
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂI

Za

DTBAL : DUMINICA IN

LPITALA

I*' e
ItnecL Fa

I------ Se apropie
l campionatele europene
l

o
ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Vmatorii de fotbal din Cn- 
tală au duminică un bogat 
ogram. Iată-1 : stadionul „23 
igust“, ora 15,15: progresul 
icureșll — C.F.R. Pașcani 
at. B), ora 17: Rapid — Pe- 
olul (cat. A); teren Gloria, 
•a 16: Metalul București — 
inamo Bacău (cat. B); teren 
iromet, ora 10,30: Tehnome- 
1 București — S.N. Oltenița 
at. C).

RIMELE PARTIDE IN TUR-

IEUL DE ȘAH „MEMO.

IALUL CAPABLANCA"

Miercuri seara, în prima run- 
ă, șahistul român Victor Cio- 
Itea a remizat ou Perez 
2uba). Alte rezultate • Hol- 
iov (URSS) — Tringov (R.P. 
ulgaria) 1—0; O’Kelly (Belgia)
• Doda (R.P. Polonă) 1—0; 
mîșlov (URSS) — Pietzsch
* D. Germană) 1—0; Parma 
ugoslavia) — Donner (Olan- 
a) remiză; Robatsch (Austria) 
- Bilck (R.P. Ungară) remiză; 
’achmar ^Iugoslavia) — Ivkov 
Iugoslavia) remiză; Jimenez 
Cuba) — Szabo (R.P. Ungară) 
emiză; Gheller (URSS) — 
V’ade (Anglia) remiză. Parti- 
a dintre cubanezii Garcia și 
’obo a fost întreruptă, iar 
ea dintre Lehmann (RFG) și 
'ischer (S.U.A.), în care mu
ririle se efectuează prin tele- 
on, n-a fost terminată.

REUNIUNE PUGILISTICA DE

VERIFICARE A LOTULUI DE

TINERET

Mîine, începînd de la ora 
.9 va avea loc pe terenul 
Voința din calea Moșilor nr. 
J63 (tramvai 1, 21, stația Ar- 
leleni) o interesantă reuniu
ne de verificare a lotului 
nostru de tineret în vede
rea turneului internațional 
de la București (4 septembrie). 
Lată cîteva spicuiri din pro
gramul galei : Gruiescu —
Pop, Gîju — Covaliov, Simi- 

i — Stanev, Voicu — Du- 
.arescu, Niculescu — Ghiță, 

Dobre — Constantinescu, 
Chîvăr — Manole, Trandafir 
— Alexe, Motoc — Ivan.

SĂRBĂTOARE SPORTIVA LA

TOMEȘTI

In comuna Tomești (raio
nul Iași) a avut loc o reu
șita „duminică cultural-spor- 
tivă“ la care au luat parte 
tineri din asociațiile sportive 
din comunele Aroneanu, 
Mănzătești și Tomești. Sărbă
toarea sportivă a oferit nu
meroșilor spectatori întreceri 
viu disputate la volei și fot
bal. Cu acest prilej, sportivi 
de la C.S.M.S. Iași au susți
nut reușite demonstrații la 
scrimă si box. După termi
narea trecerilor sportive a 
urma# un bogat program ar
tistic.
(D. DIACONESCU-coresp reg.) 
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Moi succese românești la Universiadă
J

• Cuplul Țiriac, Dibar —medalia 
medalia de bronz la tenis

de aur,

Prin telefon, de la
LA
LA 

ME-

BUDAPESTA, 26. - 
UNIVERSIADA DE 
BUDAPESTA, O NOUA 
DALIE DE AUR A SPOR
TULUI ROMÂNESC! Dar, îna
inte de comentariile sportive, 
să vă punem în atmosferă : 
s-a instalat toamna, cu vînt, 
ploaie și, mai ales, frig, 
xima de 14 grade a zilei 
dat motiv să se plîngă în 
cial atleților.

Chiar în aceste condiții s-a 
jucat tenis, concurs în care 
sportivii români au înregistrat 
frumoase succese. în proba de 
simplu. în semifinală, repre
zentantul nostru Țiriac, a cîș- 
tigat la americanul Fox : 6—3, 
6—1. Net superior, cu un ser
viciu puternic și — mai a- 
les — mai repede adaptat la 
teren și la vreme, campionul

Ma- 
le-a 
spe-

Renumitul motociclist italian 
Luciano Garagnani va evolua 
din nou în fața iubitorilor spor-

s

trimisul nostru
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confirmat participarea

• Numeroși trăgători

de valoare mondială

vor concura la Tunari

iar Țiriac, Marmureanu — | • Au început să so-

de tir
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sească înscrierilespecial, ROMEO VILARA
Maioli—Gaudenzi, cu scorul de 
2—6, 6—0, 6—2, 6—1.

în proba individuală de spa
dă, finala s-a încheiat cu vic
toria așteptată a campionului 
mondial Nemere (Ungaria), 
deși el a avut de înfruntat nu 
mai puțin de trei spadasini 
sovietici: Habarov, Nikanci- 
kov, Moliakov, clasați în a- 
ceastă ordine.

în turneul masculin de vo
lei pentru locurile 5—9, băieții 
noștri au jucat în sfîrșit o par
tidă la înălțime, învingînd Ja
ponia (din nou Japonia!) cu 
3—1 (10, 3, —12, 5). încă o 
dată s-a evidențiat Drăgan, 
considerat aici, la Casa Presei, 
drept cel mai bun jucător al 
turneului masculin de 
cadrul Universiadei.

La baschet, echipa

unnostru s-a dovedit din nou 
jucător de clasă internațională, 
în cealaltă semifinală, sovieti
cul Leyus a dispus de 
nezul I. Watanabe cu 
9-7, 6-1. Mîine, deci, va 
loc finala Țiriac—Leyus.

Tot la tenis, a avut 
finală foarte disputată, 
de dublu mixt, care a 
perechea română Țiriac—
Dibar cuplului sovietic Leyus— 
Ermolaeva. Reprezentanții noș
tri au cucerit medalia de aur, 
cîștigînd cu scorul 6—4, 3—6, 
6—4. Țiriac din noii excelent, 
iar Dibar 
time.

Medalia 
de dublu 
românilor Țiriac—Marmureanu, 
care au întrecut cuplul italian

nominale

japo-
4—6,
avea

loc o 
aceea 
opus

o parteneră la înăl-

de bronz în proba 
bărbați le-a revenit

(Continuare In pag.

volei din

noastră
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Murea competiție de I "
cupărilor tuturor federațiilor de tir de pe continent.mnixnalo11 rlin ~ _ - I- ~ « •-

Ia București se află în centrul preo- Ș 

rț iilor de tir de pe continent. „Eu- ț}‘ * V* X V V I VI Hv LII Ho CC/fZtXllvJ/l. i; Lj Lz —

ropenele" din capitala țării noastre marchează aniversa- 
rea a zece ani de la înființarea competiției avind, astfel, Js

un caracter jubiliar.
Pină acum și-au confirmat participarea 25 de țări printre 

care Anglia, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Fin
landa, Franța, R. D. Germană, R. F. Germană, Italia, Iugo
slavia, Suedia, Ungaria, U.R.S.S. etc. Federația noastră de 
specialitate a trimis invitații și unor țări din afara conti
nentului, cum sint Japonia și Mexicul.

Printre trăgătorii care vor fi prezenți la „europenele" de 
la București se află numeroși campioni mondiali, olimpici 
și europeni. Vom putea urmări, printre alții, pe campionul 
olimpic la 60 focuri culcai Hammerl (Ungaria), campionul 
european la pistol calibru mare Kudrna (Cehoslovacia), 
campionul mondial Ia pistol calibru mare Bakalov 
(U.R.S.S.), campionul olimpic la pistol viteză Linosvuo (Fin
landa) și pe mulți alți ași ai tirului mondial.

Numeroase țări participă cu echipe complete la toate 
probele ca, de pildă, U.R.S.S., Ungaria, R. D. Germană, 
Suedia, România etc.

3

tului cu motor din Capitală. El 
a sosit la București cu două mo
tociclete : Ducati de 125 cmc și 
Bultaco de 175 cmc. întrecerea 
de viteză pe circuit, organizată 
de clubul sportiv Dinamo, la 
care a fost invitat alergătorul 
italian, va, avea lc«c duminică 
dimineață, începind de la ora 
10, pe traseul Marelui Premiu 
de la Arcul de Triumf.

Alături de Luciano Garagnani 
vor concura și cei mai buni spe
cialiști ai probei din țara noas
tră, motocicliști de la cluburile 
sportive din Capitală și din pro 
vincie. Este vorba, printre alții, 
de Mihai Pop, Traian Macarie, 
Iosif Popa, Ludovic Szabo, Mir
cea Cernescu, Ștefan Iancovici, 
C. Coman, Al. Ionescu, Florian 
Ștefan, P. Paxino.

