus în 1939 (cu 
9 puncte), C.C.A. în 1960 
și Dinamo București în 
1964 (cu cîte 7 puncte).

Cele mai multe goluri 
le-au înscris:

157 goluri Titus Ozon 
(1948—64); 131 Gheorghe 
Constantin (1955—65); 125 
Ștefan Dobay (1933—48); 
124 Gheorghe Vaczi (1947- 
58); 114 Iuliu Bodola
(1933—47) ; 106 Mircea
Dridea (1956—65) ; 103 
Alexandru Ene 1 (1949— 
60) și 100 Iuliu Baratky 
(1934—48).

înaintările și apărările 
cele mai eficace, în funcție 
de media golurilor mar
cate, respectiv primite, au 
fost următoarele:

FREDERIC MOISES
Rupea

C.S.M.S. IAȘI

lașule
Și-n fotbal ca-n... Cotnar !

fii exemplar

ȘTONȚA CRAIOVA

Integraliști fiți la succese, 
Restanțieri la... insuccese !

FARUL CONSTANȚA

Printr-un joc mai acătării 
Să devină... „Perla Mării" !

SIDERURGISTUL GALAȚI

In loc de comportări timide 
Mai bune-s... șarjele rapidei

ȘTIINȚA TIMIȘOARA

Jocul ei în campionat Să - . - . .nu fie cu... bănat !

JACK BERARIU 
V. D. POPA 
TITI 

GHEORGHIU-VASILIU

O extremă „rapidă", în plină cursă... Cititorilor 
nu le va fi greu să recunoască în persoana fotba
listului (aflat pe postul lui Plrcălab) pe Mircea 
Crișan. După alură și după cum conduce balonul 
se podle vedea că, în ciuda... gabaritului, popu
larul nostru actor nu este de loc străin de tehnica 

fotbalului

43:27 (U.T.A.),
(Rapid).

anul în care a cîș- 
pentru prima oară, 

țării, în
tigat, . 
campionatul 
1955, Dinamo București a 
făcut joc egal cu ultima 
clasată, Avîntul Reghin, 
atît la Reghin cît și La 
București ? Iată cele două 
rezultate : 1—1 la Re
ghin, 0—0 la București.

...în ediția 1947-194S 
Clujul a avut trei echipe 
în , A“ ? Este vorba dc 
Universitatea (Știința), 
Dermata și C.F.R.

înaintări :
4,34 goluri în 1948: I.T.A. 
cu Ad. Covaoi, Mercea, 
Bonihadi, Stiebinger, Du
mitrescu III
4,07 goluri în 1934: Ripen- 
sia cu: Bindea, Beke, Cio- 
lac, Schwartz, Dobay
3,85 goluri în 1933: Ri- 
pensia cu: Bindea,
Schwartz, Ciolac, Ra- 
finsky, Dobay
3,61 goluri în 1947: I.T.A. 
cu. Nicșa (Ad. Covaci), 
Mercea, Bonihadi

Deci, Ionescule, tu. te sacrifici: vii miine aici 
și cînd sună vreo femeie răspunzi: „Sintem în 
ședință" 11/

Desen de S. Novac

LIVID MITACHE,
CIN. — Farul a jurat pen
tru prima oară în catego
ria A în 1955, sub numele 
de Locomotiva-Constanța. 
A fost însă o... cursă scur
tă : la sfîrșitul campiona
tului a retrogradat. Cea 
mai bună comportare a e- 
vut-o în ediția 1959—1960, 
cînd a ocupat locul 4 în 
clasamentul final. în pal
maresul ultimilor ani cons- 
tănțenii au și un loc 1 — 
în ediția 1961—1962. în... B 1

IACOB MIHAI, BUCU
REȘTI. — în cel de al doi
lea meci cu Spania, dis
putat In București (scor 
3—1 pentru noi), am aliniat 
următoarea formație ; Voi- 
nescu — Popa, Nunweiller 
UI, Ivan — p. Emil, Kosz- 
ka — Pîrcălab, Constantin, 
Manolache, Ghergheli, Tă- 
taru. Golurile noastre au

DINAMO PITEȘTI

Si acum, „mediile".
Doi cititori din Bucu

rești, Constantin Pană și 
Sorin Semilian, au avut o 
idee interesantă: adunînd 
notele apărute în coloanele 
ziarului „Sportul popular", 
în returul campionatului 
trecut, ei au alcătuit me
dia pentru fiecare jucător 
în parte, luînd în consi
derație pe fotbaliștii care 
au susținut cel puțin 6 
jocuri.

Media maximă a obți
nut-o HĂLMĂGEANU 
(Petrolul): 8. La polul ce
lălalt se situează ȚlRLEA 
(U.T.A.) cu media 4,90.

Iată acum „mediile" pe 
posturi:

Portari: 1—2 Mândru 
(Progresul) și Datcu (Di-

namo București) 7,30; 3. 
Ionescu (Petrolul) 7,18.

Fundași dr.: 1. Popa 
(Dinamo București) 7,23; 
2. Marcu (Știința Cluj) 
6,86.

Stoperi dr.: 1. Hălmă
geanu (Petrolul) 8; 2. So
lomon (Crișul) 7,23.

Stoperi st.: 1. Staicu (!) 
-— Minerul Baia Mare 
7,25; 2. Grăjdeanu (Știin
ța Cluj) 7,22.

