
PROLETARI DIN TOATE TARILE, VNITI- Astă-seară, la Constanța
" -............................... " "

Prima reuniune din cadrul turneului
internațional de box

GAN Al UNIUNII UE CULTURĂ FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

il XXI —Nr. 4752 ★ Sîmbătă 28 august 1965

Astă-seară, în Sala Sporturi
lor din Constanța are loc pri
ma reuniune din cadrul tur
neului internațional de box or
ganizat de federația noastră de 
specialitate. Cele două selec
ționate ale țării noastre vor pri-

inte de limită ; Pivovarov, Ben- 
dalovschi (Uniunea Sovietică), 
bulgarul Doicev (locul II la 
campionatele europene de la 
Berlin), maghiarii Toth (cat. 
ușoară) și Hollo (semimijlocie)

I SE REIA CAMPIONATUL DE 
LUPTE GRECO-ROMANEI

★ 8 pagini 25 bani
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Campionatele republicane de natație

Sprinterii—la înălțime in primele finale

VI. Moraru 58,0 sec. și Ingrid Ungur 1:05,0 —noi recorduri
la 100 m liber

’rirt. ie finale — primele re- 
duri, ieri, în cea de a doua 
a campionatelor republicane 
natație. De data aceasta, tim- 

a fost admirabil, iar concu- 
ții nu au mai avut decît un 
gur adversar : cronometrul.

țence (14 ani) Gica Manafu 
(200 m bras).

Primele finale au fost mar
cate și de prezența sportivilor 
americani, care au făcut o deo
sebită impresie prin tehnica lor 
ireproșabilă, D. Roth și

campion,
Vladimir

Un campion, Don Roth, (S.U.A.), felicită... un alt 
Moraru.

Foto A.
Teosebit de pasionantă a fost 
sa de 100 m liber bărbați. La 
m, favoriții probei, Georges- 
Și au întors aproape
acelașî’tlmp, dar pe a doua 

iginie, tînărul Vladimir Me
ii a sprintat excelent, depășin- 
și sigur toți adversarii. Cro- 
netrele au indicat pentru Mo
li 5S,0 sec. în cursa pe distan 
similară rezervată fetelor, In
ii Ungur a terminat proba în 
,,v, timp cu 4 zecimi de se- 
idă mai bun decît recordul 
erior. La 400 m mixt, reșițea- 

N. Tat conducea cu o Iun
ie după 300 m, dar pe ultima 
ită" el a fost nevoit să cc- 
:e impetuozității mureșanului 
misie Nagy, care a terminat 
.5:15,8 — nou record. Ce- 
iltc două probe individuale 

revenit, conform așteptări- 
danamovistului T. Șerban 

0 m spate) și tinerei găla-

Duminică, în orașele Plo- 
I iești, Pitești, Sinaia Craiova 

— grupa Sud. Cluj. Baia Mare 
și Oradea — grupa Nord, vor 
avea loc reuniunile din cadrul 
etapei a V-a a campionatului 
republican de lupte greco-ro- 
mane, seria B.
ÎN TURNEUL DE CALIFI
CARE LA BASCHET

BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
Tn localitaxe a început astăzi 
turneul final de calificare pen
tru campionatul republican de 
baschet.

Bată rezultatele primei zile 
de întreceri: Academia Mili
tară — Vulturii Cîmpina 76-49 
(33-27); Știința Brașov — C.I.L. 
Timișoara 71—51 (35—31).

C DIACONESCU și PETRE 
DUMITRESCU — coresp.

REGATA BALATON
BALATONFUBED, 27 (prin te
lefon). Ultimele d.ouă curse 
din Regata Bralaton, disputate 
pe o vreme foarte proastă; 
s-au soldat cu rezultate destul 
de slabe pentru echipajele 
noastre, care au suferit — din 
nou — defecțiuni grave de 
ordjn tehnic. Ea F. D. ion 
Alexandru a ocupat locul 18 
în cursa a Vl-e, dar a aban
donat într-a șaptea (rupere 
de catarg). La Star, Băiceanu + 
Gjuglan au ocupat locurile 19 
și, respectiv, 36. Clasamentul 
final se stabilește sîmbătă, din 
cauze numeroaselor contesta-țli.

C. GHEORGHE 
antrenor

NOU RECORD MONDIAL 
LA 3 000 m OB5TACOLE

Participînd la un concurs 
atletic, desfășurat în noc
turnă în localitatea Helsing
borg (Suedia) atletul de cu
loare Keyno (Kenya) a rea
lizat o excelentă performan
tă în proba de 3 000 m ob
stacole. terminînd parcursul 
in timpul de 7:39,5 — nou re
cord mondial. Vechiul record 
era de 7:46,0 și aparținea at
letului Herman (R. D. Ger
mană). (Agerpres).

(Dinamo) 2:28,8, Morar
(C.S.M. Cluj) 2:32,0, Lun-
gu (C.S.S. Buc.) 2:32,6, 4. Z. Giu- 
rasa (-CSS Reșița) 2:33,6 (nou 
rec. juniori n> ; 100 m liber (f): 
1. INGRID UNGUR (Steaua) 
1:05,0 — nou record (v. rec. 
1:05,4), 2. Cristina Ursu (SSE 2 
Buc.) 1:08,5, 3. Nicoleta Bărbu- 
lescu (Rapid) 1:10,0 ; 100 m li
ber (m) : 1. VL. MORARU (CSȘ 
Buc.) 58,0 — nou record (v. rec.
C. Georgescu 58.3), 2. E. Voicu
(Dinamo) 59,1, 3. C. Georgescu 
(Steaua) 59,2, 4. D. Demetriad 
(Dinamo) 59,2, 5. C. Piskoti (CSM 
Cluj) 59,2, 6. H. Schier (Olimpia 
Reșița) ” “
(Steaua) 
1. GICA 
3:02,5, 2.
(Steaua) 
(Mureșul) 
(f) : ‘ '
4:43.8, 2. S.S.E. 2 București 4:51.8. 
3. Steaua 4:53,6, 4. S.S.E. 1 Bucu
rești 4:57,5 — nou record juni
oare II; 4 x 200 m liber (m) : 
1. STEAUA 9:07,2 (G. GOtter
2:00,2 în primul schimb — nou 
record ; v. rec. VI. Moraru 
2:10,0), 2. Rapid Buc. 9:27,0, 3.
Dinamo Buc. 9:36,5.

Finaliștii probelor de sîmbătă: 
200 m fluture (m) : N. Tat 2:33,4 ; 
Ad. Covaci 2:43,4; Al. Băian 2:52,2; 
VI. Moraru 2:55,9 : A. Deak 2:59,4;
V. Medianii 3:00,8 ; 100 m spa
te ,(f) : A. Trohani 1:18,2 ; A. An
drei 1:20,8; A. Isbășoiu 1:23,4;
E. Botezatu 1:24,0 ; D. Mezinca 
1:24,0 ; K. Spandonide 1:24,0 : C. 
Săcui 1:25,9 : C. Balaban (direct 
în finală) ; 200 m bras (m) : A. 
Șoptereanu 2:44,0 ; A. Soos 2:46.1 ; 
A. Schmaltzer 2:48,9 ; șt. Vizitiu 
2:53,0 ; G. Săruleanu 2:54.0 : L. 
Markovici 2:59,0 ; S. Pop 2:59,0 ; 
100 m spate (m) : T. Șerban 1:09,5 ; 
Z. Glurasa 1:10,9 : G. Morar 1:11,6 ;
F. Ftilop 1:11.8 : C. Lungu 1:12,8 ; 
Gh. Trohani 1:13,8 ; I. Mărgeanu 
1:15.0 ; M. Potoceanu (direct în 
finală) ; 100 m bras (f) : G. Mana
fu 1:27.0; M. Klos 1:28,0; Cr. Stă- 
nescu 1:28,6 ; M. Dumitrescu 1:29,1: 
M. Ionescu 1:29.4 : I. Gotlieb 
1:29,4: A. Lambadarie 1:29,5: G. 
Onutu 1:29,6 : 400 m liber (m) :
D. Nagy 4:45,8 ; E. Voicu 4:45,9 ;
VI. Moraru 4:46,8 ; G. GOtter 
4:49,5 : M. Căprărescu 5:00,4 ; D. 
Albert 5:08,2 ; C. Bădiță 5:07,2 ; 
A. Moraru 5:13.1 ; 400 m liber (f) : 
A. Trohani .5:34,6 ; E. Nagy 5:36,8 ; 
I. Ungur 5:38,8 ; G. Talpan 5:43,7 ; 
A. Sterner 5:45,4 ; M. Munteanu 
5:47,3 ; L. Gruia 5:47,4 ; Cr. Bala-

T. ȘERBAN ban (direct în finală).

Neagu
Wall au înotat „suta" în 55,5 
— cel mai bun timp înregistrat 
la noi în țară și, respectiv, 56,2, 
~ 200 m

C. Robie
G. Dilley a „mers" 
spate în 2:21,2, iar 
(5:01,4) și R. Saary (5:08,6) la 
400 m mixt. Și acum rezultatele:

400 m mixt (m) : 1. D. NAGY 
(Mureșul Tg. Mureș) 5:15,8 —
nou record (v. rec. 5:19,2), 2.
N. Tat (Olimpia Reșița) 5:18,0, 
3. A. Soos (Steaua) 5:28,3_; 200

m spate (m) : 1. T.

1.

7. G. Gotter60,2, ______
59,4 ; 200 m bras (f) : 
MANAFU (SSE Galați) 
Adriana

3:05,5, 3. _____
3:06,1; 4x100 m liber

C. S. ȘCOLAR _

Lambadarie
Maria K1OS

Buc.

„Turul aerian al Europei44
se 
al 
0 
cu 
de

Mîlne, la Split (Iugoslavia), 
dă startul în „Turul aerian 
Europei", la care participă 
țări. Competiția este dotată 
„Manșa de argint" decernată 
Federația Aeronautică Internațio
nală.

Etapa a III-a a acestei între
ceri aviatice (2 septembrie) pre- 

i vede ruta Varna—-București, iar 
cea de-a iv-a se va desfășura în-

tre București și Arnd. Federația 
română de aviație va acorda pre
mii cîștigătorilor acestor două 
elene.

Flecare etapă are caracteristica 
ei- Cea .care se încheie la Bucu
rești, de plidă, prevede „aterizare 
la punct fix" și dă cîștig de cauză 
echipajului care aterizează cel 
mai aproape de acest punct.

Rîndul de sus, de la stinsa; N. Mmdreanu (România), Toih 
(Ungaria), Jan Huppen (Olanda), Pivovarov (U.R.S.S.). Rîndul 
de jos: Mladek (Cehoslovacia), Badea (România), Doicec (Bul

garia) și Harangozo (Ungaria).
văzuți de NEAGU R/XDULESCU

mi replica unui 
pugiliști fruntași 
niunea Sovietică, Olanda, Bul
garia, Cehoslovacia și Ungaria). 
Din rîndul pugiliștilor străini, 
sc remarcă olandezii Huppen
— cat. muscă (învingătorul lui 
Ciucă), Roossien (semimijlocie)
— posesor al unor lovituri 
foarte puternice, calitate cu 
care s-a impus în fața pugiliști
lor noștri, I. Hodoșan și Gh. 
Vlad, pe care i-a învins îna-

număr de 17 
din 5 țări (U-

Valoarea participanților la a- 
ceastă competiție constituie 
garanția nivelului spectacular 
ridicat ia care se va disputa 
turneul de la Constanta. Aces
tea sînt motivele pentru care 
iubitorii sportului cu mănuși 
de pe litoral așteaptă cu nerăb
dare startul în această între
cere. Turneul se va disputa în 
cadrul a trei reuniuni, în zilele 
de 28, 29 și 31 august.
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Activitate sportiva in tabere

9 Cind există preocupare
IN RAIONUL SIBIU

Taberele de curte organizate pentru 
pionieri și elevi în raionul Sibiu, în 
perioada vacanței de vară, se caracte
rizează printr-o bogată activitate spor
tivă. Aceasta, datorită faptului că prin 
secția de învățămînt a sfatului popular 
raional s-au luat măsuri din timp pen
tru buna organizare a taberelor. S-a 
avut în vedere ca programul să cu
prindă numeroase întreceri sportive în
tre elevii școlii respective, apoi între 
școli și centre de comune. în acest 
sens în fiecare școală s-a asigurat ma
terialul sportiv necesar și s-au reame- 
■najat terenurile de sport. Acum, 
acolo unde ființează taberele de curte 
pentru elevii rămași acasă, se 
poate vedea afișat pe panouri pro

gramul sportiv. Iar pe terenurile de 
sport îi întîlnești pe micii amatori ai 
jocului de volei, de fotbal sau ai atle
tismului întrecindu-se în frumoase com
petiții organizate pentru ei. O atenție 
deosebită se acordă învățării și perfec
ționării înotului. în centrele de inițiere 
pentru învățarea înotului activitatea se 
desfășoară în aceste zile din plin. în
trecerile pe școală și interșeoli la atle
tism, handbal în 7, volei, fotbal se 
ridică la nivelul campionatelor școlare, 
în taberele organizate în această pe
rioadă în școlile raionului Sibiu se des
fășoară o activitate sportivă intensă, 
îndeosebi la școlile din Cisnădie, A- 
vrig, Ocna Sibiului și Săliște.