DIN FIȘIERUL DE PERFORMANTE
Mihaela Peneș Viorica

►

O M In fruntea Viscopoleanu

aruncătoarelor

PRIMELE STARTURI iN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ÎNOT
Astăzi ia trei din finale participă sportivii americani

Modificare de lider în clasamentul celor 
mai bune aruncătoare de suliță din lume. 
Cu performanța ei de 59,22 m, realizată 
miercuri după-amiază pe Nepstadion din 
Budapesta, campioana olimpică, Mihaela 
Peneș, a stabilit cel mai bun rezultat mon
dial al anului, cifră superioară cu aproape 
un metru celei realizate în acest an de 
Maria Rudas, clasată pe locul doi la J.O. 
de la Tokio. Iată ordinea celor mai bune 
performere ale sezonului:

1. MIHAELA PENEȘ (ROMÂNIA)
2. Maria Rudas (Ungaria)
3. Ramae Jean Bair (S.U.A.) 

Valentina Popova (U.R.S.S.) 
Amelie Koloska (R.F.G.) 
Marion Graefe (R.D.G.) 
Elena Gorceakova (U.R.S.S.) 
Galina Visoțkaia (U.R.S.S.) 
Helgard Richter (R D.G.)

10. Anneliese Gerhards (R.F.G.)

a treia performeră 
mondială a anului 

ia lungime
Maestra sportului Viorica Viscopoleanu 
mai urcat o treaptă în ierarhia celor mai

’ f

a
bune săritoare de lungime din lume. Adău
gind duminică, în cadrul întrecerilor „Cupei 
Europei" de la Constanța, încă 6 centimetri 
vechiului record republican, ea a 
pe locul 3 în lista celor măi bune 
mere ale anului 1965. Iată tabloul 
lor

1.
2.
X

4.
5.
6.
7.
8.
9.

59,22
58,36
56,38
56,32
56,20
56,11
56.00
55,27
55,10
54,60

m
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ni 
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10:
Tatiana Șcelkanova (U.R.S.S.)
Irena Kirzeristein (Polonia)
VIORICA VISCOPOLEANU (RO

MÂNIA)
Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.)
Mary Rand (Anglia)
Hsiao Chieh-ping (R.P. Chineză)
Berit Berthelsen (Norvegia)
Ulla Wittman (R. F.Germană)
Willie White (S.U.A.)
Inge Exner (R. D. Germană)

în același timp trebuie subliniat 
zultatul Vioricăi Viscopoleanu reprezintă a 
5-a performanță din toate timpurile la a- 
ceastă probă.

„ sărit* 
perfor- 
prime-

m 
m

4.
5.
6.
7.
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9.

10.
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Aseară, la lumina reflectoa
relor, în piscina olimpică de la 
Dinamo, s-a dat primul start în 
finalele campionatelor repu
blicane de seniori. Timpul 
(răcoros, cu rafale puternice de 
vînt) nu a fost prielnic nume
roșilor concurenți, prezenți la 
actuala ediție, influențînd des
tul de mult asupra rezultate
lor înregistrate.

Dintre probele desfășurate, 
mai interesante au fost seriile 
la 100 m liber bărbați, în care 
patru concurenți au coborît cu 
ușurință sub un minut. De re
marcat că recordmanul probei, 
Cornel Georgescu, s-a calificat 
„in extremis', fiind înregistrat 
de abia cu al 7-lea timp al 
zilei. Programul a fost com
pletat și de o demonstrație a

înotătorilor americani. Roy 
Saari, Mike Wall și Don Roth 
au parcurs, fără să forțeze, 
două lungimi în stilul liber, 
iar Cari Robie (fluture) Gerri 
Diley (spate) și Tom Trethe- 
wey (bras) au parcurs — la 
mare luptă — aceeași distanță. 
Oaspeții vor luat startul și în 
finalele probelor din fiecare 
zi. Iată și primii finaliști ai 
campionatelor :

200 m spate (m): T. Șerban 
2:29,0, G. Morar 2:31,5, Z. Giu- 
rasa 2:34,7, C. Lungu 2:34,8, G. 
Trohani 2:35,8, M. Potoceanu 
2:36,9, Gh. Pasat 2:43,8; 100 m 
liber (f): Ingrid Ungur 1:07,8, 
Cristina Ursu 1:09,9, Gabriela 
Talpan 1:10,5, Vasilica Rotaru 
1:11,0, Niooleta Bărbulescu

Ieri, la bazinul din par
cul Sportiv Dinamo, au în
ceput campionatele republi
cane de notație.

In fotogralie: aspect de 
la festivitatea de deschi
dere.

întrecerea celor mai buni 
pescari sportivi din (ară

Sîmbătă și duminică se va 
ține la Galați, pe Dunăre în a- 
propierea cartierului Țiglina, fi. 
nala pe țară a campionatului re
publican de pescuit staționar. La 
întreceri participă echipe repre
zentative de regiuni, formate 
din cite doi concurenți și un 
număr de pescari invitați. Cou-

cursul are ca scop, pe lîngă de
semnarea campionilor, și acela al 
selecționării celor mai buni pes- 
cari sportivi care ne vor repre
zenta la campionatul mondial ce 
se va organiza de către țara 
noastră, tot pe Dunăre, la 26 
septembrie.

1:11,1, Liliana Gruia 1:11,4, 
Anca Trohani 1:12,1, Cristina Ba- 
laban (direct în finală); 100 m 
liber (m): VI. Moraru 59,0, E. 
Voicu 59,2, D. Demetriad 59,8,
G. Gotter 59,9, C. Piskotti 60,4,
H. Schier 60,7, C. Georgescu
60,8; 200 m bras (f) Gica Ma- 
nafu 3:02,4, Adriana Lambadario 
3:05,0, Maria Klos 3:05,5, Cris
tina Stănescu 3:08,0, Emilia Si- 
lianu 3:09,0, Mariana Dumitrescu 
3:10,5, Mariana Pastor 3:10,7, 
Mihaela Ionescu 3:10,7; 4x100 m 
liber (f): Steaua 5:02,7, 
Buc. 5:04,8, Rapid Hue. 
S.S.E.----------------------
Știința 
5:17,4, 
5:30,2;
Nagy 5:19,3, N. Tat 5:25,0, A. 
Soos 5:29,4, A. Soptereanu 
5:38,3, A. Schmaltzer 5:48,0, G. 
Săruleanu 6:01,6, V. Medianu 
6:14,0.

întrecerile continuă astăzi do 
la ora 9,30 (calificări) și 17,30 
(finale).

C.S.S.
5:04,8,
5:11,2,
Reșița
Mureș 

mixt (m) : D.

2 5:10,0, S.S.E. I 
Cluj 5:16,8, S.S.E.

Mureșul Tg.
400 ni



HANDBAL: Știința Timișoara-Selecționata
orașului Sarajevo 22-16 (11-8)

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). Hand
baliștii iugoslavi și-au început turneul 
pe care-1 fac în tara noastră, jucînd 
pe terenul Constructorul cu echipa 
locală, Știința. Echipa oaspe, antre
nată de fostul internațional Haghia- 
metrovici, cuprinde nu mai puțin de 
trei jucători din lotul national (Mos- 
tarac, Sarenkapa, Martincevici) și doi 
din lotul de tineret (Dumici, Benczo). 
Prima parte a întîlnirii, încheiată cu 
11—8 pentru Știința, a fost echilibra
tă. Numai spre sfîrșitul partidei se im
pun gazdele, actionînd prin reușite con
traatacuri și un bun joc de apărare. 
Oaspeții au greșit în jocul de contra 
atac, permitînd astfel Științei să se 
distanțeze și să termine învingătoare 
cu 22—16. Au marcat : GUNEȘ (7), 
NIȚ (6), Szabo (4), Schon (2), SAUER 
II (2) și Sauer I pentru Știința (din 
echipa căreia s-a mai evidențiat por
tarul PÎRVA), Pilici (2), SARENKAPA 
(6), Dumici, MARTINCEVICI (4), DRA- 
GHICEVICI, Pilipovici și lanici pen
tru Selecționați orașului Sarajevo. A 
arbitrat corect M. Sucik, (Reșița).

Antrenamentele au fost reluate la 
începutul lunii august. în pregătire 
se află 26 de jucători. Spre sfîrșitul 
lunii echipa va fi supusă unor jocuri 
de verificare și amicale. (Ilie Iancu, 
și Ene Florea — coresp.)