Fundași st.: 1. Greavu 
(Rapid) 7,41; 2. Deleanu 
(C.S.M.S. Iași) 6,84.

Mijlocași dr.: 1. Năftă- 
năilă (Steagul roșu) 7,16; 
2. Jenei (Steaua) 7.

Mijlocași st.: 1. Ștefă
nescu (!) C.S.M.S. Iași 
7,23; 2. Halagian (Minerul

Poșta magazin
fost înscrise, în ordine, de 
Tătara, Manolnclie și Cons
tantin — toate în prima re
priză.

GH. POPA, PLOIEȘTI — 
Observatorul federal Jean 
Lăpușneanu este fostul 
portar al echipelor Spor
tul studențesc și Venus, El 
a jucat și în echipa națio
nală.

NICU RIZEA, PLOPENI. 
„De cite ori a cucerit e- 
chipa Rapid „Cupa” după 
1944 2U S-ar fi mulțumit și 
o singură dată, dar s-a 
opus Arieșul Turda I Cînd- 
va, a cîștigat-o 6 ani la 
rind ! Asta-i fotbalul 1

CORNEL PIRVAN, CO
MUNA HUREZANL — „La 
un meci între comunele 
Căpreni și Hurezanl, un Ju
cător de ia Hurezanl a co
mis un henț la mijlocul 
terenului. Arbitrul, Viorel 
Dabu din Căpreni, arată 
cu mina spre poarta... ad
versă, după care, dindu-și 
seama de greșeală, acordă 
11 metr; pentru echipa din 
satul dînsuiui. Este posibil 
așa ceva ?" La Căpreni — 
da ! Altfel, nu ! Lasă că or 
să le vie rîndul celor din

Căpreni să fie arbitrat! de 
unul din Hurezanl ! La pri
mul... strănut în careu — 
11 metri ! Dacă e pe inter 
pretărl personale...

CURTA, BAIA 
— în mai toate ță- 
egalitate de puncte

ILIE 
MARE.
rile, la _____
golaverajul decide echipn 
campioană ca și pe cele 
care retrogradează. Faptul 
că, uneori, golaverajul ar 
putea fi... rotunjit datorită 
amabilității unora dintre 
adversari, nu este de na
tură să justifice schimbarea 
regulamentului competiției 
și introducerea unui med 
de baraj între echipele care 
au același număr de punc
te. Cum stimulăm eficaci
tatea ? Și așa, sînt destui 
înaintași care trag afară 
de la 2 metri. Vreți să-i... 
încurajăm, desființînd 
averajul ?

într-un meci C.C.A.
pierzînd apoi cu... 5—3 I

Baia Mare) 7,22.
Extreme dr.: 1. Ivansuc 

(Știința Cluj) 7,23; 2. Pîr
călab (Dinamo Buourești) 
6,70.

Centri dr.: 1. Mateianu 
(Progresul) 7,76; 2. Soo 
(Minerul Baia Mare) 7,07.

Centri st.: 1. Sasu (Mi
nerul Baia Mare) 7,84; 2. 
Eftimie (Știința Craiova) 
7.31.

Extreme st.: 1. I. Haidu 
(Dinamo București) 6,69; 
2. Codreanu (Rapid) 6,53.

Felicitîndu-i pe toți fot
baliștii care au luat note 
de... trecere și mai ales 
pe cei care au realizat o 
medie mare, le amintim 
în ajunul noului campio
nat, că notele merg de la 
1 la... 10. Nu de alta, dar 
avem impresia că nu s-a 
știut acest lucru...

Potrivit acestor medii, 
„echipa returului" campio
natului trecut ar fi deci 
următoarea: Mîndru (Dat
cu) — Popa, Hălmăgeanu, 
Staicu, Greavu — Năftă- 
năilă, Ștefănescu — Ivan
suc, Mateianu, Sasu, 
Haidu.

In vară, m-am întîlnit 
cu un vechj prieten, pe 
care nu-1 mai văzusem de 
multă vreme. M-a prins 
de nasturele de la haină, 
la una din porțile de in
trare ale stadionului „23 
August" :

— Să știi că nu ți-1 dau 
decît în schimbul unei 
„tribune", mă amenință, în 
timp ce-mi juca pe dina
intea privirii firele de ață 
de care atîrna nasturele 
stingher.

— Măi ! Grigoraș...
Schimbul l-am făcut mai 

mult în fugă, grăbindu-ne 
să ocupăm locurile indicate 
pe biletele de intrare. Un 
semn victorios cu mîna și 
Grigoraș a dispărut, lăsîn- 
du-mi un subiect de me
ditație : SPECTATORII.

I-am surprins în clipa de 
dinaintea începerii meciu
lui, unduindu-se în matca 
tribunelor și peluzelor, 
desfășurînd curcubeie, pe 
care vitrinele Capitalei le 
înfățișa laolaltă sclipitor în 
acea după-amiază de pri
măvară. In această ambi
anță l-am zărit pe Grigo
raș, fluturînd haina deasu
pra capului. Era Ia fel de 
entuziast și de neastîm- 
părat, ca în urmă cu peste 
douăzeci de ani, cînd pă
trundea pe stadion prin, 
cele mal năstrușnice șiret
licuri. Inii amintesc că o 
(Iată am încercat să intrăm 
„doi pe un bilet", dar 
n-am Izbutit. Mi-a întins 
biletul de intrare șl mi-a 
spus : „Intră tu, eu sînt 
mai descurcăreț”. Rămăsese 
să implore posesorii de 
bilete : „Nene, ia-mă de 
mină și zii controlorului 
că sînt băiatul dumitale". 
Rămăsese să convingă cer
berii de la porțile stadio
nului Venus că are zeci de 
părinți... In șoseaua Iancu- 
lui, în timp ce-mi vîram 
în buzunar nasturele de la 
haină, desprins de Grigo
raș, mă achitam de o ve
che poliță scadentă acum 
în vremuri bune.