DUMITRU SOLOMEI-coresp.

1N RAIONUL FILIAȘI

în taberele de copii și elevi organi
zate în raionul Filiași, reg. Oltenia, 
paralel cu celelalte activități, se des
fășoară și o bogată „viață" sportivă.

Pentru a se asigura baza materială 
s-au luat din timp măsuri de către Sec
ția de învățămînt, consiliul raional 
UCFS și Comitetul raional U.T.C.

în aceste zile pionierii și școlarii par
ticipă la frumoase și atractive meciuri 
de volei și fotbal, sînt prezenți la star
tul probelor de atletism. Nu lipsesc din 
program nici excursiile pe jos sau cu 
bicicletele în cele mai frumoase locuri 
de prin împrejurimi.

Frumoase activități sportive s-au or
ganizat în taberele de la Răcori, Bă- 
dești, Crusefu, Școala medie Filiași, 
Turceni, Urdari și altele.

Aceste activități se vor desfășura pe 
toată perioada desfășurării taberelor.

N. CÎRSTOCEA-coresp.
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Singur între 3 ploieșteni, Andrei va reuși să îndepărteze 
pericolul din fața porții sale. Fază din meciul Rapid—Pe

trolul (1—0), disputat in returul campionatului trecut

Două jocuri „cap de afiș" 
mîine în etapa a treia a cam
pionatului categoriei A. Ne re
ferim, firește, la întîlnirile 
Rapid — Petrolul și Steagul 
roșu — Dinamo București.

în prima partidă, care se 
va desfășura pe stadionul „23 
August”, fruntașele clasamen
tului vor lupta mult (sperăm) 
pentru a arăta publicului că 
locurile pe eare le dețin nu 
sînt întîmplătoare și pentru a 
respecta o tradiție: meciuri 
de bun nivel tehnic. Și par
tida de la Brașov este aștepta
tă cu justificat interes. Forma
ția gazdă va încerca să con
firme jocurile bune din ultima 
vreme, în timp ce campionii 
au de infirmat evoluția slabă 
din ultima etapă.

Pasionant se anunță și me
ciul de la Cluj, unde formația 
studențească va primi replica 
echipei Steaua, aflată la al 
doilea meci consecutiv în de
plasare. Etapa a treia mai pro
gramează următoarele jocuri : 
Știința Timișoara — Știința 
Craiova, Crișul — U-T.A., 
C.S.M.S. — Siderurgistul și 
Farul — Dinamo Pitești.

înainte de a încheia aceste 
scurte aprecieri ne simțim 
nevoiți să reînnoim apelul la 
un fotbal de calitate, desfășu
rat în limitele sportivității. Ne 
adresăm, firește, în primul 
rînd, acelor echipe care în 
meciurile desfășurate pînă a- 
cum au rămas datoare. Și, din 
nefericire, aceste formații n-au 
fost puține.
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întrebarea aceasta redacția noastrâ a adresat-o recent mai mul 
activiști sportivi, antrenori și profesori de educație fizică din regiur 
Suceava. Despre rămînerea în urmă a sportului de performanță 
această regiune, despre ceea ce trebuie făcut pentru ca și sportul su 
vean să se afirme, să înregistreze performanțe, cel puțin la nivelul ce 
mai bune rezultate ale țării, s-au spus multe cu acest prilej.

Activitatea sportivă de mase din această regiune s-a dezvoltat 
ultimii ani. Anul trecut, de pildă, au fost organizate 3200 de acți 
turistice (la care au participat 300 000 de oameni ai muncii) și 2574 
duminici cultural-sportive. Peste 31 000 de tineri și tinere au deve 
purtători ai Insignei de polisportiv.

Dar activitatea de performanță ?
La întrecerile Spartachiadei republicane, de pildă, lotul de spor 

al regiunii Suceava a ocupat ultimul loc, cu toate că în această regiu 
condițiile favorizează o susținută activitate la unele discipline.

lată cîteva răspunsuri ale celor cărora le-am adresat întrebar 
noastră, răspunsuri din care rezultă că în regiunea Suceava se face pr 
puțin pentru activitatea sportivă de performantă, deși Plenara Consiliu 
General al UCFS din ianuarie a.c. a stabilit că „consiliile regionale trebs 
să asigure creșterea continuă a calității muncii în domeniul sportului 
performanță, ca o sarcină permanentă și de prim ordin".

MIHAI SPRINCEANĂ — preșe
dinte al comisiei regionale de atletism: 
„Deși în regiunea noastră există con
diții prielnice pentru dezvoltarea atle
tismului, printre care 14 piste și peste 
200 de alte amenajări pentru atletism, 
totuși, această disciplină sportivă nu 
a progresat pe măsura posibilităților. 
Avem o serie de elemente talentate, 
cu perspectivă. De pildă, Dorin Mun- 
teanu a alergat 100 m în 11,4 sec, 
Rodica Ostriceanu este o sulițasă cu 
posibilități, P. Mirț a fost component 
al lotului republican de juniori etc. 
Nu avem totuși suficiente cadre 
de specialitate care să se ocu
pe de depistarea tinerilor talen- 
tati, de pregătirea lor. Din păcate, 
unele asociații neglijează condamnabil 
dezvoltarea atletismului. La uzinele 
textile „Moldova” din Botoșani, de 
pildă, sînt peste 1000 de salariate, 
majoritatea tinere, și totuși aici se 
face numai... fotbal. La Filatura de 
in si cînepă din Fălticeni este aceeași 
situație, cu deosebire că aici nici 
măcar fotbal nu se face. Adică nu se 
face nimic ! De asemenea, la combi
natele de industrializarea lemnului 
si la cel de celuloză și hîrtie din Su
ceava, unde muncesc peste S 000 de ti
neri, nu există nici un atlet.

Comisia regională poartă cea mai 
mare parte de vină pentru aceste 
linsuri, dar nu este mai puțin ade
vărat că și activiștii sportivi ai con
siliului regional și ai consiliilor raio
nale ale UCFS se preocupa numai și 
numai de fotbal.

Ne vom strădui totuși ca, in scurt 
timp, să lichidăm rămînerea în urmă 
Ia această importantă ramură spor
tivă”.

N.R. : Trebuie să arătăm că antre
norul M. Sprinceană nu este ta pri
mul angajament de acest fel. In urmă 
cu cîțiva ani el se angaja, chiar la 
o plenară a federației de specialitate, 
că, în scurt timp, atletismul sucevean 
va progresa ! La discuția noastră tov. 
Sprinceană n-a menționat că se face 
personal vinovat de n seamă de lip
suri ale atletismului din regiunea Su
ceava. în această regiune, la atle
tism, principala ramură sportivă, cu 
75 de secții afiliate și 457 de spor
tivi legitimați, rezultatele exprimate 
în clasificări sportive la nivel mediu 
Și superior sînt neînsemnate : la ca
tegoria I numai 2 sportivi, la a Il-a 
— 21, iar la categoria a III-a — 
319. în raioanele Fălticeni, Gura Hu
morului și Dorohoi sînt 23 de secții 
afiliate, dar cu nici un sportiv de 
categoria a Il-a. Se naște întrebarea : 
în aceste raioane nu sînt tineri cu 
calități fizice pentru aruncări, sări
turi sau alergări ? Sînt, dar tov. M. 
Sprinceană, care este și profesor de 
educație fizică, n-a descoperit nici 
unul, nici măcar la școala profesio
nală unde lucrează. Iată și un alt 
exemplu : Rodica Ostriceanu, o tînără 
atletă (în luna inlie a împlinit 
19 ani) s-a clasat anul trecut pe locul 
doi la campionatele școlare la arun
carea suliței, după Mihaela Peneș. De 
atunci a mai concurat la întrecerile 
Spartachiadei republicane (tot anul 
trecut dar în... august). Și cu asta 
basta ! Nici antrenamente și nici par
ticipări la concursuri, cu toate că 
atleții din regiunea Suceava au susți
nut recent întreceri în cadrul cam
pionatului republican pe echipe — 
categoria B. Rodica Ostriceanu, cam
pioana regiunii la aruncarea suliței, 
nu s-a numărat printre sportivii su
ceveni prezenți Ia întreceri. Poate că 
punctele aduse de această atletă ar fi 
contribuit ca, în acest an, regiunea 
Suceava să nu se mai claseze tot pe 
ultimul loc !? De ce oare antrenorul 
Sprinceană a trecut cu ușurință peste 
acest fapt, justificînd că sulițașa nu 
a avut condiții de pregătire?! Oare 
așa să fie ? Cinstit ar fi fost să recu
noască că, în acest am, nu s-a deplasat 
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niciodată în comuna unde a fost re
partizată să facă practică Rodica 
Ostriceanu (era în anul VI al școlii 
pedagogice din Suceava) s-o îndrume 
Ia antrenamente !...

PETRU STOROJ — antrenor de 
lupte la Rădăuți : „în regiunea noas
tră a început să se dezvolte un nou 
sport — luptele. „Terenul” este pro
pice, deoarece avem tineri bine dez
voltați fizic, printre care, bineînțeles, 
țăpinarii. Federația de lupte ne-a 
ajutat, trimițîndu-ne un antrenor ca
lificat. Din păcate însă, mă refer la 
Rădăuți, sala este lăsată în paragi
nă. Se poate face în acest fel sport 
de performanță? Vom căuta ca, prin 
mijloace locale, să rezolvăm și a- 
ceastă problemă și, în scurt timp, să 
putem da și noi elemente loturilor re
publicane*.

Tot despre lupte ne-a vorbit și 
antrenorul I. FINKELSTEIN. Deși 
de curînd la Suceava, el a putut 
constata că se poate desfășura și aici 
o activitate de performanță. Antreno
rul a precizat: „Deocamdată, însă, 
există o serie de greutăți, care frî- 
uează dezvoltarea luptelor de perfor
manță. Printre acestea menționez că 
o garnitură nouă de saltele pentru 
lupte, adusă anul trecut la Suceava, 
a și fost deteriorată, dar de către... 
gimnaști (și nu aș regreta dacă cel 
puțin gimnaștii ar fi fost cotați mă
rar cu vreo categorie de clasificare, 
a Il-a dacă nu I). Pe plan regional 
nu a fost organizată nici o competiție 
de lupte, iar la cele inițiate de fede
rație o participare suceveană a fost 
consemnată abia anul trecut, și a- 
tunci doar cu cîțiva juniori pregătiți 
la Rădăuți. Elementele tinere, dotate 
din punct de vedere fizic, pe care 
le-am descoperit la diferite întreprin
deri din Suceava, n-au putut fi aduse 
pe saltelele de antrenament, fiindcă 
asociațiile sportive din aceste între
prinderi își îndreaptă atenția numai 
spre fotbal, pentru care se dau, dacă 
este nevoie, și-n „vini”.

LIVIU ȚOPA — antrenor de ho
chei la Suceava : „La noi iarna „ca
de” destul de timpuriu și „pleacă* 
foarte tîrziu, aproape în vară. E fi
resc, deci, ca aproape o jumătate de 
an, mii de tineri să-și petreacă tim
pul, în mod plăcut, pe patinoarele na
turale de gheață. Din aceste mii, nor
mal ar fi să „recoltăm” și ceva pen
tru sportul de performanță. Cu regret 
trebuie să spun, însă, că „recolta” 
noastră este foarte săracă. Poate și 
pentru faptul că competițiile oficiale 
sînt puține și slab organizate, de ele 
intereșîndu-se mai mult sportivii. De 
la consiliul regional al UCFS primim 
doar indicații și sugestii... Nici cu în
trecerile amicale nu stăm prea bine. 
Și apoi încă un exemplu : echipa de 
hochei pe care o antrenez e... „orfa
nă* ! Cu trei ani în urmă a aparținut 
asociației Dinamo, apoi a trecut la 
Voința, în 1964 a .fost la Străduința 
și acum... nu mai știu la cine o să fie. 
Poate că clubul sportiv orășenesc va 
lua o măsură de statornicire a a- 
cestei formații care, în treacăt fie 
spus, a dat totuși elemente chiar lo
tului reprezentativ al țării. Lucrînd 
în astfel de condiții nu se poate a- 
junge la performanță în hochei.