...ȘI LA SIBIU

P. Arcan - coresp. reg-

Formația feminină de handbal 
C-S.M. Sibiu, care activează în seria 
I a campionatului republican, și-a 
început antrenamentele, care au loc 
de trei ori pe săptămînă la baza spor
tivă „Luceafărul". Antrenorul Fr- 
Monis insistă pe dezvoltarea pregăti
rii fizice generale și pe omogeniza
rea lotului de care dispune : M. 
Farcaș și S. Bretz (portari), H. 
Bloos, G. Schuster, M. Dragoș, A. To- 
mescu, L. Dînsu, V. Cast, E. Oslanzi, 
E. Balaș și M. Burtz-

Le fel de intense sînt și pregătirile 
pe care le fac handbaliștii de la 
Voința, participant! la campionatul 
republican seria a II-a. Se pune ac
centul pe îmbunătățirea aruncărilor 
la poartă și pe însușirea unor sche
me tactice. La antrenamente partici
pă următorul lot de jucători : Popa, 
Seceleanu, Manoliu, Zikeli,
Spek, Ciolacu, Brausch, Tonei, Schus
ter, Hoffman, Cerneschi, Gref și Ro
man.

Messe,

înaintea returului campionatului

„Așteptăm de la rugbiștii noștri
un joc constructiv și mai eficace

Interviu cu prof. ALEXANDRU TEOFILOVICI

de. față, 
ani de-a

cu prof. Al. 
rîndul nelip-

Interviul 
Teofilovici, 
sit component al reprezentativei 
României, își propune să abordeze 
In pragul returului o serie de pro
bleme ale sportului cu balonul oval 
de la noi.

— Sub ce auspicii considerați 
că va continua actuala ediție a 
campionatului ?

direcție) n-au fost cele mai reușite 
— greoaie și uneori lipsite de fan
tezie. Grija pentru sincronizare a 
avut un caracter sporadic. Toate 
aceste slăbiciuni s-au manifestat, 
în continuare, și în meciurile din 
prima parte a campionatului. Cole
giul central de antrenori a atras 
atenția antrenorilor asupra acestor 
lipsuri, ca și asupra măsurilor ce 
trebuie luate.

seamnă renunțarea la improvizații 
în fine, in echipele noastre de ciul 
și in națională trebuie să ne men
ținem vechiul atu : ritm sufocam 
încă din primele minute de joc.

— Obligațiile amintite mai 
sus intră exclusiv în sfera de 
activitate a antrenorilor ?

— în esență, ce ar trebui 
făcut ?

Handbaliștii iugoslavi joacă sîmbă- 
tă la Ploiești cu Rafinăria Teleajen 
și duminică la București cu Steaua 
(teren Progresul, ora 11). Gh. Topîrceanu - coresp.

PREGĂTIRI LA BACĂU... TURNEUL DE VERIFICARE DIN 
BUCUREȘTI

Jucătorii echipei Dinamo Bacău 
își desfășoară pregătirile în vederea 
campionatului. A fost lărgit lotul de 
jucători și, pentru ca toți să aibă asi
gurat un program de jocuri dumini
cale, a fost înscrisă o echipă și în 
campionatul orășenesc-

Ieri și alaltăieri, pe baza sportivă 
Ghencea, două meciuri viu disputate: 
Rapid—Rafinăria Teleajen 14—13 
(8—8) și Steaua—Știința București 
14—14 (8—11). Meciul Steaua—Știin
ța s-a disputat joi în loc de miercuri 
din cauza timpului nefavorabil- (M. 
Cojocaru-coresp).

— Echipele noastre trebuie să-și 
îmbunătățească substanțial concep-

— Sub auspicii dintre cele mai 
bune. Majoritatea echipelor noastre 
s-au pregătit cu toată sîrguința și 
vor să demonstreze că pot oferi 
mai mult. Ele sînt gata să susțină

— Categoric, nu. în procesul de 
pregătire fizică generală și speci
fică, de individualizare îndeosebi, 
noi așteptăm o mai mare maturi
tate din partea jucătorilor, un simț 
de răspundere mai accentuat. Fără 
o participare conștientă la pregă
tire din partea sportivilor, antreno
rul, oricît de priceput ar fi el, nu 
poate realiza prea mult. Noi avem 
exemple strălucite de asemenea ju
cători, care colaborează cu antre
norii pentru îmbunătățirea proces*, 
lui de pregătire : Penciu, C. Stă- 
nescu, Ciobănel, ȚuțuianuX-f’reda, 
Irimescu. Este de dorit ca exemplul 
acestora să fie generalizat.

— Ce factori mai pot contri
bui la un rugbi superior cali
tativ ?

— Sarcini importante în această 
direcție le revin și arbitrilor, că
rora le cerem un plus de obiectivi
tate și de competență : prescripțiile 
regulilor de joc să fie mai riguros 
aplicate.

— în concluzie ?...

Fază dintr-un meci Progresul—Știința Petroșeni. Duminică ambele echipe 
susțin în București partide dificilepartide dificile

Foto : I. Mihăică

Programul competiției
feminine „Cupa de toamnă“

După cum am anunțat, ediția 
1965—66 a campionatului categoriei 
A, seria I, feminin, va începe la 19 
decembrie și prima parte se va des
fășura în sală. Schimbarea aceasta 
a fost determinată de faptul că în 
noiembrie reprezentativa tării va 
participa la turneul final al campio
natului mondial și pînă atunci va 
trebui să se pregătească.

Totuși, pentru ca echipele femini
ne din seria I să nu rămînă în a- 
cest interval fără o activitate com- 
petitională, federația va organiza 
pentru ele o „Cupă de toamnă", 
care se va disputa paralel cu cam
pionatul categoriei A, seriile I—II 
băieți și seria a II-a fete. Echipele 
(care vor juca fără jucătoarele selec
ționate în lot) au fost împărțite în 
două serii. Programul Cupei a fost 
astfel alcătuit :

— Confecția București.
SERIA A II-A: Tractorul Brașov

— C.S.M. Sibiu și Voința Odorhei— 
Mureșul

o pledoarie și mai convingătoare in 
sprijinul frumuseții rugbiului. In 
special 
datoria 
acestor 
fel, ei 
acestui 
tarea pe care au avut-o în meciul 
din primăvară, cu selecționata Pi- 
rineilor.

jucătorii noștri fruntași au 
să dea tonul în realizarea 
obiective, fiindcă, într-un 

au rămas datori iubitorilor 
sport. Mă refer la compor-

Etapa

Tg. Mureș.

a IH-a, 19 septembrie

I : Știința Timișoara

— Meci pe care l-am câști
gat...

SERIA
Știința București și Rapid București
— S. M. 4 Timișoara.

SERIA A II-A : C.S.M. Sibiu — 
Voința Odorhei și Rulmentul Brașov
— Tractorul Brașov.

Etapa a IV-a, 26 septembrie

Etapa I, 5 septembrie
SERIA I : Știința Timișoara — Ra

pid București și Confecția București
— S. M. 4 Timișoara.

SERIA A II-a.: C.S.M. Sibiu — Ru’- 
mentul Brașov și Mureșul Tg. Mureș
— Tractorul Brașov.

SERIA I : Confecția București — 
Știința Timișoara și Știința București
— Rapid București.

SERIA A II-a : Mureșul Tg. Mureș
— C.S.M. Sibiu și Voința Odorheî— 
Rulmentul Brașov.

— ...Da, și în care, totuși, repre
zentativa Bucure știului, cuprinzind 
foarte mulți dintre jucătorii care 
vizează un loc în națională, n-au 
realizat tot ceea ce așteptam de la 
ei. Sînt insă necesare unele expli
cații.

Ritmul debordant nu a apărut de- 
cît in final, deși planul de pregătire 
fizică generală a jucătorilor a fost 
în mare parte respectat. Da capito
lul pregătire fizică specială s-au 
manifestat, de asemenea, unele slă
biciuni. Pe plan tehnic, execuțiile 
unor procedee (pase, culegeri 
de baloane, fente, schimbări de

ția de joc. Să spunem definitiv 
„adio 1“ jocului obstructionist, în
chis, depășit la această oră. Accen
tul trebuie pus pe acțiuni de atac 
în care liniile dinapoi au datoria să 
colaboreze permanent cu înainta
rea. Trebuie să se lucreze mai mult 
după principiul individualizării, al 
pregătirii tehnice și al specializării 
pe posturi. Aceasta ar favoriza li
chidarea a două mari carențe exis
tente pe plan republican : lipsa ta- 
lonerilor (deocamdată contăm 
pe trei asemenea specialiști: 
dăchescu, Căpușan și Manole) 
prinzătorilor de balon (ceea ce 
supune selecționarea unor jucători 
cu talie mare, de peste 1,90 m). Ju
cători specializați pe posturi în-

doar 
Ior- 
ți a 
pre-

— Așteptăm de la rugbiștii noștri 
un joc mai constructiv și mai 
eficace. Ei nu trebuie să uite că în 
toamna aceasta au de făcut față 
unor sarcini dificile, atit pe linie 
de cluburi (Grivița Roșie și 
C.S.M.S. Iași care primesc vizita 
formației Beziers, Steaua și Dina
mo care vor juca în Italia și res
pectiv Franța), cit și pe plan repu
blican (meciurile cu R. F. Germană 
și Franța, ambele în deplasare). 
Fac însă o subliniere: avem jucă
tori capabili să treacă cu succes 
toate aceste examene. Un 
mobilizare a energiilor, un plus de 
seriozitate în muncă, un ~
răspundere în întrecere — 
comandări pe care cei în cauză tre
buie să 
dreptăți 
crederea

plus

plus 
iată

de

de 
re-

le respecte pentru a în- 
întrutotul speranțele și în- 
acordată.