Pentru mine încetase a- 
tnacția de a urmări clipă 
de clipă meciul de fotbal. 
Era mai mare tentația, 
stîrnită de Grigoraș, de a 
surprinde spectacolul spon
tan desfășurat de specta
tori în tribunele șj pelu
zele stadionului.

Aici, pe această scenă, 
totul are un singur etalon 
de măsură : tinerețea ini
mii înflăcărate. Și inima 
spectatorului pasionat, a 

aceluia care suportă deo
potrivă înfrîngerea echipei 
favorite și cicăleala con

soartei 
tracția 
înfruntă ploaia sau 
cula și se consolează 
gîndul că data viitoare va 
asista la un meci de un 
mai bun nivel tehnic, în- 
Ir-un cuvînt inima unui 
astfel de spectator este în
totdeauna generoasă și ca
pabilă să dezlănțuie acea 
forță înălțătoare, demnă de 
invidiat pînă și de sluji
torii Thaliei.

La sfîrșitul meciului l-am 
întîlnit pe Grigoraș, -----
mi s-a adresat

— Meci slab. 
Nu maj vin la

Intr-un tîrziu, . . 
ceasul, mi-a zis mai mult 
în fugă :

— La revedere !
— Stai, mă, să cinstim 

revederea.
— Nu se poate. Știi... so

ția...
— Pe cînd, atunci ?
— pe... duminica viitoa-

cani- 
cu

re...
Șl a dispărut meteoric, 

în valurile de oameni, pe 
care stadionul le revărsa 
necontenit, deslușlndu-ml 
noi sensuri ale psihologiei 
spectatorului. Ml-am zis 
atunci în gînd : este greu 
de conceput spectacolele 
fotbalistice, cu toate nea
junsurile lor tehnice șl 
tactice, în absența lui Gri
goraș și a altor mii și zeci 
de mii de Grlgorași,

11 trec in revistă pe cît 
mai multi dintre eț șl îi 
revăd aevea aplecați asu
pra strungului sau micros
copului, asupra rabotezei 
sau cărții, asupra frezei 
sau planșei de desen teh
nic.

Sînt toți aceia care, du
minică de duminică, um
plu pînă la refuz stadioa
nele noastre, atrași irezis
tibil de jocul cu balonul 
rotund.

Și tot aevea îi revăd pe 
scena imensă a stadionu
lui. Mii și zeci de mii de 
chipuri în cele mai sin
cere, în cele mal complexe 
stări sufletești, formînd un 
tot unic, dar, in același 
timp, înfățișînd individua
lități puternic conturate 
— iată interpret!! stadioa
nelor, denumiți impropria 
spectatori, la care ar tre
bui să gîndească mai pro
fund jucătorii noștri de 
fotbal. Grigoraș, căruia 
i-am împărtășit peste dtva 
timp gîndurlle mele, m-« 
completat : „Și de oe nu 
și arbitrii noștri 1*

PETRE BĂTĂU

Chemarea tribunei

gol-

RA- 
fost

PETRE ION AS AN, 
DAUȚI. — Situația a 
inversă : Rapid a condus 
în acel meci cu 3—1 în 
min. 83 și ia pierdut pînă 
la urmă cu 4—3 în fața 
Steagului roșu. La rîndul 
lor, un an mai tîrziu, tot 
la București, fotbaliștii din 
Brașov au condus cu 3—0

SERGIU CIORBEA, CÎM 
PULUNG. — Constantin a 
debutat în echipa națională 
în 1956, în meciul de la 
Belgrad 
cîștigat 
Plăcut debut ! 
bați dacă va mai 
Constantin în echipa națio
nală. Răspunsul nu-1 putem 
da nici noi, nici cei de la 
Federație. Singurul în mă
sură să vă dea un răspuns 
exact este.... Constantin !

Te las, iubite litoral...
Deși, cu greu mă pot desprinde 
Din vraja unui basm real 
Ce-ntreaga fire mi-o cuprinde...

...de oameni, strlnși lingă cazon 
Și-o minge-n locul unui soare...

cu Iugoslavia, 
de noi cu

Ne
1—0. 

între-
juca

ION POSTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU

Dar simt că arde-n mine-un dor 
Mai strașnic decît al tău soare: 
Balonul e din nou
Și-absent se poate

în
să

pe

zbor...
fiu oare ?

îmi las deci cortul 
Și epidermele pe plajă, 
Și chiar de-ar fi să fug in slip 
Eu nu renun) ia dulcea vrajă.