în regiunea noastră avem posibili
tăți să facem sport de performanță. 
Avem în fața însă un drum destul 
de anevoios și cu multe „obstacole”, 
care printr-un efort colectiv, trebuie 
grabnic înlăturate. în ceea ce pri
vește hocheiul, vreau să arăt că 
patinoarul nu poate fi folosit în con
diții optime ni»ci în luna decembrie, 
deoarece se află în preajma terenului 
de fotbal, iar activitatea competițio- 
nală la fotbal continuă și în această 
lună. Este nevoie să găsim un alt te
ren pe care să amenajăm patinoarul

(N, R. în ce an ?). Majoritatea ho- 
cheiștilor noștri sînt „depășiți” de 
vîrstă pentru acest sport și totuși 
sînt nevoit să-i folosesc. N-am reușit 
să mă pot ocupa de un efectiv cît mai 
mare de jucători, îndeosebi de tine
ret. Trebuie să menționez că pentru 
sezonul 1965—1966 am primit echi
pament nou.”

Despre activitatea de performanță la 
hochei a mai vorbit și antrenorul e- 
chipei din Rădăuți, ȘT. TOMOVICI. 
în cuvîntul său el a reliefat și alte 
aspecte care frînează activitatea a- 
cestui sport. „La Rădăuți sînt mulți 
amatori de hochei, iar patinoarele na
turale se pot amenaja cu mai multă 
ușurință decît în alte raioane. Dar, o 
competiție sau două, care se organi
zează într-un sezon, este mult prea 
puțin. Pentru redresarea situației în 
care se află hocheiul sucevean propun 
ca pe lîngă campionatul de seniori să 
se înființeze unul rezervat juniorilor. 
Pregătiți cu multă grijă, juniorii vor 
putea ridica hocheiul din regiunea 
Suceava la nivel de performanță re
publicană*.

RODICA FALL — profesoară de 
educație fizică la S.S.E. Vatra Dor- 
nei : „Ar fi normal ca la schi regiu
nea noastră să meargă în pas cu Bra
șovul, de pildă, sau foarte aproape. 
Și totuși, lucrurile nu stau așa. La 
noi, performanțele se află la 
nivelul regiunilor de... șes ! ? Deși a- 
vem instructori, aceștia nu se preocu
pă de îndrumarea elementelor de vîr
stă preșcolară, iar cu elevii întîmpi- 
năm o mult prea mare rezistență din 
partea... profesorilor. De pildă, unii 
profesori ca O. Moraru, D. Roșea 
(ambii predau matematica) și Beți 
Lupu (limba francează) au o „grijă” 
deosebită să afle numele elevilor care 
au avut concurs sîmbăta sau dumini
ca pentru ca, luni dimineața, aceștia 
să fie primii scoși la lecție...

Apoi, asociațiile sportive au în ma
gazii tot felul de materiale și echipa
ment, numai schiuri nu ! Este semni
ficativ și faptyl că la Vatra Dornei 
există doar o singură pereche de 
schiuri pentru competițiile oficiale de 
probe alpine și șase perechi pentru 
probele de fond 1 Am solicitat ceară 
ia începutul sezonului, dar federația 
de specialitate ne-a trimis-o în luna... 
aprilie.

Am convingerea că în regiunea 
noastră se poate face sport de perfor
manță, îndeosebi schi, dar și consiliul 
regional al UCFS va trebui să se 
preocupe mult mai mult în această 
direcție'1.

Numărul amatorilor de sport din regiunea Suceava este elocvent redat de fotografia noastră luată de la recenta 
competiție de volei „Cupa Tineretului" care a avui loc la Suceava.

GH. PARASCHIV — metodist Ia 
consiliul regional al UCFS Suceava: 
„La conferința regională a UCFS au 
fost adoptate unele măsuri menite să 
ridice, în cel mai scurt timp, sportul 
de performanță din regiunea noastră. 
Ne vom îngriji, în mod deo
sebit, ca asociațiile sportive să acorde 
grija cuvenită copiilor și juniorilor, 
selecționării lor, pregătirii temeinice 
și promovării în echipele reprezenta
tive ale regiunii. Munca noastră va 
fi axată, în primul rînd, pe dezvolta
rea bazei de mase a unor sporturi 
olimpice. Avem toate condițiile pen
tru a dezvolta în regiunea noastră, 
activitatea sportivă de performanță”.

ION PILUG — președintele consi
liului regional al UCFS Suceava,: 
„într-adevăr, în regiunea noastră sînt 
multe deficiențe în activitatea sportivă 
de performanță. Cauzele acestora sînt 
cunoscute și în mare parte relatate 
de cei care au răspuns la ancheta zia
rului. Iată și părerea mea în această 
direcție. în regiunea Suceava sînt po
sibilități mari de afirmare în sportul 
de performanță și de aceea ne-am an
gajat ca în lotul olimpic pentru Mexic 
să fie și sportivi suceveni. Pentru de
pistarea lor însă, este necesar ca toți 
acei care muncesc pe tărîm sportiv 
să-și aducă contribuția, iar apoi să le 
călăuzească pașii spre performanțe. în
treaga noastră activitate în sportul de 
performanță va fi orientată spre acele 
ramuri care au tradiție și, în același 
timp, posibilități specifice regiunii : 
atletism, schi, hochei, lupte, gimnasti
că și baschet.

Printre primele măsuri care s-au luat 
se numără dareia în folosință a unui 
complex sportiv la Suceava (inaugura
rea a avut loc zilele trecute), s-au ter
minat lucrările la stadionul din Ră
dăuți, prevăzut cu pistă de atletism 
și este în curs modernizarea stadioane
lor de la Botoșani și Șiret.

în încheiere, cîteva propuneri. Mai 
întîi, specialiștii de la federații să 
vină mai des în regiunea noastră. Tri
miterea temporară a unor specialiști 
în regiunea Suceava ar fi o măsură 
cît se poate de utilă, atît pentru spor
tivi cît și pentru cadrele tehnice. De 
•asemenea, în regiunea noastră neexis- 
tînd nici un medic sportiv — și deci 
nici cabinet medical pentru sportivi — 
se impune repartizarea unui astfel 
de specialist cît mai repede".

Q ăspunsurile primite la întreba 
pusă de redacția ziarului nostru 

răspunsuri venite de la cadre care 
tivează de mulți ani în mișcarea sp 
ti vă, care au deja o bogată expert 
ță — atestă că în regiunea Sucea 
se poate face sport de performar 

Cadrele de specialiști existente 
regiune trebuie să-și strîngă serios r 
durile și să înceapă, de îndată, 
muncă sistematică de lichidare a < 
ficiențelor. Pentru aceasta este nev' 
de mai multă pasiune, să se pu 
mai mult suflet în munca de zi cu 
Toți cei ce lucrează pe țărîm spor 
să manifeste ambiție, dorință, 1 
tărîrea de a obține rezultate bune, 
ceea ce privește problemele maje 
ale instruirii, cum ar fi selecția 
promovarea tinerilor cu calități d< 
sebite, este imperios necesar să , 
permanent în atenția cadrelor de 
cialitate. De asemeni, se impune 
strînsă legătură între activitatea spor 
vă de performanță și cea de mase, pe 
tru a fi folosite competițiile de ma 
în vederea depistării sportivilor 
calități deosebite. Antrenorii și pr 
fesorii de educație fizică să urmăreas 
cu toată grija aceste competiții, nes 
cat izvor de talente.

Biroul consiliului regional al UC1 
la rîndu-i să coordoneze și 
îndrume mai bine activitatea spo 
tivă, să dovedească mai mult' Xxigen 
față de propria-i muncă și față i 
munca organelor în subordine.

Activiștii consiliilor raionale, or 
șenești vor trebui să aibă în vede 
căile reale care duc la progresul pe 
formanțelor sportive. Pentru ace<' 
este necesar să se ridice gradul de tel 
nicitate sportivă, îmbunătățirea eoni 
nuă a metodelor de antrenament, 
exigență sporită față de performanțe 
realizate, pentru îmbunătățirea educ 
ției sportivilor.

Și sîntem siguri că rezultatele n 
vor întîrzia.



O PREMIERĂ ALPINĂ PE FAȚA SUD-ESTICĂ
DIN TURNUL BARDOSULUI

Turnul Bardosului din masivul Hăghimaș.
Foto : Em. Cristea

P entru drumețul sau vilegiatu
ristul care poposește în sta
țiunea Lacul Roșu, primele o- 

biectiv.e turistice care și le propune 
să le viziteze, sîcit "Lacul Roșu și 

-T'neile Bicazului.
Primul, aflat la numai 15 minute 

de mers din centrul stațiunii, oferă 
un peisaj cu totul singular, imprimînd 
o stare de liniște și odihnă, atît de 
dorită de cei sosiți în aceste locuri.

Cheile Bicazului rămîn însă marea 
surpriză. Ele sînt, poate, cele mai 
grandioase din Carpații noștri. ‘Pe
reții verticali de sute de metri înăl
țime, apa pîrîului care curge zgomo
toasă făcînd nenumărate cascade, pă
durea de foioase punctată de silueta 
zveltă a molizilor și mai ales a pi
nilor 'ce stau cocoțați pe creste, legă- 
nîndu-și crengile scrijelite de vînt, 
toate s-au unit aci pentru a crea un 
decor armonios care reține îndelung 
privif’ea. Porțiunea centrală a cheilor, 
denumită Polițele Bardosului, apare 
ca o secvență nouă "în decor. Ea este 
mai deschisă și prin aceasta peisajul 
îi poate fi admirat mai detaliat.

De o parte Piatra Poienii, care tri
mite către vale dai pinteni de piatră,

prin care s-au dăltuit, pentru șosea, o 
trecere și un tunel. De cealaltă parte 
se înalță un versant acoperit de pă
dure, din mi jlocul căreia țîșnește uria
șul monolit de calcar, denumit Tur
nul Bardosului. în jghiabul săpat 
adînc între acestea curge zgomotos 
Bicazul, care aci prinde mai multă 
putere de la un afluent de nădejde 
— Lapoșul — pîrîu harnic care-i 
adună apele din cele mai îndepărtate 
cotloane ale Hăghimașului.

Privit din față Turnul Bardosului 
prezintă un perete inaccesibil; singu
rele trasee de acces pe acest .vîrf au 

‘fost stabilite de alpiniști cu ani în 
urmă pe versantele : estic și vestic. 
Acum, doi alpiniști au escaladat pe
retele pe un alt traseu.

în legătură cu aceasta, iată ce ne 
povestește maestrul sportului EMI- 
LIAN CRISTEA.

Nu de mult am venit în Cheile 
Bicazului cu gîndul de a între
prinde o escaladă în premieră.

Am căutat îndelung aci un perete și 
am căzut de acord să încercăm o 
escaladă în peretele sud-vestic din 
Turnul Bardosului. Eu și colegul meu

de sport, maestrul sportului Ladislau 
Caracioni, care avea să-mi fie secund 
în această escaladă, descifrasem în 
perete un <nou traseu ; linia lui, după 
ce trece de zona de vegetație, urma 
o succesiune de obstacole verticale, 
care culminau în final cu o fisură 
de culoare galbenă, ce spintecă pe
retele pe mai bine -de o sută de me
tri diferență de nivel. Cîteva pasaje 
în boltă, presărate pe această ultimă 
porțiune, puneau probleme serioase, 
încă din prima ei de lucru ni s-au 
terminat materialele tehnice și acest 
amănunt însemna pentru noi un aver
tisment că traseul nu va fi ușor.

Revenind după cîncî zile cu mate
riale suficiente, și încrezător în posi
bilitățile noastre, continuăm escalada, 
căreia îi acordasem de data aceasta 
două zile. Ore lungi de încordare pe
trecusem pe verticala peretelui, cu- 
cerind-ul metru cu metru, înfigînd 
în stânca dură pitoanele care ne asi
gură înaintarea. Ici întîlnim o grotă 
în care își are cuibul o pasăre de 
pradă ; dincolo două cuiburi de lăs
tuni ai căror locatari ne dau tîrcoale 
amenințători și gălăgioși 5 mai sus un 
bloc uriaș de piatră peste care va 
trebui să trecem direct...