Interviu luat de 
TIBERIU STAMA

Pentru a avea cu regularitate ziarul
și pentru a fi bine informați despre
J

activitatea sportivă internă și internațională:
De la I. E. B. S.

Etapa a II-a, 12 septembrie
SERIA I : S. M. 4 Timișoara —

Ști-inta Timișoara și Știința București

Etapa a V-a, 3 octombrie

SERIA I: S. M. 4 Timișoara — 
Știința București, Rapid București — 
Confecția București.

SERIA A II-A: Tractorul Brașov 
— Voința Odorhei și Rulmentul Bra
șov — Mureșul Tg. Mureș.

Returul se va desfășura la datele 
de 7, 10, 17, 24 și 31 octombrie.

• Pentru cuplajul de fotbal Progre
sul — C.F.R. Pașcani și RAPID — PE
TROLUL din 29 august de pe stadionul 
„23 August", biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele de bilete obișnuite : str 
Ion Vidu, Pronosport calea Victoriei 
nr. 2, agenția C.C.A. bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Giulești.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
fac înscrieri pentru cursul de inițiere 
la înot pentru copii, care începe la 
l septembrie

abonați va neintirziat la

CINCI ZILE AU MAI RĂMAS PlNĂ LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO
Au mai rămas cinci zile pînă la 

închiderea vînzării biletelor la trage
rea excepțională LOTO.

Amintim că la această tragere se 
atribuie autoturisme: Fiat 1500, Fiat 
1100 F, Renault 10 major, Wartburg 
Lux. Fiat 850. Fiat 600 și Trabant- 
Combi.

CÎȘTIGĂTORII CELOR 19 AUTOTURISME DE
SPECIAL PRONOEXPRES DIN 18 AUGUST 1965

în afara autoturismelor se mai atri
buie 180 de excursii pe Dunăre cu 
motonava „Carpați", la Belgrad și Bu
dapesta, precum 
premii în bani.

Cumpărați-vă 
extragerile

și un mare număr de

bilete pentru toate

LA CONCURSUL

în urma tragerii din urnă, care a 
avut loc la Constanta în ziua de 
miercuri 25 august a.c., cele 10 autotu
risme atribuite la concursul special 
Pronoexpres din 18 august a.c. au 
fost cîștigate de următorii participant': .

Categoria I : 1 „Fiat 1100 F“ : Tecu- 
ță Ian București ;

Categoria a II-a: 1 „Fiat 850“ : 
Tcnczlinger Ana-Arad ; 2 „Fiat 600" : 
Pop Florentin-Drăgășani și Hudumeac 
Evdochia-Simleul Silvaniei ; 5 „Tra- 
bant-Combi" : Petanic Victor-Constan- 
ța ; Ferenczi Andras-Tg. Mureș ; Hu
dumeac Evdochia-Simleul Silvaniei ; 
Hoța Ion-Tg. Mureș și Anuța Florea-

Craiova ; 1 „Trabant 601“ : Tenczlin- 
ger Ana-Arad.

Participant» Trofin Ion din Piatra 
Neamț și N. Balteș din Sibiu au ob
ținut, fiecare, cîte un premiu constînd 
din : 1 motocicletă „M.Z. 175 cmc", 
1 televizor „Grigorescu 1“, 1 frigider 
„Saratov", 1 magnetofon „Tesla B III", 
1 aparat radio „Select" S641 A.

Cîțtigătorii autoturismelor vor fi în
științați în scris (în perioada 1—10 
septembrie 1965) la ce dată să se pre 
zinte la Direcția Generală Loto-Pro 
nosport, serviciul comercial, calea Vie ■ 
toriei 9, București, pentru a-și ridica 
autoturismele.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

IVinului

& Biborțeni 
§ Bodoc 
S Boholt 
g Borsec 
« Buziaș
■ Covasna 

Harghita 
Lipova

Matild
Poiana Coșnei 
Saru Dornei 
Poiana Negri 
Vîlcele 
Vîrghiș 
Zizin
Poiana

APELE MINERALE CONSTITUIE FACTORI CURATIVI 
DE MARE VALOARE TERAPEUTICĂ



Teorie și practică
în luna iulie, Federația Franceză de Fotbal a organizai un curs fulger la care 

au participat, pe lingă antrenori francezi, antrenori străini, ca Giovani Ferrari (Italia), 
Artnuro Ceuleers (Belgia), lulio Pereira Cemada (Portugalia), Bousliame Mahomed 
(Algeria), Rodriguez Marciano (Senegal) etc. La acest curs cu caracter de informare, 
de sondare a opiniilor specialiștilor francezi și străini asupra metodelor de pregătire 
sau, mai bine zis, a noutăților posibile în 1966 la Londra sau în 1968 în Mexic, am 
participat împreună cu prof. D. Teodorescu, antrenor secund la Știința Craiova.

„Driblingul? 
0 armă 
a sudicilor...
Pasa

Timpul scurt, în care s-au prezen
tat o serie de referate de către cei 
mai competent specialiști francezi, 
ca Georges Boulogne — instructor 
național, Robert Domergue — antre
nor la Valenciennes, Kader Firoud — 
Toulouse, Jasseron — Lyon, a fost 
foarte judicios utilizat, fiecare lecție 
teoretică fiind imediat urmată de alta 
practică. Problemele abordate au fost 
numeroase : jocul ofensiv ; jocul de
fensiv ; tactica în condițiuni dificile ; 
pasa, ultimul pas și trasul Ia poartă ; 
circulația jucătorilor în teren; jocul 
pc extreme și al înaintașilor centrali; 
probleme legate de dinamica compar
timentelor ; organizarea jocului ; or
ganizarea planului de joc ; tactică ; 
rolul pregătirii atletice Ia fotbaliști, 
probleme noi de izometrie ; cîteva 
studii morfo-psihologice. Dacă ne 
cnndim la durata cursului (4 zile) 
chiar numai enumerarea titlurilor de 
mai sus constituie cel mai bun in
diciu asupra intensității cu care s-a 
muncit. „Criza de timp" a fost însă 
înlăturată de competența cu care dl. 
Georges Boulogne a condus cursul 
și discuțiile, precum și de claritatea 
și conciziunea referatelor prezentate 
de specialiștii și colaboratorii mai sus 
citați.

în afară de constatările care au 
delimitat pînă unde s-au extins azi 
experiențele cît și rezultatele privind 
instruirea fotbaliștilor din punct de 
vedere fizic, tehnic și tactic, scopul 
cursului a fost și acela de a clarifica 
o terminologie tehnică extrem de uti
lă nu numai antrenorilor, ci și mare
lui public. Azi circulă o sumedenie 
de idei ingenioase în legătură cu 
pregătirea jucătorilor și echipelor. în 
ceea ce privește însă scopul final al 
echipelor, el rămîne neschimbat: cîș- 
tigarea meciului. Gîndind în acest fel, 
raționamentul care trebuie să prime
ze este acela că fotbaliștii nu trebuie 
să joace pentru a pune în valoare 
cutare sau cutare sistem, ci pentru a 
învinge. Această concepție exprima
tă de antrenorii francezi se bazează 
pe experiența din ultimii ani, cînd 
faptele au demonstrat că „în fotbal 
se simte nevoia de a simplifica unele 
idei asupra jocului colectiv".

în acest sens, Georges Boulogne, a 
propus ca în jocul colectiv să se dis
tingă trei noțiuni diferite : organiza
rea jocului, tactica, planul de joc.

O ORGANIZARE A JOCULUI este 
însă tot atît de necesară pe cît este 
de utilă organizarea muncii în orice 
domeniu. Această organizare asigură 
jucătorilor o așezare rațională, o re- 
țt—.iție a sarcinilor, ea indică pozițiile 
de bază, fixează desfășurarea prind 
palelor manevre tactice.

La rîndul ei, TACTICA însuflețește 
organizarea jocului, îi dă viață. Ea 
înlesnește folosirea judicioasă a cali-

tăților jucătorilor, țintește să pro
voace o defecțiune în organizarea 
jocului echipei adverse sau să-și as
cundă propriile defecțiuni.