Ce o trăiesc pe stadion 
Unde găsesc, la tel, o mare

Și nu-i talaz care să-l știu
Mai plin de clocot și tărie
Ca ăst născut prin ireamăt vki 
Din a tribunei frenezie...
De-aceea vreau s-aud din nou
Un... „Goool" care străbate zarea j 
Dar care să-l rostesc și eu
Acel ce las azi baltă... marea.
Ca să mă văd pe stadion...
£1 chiar de am vacanță o lună 
Cînd este vorba de balon
Du mi-o petrec, deci, la... tribună r

S. HOROVEANU



Ieri, Snagovul a cunoscut una din cele mai „pline" zile ale „carierei* 
sale sportive. De la ora 8,40 dimineața și pînă seara aproape de 7, cu o 
scurtă pauză la prînz, zeci și zeci de ambarcații s-au întrecut pe apele 
sale. Probele primei zile a „europenelor" au fost spectaculoase, au de
monstrat buna pregătire a celor mai mulți dintre concurenți și mai 
ales — au lăsat să se întrevadă finale pasionante pentru azi și mîine.

Iată acum relatări asupra probelor desfășurate :
„SPERANȚELE" EUROPEI LA CAIAC, 

AU INAUGURAT ÎNTRECERILE

Onoarea de a deschide marele 
concurs nautic a revenit celor mai 
buni tineri caiaciști ai continentului 
nostru, in cadrul primului „Criteriu 
european al juniorilor la caiac-ca
noe". Componenții celor 10 echipaje, 
repartizate în două serii premergă
toare finalelor de după-amiază, au 
simtit dubla emoție de a participa 
pentru prima dată intr-o competiție 
de asemenea amploare și de a da un 
examen în fața unor vestiți campioni, 
prezenți în rîndurile seniorilor. După 
un prim start ratat, tocmai din cauza 
acestei stări emoționale, cursele au 
decurs în bune condițiuni, oferin- 
du-ne dispute strînse, pline de elan 
tineresc și, totodată, ne-au confirmat 
valoarea reprezentanților noștri Mă- 
năilă Milicin și Dumitru Galan, care 
au cîștigat detașat prima serie.

REZULTATE: caiac dublu 500 m 
juniori: seria 1: 1. România (Mănăi- 
lă Milicin. Dumitru Galan) 1:46,42; 2. 
R. D. Germană (A- Bohme, M. Ehr- 
hard) 1:48,34; 3. Polonia (W. Kolos- 
zinski, Z. Niewiadomski) 1:48,86; 4- 
Bulgaria (I. Nikolov, P. Stoianov) 
1:52,81; 5. Italia (R. Kaminski, N. 
Scardigli) 1:55 43; seria a II-a: 1. 
Ungaria (Vilmos Nagy, Andras Gilic- 
ze) 1:44,57; 2. Cehoslovacia (L. Sou- 
cek, J. Stuchlik) 1:45,44; 3. U.R.S-S. 
(V. Didenko, 1. Kornilov) 1:45,73; 4. 
Olanda (B- Muusse, J. Coers) 1:46,07; 
5. Iugoslavia (D. Radulovici, M. Vel- 
jovici) 1:47,98.

Wiggo Knudsen (Dan.) 2:00,84; 2.
Rolf Peterson (Sue.) 2:01,18; 3. D. 
Matveev (URSS) 2:01,53.

ANDREI IGOROV RATEAZĂ CALIFI
CAREA LA CANOE VITEZA

INTRA ÎN CONCURS Șl SENIORII...

Proba de canoe simplu 1 000 m, aș
teptată cu mult interes de spectatori, 
datorită prezenței la start a primilor 
clasați Ia J.O. de la Tokio, a produs 
prima surpriză de amploare a cam
pionatelor, prin eliminarea sportivu
lui nostru Andrei Igorov, deținător 
al medaliei olimpice de argint. El a 
evoluat inadmisibil de slab, a fost 
lipsit de combativitate (mai cu sea
mă în finalul cursei), fiind, astfel, 
depășit de cîtiva concurenti neconsa- 
erați pe plan european. în schimb 
al doilea sportiv român în această 
cursă, Igor Lipalit, fără a apela la 
toate resursele, a terminat pe primul 
loc în seria sa, la mai bine de 3 se
cunde de al doilea clasat.

REZULTATE: seria I: 1. Detlef 
Lewe (RFG) 4:26,34; 2. JUrgen Es-
chert (RDG) 4:30,79; 3- Anatoli Mar
tinov (URSS) 4:32,41; 4. F- Polacek 
(Ceh.) 4:33,37; 5. G. Petrikovics
(Ung.) 4:34,27; 6. S. Dabrowski (Pol.) 
5:02,00; seria a II-a: 1. Herbert Ko- 
schik (RFG) 4:30,80,- 2. Evgheni Pe- 
neaev (URSS) 4:31,82; * .............
Miiller (RDG) 4:33,31;
(Rom.) 4:33,60; 5. B. Thaulow 
4:37,42; seria a III-a: 1- Igor 
(Rom-) 4:37,27; 2. Antal Hajba 
4:40,41; 3. Tibor Polakovic 
4:44,71; 4. J. Buziaux (Fra.) 4:56,80; 
5. H. Kurosawa (Jap.) 5:04,88; 6. G. 
Pasqualone (Ita.) 5:10,64. Au intrat 
în finală primii 3 din serii.

3.
4. A.

Albrecht 
Igorov 
(Dan.) 
Lipalit 
(Ung.) 
(Ceh.)