Ajung sub el și privit mai atent 
nu-mi spune nimic bun. Ciocănit el 
sună a gol, iar roca supusă intempe
riilor este atît de friabilă. îneît fie
care priză încercată se rupe în mîi- 
nile mele obosite. încet, fără să mă 
grăbesc, mă pregătesc de atac și în- 
tr-un tîrziu m-am hotărît. Momentul 
culminant a sosit. Prind în brațe 
blocul și mă ridic lăsînd picioarele 
în gol. Cu iuțeala fulgerului privesc 
în vale și văd pe serpentinele șoselei 
un autocar ce pare o jucărie mi
nusculă ; îmi dau seama că nu-i de 
glumit și printr-o încordare de vo
ință mă ridic în brațe și reușesc să 
trec cu pieptul deasupra blocului. 
Picioarele bat în gol, căutînd un 
sprijin...

Ne regrupăm în acest punct dificil, 
„călărind” blocul ce ne servește a- 
cum de platformă. O fisură surplom- 
bantă se deschide vertical deasupra 
noastră. O escaladăm cu multă difi
cultate.

‘Două zile „pline” am petrecut în 
acest perete, care pînă la urmă a 
cedat atacurilor noastre. Am ieșit pe 
vîrf o dată cu luna, care începuse să 
se ridice pe bolta înstelată. Ne-am 
îmbrățișat și apoi am contemplat în
delung farmecul amurgului, savufînd 
plăcerea popasului după atîta obo
seală și încordare nervoasă.

Tîrziu noaptea, am sosit la cabană, 
unde după discuții lungi am hotărît 
ca traseul, a cărui dificultate o a- 
preciem la gradul V B, să fie denu
mit „Traseul Vînătorilor de munte”.

DIN POSTA
DOUA „DUMINICI 
C ULTURAL-SPORTI- 
VE“ IN RAIONUL

OLTENIȚA

Un număr mare de 
tineri și vîrstnici aiu a- 
vut ocazia să participe 
recent la reușite ac
țiuni cultural-sportive, 
în orașul Oltenița, pe 
frumosul stadion SNO 
au avut loc manifes
tări cultural - sportive 
la care și-au dat con
cursul echipele artisti
ce de la Șantierul na
val și de la Uzinele 
Grivița Roșie din Capi
tală. Pe gazonul stadio
nului s-au îrțtrecut for
mațiile de fotbal SNO 
(nou promovată în ca
tegoria C) și Grivița 
Roșie (din campionatul 
orășenesc categ. I). Mai 
bine pregătite, gazdele 
au cîștigat cu 5—2. A- 
precieri unanime au 
primit voleibaliștii aso
ciației Grivița Roșie 
care au prestat un joc 
excelent.

în pădurea de lîngă 
comuna ■ Mitreni și-au 
dat întîlniFe tinerii 
din satele și oomune- 
le vecine. S-au dis
putat jocuri de hand
bal, volei, întreceri 
de haltere și trîn- 

‘tă, iar boxerii de la 
S. N. Oltenița au făcut 
o reușită demonstrație 
a sportului cu mănuși. 
Cele mai bune echipe

au fost cele ale asocia
țiilor Steaua roșie Ul- 
meni, Ogorul nou Chir- 
nogi, Rapid Gălbinași, 
Voința Chiselei — la 
handbal. Victoria Fun- 
deni, S.M.T. Budești, 
Voința Greaca și Avîn- 
tul Curcani — la vo
lei. Ambele acțiuni au 
fost bine organizate de 
către Consiliul raional 
UCFS și Comitetul ra
ional U.T.C.

AL. MIHAI-careșp.

O INTERESANTĂ 
COMPETIȚIE FOT

BALISTICĂ LA 
VASLUI

Stadionul din Vaslui 
a găzduit zilele trecute 
faza regională a cam
pionatului de fotbal al 
cooperației meșteșugă
rești. La întreceri au 
participat echipele aso
ciațiilor Voința din 
Bîrlad, Iași, Pașcani, 
Huși și Vaslui. Iată cî
teva rezultate : Vaslui- 
lași 3—1, Vaslui-Paș- 
oani 2—!0, Bîrlad-Huși 
5—0. în finală s-au în- 
tîlnit Voința Vaslui eu 
Voința Bîrlad. Victoria 
a revenit gazdelor, cu 
scorul de 3—0, care 
au reușit astfel să câș
tige pentru a doua 
oară trofeul.

V. VASILIU-coreșp.

ZILEI
O NOUĂ PROMOȚIE 
DE INSTRUCTORI 

SPORTIVI

108 tineri și tinere 
din . raioanele regiunii 
Ploiești au terminat 
zilele acestea cursurile 
de instructori sportivi 
pentru sate organizat 
de Consiliul regional 
UCFS Ploiești. Cui-san- 
ții au primit națiuni 
tehnice despre o. serie 
de sporturi ca atle
tism, volei, handbal și 
fotbal. Atletismul a o- 
cupat un loc impor
tant în programul 
cursului. Tinerii au în
vățat practicarea unor 
probe și felul cum se 
organizează un concurs 
de atletism. Printre 
cursanții evident i ați se 
află : Elena Vlad (co
muna Vulcana Pândele) 
la atletism, I. Tănase 
(Cislău) la handbal, Al. 
Vlad (I. L. Caragiale) 
la volei, V. Călinoiu 
(Drajna) la volei și al
ții. O contribuție în
semnată la reușita a- 
cestui curs au dat-o 
profesorii de educație 
fizică Agripina Dincă, 
Iozefina Alboi — la 
volei, C. Neagu, V. 
Torje — la atletism, SL 
Bădin — la fotbal și 
S. Ionescu — la hand
bal.

M. AVANU-coreșp.

Cum să- forjim hâfrînefe
,,Bătrmețe, ce iute sosești 
Pentru ce te... grăbești ?“ 
Acestea nu simt numai cuvintele 

unui cîntec. Ele reflectă dorința fie
căruia dintre noi de a ne menține 
cit mai mult tineri, de a fi cît mai 
mult timp în plenitudinea forțelor 
noastre fizice și intelectuale.

Dar, nu e suficient să dorim a- 
cest lucru. Trebuie să și luptăm 
pentru el. Și, printre mijloacele cele 
mai eficace de prevenire a îmbă
trânirii, cultura fizică ocupă un loc 
dintre cele mai importante. Prin cul
tură fizică putem să prelungim tine
rețea, să întreținem vigoarea și re
zistența, să ne împotrivim încetinind 
și întârziind procesele de involuție 
ale organismului.

Foarte binevenită este, de aceea, 
lucrarea „CULTURA FIZICĂ PEN
TRU CEI VÎRSTNICI”, de dr. A- 
drian Ioneseu, apărută zilele aces
tea în Editura Uniunii de Cultură Fizică și Sport. Ea arată care sînt 
cauzele bătrâneții și explică ce avem de făcut pentru prevenirea formelor 
patologice de bătrînețe și pentru prelungirea vieții active. în acest sens, 
autorul ridică problema controlului medical al oamenilor în etate, a 
activității sportive pe care trebuie s-o desfășoare aceștia, a regimului do 
viață în general.

Cartea este deosebit de utilă nu numai pentru cei cărora le-au apărut 
primii ghiocei la tîmple. Bătrînețea nu sosește la o dată fixă. La unii 
se face simțită prea devreme, la alții vine foarte tîrziu. Să ne gîndim 
la ea din anii tinereții și practicând sportul s-o îndepărtăm cît mai mult 
posibil.

J. B.

Carnet reporter

Orele

Eforie, Mamaia, Costinești...
Trec pe sub salcia de lumină a di

mineții marine. Cu degete de spumă, 
sidefate, marea șterge urmele nopții 
din scoicile uitate pe plaja fierbinte.

Din ziua de ieri a vacanței a ră
mas la marginea apelor un castel de 
nisip și încă unul, pe jumătate.

Ziua de astăzi abia .a ‘început.
E ora ultravioletelor, a apariției 

celuilalt soare, multicolora minge de 
cauciuc, care zboară în cercul de 
trupuri bronzate de la o -margine la 
alta a plajei, de la o .margine la alta 
a litoralului, căulîndu-și parcă un loc 
pentru apus.

E la fel de mare ca soarele cel a- 
devărat, abia ivit din ape și încă umed 
și cețos. Nici nu te mai surprinde că 
lumea este atit de bronzată cînd se 

““încălzește la atiția sori...
După ora ultravioletelor, la Costi- 

nești urmează ora întrecerilor spor
tive : concursul de înot cu ieșirea pe

Bucurindu-se de un regim... meteorologic preferențial, litoralul cunoaște și acum aceleași zile frumoase fi, ca urmare, aceeași animație pe plajă. Imaginea 
de față, care înfățișează plaja „Modem“ din Constanța, este edificatoare.

uscat și fugă pe pista de nisip afinat, 
în care picioarele se îngroapă, ca în 
poveste, pînă la glezne.

învingătorii seriilor de înot nu sînt 
mai puțin aplaudați decît colegii lor : 
campionii la șah, tenis de masă, 
trîntă...

La Mamaia ora aceasta este ora 
iolelor.

Pretutindeni apoi, de-a lungul pla
jei însorite, începe ora înotului ade
vărat, această cotidiană competiție 
internațională a miilor de oaspeți de 
pe toate meridianele, al foarte albas
trei Mari Negre.

Se înoată mult, se aleargă și mai 
mult iar apoi, la ceasul băilor de nă
mol, zbengui improvizat al vacanței 
se transformă într-o disciplinată ali
niere la comenzile magnetofonului- 
medic.

— în fiecare zi — ne mărturisește 
tovarășul Gheorghe Șerban, adminis
tratorul băilor ireci de nămol Eforie 
Nord — ân medie 7 — 8 000 de per
soane beneficiază de ospitalitatea băi
lor noastre, care se bucură de un me
ritat prestigiu pentru înaltele lor per
formanțe curative. în cadrul progra
mului zilnic al stației noastre de ra-

dioficare sînt incluse 4 reprize com
plete de gimnastică (realizate de spe
cialiști ai centrului medical), care se 
bucură de o participare aproape una
nimă a oaspeților noștri sezonieri.

Un calcul simplu ne convinge în
dată de amploarea cu adevărat spec
taculoasă a conținutului sportiv din 
această oră ă băilor reci: de Ia 1 iu
nie de cînd s-au deschis băile au făcut 
gimnastică în dreptunghiul acesta al 
sănătății, mai bine de 730 000 de 
prieteni ai vacanțelor active.

Ora odihnei, a zăbavei ân bibliote
că, a concursurilor de tenis de masă.

a vîslitului sau popicelor, ora dansu
lui sau a plimbării pe faleză...

Orele literalului se fugăresc unele 
pe altele printre flori și cîntece de 
chitară, de la cîntatul cocoșilor la 
asfințit.

A mai trecut io zi ?
Nimeni nu îndrăznește să recu

noască.
Toată lumea preferă să vorbească 

despre ziua care va începe în cu- 
rînd...

TEOFIL BÂLAJ
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GiNDURILE CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR TREBUIE SĂ SE ÎNDREPTE 
CIUDAD DE MEXICOSPRE J. 0. DE LA

Ca după orice mare competiție, cro
nicile noastre consacrate „europenelor" 
de caiac-canoe au cuprins analiza re
zultatelor pe grupe de probe. Astăzi, 
însă, ne vom ocupa de o problemă de 
perspectivă, deosebit de importantă: 
participarea noastră la Jocurile Olim
pice din amil 1968.

Am mai arătat în coloanele ziarului 
că avem o garnitură de caiaciști și ca- 
noiști capabila să facă față oricărei 
mari confruntări internaționale. Nici 
J.O. nu fac excepție. Dar, prin sim
plul fapt că avem o garnitură foarte 
puternică de echipaje, nu ne va fi în
deajuns pentru a „recolta” pe lacurile 
mexicane, în aceeași proporție ca la 
Jajce sau Snagov, medaliile mult riv- 
nite. Or, cu toate că baza succesului 
nostru de pe Snagov au constituit-o 
probele de viteză din întrecerile caia
celor, iar la canoe am obținut meda
liile de argint ale probelor „scurte", 
mai avem de muncit în această direc
ție, chiar ceva mai mult decît ar părea.