PLANUL DE JOC este alcătuit din 
dispozițiile ce se iau în vederea unui 
joc determinat. A recomanda unei e- 
chipe să joace în adîncime în fața 
unui adversar mai puternic, nu con
stituie un act de curaj ci este, mai 
de grabă, unul de inconștiență. An
trenorul trebuie să-i prevină în toate 
cazurile pe jucători de sensul apără
rii, să-i pregătească, deci, pentru fi
zionomia jocului. Fiecare plan de joc 
în sine este de o importanță relativă. 
Dar suma planurilor de joc, acumula-

apoi despre apărarea 
ideea dublării simple,

ofsaidului și 
construită pe 
duble, triple. Pornind de la ideea că 
așezarea 1—4—2—4 există doar la 
începutul unui meci, el apreciază că, 
de fapt, cel mai important lucru ră
mîne sensul în care sînt pregătiți ju
cătorii, deoarece în privința așezării 
lor vor exista totdeauna mai multe 
variante, în funcție de calitățile jucă
torilor și de prudența, mai mult sau 
mai puțin necesară, într-un meci.

Contribuția delegației române în 
cadrul lucrărilor acestui curs s-a con
cretizat într-un referat privind „Evo
luția sistemului 1—4—2—4 după cam
pionatul mondial din 1954 de la Ber-

este mai sigură!“
Spre ce direcții de dezvoltare se în

dreaptă fotbalul englez ? Este destul 
de greu să dai un răspuns sută la 
sută exact doar pe baza unor consta
tări făcute la un curs de antrenori. 
Mă voi strădui, însă, să redau succint 
ideile importante care frămîntă azi me
todica engleză, așa cum a reieșit la 
Lileshall. în primul rînd, concepția 
despre fotbal a școlii engleze : jucă
torul se formează treptat, prin antre
nament practic, începînd de la o virstă 
fragedă (10—12 ani). Un proces înde-
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rea recomandărilor speciale din a- 
ceste planuri, ameliorează și îmbo
gățește valoarea tactică a fiecărui ju
cător.

O contribuție valoroasă la acest 
curs au avut-o și alți antrenori.

Giovani Ferrari (Italia) a vorbit 
despre sistemele defensive și, bine
înțeles, despre „il libero" — una din 
caracteristicile echipelor italiene. 
Contribuția specialistului italian, cînd- 
va un jucător celebru a cărui faimă 
este astăzi egalată de competența sa 
ca antrenor, a fost mult apreciată de 
auditori. Realismul concepției italie
nilor, grefat pe valoarea ridicată a 
cîtorva jucători, atenuează mult din 
aversiunea pe care iubitorii fotbalu
lui din lumea întreagă.o au pentru 
acest mod de a juca.

Arthuro Ceuleers, antrenorul echi
pei naționale a Belgiei, a vorbit des
pre apărarea în linie, cu utilizarea

na și cel din 1958 de la Stockholm, 
precum și căile de îmbunătățire a jo
cului de ansamblu și a eficacității". 
Referatul s-a bucurat — în cadrul 
discuțiilor — de aprecieri pozitive, 
fiind menționat în revista „France 
Footbal".

Delegația română s-a bucurat de o 
primire excelentă din partea d-lui. 
Pierre Delonnay, secretar general al 
Federației Franceze de Fotbal și a d-lui. 
Georges Boulogne, instructor național, 
cît și din partea specialiștilor francezi 
menționați cărora, în cuvîntarea de 
închidere rostită în numele antreno
rilor străini, le-am mulțumit călduros, 
apreciind importanța schimbului de 
experiență la acest nivel.

directorul cursului 
fotbalul modern 
antrenamente și

se
nu

o-

ION LUPAȘ

lung, sistematic și unitar asigură ba
gajul tehnico-tactic al jucătorilor. Me
toda de bază este repetarea în con
dițiile jocului. Este de remarcat re
pulsia englezilor față de discuții ste
rile, chiar dacă sînt „pline de elocință". 
Allen Wade — 
arăta, realist, că 
realizează prin 
prin... sfaturi.

La curs au reieșit clar cele două 
biective : a) ca antrenamentul să aibă 
efecte cît mai mari pentru joc, el tre
buie să plece de la joc și să fie pentru 
joc; b) exercițiile să fie constituite 
din fazele de joc, începînd de la cele 
mai simple.

Trăsăturile jocului britanic sînt, în 
general, identice tuturor echipelor. Cele

mai multe dintre 
echipe folosesc, în 
atac, o așezare în 
W, iar în apărare 

unul din mijlocași se retrage pentru a 
ajuta stoperul, interul luîndu-i locul. 
Este drept că față de 1957, cînd am 
fost în Anglia cu echipa de tineret, 
jocul s-a schimbat mult, mai ales în 
felul de a concepe acțiunile de atac. 
Și, despre asta aș dori să vă spun ceva. 
Atacul este tot combinativ, dar acțio
nează oonșlient pe două etape : 1) pre
gătirea și 2) finalul. Ieșirea din apă
rare se face prin pase lungi dar pre
cise. O dată asigurată menținerea 

mingii, începe o țesătură de pase 
scurte și un demarcaj variat, rapid și 
continuu.

Englezii au o concepție ofensivă, 
le place atacul. Sînt însă foarte prompți 
în repliere. Mijlocul terenului rămîne 
coloana vertebrală a jocului, căci aici 
acționează doi mijlocași și doi interi, 
ca în W. M. Este izbitor cită legă
tură are jocul cu antrenamentul, semn 
că în orele de pregătire se creează 
dinamica meciurilor. Totuși, mi s-a 
părut curios un lucru : lipsa driblin
gului I L-am întrebat pe Allen Wade, 
care este cauza că nu se exersează dri
blingul la antrenamente. Răspunsul : 
„Este o armă a sudicilor. Noi avem 
pasa, care este mai sigură".

Caracteristicile antrenamentului en
glez sînt studiul și exercițiul, așa cum 
am mai spus. în general, la jucătorii 
profesioniști, care au deja un bagaj 
tehnic, tactic și fizic, antrenorii nu 
merg separat pe faotori, ci global. Ca 
exerciții de bază folosesc așa-zisele 
„faze" în jocuri mici (pe spațiu mic) 
sau mari (pe spațiu mare). Este vorba 
de așa-numitul „antrenament funcțio
nal" în care funcțiile mari, de atac 
și apărare, ale jocului sînt fragmentate 
în funcțiile pe posturi. De exemplu, 
pentru apărare se exersează faze în a- 
părare la o poartă, ou un stoper -contra 
unui atacant ; apoi, doi atacanți contra 
stoperului ; urmează trei fundași contra 
patru sau cinci atacanți etc. Pentru si
tuația de atac a apărătorilor se mărește 
numărul lor cu unul în plus, față de 
atacanți. Numărul de antrenamente : 
două pe zi în perioada pregătitoare 
(circa 30—40 de zile), apoi unul de 
două ore, de patru ori pe săptămînă. 
în afara acestor antrenamente colective 
există și cele personale, libere.

Pregătirea fizică, este o armă redu
tabilă a echipelor englezești. Englezii 
nu fac însă caz de ea, considerînd-o 
realizabilă prin joc. Englezii apreciază 
că 2 000 de yarzi (n.r. 1 yard—0,914 m), 
din cei 6 000 cît aleargă un fotbalist 
într-un meci, se fac în ritm rapid și 
foarte rapid. De aceea ei folosesc așa- 
zisele exerciții pînă la 36 de secunde, 
pentru a supune organismul la efort 
maxim. Am văzut asemenea antrena-

30 de zile în mijlocul antrenorilor italieni
De vorbă cu TRAIAN IONESCU

— Care a fost scopul cursului ?

— Cursul, organizat de federația italiană la centrul 
tehnic de la Coverciano, localitate aflată la 3 km de 
Florența, durează 30 de zile și are drept scop forma
rea de antrenori. Ponderea principală a cursanților o 
constituie foștii fotbaliști profesioniști. Jucătorii de la 
echipele semiprofesioniste (categoriile C și D) și cei 
de la amatori urmează cursurile regionale de an
trenori.

Ce antrenori cunoscuți au participat ?

— Foștii internaționali italieni Lorenzi (Internazio- 
nale), Conradi, Segatto, Cervelatti (Bologna), Zagatti 
(Milano), argentinianul Pezaula — antrenor principal 
la Neapole, Bosetto (Sampdoria), doi antrenori din 
Grecia, Cardamis și Zamsis, o mai veche cunoștință a 
publicului bucureștean, Hdfling, acum antrenor în Bel
gia, și mul ți alții.

— Cum a fost organizat cursul ?