Kassabov (Bul.) 4:17,48; seria a IV-a:
I. I. Kemecsei (Ung.) 4:06,28; 2. M.
Țurcaș (Rom.) 4:14,06; 3. P. Kvasil 
(Ceh.) 4:17,68; 4- M- Lentz (Lux.)
4:29,24; 5. H- Higashyama (Jap.)
4:33,36; seria a V-a: 1. A. Contolenco 
(Rom.) 4:15 55; 2. B. Schulze (RFG) 
4:18,55; 3. H. Naegels (Bel.) 4:20,69; 
4. H. Mochizuki (Jap.) 4:30,69; seria 
a Vl-a: 1. V- Mara (Ceh) 4:11,86; 2.
J. S. Rekowsky (Pol.) 4:13,24; 3. J.
Coers (Ol.) 4:14,20. Pentru finală
s-au calificat primii trei din fiecare 
serie.

DUPĂ-AMIAZĂ, PRIMELE 
MEDALII

probă a 
cu prima 
la caiac 

în care

după-amiezii a 
decernare de 

simplu, 500 
talentul ti-

Prima 
coincis 
medalii 
metri, junioare,
nerei Renate Streblow (R. D. Ger
mană) a fost confirmat prin medalia 
de aur a „Criteriului european". Me
ritorii locurile II și III ale 
fantei noastre Ana Arvai 
Magyarkuti (Ungaria).

REZULTATE: 
2:29,43; 2. Ana

reprezen- 
și Evei

Streblow1. Renate
Arvai 2:30,56; 3. Eva

primei zileBilanțul
(Criteriul european al juniorilor)

România 
Ungaria 
U.R.S.S.
R.D.G.
Polonia

Aut
1
1
1
1

Argint Bronz
3 -

2
1

1

4. Galina Ki-
5. Marija

6 Te-

24 de concurenti. printre care nu
meroase „padele" renumite în arena 
internațională s-au prezentat în cele 
6 serii ale probei de caiac simplu 
500 m seniori, din cadrul cărora primii 
trei clasați căpătau dreptul să-și a- 
pere șansele în semifinale. Atît Au
rel Vernescu cît și Andrei Contolen
co ne-au dat satisfacția unei calificări 
ușoare în etapa următoare a campio
natului. De remarcat „forța'1 seriei a 
II-a, cîștigată de cunoscutul sportiv 
danez Erik Hansen, cu cel mai bun 
timp: 1:51.70.

REZULTATE: seria
Schulze (R.F-G.) 1:53,68; 
Gerber (Sue.) 1:58,30; 3. 
nescu (Rom.) 1:58,57; 4. 
yama (Jap.) 2:02,76; 5.
(Lux.) 2:0562; seria a II-a: 1. Erik 
Hansen (Dan.) 1:51,70; 2. Heinz Bil
ker (RFG) 1:52,78; 3. Paul Hoekstra 
(Olanda) 1:53,03; 4. B. Bonev (Bul.) 
1:53,96; seria a III-a: 1. Anton 
Geurts (O1-) 1:58.15; 2. Herman Nae
gels (Bel.) 1:59,66; 3. Y. Bonev (Bul.) 
2:02,30; 4. L. Klares (Lux-) 2:04,41; 
seria a IV-a: 1. Wladislav Szusz- 
kiewcz (Pol.) 1:54,57 ; 2. Dieter Krau
se (RDG) 1:56,02; 3. V. Natalukha 
(URSS) 1:57.46;
1:57,71; seria a 
țolenco (Rom.) 
Marclilik (Pol)
debois (Fra.) 1:57,08; 4- H. Mochizuki 
(Jap.) 2:08.26; seria a Vl-a: 1. Hans

„CALM PLAT" LA SENIOARE

și

I: 1. Berni
2. Karl von 
Aurel Ver- 

H. Higashi-
M. Lentz

Din nou s-au întîlnit un „aur" 
un „argint" de pe lacul Sagami. Este 
vorba de proba de caiac simplu 500 
m senioare, la care au participat so
vietica Liudmila Hvedosiuk și cam
pioana noastră Hilde Lauer. Amîn- 
două au cîștigat seriile respective, 
cu mențiunea că Lauer a trebuit să 
forțeze în final pentru a obține vic
toria- A doua reprezentantă a caia
cului nostru feminin, Valentina Ser
ghei, a fost depășită net, nemaipu- 
tînd, astfel, să concureze în finală.

REZULTATE: seria I: 1. Liudmila 
Hvedosiuk (URSS) 2:08,82; 2- Renate 
Breuer (RFG) 2:11,64; 3. Anita Niîs- 
sner (RDG) 2:11,99; 4. Maria ~ ' 

2:13,08; 5. Thea Duif (Ol.) 
6. Izabella Antonowicz (Pol.) 
7. Zdena Hradiiova (Ceh.) 

seria a II-a : 1. Hilde Lauer 
2:13,03; 2. Irene Rozima

Doering

Roka

4. V. Aleksic (Iug.) 
V-a : 1. Andrei Con- 
1:55,47; 
1:56,87;

2. Ryszard
3. J. P. Cor-

PROGRAMUL DE AZI Șl MÎINE

14 AUGUST: de la ora 9: K-l
500 m juniori serii; K-i 500 m Se
niori semifinala; de la ora 14: K-2 
10.000 m finala; K-l 10.000 fina
la; C-2 10.000 m finala; C-l 10.000 
m finala; K-l 500 m, seniori, K-l 
500 m senioare, K-2 500 m seniori, 
K-4 1000 m seniori, K-l 500 m ju
niori, C-2 500 m juniori, K-2 500 
tn junioare, K-4 500 m juniori
(toate finale).