N-am avut finalist la proba de sim
plu 1000 m. Desigur, Vernescu (și 
dintre caiaciștii noștri probabil că nu 
numai el) este practic imbatabil pe 
500 m de către maeștrii padelei din 
alte țări. Dar nu cumva atenția_ aces
tora din urmă este îndreptată, în se
lecție și în pregătire, doar spre pro
bele olimpice, cele mai clasice la urma- 
urrnei ? Tot așa de sigur, considerente 
tactice justifică orientarea în înscrierile 
de la Snagov mai mult spre probe 
neolimpice. Dar, după „mondialele 
din 1966 de la Griinau (R. D. Ger
mană) nici un fel de asemenea con
siderent nu va mai avea valoare. Ba 
chiar, după părerea noastră, Griinau 
trebuie să constituie un prilej de ve
rificare a potențialului „olimpic", de 
trasare a jaloanelor definitive ale pre
gătirii pentru Mexic. Ne consideram 
bine „acoperiți" pentru proba de du
blu și pentru cea de patru pe 1 000 m 
(în acest din urmă echipaj eventualele

republican
la concursul

ai S.S.E.
loc la Arad concur- 
celor mai buni îno- 
școlilor sportive de

Recent, a avut 
sul republican al 
tător din cadrul 
elevi.

în general, concursul a^dovedit o
mai bună preocupare pentru pregăti
rea tinerilor înotători. Cele 10 recorduri 
republicane (dintre care 7 la fete) sta
bilite cu acest prilej sînt o dovadă 
elocventă a faptului că, spre deosebire 
de anii trecuți, competiția recent în
cheiată s-a ridicat la un nivel tehnic 
superior.

Dintre cei 250 de participanți la în
treceri — cifră record — cei mai 
mulți au dovedit că stăpînesc destul 
de bine tehnica înotului, fiind într-un 
lăudabil progres. Comportări foarte 
bune au avut tinerele Anca Pop (în 
vîrstă de numai 8 ani), căreia antre
norii îi prevăd un viitor strălucit și 
Cristina Ursu din București. De ase
menea, cuvinte frumoase se pot spune 
și despre evoluțiile arădenilor Ștefan 
Bisz și Dimitrie Albert, care s-au im- 
?us în probele stilurilor liber și spate, 
n sfîrșit, o frumoasă surpriză ne-a 

oferit Școala sportivă de elevi din 
Galați.

Din păcate însă, regulamentul con
cursului a avut și o serie de carențe 
care au influențat uneori asupra rezul
tatelor, nepermițîndu-ne să avem o vi
ziune clară asupra posibilităților fie
cărei școli. Astfel, au fost programate 
în aceeași zi, de pildă, probe de 100 
m și 200 m bras pentru aceeași cate
gorie de concurenți, au lipsit probe 
foarte importante ca 200 m fluture și 
200 m spate pentru juniorii mari.

în același timp, dacă s-ar fi eliminat 
unele îngrădiri de participare la dife
rite probe, am fi fost scutiți să asis
tăm la curse care aveau doar cîte 
2—3 concurenți (1).

Tot ca o deficiență reieșită de la re
centul concurs desfășurat la Arad este 
și nivelul tehnic inferior la care s-au 
prezentat cei mai mulți participanți în 
probele stilurilor fluture și spate.

în încheiere — o mică incursiune 
asupra rezultatelor finale ale competi
ției. Este foarte adevărat că cele două 
școli sportive de elevi din București 
(10 antrenori) au dominat concursul 
cucerind 18 locuri I. Dar dacă am ține 
seama de posibilitățile unor centre mai 
mici cu cîte 1—2 antrenori, care nici 
nu beneficiază în timpul verii de un 
bazin descoperit de dimensiuni olim
pice și totuși au obținut rezultate foarte 
frumoase, atunci meritul — în reușita 
competiției — revine în egală măsură 
și ijcolilor sportive de elevi din Re 
șița și Galați. 

C. MIHAI 
secretar general adjunct 

al F. R. Natație

modificări nu pot scădea randamentul, 
ci dimpotrivă). Dar proba de simplu, 
așa cum am mai arătat, alături de 
ambele ambarcații de canoe, solicită 
multă, multă atenție. La canoe, fiindcă 
am ajuns aici, Igorov a avut un mo
ment de șovăială și, cu toate că ne-a 
adus, în cursa de fond, satisfacția „au
rului", va trebui să se gîndească de 
acum încolo (și nu numai el) în pri
mul rînd la proba olimpică. De du- 
blourile pagaiei nu am fost sută la 
sută mulțumiți. Mărturisim (și poate 
că și antrenorii au fost la fel de opti
miști) că ne-am crezut definitiv asi
gurați prin tradiția succeselor și prin 
uriașul rezervor al Deltei. Optimismul 
a fost puțin exagerat. Se pare că in
succesele olimpice de la Roma și To
kio n-au fost suficient analizate. Iată 
deci încă un punct spre care trebuie 
să se îndrepte eforturile.

Al treilea punct nevralgic — probele 
feminine. Tocmai credeam că a început 
să se micșoreze substanțial decalajul 
băieți-fete la acest sport. Nu c păcat ? 
Numărul mic de caiaoiste ne-a privat 
de puncte serioase și — din păcate — 
ne-a cam temperat optimismul. Pe lîn-

Ce au arătat ultimele competiții?
Din an în an, mii și mii de tineri se adaugă rîndurilor 

compacte ale sportivilor care, spre gloria patriei 
noastre dragi, se pregătesc să ia cu asalt cele mai înalte 
trepte ale măiestriei. La orice nivel, de la copii, trecînd 
prin categoriile de juniori și sportivii consacrați, pînă 
la maeștrii emeriți ai sportului, grija pentru educarea 
comunistă a tineretului împletește armonios educația 
minții și a corpului. Performanța, rod al dăruirii nepre
cupețite pentru exercițiul fizic, izvorăște de peste tot de 
acolo unde au pătruns criteriile științifice de selecție,

metodele moderne de antrenament, dorința fermă de a 
aduce mișcării noastre sportive titluri și rezultate pe 
măsura condițiilor create de partid și guvern. Dar oare 
peste tot se muncește bine, cu tragere de inimă și după 
principiile antrenamentului modern ? Iată o întrebare că
reia caută să-i dea răspuns, fie și numai în parte, cîțiva 
specialiști și redactori care au asistat la diferite com
petiții, fie interne și rezervate chiar celor mai tineri 
sportivi, fie internaționale cu participanți la nivel olim
pic. Să le dăm cuvîntul !

Caiac-canoe, volei, notație, și alte sporturi îndrăgite de tineret, sporturi în care s-au înregistrat în 
ultima vreme unele succese evidente, dar și lipsuri importante. Explicații există și pentru părțile bune, și pentru 
cele rele, iar articolele din această pagină pot constitui un bun prilej de generalizare a învățămintelor ce tre
buie trase la fiecare dintre ele. Explicațiile cuprind atît motivele oare au generat performanța, cît și pe acelea 
ale unei stări de lucruri ce trebuie curmată. Pe de o parte — depistarea elementelor talentate, munca neo
bosită, atenția permanentă pentru terenurile, sălile, instalațiile și materialele existente; pe de alfa — se
lecția lipsită de exigență, comoditatea, lipsa de grijă pentru dotarea materială.

Concluziile se impun de la sine. Pentru consolidarea succeselor, pentru eliminarea deficientelor, hotărî- 
toare este munca și, în primul rînd, conștiinciozitatea, hărnicia și pasiunea în pregătirea pentru cucerirea 
măiestriei sportive.

JUNIORII NE DAU SPERANȚE!

mai 
din 
de

Citeva concluzii pe
Revăzînd însemnările făcute cu 

ocazia turneului final al campiona
tului republican de juniori, desfășu
rat la Timișoara, se poate spune cu 
certitudine că el a marcat trecerea 
într-o nouă etapă în voleiul nostru 
de perspectivă. Din capul locului 
trebuie subliniat că munca cu ju
niorii se află pe un drum bun. Iată 
și cîteva considerații pe marginea 
acestei importante competiții.

în primul rînd, a fost cel 
„înalt” turneu final de juniori 
istoricul competiției : media 
înălțime a băieților a fost de 1,815 
m, iar cea a fetelor de 1,686 m. în 
1964 mediile au fost de 1,788 și — 
respectiv — 1,636 m; deci, o crește
re de 27 mm la formațiile masculi
ne și de 50 mm la cele feminine. E- 
chipele clasate pe primul loc au 
marcat un veritabil salt. Astfel, echi
pa masculină S.S-E. Timișoara are 
o medie de 1,861 m (prima formație 
atingînd 1,893), față de media cîș- 
tigătoarei titlului din 1964, S.S.E. 2 
București, care s-a „ridicat” doar la 
1,787 m. Nici chiar în campionatele 
de calificare nu s-a înregistrat pînă 
acum o asemenea medie. Și celelalte 
echipe de băieți 
perioare față de anii trecuți, deși 
nu au înregistrat

Un semnal de alarmă, cu această 
ocazie, la adresa antrenorilor bucu- 
reșteni de juniori : echipa Progresul, 
cu tot avantajul unei mari experien
țe competiționale, a ocupat un loc 
nejustificat de slab.

La echipele feminine, saltul de 
care aminteam este mai omogen rea
lizat, media înălțimii,, fiind mai 

au avut date su-

un salt similar.

gă valoarea imediată, medaliile de ar
gint și de bronz cucerite de Ilildo 
Lauer și Cornelia Sideri la Sagami ne 
dădeau speranțe în ce privește emu
lația pe care trebuiau să o stârnească, 
deci în posibilitatea de ridicare mai 
rapidă a ceea ce se numește în gene
ral schimbul de mîine. Cu părere de 
rău, despre „mîine" nu ni se pare că 
poate fi vorba. Poate de... poimîine, 
adică de actualele junioare. Nu în
seamnă că privăm de orice merit și 
evidențiere reprezentantele noastre la 
„europenele” de la Snagov, care, cum- 
necum, ne-au adus puncte. Dar valoa
re de competiție olimpică nu au deo
camdată. Recomandăm, de aceea, an
trenorilor ce se ocupă efectiv de ju
nioare să aocentueze intensitatea mun
cii și nu numai pe plan strict spor
tiv : oare cazul Hilde Lauer nu își 
are originea și în brusca, dar intensa 
adulație de care a avut parte după 
J.O. de la Tokio ?

Probleme, probleme, probleme... Și 
nu dintre cele mici. E vorba de în
dreptarea eforturilor spre oea mai mare 
competiție sportivă. Competența ca
drelor noastre tehnice e mai presus de 
orice îndoială. Condiții de lucru, timp 
și elemente dotate au din belșug !

G. RUSSU-ȘIRIANU
S3

marginea turneului final al campionatului
„grupată", mai vizibilă la toate for
mațiile. Chiar și echipe debutante 
în turnee finale (Ș.S.E. Constanța și 
Ș.S.E. Timișoara) au vădit un pro
gres promițător (1,681 și 1,727 
Echipa Școlii sportive de elevi 
Piatra Neamț a manifestat, de 
menea, o creștere în înălțime, 
credem că, ținînd seama de posibi
litățile locale (și în special de valoa
rea profesorilor-antrenori), se putea 
face mai mult în această direcție.

Afirmînd, la începutul rîndurilor 
de față, că s-a marcat un vizibil 
progres în munca cu juniorii nu ne 
refeream doar la creșterea mediei 
de înălțime, care subliniază o selec
ție bună, ci și — mai ales — la pro
gresul tehnico-tactic. Juniorii și ju
nioarele 1965 se deplasează cu ușu
rință în teren, au un bogat bagaj 
de deprinderi motrice, cunoștințe 
avansate din punctul de vedere teh- 
nico-tactic, pe care le folosesc judi
cios. în această privință merită să 
fie evidențiați Armion (1.90 m) și 
Nilvan (1,92) de la Ș S.E. Timișoara, 
Bonțidean (1,86) și L. Neuman (1,87) 
de la Ș.S.E. Cluj, Florentina Deme- 
triu (1,73) de la Meteorul Brașov, 
care deși înalți, se mișcă bine în te
ren Totuși, se mai cer eforturi din 
partea majorității finaliștilor, pen
tru a-și îmbunătăți în mod serios 
pregătirea generală, mai ales cea 
fizică, pentru a-și lărgi orizontul de 
joc, netezindu-și astfel drumul spre 
măiestria sportivă.