— Zilnic se lucra cîte 7 ore. Două treimi din timp ne 
ocupam de problemele de pregătire tehnică, tactică și 
fizică. în continuare se dezbăteau probleme de medi
cină sportivă, regulamentul jocului, psihologie sporti
vă, se vizionau filme de specialitate etc. Printre cei 
care au predat lecții la acest curs se numără specia
liști cunoscuți atît în Italia cît și peste hotarele ei, cia 
de pildă, Ferrari, Fiola, Nicola Commuci, dr. Fino Fini 
>.a. Problemele de pregătire fizică, dezvoltarea calită
ților fizice de bază, pregătirea fizică generală, specifi
că și pregătirea tempoului de joc s-au studiat după 
manualul lui Nicola Commuci. Dintre metodele de lu
cru am reținut „antrenamentul cu interval”, „antre
namentul în circuit”, „antrenamentul individual”. Deo
sebit de interesant este modul de pregătire a echipei 
ca unitate funcțională și pregătirea compartimentelor 
ca subunități funcționale.

fer să amintesc despre probele de control pe care tre
buie să le treacă fotbaliștii pentru ca antrenorii lor 
să-și dea seama de pregătirea fizică pe care o dețin. 
O verificare a gradului de pregătire fizică se face 
după o metodă franceză denumită „V.A.R.F.”, în care 
V = — viteza (curse pe 30, 50 și 80 m, la care se face 
suma timpilor), A = deprinderi motrice, R = rezis
tența (alergări pe 300 și 1 000 m), iar F = forța (lucru 
cu mingea medicinală, detentă, sărituri la cap pentru 
lovirea mingii etc.). Metoda a fost expusă și în cadrul 
cursurilor de perfecționare organizate de federația 
noastră, dar am stăruit asupra ei pentru că în străină
tate i se acordă multă atenție.

Cîteva cuvinte despre ciclul de antrenament. Se fo
losesc, ținîndu-se seama de curba de efort respectivă, 
mai multe cicluri de antrenament : de 7, 6, 5, 4 sau 3 • 
zile. La cicluri normale au loc 2—3 antrenamente de 
mare intensitate de obicei miercuri, joi șî vineri, cu 
o durată între 60—120 sau chiar 130 de minute; depinde 
de perioadă. Ca număr, antrenamentele pot fi două 
pe zi, 5, 4 sau 3 pe săptămînă ; depinde tot de peri
oadă, de dificultatea jocurilor și de gradul de pregă
tire a fotbaliștilor.

— Vă rugăm cîteva cuvinte 
despre tactică.

pregătirea — fizică, tehnică 
tactică — se face într-o unitate 
funcțională corespunzătoare.

cea mai mare s-a

— La cursul de Ta Coverciano 
s-au trecut în revistă toate siste
mele de joc, eu aspectele pozitive 
sau negative ale fiecăruia. Atenția 
acordat predării sistemului italian („catenr.accio”), care 
este considerat corespunzător calităților și posibilităților 
de dezvoltare specifice fotbaliștilor italieni. La curs s-a 
încercat influențarea antrenorilor în aplicarea cu pre
cădere a acestui sistem, dar fără ca el să aibă un ca
racter obligatoriu.

— Care a fost programul din această vară al echi
pelor italiene ?

— Dar despre lecția de antrenament ?
— S-a vorbit despre mai multe tipuri de lecție. Mi-ar 

trebui prea mult spațiu ca să le explic pe toate. Pre-

— Despre ce a vorbit Silvio Piola ?

— S-a ocupat de problemele tehnice. El a dat indi
cații metodice necesare în vederea pregătirii și per
fecționării tinerilor jucători. în Italia, tinerii fotbaliști 
nu sînt departajați pe posturi pînă cînd nu împlinesc 
17 ani. Pină la această vîrstă trebuie să învețe „baza” 
fotbalului. Stabilirea pe posturi se face în ultimii doi 
ani de juniorat, deci numai după ce tinerii jucători 
și-au însușit și perfecționat bagajul- de cunoștințe. Se 
pune mare preț pe învățarea driblingului, a fentei, a 
lovirii balonului cu toate părțile piciorului. Pe scurt,

— La 15 iunie, o dată cu terminarea campionatului, 
tuturor jucătorilor li s-a făcut controlul medical pen
tru stabilirea gradului de sănătate și, în caz de nevoie 
li s-au prescris tratamente medicale ; de asemenea, 
jucătorii nu dat o serie de probe funcționale. De la 
15 iunie și pînă la 15 iulie — vacanță. între 15 iulie — 
1 august jucătorii s-au pregătit individual, după indi
cațiile date de antrenori Ia plecarea în vacanță. Da
torită planurilor individuale de antrenament, întotdeau
na respectate de fiecare fotbalist, pregătirea la echipă 
nu mai începe 
Antrenamentele 
gust. Ele au la 
seama că prima
la 5 septembrie. Campionatul începe mai devreme ca 
altă dată pentru a lăsa loc pregătirilor echipei națio
nale în vederea preliminariilor campionatului mondial.'

interviu consemnat de
M. TUDORAN

de la 0, ci de la o anumită treaptă, 
echipelor italiene au început la 1 qu- 
dispoziție o perioadă lungă, ținînd 
etapă de campionat a fost programată

mente istovitoare compuse din trei serii 
a 22 de secunde alcătuite din alergări 
în viteză maximă (urmate de o pauză 
de aproape un minut) cu mingea sau 
fără. Pulsul jucătorilor era în medie 
190—200 de bătăi după probă și 140 
după un minut. în afară de aceste 
exerciții folosesc „power treningul", an
trenament pentru menținerea forței. 
Trebuie să spun că m-a uimit energia 
și forța jucătorilor englezi. Cînd se 
ciocneau, făceau un zgomot ca de... 
dulapuri răsturnate, dar imediat re
veneau în joc fără să spună un cuvînt.

Ce s-ar putea aplica — din cele vă
zute — în antrenamentul și jocul echi
pelor noastre ? Cred că am putea a- 
dapta în special antrenamentul func
țional și conștiinciozitatea de lucru. 
Desigur că și noi avem unele metode 
și mijloace, care s-au dovedit eficace. 
Trebuie să le îmbinăm, aplicîndu-le la 
condițiile noastre. Pe viitor va trebui 
să căutăm și noi mai mult noul. Este 
necesar să fim mereu în pas cu ce se 
petrece în alte țări. Consider că parti
ciparea la cursul din Anglia a întărit 
legăturile federației noastre cu cea en
gleză și mai ales cu antrenorii englezi. 
Ceea ce nu poate fi decît un lucru 
pozitiv.

NICOLAE PETRESCU
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DUISBURG Al 53-lea campionat european de canotaj academic
La Duisburg, pe pista de la Wed- 

dau, la numai o săptămână după între
cerea feminină, a început oea de a 53-a 
ediție a campionatelor europene mas
culine de canotaj academic. După cum 

i se știe, la această competiție iau parte 
jși echipaje reprezentând țări neeuro- 

: S.U.A. și Australia. Faptul nu 
decît să sporească nivelul valoric

al competiției și, implicit, interesul pe 
care iubitorii sporturilor nautice i-1 
acordă. Numele și cifrele pot completa 
edificator amploarea întrecerii : 23 de 
națiuni, 89 de ambarcații, 329 de vâs
lași ! Trebuie ținut cont că nu puțini 
ânt aceia care au luat startul în mai 
multe ambarcații și, în plus, că — 
pentru toate federațiile naționale — 
tradiționala întrecere anuală a vîslelor 
și ramelor din Europa reprezintă mij
locul de verificare (în condiții apropiate 
J.O.) pentru echipajele olimpice.

Iată componența seriilor în întrecerile 
de la Duisburg: simplu: seria I — 
R. F. Germană, Ungaria, Elveția, Bel
gia, Bulgaria ; seria a II-a — Polonia,

Marea Britanic, U.R.S.S., Franța, Nor
vegia ; seria a III-a — Cehoslovacia, 
Iugoslavia, S.U.A., Olanda, Australia; 
dublu : seria I — Bulgaria, R. F. Ger
mană, U.R.S.S., Austria, S.U.A., Marea 
Britanie ; seria a II-a — Cehoslovacia, 
România, Belgia, Italia, Elveția ; 2.f.c. : 
seria I — Cehoslovacia, R. F. Germa
nă, Suedia, Austria, Danemarca, 
U.R.S.S. ; seria a II-a — Italia, Olan
da, Elveția, Franța, Norvegia ; 2+1 : 
seria I — U.R.S.S., Polonia, Iugoslavia, 
Olanda, Spania ; seria a II-a — R. F. 
Germană, România, Franța, Cehoslova
cia, Danemarca; seria a III-a — Gre
cia, Bulgaria, Italia, Suedia; 4 f.c.: 
seria I — Olanda, Marea Britanie, Sue
dia, Italia, Franța, Cehoslovaoia; se
ria a II-a — U.R.S.S., Austria, Ungaria, 
R. F. Germană, Elveția, Iugoslavia; 
4+1 : seria I — Franța, S.U.A., Olan
da, Polonia, Norvegia, Bulgaria; seria 
a II-a — Austria, Belgia, Elveția, R. F. 
Germană, Iugoslavia ; seria a III-a — 
Spania, Italia, U.R.S.S., Danemarca, 
Cehoslovacia; 8+1 : seria I — Ceho

slovacia, Polonia, U.R.S.S., Iugoslavia, 
Ungaria ; seria a II-a — Franța, Ita
lia, R. F. Germană, S.U.A.