15 AUGUST: 
1000 m seniori 
500 m senioare 
1000 
4x500 
10.000 
probe
K-2 500 m senioare, K-2 1000 m 
seniori, C-l 1000 m seniori, C-2 
1000 m seniori, K-4 500 m senioa
re și K 4x500 m seniori-

de la ora 9: 
semifinale; 
semifinale; 
semifinale; 
semifinale;

De la ora 15,30 :

K-l
K-2
K-2
K-l
K-4

m seniori 
m seniori 
m finală- 
finale la K-l 1000 m seniori,

(Ung.) 
2:14,29;
2:15,25; 
2:15,83;
(Rom.) 
(RFG) 2:13,80; 3. Jadwiga 
(Pol.) 2:15,33; 4- Iva Shalupova (Ceh) 
2:17,22; 5. Eva Sisth (Sue-) 2:19,16; 
6. Gabrielle Lutz (Fra.) 2:29,48; seria 
a III-a: 1. Ana Mozes (Ung.) 2:11,24;
2. Antonia Seredina (URSS) 2:11,25;
3. Anita Kobuz (RDG) 2:13,30; 4. Mic- 
ke Jaapies (Ol.) 2:14,48,- 5. Nikolina 
Rousseva (Bui.) 2:15,97; 6. Valentina 
Serghei (Rom.) 2:18,27. Pentru finală 
s-au calificat primele trei din fiecare 
serie.

Magyarkuti 2:32,94; 
rianova (U.R.S.S.) 2:34,28; 
Mesaros (Iugoslavia) 2:34,43; 
reza Handziuk (Polonia) 2:37,43.

O dată întîietatea fetelor... 
rîtă, juniorii canoiști în proba 
simplu 500 m și-au disputat cu 
doare șansele. Sovieticul Nikolai 
dulov s-a impus de puțin în fata 
prezentantului nostru Gh. Sidorov și 
a maghiarului Tamas Tihamer.

REZULTATELE: 1. N. Fedulov 
2:23,39; 2. Gh. Sidorov 2:25,02; 3.
Tamas Tihamer 2:26,16; 4, Peter
Eckhardt (R. D. Germană); 5. Sva
topluk Skarupski (Cehoslovacia); 
6 Branimir Paunovic (Iugoslavia). 
Reprezentanții Ungariei au cîștigat 
proba de caiac dublu 500 m juniori: 
1. Ungaria (Nagy Vilmos, Gilicze 
Andras) 1:47,31; 2. România (Milicin 
Mănăilă, Galan Dumitru) 1:48,29 ; 3.
U.R.S.S. (Didenko Valeri, Kornilov 
Iuri) 1:49,20; 4. R. D. Germană; 5. 
Cehoslovacia; 6. Polonia; 7. Bulga
ria.

Apoi a urmat o frumoasă victorie 
a culorilor noastre la caiac 4, 500 m 
junioare. „Speranțele" noastre Vio
rica Dumitru, Tatiana Cacenco, Sanda 
Iorguiescu, Georgeta Nicolescu au 
străbătut pista în 1:58,14, față de 
2:07,00 cît i-a trebuit echipei polo
neze Elzbieta Hauptmann, Anna 
Wojtko, Mieczisyslawa, Barbara 
Cholowa.

hotă- 
de 
ar- 
Fe- 
re-

O ALTA MEDALIE OLIMPICĂ 
„.NECONFIRMATA

A1 doilea rezultat surpriză hi l-a 
furnizat ultima probă a dimineții, 
caiac simplu seniori 1 000 m, în ca
drul căreia campionul olimpic de du
blu, suedezul Gunnar Utterberg, nu 
a putut să se califice în finală, Cla- 
sîndu-se doar pe locul 5- Caiaciștii 
români Andrei Contolenco și Mihai 
Țurcaș au reușit însă, fără dificultăți, 
acest lucru.

REZULTATE: seria I: 1- E. Blasek 
(RFG) 4:07,19; 2. W. Uwe (RDG) 
4:07,44; 3. H. W. Knudsen (Dan.) 
4:09,95; 4. J. Leukemans (Bel-) 4:11,32; 
5. R. Knuppe (Ol.) 4:23,75; seria a 
II-a: 1. E. Hansen (Dan-) 4:10,27; 2. 
J. Wenzke (RDG) 4:12,32; 3- R. Pe
terson (Sue.) 4:13,67; 4. V. Zemliakov 
(URSS) 4:16,76; 5. V. Aleksic (Iug.) 
4:18,08; seria a III-a: 1. G. 
(Aus.) 4:01,86; 2. I. 
4:03,16; 3-

Pfaff 
Szolosi (Ung.) 