Deși modificările regulamentului 
au intrat în vigoare doar din iarna 
trecută, trebuie subliniată excelen
ta adaptare la noile reguli a junio-

m). 
din 

ase- 
dar

avut în ultimii ani o frumoasă comportare, 
ei au cucerit primul loc pe tară în cadrul

Tinerii cicliști brașoveni au 
Vă amintiți, desigur, că în 1964 
Spartachiadei republicane și au cîștlgat o serie de campionate. Anul acesta 
palmaresul lor este șl mai bogat. Cele șase campionate de juniori, desfășurate 
pînă în prezent, au fost cîștlgate toate de elevii antrenorului* Martie Ștefănescu. 
Dintre acești tineri notăm pe Șt. Suciu, D. Crișan, A. Suclu șl L. Gavrilă.

SURSA PRINCIPALĂ: ȘCOLILE 
PROFESIONALE ȘI MEDII

După cum se știe, acești tineri rutieri 
fac parte din asociația sportivă Dezro
birea Brașov. Cu prilejul ultimelor cam
pionate desfășurate la Brașov am făcut 
o vizită secției de ciclism care a dat 
anul acesta — ca și în anii trecuți — 
pe cei mai buni juniori al țării. Prima 
întrebare i-am adresat-o președintelui 
secției, tov. Zaliaria Cliifor.

— Mă întrebați care este cheia succe
selor noastre 1 Cred că nu greșesc dacă 
concretizez răspunsul în două cuvinte : 
colaborare permanentă. Mă refer la co
laborarea care există în cadrul asociației 
noastre sportive între toți factorii inte
resați în creșterea elementelor talentate.

Intr-adevăr, biroul secției conlucrează 
cu antrenorul, se Interesează continuu 
de nevoile cicliștilor, de procesul de ins
truire. Antrenorul ține o strînsă legătură 
cu părinții, care la rîndul lor își îndru- 
mează cu grijă copiii pe drumul afir
mării în sportul îndrăgit.

— Aș putea spune, conchide președin
tele secției, că realizările se datoresc 
efortului colectiv și, bineînțeles, băieților 
noștri care și-au pus în gind să devină 
buni cicliști.

— Cum ați reușit — continuăm discuția 
cu antrenorul Martie Ștefănescu — să 
depistați elementele talentate 1

— Școlile profesionale și medii con
stituie sursa principală. Firește, ii aleg 
pe copii în urma unui concurs de se
lecție. Și încă ceva: mai în fiecare dumi
nică plec pe șoselele din împrejurimile

rilor prezenți la turneul final. Exe
cutarea corectă a blocajului, jucă
rea fără ezitare a celei de a doua 
mingi de către blocaj — iată ele
mente care au impresionat plăcut. 
Și atacul a căpătat note bune. Ele 
sînt meritate pentru variația arătată 
prin pase scurte, pase directe, prin 
folosirea stîngacilor din echipe, prin 
utilizarea cu mare randament a pa
selor lungi pe fileu, toate în armo
nie cu situația de joc. Se pare că (în 
special lâ echipele masculine) se 
tinde spre renunțarea la jucătorul 
coordonator de talie mică, locul a- 
cestuia fiind preluat de jucători 
înalți, care stăpînesc bine tehnica 
lovirii mingii și au un orizont larg 
în teren (Vraniță de la Ș.S.E. Timi
șoara — 1,89 m, Moldovan de la 
Ș.S.E. Cluj — 1,84 m).

Am constatat și unele lipsuri ale 
apărării propriu-zise, ale jocului din 
linia a Il-a. Deplasările impuse de 
joc au creat deseori spații libere în 
teren, iar acestea au fost greu aco
perite.

Note mai bune ca în alți ani au 
primit „serviciul" și „primirea” lui* 
Față de anul trecut, cînd formațiile 
masculine au greșit 69 de servicii, 
iar cele feminine în 15 seturi —■ 
84 (medii de 11,5 și, respectiv, 28), 
anul acesta cifrele sînt mai bune : 
40 (medie 6,66) la băieți și 84 (medie 
14) la fete (în 26 de seturi). Și pri
mirea serviciului s-a prezentat mult 
îmbunătățită. Să dăm din nou cu
vîntul cifrelor : în 1964 la băieți au 
fost greșite 74 de servicii, iar la 
fete 82; anul acesta': 52 și, respectiv- 
79 (precizăm din nou: în 26 seturi, 

orașului. Așa i-am descoperit pe frațL 
Suciu.

Antrenorul Martie Ștefănescu ne-a ex
plicat că încă de la începutul muncii 
de instruire ia legătură cu părinții, sfă- 
tuindu-se cu aceștia în privința regimu
lui alimentar și de odihnă al copiilor 
selecționați. Aceștia urmează, vreme de 
trei luni, un antrenament-școală, timp 
în care învață rulajul în pluton, elemente 
din tehnica sprintului, elemente de me
canică și alțe lucruri absolut necesare 
participării la un concurs,

— In perioada primelor luni de pre
gătire, băieții primesc note, ca Ia școală. 
Dacă se respectă în continuare regulile 
vieții sportive șl principiile antrenamen
tului metodic, e imposibil să nu se ob
țină performanțe.

Antrenorul Martie Ștefănescu ne-a vor
bit apoi cu deosebită satisfacție despre 
unul din frații Suciu, Ștefan, care anul 
acesta a devenit multiplu campion de 
juniori. Șt. Suciu respectă cu strictețe 
programul indicat de antrenor, e disci
plinat și modest. Dacă va continua să 
fie la fel de conștiincios va urca cu si
guranță treptele măiestriei.

— Cîți membri are secția dv. de ci
clism ?

— Lucrez cu 18 cicliști juniori. Aș putea 
pregăti mai mulți dacă aș avea un me
canic. Treaba aceasta o fac tot eu și îmi 
ia destul timp.

Am notat doleanța — perfect justă — 
a antrenorului Martie Ștefănescu. -

w
„AM MARI GREUTĂȚI”

La Brașov mai există o secție de ci
clism, pe lîngă clubul sportiv Tractorul, 
cunoscută prin participarea membrilor 
ei la diversele competiții și campionate 
rezervate juniorilor. Din păcate însă, 
primul lucru pe care l-am aflat de la 
antrenorul tinerilor alergători de la Trac
torul. Traian Cnicomban, pune sub sem
nul întrebării răspunderea cu care este 
îndrumată activitatea secției de ciclism. 
„AM MARI GREUTĂȚI" — ne-a spus 
Traian Chicomban la campionatele des
fășurate la Brașov. A doua zi am avut, 
la sediul clubului Tractorul, o convor
bire la care au participat Traian Chi
comban, Dumitru Furnică, vicepreședinte 
al Consiliului regional UCFS, Aurel Mun
tean», președintele comisiei regionale de 
ciclism și loan Caraman, vicepreședintele 
clubului sportiv Tractorul. Concluziile :

• Secția de ciclism are un birou... fan
tomă. Doar președintele el, Florian An
drei, se interesează, din cînd In cind, de 
treburile secției.

• Directorului școlii profesionale a u- 
zinei Tractorul, Gheorghe Crețu, nu-1 
place... ciclismul, interzicînd elevilor se
lecționați să participe la antrenamente.

• Asistența tehnică este insuficientă, 
deoarece Traian Chicomban nu are a- 
celeași condiții de lucru ca Martie Ște
fănescu, fiind încadrat dosfr cu ‘/a normă.

• Conducerea clubului, comisia de spe
cialitate a orașului șl cea a consiliului 
regional UCFS nu se interesează de ne
voile reale ale secției de ciclism.

Acestea sînt cauzele, desprinse din dis
cuțiile purtate, care frînează progresul 
tinerilor alergători de la Tractorul, lip
suri ușor lichldablle dacă... Dar condu
cerea clubului Și ceilalți factori intere
sați în dezvoltarea sportului cu pedale 
continuă să privească cu pasivitate*'A- 
ceastă situație. Păcnt I

TR. IOANIȚESCU

republican de volei
față de cele 15 din 1964). De amintit, 
de asemenea, că și anul trecut pre
dominau preluările de jos. deci nu 
e vorba de schimbarea procedeului, 
ci de ameliorarea lui.

Vîrsta . participanților constituie 
de asemenea un capitol pozitiv. A 
fost n,u numai cel mai „înalt”, dar 
și cel mai „tînăr” turneu. Din 80 de 
participanți, 53 (22 de băieți și 31 
de fete) au dreptul de a participa 
la juniori și în viitoarele ediții.

Bineînțeles, au ieșit în evidență și 
unele deficiențe. Prima e de natură 
organizatorică : se cere o mai judi
cioasă alegere a datelor la care se 
dispută diversele competiții, pentru 
a nu le aglomera într-o perioadă 
scurtă de timp. Din punct de vedere 
tehnic, se impune îmbunătățirea lo
virii mingii și punerea pe traiec
torii din ce în ce mai înalte, ținînd 
seama de talia jucătorilor atacanți, 
ca și de blocajul crescut ca înălțime. 
De asemenea, este necesară o orien
tare mai bună a jocului în linia a 
doua și folosirea mai eficientă a 
plonjonului pe piept și prin fanda- 
re laterală, ca și rularea pe spate.

Desigur, în spațiul unui singur 
articol nu se pot epuiza și rezolva 
toate problemele de perspectivă, în 
primul rînd a selecției și a muncii 
cu juniorii. Constatarea, afirmată de 
la început, este însă că se merge pe 
un 
în

drum bun, ctl'e ne dă încredere 
viitorul voleiului românesc.

prof. MIRCEA TABACII



Pregătirile formațiilor din categoria A
• Rezultatele jocurilor de verificare • Amănunte • Echipele probabile

Debiilanți în categoria A
VASILE JAC

Campionatul categoriei A 
programează, mîine, în șapte 
orașe ale țării meciurile eta
pei a III-a. La pregătirile echi
pelor efectuate în cursul săp- 
tămînii au fost prezenți și co
respondenții noștri care ne-au 
relatat următoarele:

ANTRENAMENTELE 
GIULEȘTENILOR...

• RAPID s-a antrenat joi pe te
renul Dudești în compania echipei de 
categoria C, Flacăra roșie. Feroviarii 
au cîștigat cu 4—1 (1—0), dar din 
cauza terenului impracticabil și a 
lipsei de interes manifestată de unii 
jucători antrenamentul n-a fost con
vingător. Au lipsit, motivat, C. Dan, 
care miercuri a jucat în lotul repre
zentativ, și Georgescu, accidentat se- 
r’^s în meciul cu Farul. Punctele au 
fost înscrise de Năsturescu, Codrea- 
nu, Ionescu și Dumitriu. Unicul gol a] 
învinșilor a fost realizat de Cuconea. 
lată formația probabilă pentru meciul 
de mîine : Andrei (Răducanu) — lu- 
pescu, Motroc, C. Dan, Greavu (Mi
hai) — Dinu, Jamaischi — Năstures- 
cu (Kraus), Dumitriu, Ionescu (Oble- 
menco), Codreanu.

PĂREREA ANTRENORULUI 
CERNAIANU

• PETROLUL a acordat toată aten
ția pregătirilor efectuate în vederea 
meciului cu Rapid. Antrenorul prin
cipal al echipei, Constantin Cernăia- 
nu, a declarat următoarele în legătură 
cu această partidă : „Meciurile cu Ra
pid au fost întotdeauna dificile. De 
data aceasta, băieții se prezintă cu 
un moral ridicat, ceea ce va atîrna 
mult în balanța victoriei. Oricum, 
sper ca echipa să desfășoare un joc 
aplaudat de publicul bucureștean". 
Petrolul va alinia următoarea echi
pă : Ionescu — Pahonțu, Boc, Florea, 
Mocanu — Juhas, Drăgomir — Fră- 
țilă. Dridea I, Badea, Moldoveanu. 
Rezerve: Sfetcu, Crișan, Drăgan și 
Dridea II.