După cum se vede, reprezentanții 
noștri — Batschi, Ceapura, Ciocoi, Pa- 
velescu și cîrmaciul Bunceanu — care 
au plecat marți dimineața spre Duis
burg, unde au ajuns în aceeași după- 
amiază, au o misiune deosebit de difi
cilă. Ei sînt foarte tineri, iar în cano
taj experiența de concurs este un atu 
însemnat.

în ansamblu, un concurs „tare", cap 
de afiș în ce privește intensitatea dis
putei fiind proba de 8+1 : în seria 
a II-a au luat startul trei finaliste olim
pice 1964 : S.U.A., R. F. Germană și 
Italia !

La închiderea ediției ne-au parvenit 
și rezultatele tehnice :

Simplu : seria I — 1. Meissner (R.F. 
Germană); seria a II-a — 1. Wardell- 
Yerburgh (Marea Britanie); seria a 
III-a — 1. Wienese (Olanda); 2 f.c.: 
seria I ■— 1. Austria (Losert, Ebner) ; 
seria a II-a — Franța (Chatelain, Dri-

vet); 4+1: seria I — 1. Polonia; seria 
a II-a — 1. R. F. Germană; seria a 
III-a — 1. U.R.S.S.; 2+1: seria I — 
1. U.R.S.S. (Rakovcdk, Safronov); seria 
a II-a — 1. Cehoslovacia (Chalupa, 
Palko)... 4. România (Batschi, Ceapura); 
seria a III-a — 1. Italia (Baran, Sambo); 
4 f.c.: seria I — 1. Italia; seria a II-a 
— 1. R. F. Germană; dublu: seria I — 
1. R. F. Germană (Lebert, Himsl); se
ria a II-a — 1. Elveția (Buergin, Stu- 
dach)... 3. România (Ciocoi, Pavelescu); 
8+1: seria I — 1. U.R.S.S.; seria a 
II-a — 1. S.U.A.

Așadar, primele echipaje calificate 
pentru finalele care vor avea loc du
minică după-amiază se cunosc — sînt 
câștigătoarele seriilor. Pe țări, numărul 
echipajelor calificate este următorul:
R. F. Germană 4 (simplu, dublu, 4 f.c. si
4+1), U.R.S.S. 3 (2+1, 4+1 și 8+1), 
Italia 2 (2+1, 4 f.c.), Cehoslovacia 
(2+1), Marea Britanie (simplu), Austria 
(2 f.c.), Polonia (4+1), Elveția (dublu), 
Franța (2 f.c.), Olanda (simplu) și
S. U.A. (8+1) cîte unul.

Azi, ultima șansă a celorlalte echi
paje: recalificările.

iștiri
!rezuetate
I* In cadrul unui concurs de 

atletism, Juergen May (R. D. Ger
mană) a realizat o remarcabilă per-

Ifarmanță pe distanța de 800 m.
El a fost cronometrat 1:46,3, la 6 
zecimi de secundă de recordul eu- 

I ropean deținut de belgianul Roger 
■ Moens. Performanța lui May con- 
_ stituie un nou record al R. D. Ger- 
I mane.

Noi succese 
românești 
la Universiadă

(Vrmare din pag. 1)
masculină a avut un adversar dificil 
în formația Turciei. Ea a reușit să o 
întreacă totuși cu scorul de 64—52 
(34—23), urmînd să joace pentru 
locurile 9—10 cu echipa Poloniei.

în competiția feminină de volei, la 
ora cînd transmit România joacă cu 
Cehoslovacia. Așadar, rezultatul 
mîine.

Un meci liotărîtor, am putea spune, 
j pentru desemnarea ocupantei locului 

3 în turneul feminin de baschet a 
opus echipa noastră celei a Ungariei. 
Fetele noastre au început bine, au 

; condus cu 28—22 la pauză, apoi și-au 
I mărit avantajul la 31—22 (min. 27), 
dar eliminarea Ancăi Racoviță și a 
Sandei Dumitrescu pentru 5 greșeli 

I personale, ca și exasperant de nu- 
I meroasele ratări le-au permis adver- 
i sarelor să se apropie, șă ia condu- 
; cerea și să cîștige cu 45—42. O sta- 
i tistică simplă: din 20 de aruncări

libere româncele au înscris 12, iar 
din 53 de aruncări din acțiune au 
fructificat doar 151 în afară de a- 
ceasta, de 13 ori au pierdut mingea 
inutil...

La atletism s-au disputat patru fi
nale. La 80 m.g., în lipsa corecordma- 
nei europene Irina Press (U.R.SS.), 
accidentată după semifinale, cursa i-a 
revenit polonezei Starjinska cu 10,6 
sec (vînt ajutător 3,5 n+sec.) Au urmat 
în clasament Kerkova (Bulgaria) 10,8; 
Antarion (U.R.S.S.) 10,9 ; Schusterova 
(Cehoslovacia) 11,1 ; Sukegawa (Ja
ponia) 11,3; Kucmanova (Cehoslova
cia) 11,5.

în finala de 100 m fete : 1- Kirs- 
zenstein (Polonia) 11,3; 2. Cobian 
(Cuba) 11,5; 3. GUI (Anglia) 11,6; 4 
Lotse (U.R.S.S.) 11,7; 5. Samotesova 
(U.R.S.S.) 11,7; 6- Beyrichen (R.F.G.) 
11,7.

Cursa de 100 m bărbați s-a soldat 
cu o surpriză: a învins japonezul 
Hideo Ishima, student al Universității 
Waseda, care a luat un start excep
țional, și-a asigurat 2 metri avans 
la jumătatea cursei, a fost ajuns de 
negrul american Anderson, dar nu 
și întrecut. Câștigătorul a înregistrat 
10,1 (vînt ajutător 5 m'sec !)! Clasa
mentul în continuare: 2) Anderson 
(S.U.A.) 10,1; 3. Harry Jerome (Ca
nada) 10,2; 4. Maniak (Polonia) 10,3; 
5. Obersiebrasse (R.F.G.) 10,3; 6.
Felsen (R.F.G.) 10,3-

Proba masculină

ION ȚIRIAG

suliței i-a revenit lui Rolf Herrings 
(R.F.G.) cu 79,26 m. Medaliile de ar
gint și de bronz le-au cucerit italia
nul Rodichiera (77,60) și vest-germa- 
nul Salomon (76,94)-

în turneul masculin de volei pen
tru locurile 1—4 s-au înregistrat re
zultatele : Ungaria—Iugoslavia 3—0, 
U.R.SS.—Bulgaria 3—0, U.R.S.S.—Iu-
goslavia 3—1. La ora cînd transmit 

de aruncarea se joacă meciul Ungaria—Bulgaria.

Ieri, în turneul pentru locurile 5—8 
Japonia—Polonia 3—2.

Terenul de baschet va fi astă sea
ră, mai mult ca sigur, un mare punct 
de atracție- Se joacă mult așteptatul 
meci U.R.S.S.—S.U.A., care va desem
na cîștigătoarea grupei semifinale. A- 
ceasta va juca pentru locurile 1—2 
ale Universiadei cu prima clasată din 
cealaltă grupă semifinală, probabil 
Ungaria.

Balcaniada de juniori Ia baschet Trimisul nostru special, D. STĂNCULESCU, transmite:

România—Bulgaria 61 — 47
KRALJEVO, 26 (prin telefon). — 

In cel de al doilea meci disputat 
în cadrul Balcaniadei de baschet, 
juniori, echipa României a întîlnit 
formația Bulgariei. Desfășurînd un 
joc excelent, mai ales după pauză, 
tinerii noștri baschetbaliști au reușit 
o nouă victorie cu scorul de 61—47 
(24—26).

Prima repriză a fost în general e- 
chilibrată. La reluare, însă, formația 
română accelerează ritmul de joc, 
inițiază contraatacuri extrem de ra
pide și spectaculoase, care fac „mut" 
apărarea adversă. Deosebit de in
spirat în această partidă. Radu Dia-

conescu și-a condus foarte bine par
tenerii săi de echipă, fiind adesea 
aplaudat la „scenă deschisă' pen
tru evoluția sa. Am reținut de ase
menea și jocul bun prestat de Tudosi, 
Săuca și Ioneci, care au avut o con
tribuție importantă în obținerea a- 
ceslui nou succes.