W. Szuszkiewicz (Pol.) 
4:03,57; 4. D- Matveev (URSS) 4:12,87; 
5. G. Utterberg (Sue.) 4:14,26; 6. D.

Caiacul de 4 al tării noastre in 
timpul cursei ciștigate ieri

1. U.R.S.S (Obrazțov, Kariuhin) 
1:47,90; 2. R. F. Germană (Schubert, 
Vierkant) 1:48,53; 3. Olanda (Geurts, 
Hoekstra) 1:48,72; 4. R. D. German?; 
5. Bulgaria; 6. Ungaria.

Au urmat din nou, seriile unei 
probe în finala căreia s-au calificat 
ambele noastre echipaje: canoe du
blu 1 000 m seniori: serial: 1. U.R.S.S. 
(Osepkov, Himici) 4:18,29; 2. Ro
mânia (Dumitru, Calabiciov) 4:21,10; 
3. R. D. Germană (Maletzki, Harpke) 
4:25,13; 4. R. F. Germană. Seria a
II-a: 1. U.R.S.S. (Galkov, Zamotin) 
4:15,63; 2. Danemarca (Sorensen, Niel
sen) 4:15,63; 3. R. D. Germană (Mehl- 
berg, Ulrich) 4:17,52; 4. Cehoslova
cia; 5. Ungaria. Seria a III-a: 1. 
România (Sidorov, lacovici) 4:20,05;
2. R. F. Germană (Lewandowski, 
Kapt) 4:21,24; 3. Ungaria (KSdmân, 
Hinge) 4:23,67; 4. Bulgaria.

ECHIPAJELE NOASTRE DE CAIAC 
DUBLU 1 000 m SENIORI 

ÎN SEMIFINALE

$i pe distanta olimpică de 1 000 m 
caiaciștii noștri s-au comportat fru
mos, califieîndu-se cu ambele echi
paje pentru semifinale. A lăsat o im
presie bună maniera în care ei și-au 
dominat adversarii. Scontăm în a- 
ceastă probă pe rezultate bune, dar 
le cerem reprezentanților noștri 
tentie și dîrzenie. „Lecția 
trebuie învățată și de alții...

REZULTATE : seria 1: 1. România 
(Vernescu, Sciotnic) 3:46,49; 2. Aus
tria (Seiboldt, Heidiger) 3:50,64; 3
Olanda (Bunschoten, Kracht) 3:55,25; 
4. Belgia. Seria a II-a: 1. România
(Nicoară, Ivanov) 3:45,09; 2. Iugo
slavia (Aleksic, Radmanovic) 3:46,53;
3. Olanda (Geurts, Hoestra) 3:48,61;
4. Bulgaria Seria a III-a: 1. Suedia
(Peterson, Utterberg) 3:48,63; 2. R.D. 
Germană (Krause, Lange) 3:50,31; 3. 
Austria (Pfaff, Heubusch) 3:50,42; 4. 
U.R.S.S.; - - “ ■
Ungaria 
2. R. F. 
3:45,70; 
3:49,93; 
Ungaria
2. R. D. Germană (Ebeling, Frenzel) 
3:44,09; 3. Polonia (Jankowiak,
Piszcz) 3:50,47; 4. Italia. Seria a Vl-a: 
1. R. F Germană (Mattern, Jen- 
tzsch) 3:48,63; 2. Cehoslovacia (Ple- 
ier, Kadnar) 3:51,39; 3. U.R.S.S
(Obrazțov, Kariuhin) 3:52,02); 4.
Suedia.

a-
lui Igorov

5. Italia. Seria a IV-a: 
(Szollossi, Fabian)

Germană (Suhrbier,
3. Franța (Mayer,
4. Polonia Seria a 
(Novotny, Gliczy)

1.
3:42,54; 

Kemnitz)
Picard)

V-a: 1.
3:43,52;

O ÎNCHEIERE FRUMOASA A ZILEI

I-------
I Stih de peste hotare
I
I
I
I
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S.U.A. — R. F. GERMANA 142—92, 
LA ATLETISM

I 
I 
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I

AUGSBURG, 13 (Agerpres). — 
Cu scorul de 142—92 puncte a 
Cîștigat echipa masculină de atle
tism a S.U.A. întîlnirea cu echipa
R. F. Germane, disputată timp de 
două zile la Augsburg. în proba 
de 10 000 m, Campionul olimpic 
Mills a stabilit un nou record al
S. U.A. cu timpul de 28:17,6. Sauer
(R.F.G.) l-a învins pe Boston 
(S.U.A.) în proba de triplu salt, 
realizînd 15,68 m, cu 38 cm mai 
mult decît învinsul său. Iată cele
lalte rezultate înregistrate i 3 000 
m obstacole — Young (S.U.A.) 

8:41,8; suliță — FIoerke (S.U A.) 
79,68 m,-
(S.U.A.)
Mc Grath (S.U.A.) 18,97 m; 1 500 m 
— Ryun (S.U.A.) 3:41,6; 400 m 
garduri — Whitney (S.U.A.) 50,2; 
200 m — Plummer (S.U.A.) 20,8 ,- 
decatlon — Beyer (R.F.G ) 7 636 
puncte ; ștafeta 4 x 400 
S.U.A. 3:04.0-

înălțime — Burrel
2,08 m,- greutate —

m

UN NOU RECORD 
DIAL a fost stabițit în 
campionatelor internaționale de 
natatie ale Angliei, care au loc 
la Blackpool. înotătorul cana
dian Dan Sherry a parcuir 110 
yarzi fluture în 58,1. Vei Jd 
record al lumii era de 5f -c. 
și aparținea australianului Ke
vin Berry Proba de 110 yarzi 
bras a revenit lui Hotz (Africa 
de sud) cu 1:12,3. Gilchrist (Ca
nada) a obtinut victoria în pro
ba de 440 yarzi mixt, fiind 
cronometrat în 4:55,3.