O INDISPONIBILITATE LA 
STEAGUL ROȘU

o STEAGUL ROȘU a efectuat pa
tru antrenamente. Joi a susținut o

Un sincer bravo!
• O surpriză plăcută — duminica tre
cută la meciul Metalul Tîrgoviște-Pro- 
gresul București. Înainte de meci la sta
ția de amplificare a terenului din lo- 
caUtate a fost adresat un apel prin care 
publicul spectator era invitat să aplaude 
fazele frumoase ale ambelor echipe. 
Nu au fost vorbe goale izvorîte dintr-o 
simplă formalitate îndeplinită de crainic,

54 717 lei report la concursul PRONOSPORT A. 35
Pentru concursul Pronosport de du

minică, în programul căruia figurează 
cea de a treia etapă a Campionatului 
categoriei A completată cu 6 meciuri 
din B, am cerut părerea cunoscutu
lui jucător de la Petrolul, inginerul 
Mircea Dridea. Acesta ne-a dat ur
mătorul pronostic :

Florea, portarul Siderurgistului, intervine la o minge înaltă.

partidă de verificare cu Știința Bra
șov pe care a întrecut-o cu 5—0 
(3—0) prin golurile înscrise de Goran 
(3), Pescaru și Naghi. Un singur semn 
de întrebare în formația care va fi 
aliniată în meciul cu Dinamo: Si- 
gheti, care este ușor accidentat. în 
rest formația obișnuită. (C. GRUIA — 
corespondent regional)

LOTUL DINAMOVISTILOR PENTRU 
MECIUL DE LÂ BRAȘOV

• DINAMO BUCUREȘTI s-a pre
gătit intens în vederea dificilei par
tide cu Steagul roșu. Campionii plea
că la Brașov astăzi dimineață cu ma
șina, deplasînd un lot de 15 jucători: 

căci în timpul partidei publicul a reac
ționat foarte sfțortiv, încurajtnd echipa 
locală, dar aplaudînd și acțiunile bine 
desfășurate ale oaspeților.

Frumoasă concepție despre rolul pu
blicului spectator și demnă de imitat 
pe toate terenurile. Vn sincer bravo 
pentru publicul din Tîrgopișta I

Premiile concursului Pronosport nr. 
34 din 22 august 1965

Categoria a 11-a 88 variante a 746 
lei

Categoria a III-a 1160 variante a 84 
lei

Report la categoria I : 54 717 lei.

LOTO

La tragerea Loto din 27 august 1965 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

79 90 63 45 68 41 19 22 61 80
Premii suplimentare : 78 4 67
Fond de premii : 925 937 lei din care 

report la suplimentar I : 96 169 lei.
Tragerea următoare. — tragere ex

cepțională — va avea , loc marți 31 
august a.c. la Eforie-Sud.

Rubrică redactată de Lotb-Prbno- 
sport.

Pentru a avea cu regularitate ziarul ;
! j
l și pentru a fi bine informați despre ;
j activitatea sportivă internă și internațională: :
| abonați-vă neintirziat la !
)______________________  _ . ____________ _________________________ »

Uțu, Datcu, Popa, Nunweiller III, 
Nunweiller IV, Stoenescu, Ivan, Ște
fan, Ghergheli, O. Popescu, Radu, 
Pîrcălab, Ene II, Unguroiu și Haidu. 
Echipa probabilă : Uțu — Popa, Nun
weiller III, Nunweiller IV, Ivan — 
Ghergheli, O. Popescu — Pîrcălab, 
Ene ÎI, Unguroiu, Haidu.

REMANIERI LA ȘTIINȚA CLUJ

a ȘTIINȚA CLUJ și-a remaniat 
echipa în vederea meciului pe care îl 
dispută mîine cu Steaua. Antrenorul 
Andrei Șepci a efectuat modificări în 
aproape toate compartimentele, așa 
încît noua formație a studenților clu
jeni va arăta astfel: Gaboraș — Mar- 
cu, Neșu, Grăjdeanu, Cîmpeanu — 
AI. Vasile, Pexa — Ivansuc, Geor
gescu, Adam, Sabo. Rezerve: Mo-
guț, Szoke și Suciu.

• STEAUA părăsește Capitala în 
cursul dimineții de azi îndreptîndu-se 
spre Cluj pe calea aerului. Fac de
plasarea 15 jucători din care va fi 
alcătuită următoarea formație pro
babilă : Haidu — Georgescu, Petescu, 
Hălmăgeanu, Chiru — Negrea, Raksi
— Sorin Avram, Constantin, Voinea, 
Pavlovici. Rezerve: Gornea, D. Ni- 
colae, Jenei și Țarălungă.

ANTRENAMENTE INTENSE LA FARUL

• FARUL și-a continuat pregătirile 
aproape zilnic, iar joi a susținut un 
joc de verificare avînd ca adversară 
propria echipă de juniori pe care a 
întrecut-o Cu 5—1 (2—0). S-a insistat 
asupra deficiențelor manifestate în în- 
lîlnirile anterioare, deficiențe legate 
de organizarea jocului și de eficacita
tea compartimentului ofensiv. Antre
norii V. Mărdărescu și C. Toma s-au 
oprit asupra următorului 11 : Manciu
— Costin, Stancu, Tîlvescu, Dumbra

De la I. E. B. S.
O Pentru cuplajul de fotbal PROGRE

SUL — C.F.R. PAȘCANI și RAPID — 
PETROLUL de mîine, de pe stadionul 
„23 August", biletele se găsesc de vînza- 
re la casele de bilete din str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, agen
ția C.C A bd. Gh. Gheorghiu-Dej. sta
dioanele „23 August", Republicii, Dina
mo și Ciulești.
• La bazinul acoperit Floreasca au 

început înscrierile pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii, care se des
chide la 1 septembrie 

vă — Zamfir, Pleșa — Ologu, Tufan, 
Manolache, Mănescu. (CORNELIU 
POPA — coresp.)

• DINAMO PITEȘTI s-a deplasat 
joi la Tîrgoviște în vederea unui joc 
amical cu formația locală Metalul. 
Piteștenii au obținut victoria cu 2—1 
la capătul unui joc viu disputat, dar 
de slabă factură tehnică. Au marcat: 
Naghi și Dobrin pentru învingători și 
Constantin pentru învinși. (M. AVA- 
NU — coresp.)

• C.Ș.M.S. IAȘI s-a antrenat joi în 
compania echipei de categoria G, 
Unirea Negrești. Ieșenii au învins cu 
4—0 (2—0) prin punctele înscrise de 
Pop (2), Cuperman și Stoicescu. An
trenorul Augustin Botescu va alinia 
următoarea echipă : Constantinescu — 
V. Popescu, Malschl, Vornicu, De- 
leanu — Ștefănescu, Romilă — Matei, 
Pop, Lupulescu, Cuperman. Rezerve : 
Stoicescu și Ioanid. (EUG. URSU — 
coresp.)

• SIDERURGISTUL a avut ca par
teneră de antrenament formația de 
categoria C Metalosport Galați. Echi
pa antrenată de Zaharia a evoluat mai 
bine în prima repriză cînd a și reu
șit să înscrie de cinci ori. Scor fi
nal : 6—2 (5—0) prin punctele înscri
se de Neagu (3), Voinea, Stătescu, 
R. Matei, respectiv Apostol și Strat. 
A jucat următoarea formație : Florea 
(Enache) — Valcan, Coman (Hulea), 
Voicu II, Cristian — Costache, R. Ma
tei — Adam, Neagu, Voinea, Stătescu. 
(V. ȘTEFĂNESCU — coresp.).

PREGĂTIRI PE... PLOAIE

• CRIȘUL a făcut cinci ședințe de 
antrenament, în pofida timpului nefa
vorabil (la Oradea plouă de trei zile 
fără întrerupere). Miercuri, Crișul a 
jucat la două porți cu Dinamo Oradea 
(din campionatul regional) pe care a 
întrecut-o cu 8—0 (4—0). Au marcat : 
Mureșan II (2), Mureșan I (2), Bacoș 
(2), Suciu și Al. Naghi.

Pentru meciul cu U.T.A., antrenorii 
L. Zilahi și prof. I. Buda acordă cre
dit următorului ,11“ : Duca — Sacaci 
II, Solomon, E. Naghi, Balogh — Al. 
Naghi, Iacob — Suciu, Bacoș, Mure
șan II, Sacaci III. Rezerve: Marin 
Adam, Mureșan I și Vigu. (I. BO1TOȘ 
și MIRCEA POP — coresp.)

Campionat pentru copii
Comisia de specialitate a orașului 

Mediaș a organizat un campionat de 
fotbal rezervat copiilor la care au par
ticipat 7 echipe. S-a jucat tur-retur, 
competiția fiind câștigată de formația 
Sparta, antrenată de instructorul vo
luntar C. Bader, care a totalizat 20 de 
puncte, fiind urmată, în ordine de Gaz 
metan cu 18 p, Ideal 13 p, Record

PE ECRANE

O producție a studiourilor italiene

înaintaș central la U.T.A.
înălțimea: 1,74 m ; greutatea :

65 kg.
Profesia : mecanic.
Trăsături tehnice: joacă mingea cu 

amîndouă picioarele. Are un bun con
trol al balonului. Lovitura de cap — 
destul de bună. Plasamentul pe teren 
— mulțumitor. Viteză mare de reac
ție.

Trăsături moral-volitive : jucător 
foarte disciplinat, diez în procesul de 
pregătire. Fe terenul de joc este un 
bun luptător.

Slab la capitolul orientare tactică 
în funcție de diferitele situații de pe 
teren

Antrenorul Dumitrescu se ocupă 
special, la fiecare antrenament, de 
această lacună a elevului său. De a- 
semenoa, după meciuri, discută „mo
mentele1 11' tactice ale partidei arătîn- 
du-i ce rol trebuia să aibă în cadrul 
lor.

1. Rapid—Petrolul X 2
2. Știința Cluj—Steaua 1 2
3. Farul—Dinamo Pitești 1
4. Crișul—U.T.A. 1 X
5. C.S.M.S.-—Sidcrurgistul 1
6. Știința Tim.-—Știința Craiova 1
7. Flacăra Moreni-Poiana Cîmpina 1
8. Metalul Buc.-—Dinamo Bacău 2 X
9. A.S.A. Tg. Mureș—Jiul 1

10. Minerul B. Mare—Clujeana 1
11. Industria sîmici-C.S.M. Reșița 1
12. Minerul Lupeni—A. S. Cugir 1
13. Steagul roșu—Dinamo Buc. 1 X

Prima realizare în categoria A : a 
înscris, spectaculos, golul victoriei în 
meciul cu C.S.M.S. Iași

DAN MARCULESCU

Extremă dreaptă la C.S.M.S. 
înălțimea): 1,74 m; greutatea; 

68 kg.
Student în anul I la Institutul do 

construcții.
Trăsături tehnice : lovește bine ba

lonul cu un singur picior, cu dreptul, 
cu stîngul este nesigur. Joc de caip 
mulțumitor. Viteza de reacție explo
zivă 1

Cea mai valoroasă calitate : viteza. 
Aleargă suta de metri în 11,1—11.2 
secunde.

Trăsături moral-volitive : foarte dis
ciplinat. La antrenamente ca și la 
meciuri ,.dă“ tot. începe însă parti
dele deosebit de emoționat, ceea ce 
are evident o influență negativă asu
pra randamentului său în primele 
10—15 minute.

Puncte slabe : detenta, orientarea 
tactică în joc, lovitura cu piciorul 
stîng.

Corectării acestor minusuri Dan 
MăJ-culescu va trebui să-i consacre 
multă vreme la antrenamente. Cu se
riozitatea și cu talentul său, antreno
rii echipei ieșene îl văd canabil de 
mari progrese.

10 p, Textila 10 p, Cetatea 8 p și Vi- 
trometan 5 p.

Merită să subliniem munca depusă 
de Gh. Fina, A. Cuti, Gh. Nedelcu J 
(din comisia orășenească de fotbal), \ 
Gh. Matei, M. Teodan (arbitri) și alți n 
activiști voluntari care au contribuit la 1 
buna desfășurare a acestei reușite com
petiții.

Z. RÎȘNOVEANU - coresp.



CARNET COM PETITION AL
MOTO: Viteză pe circuit la Arcul de Triumf
• ÎNTRECERILE AU LOC MÎINE PE TRASEUL MARELUI PREMIU
• LA START : LUCIANO GARAGNANI (ITALIA), GH. VOICULESCU, M. 

CERNESCU, L. SZABO, M. POP SI ALTI SPECIALIST! Al VITEZEI

Mîine dimineață vom asista la o 
interesantă și atractivă competiție 
motociclistă : concursul de viteză pe 
circuit organizat de clubul sportiv 
Dinamo București. Așa cum am anun
țat, la start va fi prezent, alături de 
cei mai valoroși motacicliști din țara 
noastră, alergătorul italian Luciano 
Garagnani. Ni s-a comunicat, de ase
menea, că printre cei înscriși se află, 
în afara celor anunțați în numărul de 
ieri al ziarului nostru, și Gh. Voicu- 
lescu, unul dintre cei mai valoroși 
concurenți la 500 cmc.