La ora cînd are loc convorbirea 
telefonică, se desfășoară partida 
Iugoslavia — Turcia. Vineri, selec
ționata României va susține un meci 
decisiv împotriva formației iugo
slave, iar sîmbătă ea va întîlni, în 
ultimul meci, reprezentativa Gre
ciei.

In campionatele europene pentru junioare

Echipa noastră s-a comportat din nou sub așteptări
SOFIA, 26 (prin telefon). Meciul sus

ținut joi de echipa română nu are im
portanță în alcătuirea clasamentului, 
deoarece adversara, Bulgaria B, parti
cipă în afară de concurs. De acest lu
cru s-a folosit antrenorul Gr. Avachian 
pentru a „rula" tot lotul în scopul me
najării jucătoarelor de bază în vederea 
meciului cu Franța, de vineri, ca și 
pentru a „roda” rezervele. Rezultatul 
ne-a fost defavorabil : 39—43 (13—20), dar 
nu pentru că nu ar fl fost menținută 
echipa de bază, ci pentru că — așa cum, 
din păcate, ne-au obișnuit la acest cam
pionat — junioarele noastre s-au com
portat slab.

După un start echilibrat, formația ro
mână a început să rateze situație după 
situație, deseori chiar de sub coș. Ca

urmare a jocului lipsit de vigoare, a 
neatenției și impreciziei lor, „secunde
le" Bulgariei s-au distanțat, conducînd 
cu 12—13 puncte (33—20 în mln. 27). De 
abia în ultimele 10 minute baschetbalis
tele noastre au luptat cu mai multă e- 
nergie, au interceptat șl contraatacat, 
reușind să reducă din handicap. In 
general, comportarea echipei a fost ne
mulțumitoare, fapt oglindit și de pro
centajele supărător de slabe : 25*/« (52— 
13) la aruncările din acțiune, 40*/« 
(33—13) la aruncările libere I

Alte rezultate : în turneul pentru
locurile I—VI, U.R.S.S. — Polonia 67-^44 
(30—16); în turneul pentru locurile VII— 
XII, R. D. Germană — R. F. Germană 
73—37 (39—16), Franța — Italia 66—35 
(32—15).

Prima ieșire pe teren a „viitoarei44 
reprezentative de fotbal a Cehoslovaciei

Amănunte in legătură cu meciul de verificare de la Linz

Corespondenfii noștri Jiry 
Cerny - Praga și Ernst Mora
vec - Viena transmit:

Fotbaliștii lotului reprezentativ al Ce
hoslovaciei au început pregătirile in 
vederea reluării jocurilor din cadrul 
preliminariilor campionatului mondial. 
După cum se știe, la 19 septembrie, ei 
urmează să primească, pe teren propriu, 
replica echipei țării noastre, care in 
primu' meci a reușit o frumoasă per
formantă, terminînd învingătoare în 
fața puternicei sale adversare cu scorul 
de 1—0. Prima „repetiție cu public" a 
naționalei cehoslovace a avut loc în 
după-amiaza de miercuri, la Linz (Au
stria). în compania selecționatei austrie
ce, de care a dispus cu scorul de 2—0 
(1—o>. Am solicitat corespondenților 
noștri din Viena și Praga cîteva amă
nunte suplimentare in legătură cu acest 
joc si cu pregătirile lotului reprezen
tativ cehoslovac.

★
Meciul de la Linz a fost prima ieșire 

tn public a noii echipe pe care fede

rația de fotbal din Cehoslovacia o pre
gătește pentru apropiata întîlnire cu 
reprezentativa României. Este într-ade- 
văr o echipă „nouă”, ceea ce se poate 
vedea din enumerarea jucătorilor for. 
mafiei apărute miercuri în fața celor 
14 000 de spectatori din Linz, oare au 
înfruntat ploaia și timpul urit pentru 
a asista la meci : Schmucker — Laid, 
Popluhar, Horvath, Bomba — Hrdlicka, 
Kvasnak — Vesely, Knebort, Masny, 
Cvetlar. Din echipa care a evoluat la 
București n-a mai rămas în... picioare 
decât linia de fund, ce se bucură încă 
de încrederea selecționerilor. Ceilalți 7 
membri ai formației sînt însă noi venifi.

Este de menționat înlocuirea reputatu
lui tandem din mijloc (Masopust-Gele- 
ta) și a întregii linii de înaintare. Noii 
selecfianabili sînt în general tineri, ju
cători pe care antrenorul Jozo Marko 
îi promovează cu curaj. Prima „expe
riență" pare să-i dea dreptate. La Linz, 
naționala cehoslovacă s-a mișcat cu 
destulă dezinvoltură, în ciuda terenului 
devenit alunecos în urma ploii. Este de 
remarcat incisivitatea liniei de atac, în 
care Masny a fost prima vioară, con
lucrând activ cu extremul stingă Cvetlar. 
Ei au fost și autorii golurilor.

Trebuie spus, totuși, că austriecii au 
dat o replică palidă. Ei au făcut gre-

șeii în apărare (golul al doilea este 
„opera" colectivă a portarului de re
zervă Schneider și a mijlocașului 
Sturmberger), iar în atac s-a resimțit 
absența titularului Buzek, accidentat. 
Veteranul Koller, mijlocaș cu misiuni 
ofensive, a fost prea încet și vizibil 
incomodat de terenul desfundat. în ge
neral, jucătorii naționalei Austriei s-au 
arătat nepuși la punct cu antrena
mentul, în acest început de sezon.

De notat că la joc au asistat și ob
servatori străini, printre care și doi 
oaspeți din Ungaria, conducătorul teh
nic al reprezentativei maghiare, Lajos 
Baroti și antrenorul principal Karoly 
Soos.
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• In cel de al 2-lea conours
atletic desfășurat la 26 august la 
Stockholm, Roelants (Belgia) și 
Keino (Kenya) au făcut o tentativă 
pentru corectarea recordului mon
dial în proba de 5 000 m. Tenta
tiva n-a reușit. Victoria a revenit 
lui Keino, cronometrat în 13:29,4 
urmat de Roelants — 13:45,8 și 
Naftali (Kenya) — 13:57,6. Re
cordul mondial al probei este de 
13:25,8 și aparține australianului 
Ron Clarke. Iată alte rezultate în
registrate în acest concurs : 800 m ; 
Kiprugut (Kenya) 1:48,0; 400 mi 
Kiprugut (Kenya) 47,6 ; 1 500 m : 
Wheeler (Australia) 3:47,9 ; 3 000 m 
obstacole: Bjoerkman (Suedia)
8:56,4; ciocan: Asplund (Suedia) 
61,58 m ; stdiță: Kulcsar (R.P.U.j 
79,16 m.

• A luat sfîrșit Tarul ciclist in
ternațional a| R. D. Germane, care 
a totalizat 950 km împărțiți în 8 
etape. Victoria a revenit alergăto
rului Axel Peschel (R.D.G.), care a 
terminat cu aproape 4 minute avans 
față de cel de-al doilea clasat, co
echipierul său B. Ekștein.
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„Cupa cupelor44

I» într-un meci contând pentru 
noua ediție a „Cupei cupelor” la 
fotbal, echipa maghiară Honved Bu- 

Idapesta a învins cu 10—2 (3—1) 
echipa finlandeză Reipas Lahti.

| • La Reykjavik s-au întîlnit eclu-
pele Rosenborg Trondheim (Norve- 

Igia) și K. R. Reykjavik. Fotbaliștii 
norvegieni au terminat învingători 
cu scorul de 3—1 (1—0).

• La Copenhaga, A.G.F. Aarhus 
Ia dispus ou 2—1 (1—1) de forma

ția portugheză Vitoria Setubal.

I *

I» La Strassbourg, echipa selec
ționată de fotbal a Franței a sus, 
nut un joc de verificare în vederea1

I noului sezon internațional în com
pania formației vest-genmane Ein- 

Itracht Franokfurt pe Main. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (1—1).

I • în prezent se află în turneu 

Iîn Spania echipa italiană de fotbal 
Intemazionale Milano. Echipa oas-

Ipete a evoluat la Barcelona în com
pania echipei locale F. C. Barce-

_ lona. Jocul, oare a fost urmărit do 
I peste 75 000 de spectatori, s-a în- 

cheiat cu scorul de 4—1 (2—0) în
I favoarea gazdelor.

j Nou I
I record mondial I
I la natație

I LEIPZIG 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs de natație des-

Ifășurat la Leipzig, înotătorul Frank 
Wiegand (R. D. Germană) a stabilit 
un nou record mondial în proba 

. de 220 yarzi liber cu timpul de 
| 1:59,2. Vechiul record mondial era 

de 1:59,7 și aparținea lui Hans Joa-

Ichim Klein (R.F.G.), care-1 stabilise 
la 1 august ia Londra.
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