MON- 
cadrul 1

• în cursul întrecerilor con
cursului international de natatie 
de la Toledo (S.U.A.), sportiva 
Patty Caretto (S.U.A.) a corectat 
recordul 
realizând

mondial la 1 
18:2,3,7 (v.r.

500 m liber 
18:30,5).

VERA MUHANOVA
PE 800 m

— 2:05,0

MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 
La Moscova au continuat întrece
rile de atletism contînd pentru 
campionatele sindicatelor sovieti
ce. In proba de 800 m plat femei, 
Vera Muhanova s-a clasat pe pri
mul loc cu rezultatul de 2:05,0 
(cea mai bună performantă mon
dială a sezonului). Ea a învins în 
ordine pe Dunavetkaia — 2:05,9 și 
Skosova — 2:06,2.

Rezultate ale probelor masculi
ne: 200 m — Zubkov 21,2. El l-a 
învins pe linia de sosire pe Poli- 
l iko,- 400 m — Kazakov 50,8; 
înălțime — Skortov 2,09 m

I
I
I
I
I
I
I

Aducătoare de satisfacții și mult 
gustate de public, seriile echipajelor 
de caiac 4, pe distanța de 1 000 m 
au constituit o frumoasă încheiere 
a zilei. Cete două echipaje româ
nești au impresionat pe specialiști, 
prin omogenitatea dovediră.

REZULTATELE: serial: 1. România 
(Vernescu, Țurcaș, Sciotnic, Husa- 
renco) 3:14,87,- 2. R. D. Germană
(Will, Seibt, Ehrhardt, Christian) 
3:17,42; 3. Ungaria (Baroczki, Aimasi, 
Kovacs, Kemecsei) 3:18,58,- 4. Polo
nia,- 5. U.R.S.S. Seria a Il-a : 1. Ro
mânia (Nicoară, Ivanov, Contolenco, 
Terente) 3:15,08; 2. Italia (Beltrami, 
Ziliolli, Pedroni, Agnisetta) 3:16,71; 
3. Ungaria (Timar, Czink. Petroczi, 
Czizmadia) 3.17,83; 4. Polonia. Se
ria a III-a: 1. R. F. Germană (Schul
ze, Blasek, Suhrbier, Kemnitz) 
3:14,18,- 2. R. D. Germană (Holzvoigt, 
Karbe, Finger, Niedrieg) 3:15,99; 3.
U.R.S.S. (Kuzikov, Gfișin, Morozov, 
Ionov) 3:15,99.

I

• Au fost continuate partidele 
întrerupte ale turneului internatio
nal de șah „Memorialul Lajos 
Astalosz", care are loc în orașul 
Gyula. Honfi (R. P. Ungară) a cîs- 
tigat la Gunsberger (R. P. Rom’ 
nfi). în runda a 3-a, Korciiu* 
(U.R.S.S.) l-a învins pe Gunsber
ger. ARe rezultate înregistrate : 
Paoli — Kotarov 0—1 ; Florian — 
Haag 0—1 ; Flesch — Sliwa remi
ză ; Honfi — Borisenko remiză.

ÎN OPTIMILE DE FINALĂ 
ale campionatelor internațio
nale de tenis de cîmp de la 
Moscova, Metreveli (U.R.S.S.) 
l-a învins cu 6—2, 6—0, 6—0 pe 
Dell (S.U.A.), iar Fox (S.U.A.) 
l-a eliminat cu 3—6, 6—3,
6—3, 6—8, 6—0 pe Lihaciov 
(U.R.S S.), Rezultate din proba 
de simplu feminin : Lewis 
(Franța) — Potanina (U.R.S.S.) 
6—2, 4—6, 6—4 ,- Kivi (U.R.S.S.) 
— Giordani (Italia) 6—4, 6—2; 
Bascheeva (U.R.S.S.) Bassi 
(Italia) 6—4, 6—2

Cronici fi comentarii de :

forță 
după 

500

V. GRĂDINARU
R. URZICEANU
G. RUSU—SIRIANU
N. MARDAN
Fotografii: P. ROMOȘAN

ALTE ELIMINATORII

O deosebită impresie de 
ne-au dat echipajele Calificate 
seriile probei de caiac dublu, 
m seniori. Spre bucuria noastră, 
ambele echipaje românești vor figura 
în finală.

REZULTATE : seria 1: 1. România 
(Nicoară, Ivanov) 1:47,19; 2. R. F. 
Germană (Btiker, Gtinter) 1:50,00; 3. 
U.R.S.S. (Vinnik, Konikov) 1:50,28 ;
4. Polonia (Kaplaniak, Zielinski); 5.
Olanda (Knuppe, Witlemberg). Seria 
a Ii-a : 1. Ungaria (Szente, Meszaros) 
1:47,39; 2. Bulgaria (Kassabov, Ale
xandrov) 1:50,03; 3. România (Poe-
naru, Butnaru) 1:50,48; 4. Polonia;
5. Belgia; 6. Luxemburg. Seria a III-a:
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