Concursul începe Ia ora 10 și pro
gramează probe la clasele 125 cmc, 
175 cmc, 250 cmc, 350 cmc .și 500 cmc. 
Intrarea publicului se face prin str. 
Mănăstirea Cașin, Aleea Trandafirilor, 
Aicea Ștrandului, Arcul de Triumf și 
Piața Scîrtteii.

RUGBI: începe returul campionatului
Mîine în Capitală și la Timișoara, se 

reia campionatul republican de rugbi. 
Prima etapă a returului programează 
următoarele meciuri : Progresul—CSMS, 
Constructorul — Știința Cluj, Dinamo — 
Știința Petroșeni, Gloria — Rulmentul 
(toate în București) și Știința Timișoara 
—Grivlța Roșie (la Timișoara). Meciul 
Steaua — Farul lipsește din program de
oarece (pînă la discutarea de către -bi
roul federal a memoriilor de rejudecare) 
ambele echipe sînt sancționate cu du
blă neprezentare din cauza brutalități
lor prin care s-a „evidențiat" meciul lor 
din tur. Iată clasamentul înaintea înce
perii returului :

LUCIANO GARAGNANI (Italia)

Semnalăm și sancționarea cu meci 
pierdut (0—3) pentru neprezentarea la 
meciul din tur cu Grivița Roșie a stu
denților timișoreni. Meciul C.S.M.S. Iași 
— Progresul, amînat, se dispută la 8 sep
tembrie.

1. Din. Buc. 11 10 1 0 133 44 ( +39) = 32
2. Steaua 11 8 1 2 131 46 ( +85) — 28
3. Grivița R. 11 7 2 2 134 26 ( + 108) = 27
4. Rul. Bîrlad 11 5 2 4 75 63 ( +12) = 23
5. Gloria Buc. 11 4 3 4 61 77 ( -is) 22
6. C.S.M.S. Iș. 10 5 1 4 52 32 ( +20) = 21
7. Farul C-ța. 11 4 2 5 65 87 ( —22) = 21
8. Const. Buc. 11 3 2 6 50 71 ( -21) = 19
9. Șt. Petr. 11 3 1 7 27 57 ( -30) = 18

10. Șt. Tim. 11 3 1 7 48 155 (-107) = 17
11. Progr. Buc. 10 2 3 5 55 61 < -6) = 17
12. Șt. Cluj 11 1 1 9 35 147 (-112) = 14

ATLETISM: La Poznan, junioarele 
au fost la înălțime

Așa cum am mai anunțat, repre
zentativa atletică de junioare a țării 
noastre a obținut un frumos succes 
în „triunghiularul“ de la Poz-nan, în- 
vingînd formațiile Poloniei (64—51) și 
Iugoslaviei (63,5—53,5). Tinerele noas
tre sportive au concurat cu multă 
ambiție, cîștigînd 4 din cele 11 probe 
ale concursului. Formația noastră mas
culină, în schimb, deși a învins echi
pa Iugoslaviei (104—97) s-a prezentat 
mai slab, fiind depășită categoric in 
întrecerea cu formația poloneză.

Iată și celelalte rezultate ale con
cursului :

FETE — 100 m : 1. L. Penjaric 
(Iug.) 11,8, 2. U. Styranka (Pol.) 12,2,
3. M. Szunechowska (Pol.) 12,5, 4. 
Aura Petrescu 12,6, 5. Ana Beșuan 
12.6 ; Greutate : Livia Orosz 13,35 m, 
Elena Elie 13,13 m, M. Bosnie (Iug.) 
12,78 m ; Înălțime : N. Mrinjak (Iug.)
l, 65 m, 2. W. Przybiwska (Pol.) 1,50
m, 3. M. Pese (Iug.) 1,50 m, 4. Ale
xandra Stoenescu 1,50 m, 5. Cornelia 
Toma 1,50 m ; 80 m.g. : 1. Sanda An- 
gelescu 11,7, 2. E. Durzoca (Pol.)
12,0, 3. E. Baranj (Iug.) 12,2, 4. Ste- 
liana Nedelea 12,3 ; 800 m : 1. V. 
Nikolic (Iug.) 2:12,6, 2. Claudia Iacob 
2:13,8, 3. Elisabeta Baciu 2:14,2, K. 
Lukasik (Pol.) 2:15,5; 200 m: 1. L. 
Penjaric (Iug.) 24,4, 2. M. Szune
chowska (Pol.) 24,9, 3. U. Styranska 
(Pol.) 25,4, 4. Elena Ionescu 25,5, ... 
6. Ana Beșuan 25,8.

BĂIEȚI — 100 m: 1. S. Wagner 
(Pol.) 10,7, 2. P. Ciobanu 11,0, 3. W. 

VOLEI’ Campionatul de calificare în „A“ 
n-a luat sfîrșiU.

Kinewski (Pol.) 11,1, ...5. V. Surau 
11,5 ; Lungime : R. Olinski (Pol.) 7,40 
in, 2. W. Murawski (Pol.) 7,18 m, 
3. V. Ersenie 7,11 m, 4. L. Sărucan 
7,03 m ; 400 m: W. Strczizek (Pol,) 
49,6, 2. Z. Majstorovici (Iug.) 50,0,
3. E. Perehus (Pol.) 50,3, 4. E. To
bias 50,6, ... 6. L. Levonian 51,6; 
400 m.g. : 1. Z. Mirowski (Pol.) 53,5,
2. J. Zierski (Pol.) 53,6, 3. N. Voinov 
(Iug.) 56,3, 4. F. Pirs (Iug.) 58,5, 
5. I. Iordan 61,1, 5. V. Ersenie 68,9 ; 
200 m. S. Wagner (Pol.) 21,9, 2. ]. 
Werner (Pol.) 22,1, 3. A. Deak 23,1,
4. B. Iliesou 23,2; Greutate: 1. E. 
Antozak (Pol.) 15,85 m, 2. M. Oredelij 
(Iug.) 15,47 m, 3. G. Luchian 15,29, 
... 5. I. Nagi 13,66 m ; Ciocan : 1. M. 
Gredelj (Iug.) 51,02 m, 2. R. Petzy- 
kowski (Pol.) 50,92 m, 3. R. Wa- 
chowski (Pol.) 48,56 m, 4. St. Sisco- 
vici 47,86 m, ... 6. S. Hodoș 36,22 m ; 
Înălțime : R, Silasti (Iug.) 1,98 m, 2 
Z. Pogarcic 1,95 m, (reprezentanții 
noștri M. Petra și V. Sărucan au să
rit 1,50 m I) ; 800 m: 1. J. Maluski 
(Pol.) 1:56,3, 2. V. Djerdjevic 1:57,0,
3. L. Balachrowicz (Pol.) 1:57,5, 4. R.
Rusu 1:58,7, ... 6. C. Grigoresou
2:23,0 ; Triplusalt: R. Camys (Pol.) 
14,78 m, 2. M. Petra 14,29 m, 3. S. 
Hodoș 14,15 m ; 3000 m : 1. I. Ior- 
dache 8:28,0, 2. A. Buda (Pol.)
8:31,0, 3. I. Cioca 8:31,4; 4x400 m:
1. Polonia 3:16,4, 2. Iugoslavia 3:21,3, 
3. România 3:22,7.

UNDE MERGEM?
STMBATA

BOX : terenul Voința, de la ora 
19: gală de verificare a lotului de 
tineret.

TIR : poligonul Tunari, de la 
ora 9: campionatele republicane 
— probele: 60 focuri culcat se
niori, pistol precizie ei talere arun
cate din șanț.

NATAȚIE : bazinul .Dinamo, de 
la ora 9.30 și 17.30 : finalele cam
pionatelor republicane cu partici
parea înotătorilor -americani

DUMINICA
TIR: poligonul Tunari, de' la 

ora 9 : campionatele republicane—, 
probele : armă liberă 3 x 40 focuri 
(seniori) și talere, manșa a II-a..

MOTO : traseul de la Arcul -dej 
Triumf, de :1a ora 10: concurs;in-: 
ternațional de viteză pe circuit.

NATAȚIE : bazinul Dinamo, de; 
la ora 17.30 : finalele campionale-j 
lor republicane eu participarea 
înotătorilor americani. > .

Bazinul Tineretului, de la ora *, 
9.30 : finalele campionatelor repu-j 
blicane de sărituri.

POLO: bazinul Tineretului, de! 
Ia ora 11 : Rapid — C.S.M. Cluj și, 
Dinamo — I. C. Arad — meciuri în 
cadrul campionatului republican.

FOTBAL: stadionul .23 August', 
de la ora 15.15 : Progresul Bucu
rești — C.F.R. Pașcani (cat. B); 
ora 17 : Rapid — Petrolul (cat. A); 
teren Gloria: ora 16, Metalul 
București — Dinamo Bacău (cat. 
B) ,• teren Laromet, ora 10.30: 
Tehnometal București — S. N. Ol-, 
tenița (cat. C).

CICLISM : velodromul Dinamo, 
de la ora 9.30 : finalele campiona- | 
telor de pistă ale Capitalei, probai 
de viteză seniori.

Programul campionatului categoriei A (returul)
ETAPA A XII-A DIN 29 AUGUST:

Gloria — Rulmentul Bîrlad; Știința 
Timișoara — Grivița Roșie; Dinamo
— Știinta Petroșeni; Constructorul -n .
Știința Clu| ; Steaua — Farul Coh- BRIE: 
stanla . Progresul — C.S.M.S. Iași.

ETAPA A XIII-A DIN 5 SEPTEM
BRIE : Progresul — Rulmentul Bîr
lad ; C.S.M.S. Iași — Steaua; Farul 
Constanta — Constructorul; Știința 
Cluj — Știinta Petroșeni; Dinamo — 
Știința Timișoara; Grivița Roșie — 
Gloria

ETAPA A XIV-A DIN 12 SEPTEM
BRIE : Rulmentul Bîrlad — Grivița 
Roșie . Gloria — Dinamo; Știința Ti
mișoara — Știinta Cluj ; Știința Pe
troșeni — Farul Constanța; Con
structorul — C.S.M.S. Iași; Steaua — 
Progresul

ETAPA A XV-A DIN 19 SEPTEM
BRIE : Steaua — Rulmentul Bîrlad ; 
Progresul — Constructorul ; C.S.M.S. 
Iași — Știința Petroșeni; Farul Con
stanța — Știinta Timișoara; Știința 
Cluj — Gloria; Dinamo — Grivița 
Roșie.

ETAPA A XVI-A DIN 26 SEPTEM
BRIE : Rulmentul Bîrlad — Dinamo; 
Grivița Roșie — Știinta Cluj ; Gloria
— Farul Constanța; Știinta Timi
șoara — C.S.M.S. Iași; Știința Pe
troșeni — Progresul; Constructorul
— Steaua.

ETAPA A XVII-A DIN 3 OCTOM
BRIE : Constructorul — Rulmentul 
Bîrlad ; Steaua — Știința Petroșeni ; 
Progresul — Știința Timișoara ; 
C.S.M.S. lași — Gloria; Farul Con

POPICE: Modificări «duse rctuiamciitHiHi campioottliuî
pc echipe ediția 1965-1966

După o vacanță activă de aproape 
3 luni (echipele au susținut în această 
perioadă o serie de întîlniri amicale), 
formațiile de popice fac, în aceste zile, 
ultimele pregătiri în vederea startului 
în campionatul republican ediția 
1965/1966. Iată datele exacte ale des
fășurării acestei importante competiții : 
etapa raională : 1 septembrie 1965 — 
15 februarie 1966 ; etapa regională : 
24—27 februarie 1966 ; etapa inter- 
regimnală : 18—20 martie 1966 faza I, 
1—3 aprilie faza a II-a ; etapa finală : 
14—17 aprilie 1966 (masculin) și 23— 
24 aprilie 1966 (feminin). Campiona
tele direct regionale au loc între 1 sep-
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stanta — Grivița Roșie ; Știința Cluj
— Dinamo.

, ETAPA A XVIII-A din 10 OCTOM-
Rulmentul Bîrlad — Știința

Cluj ; Dinamo — Farul Constanta; 
Grivița Roșie — C.S.M.S. Iași; Glo
ria — Progresul; Știinta Timișoara
— Steaua Știința Petroșeni —Con
structorul.

ETAPA A XIX-A DIN 17 OCTOM
BRIE : Știința Petroșeni — Rulmentul 
Bîrlad; Constructorul — Știința Ti
mișoara ; Steaua — Gloria ; Progresul
— Grivița Roșie; C.S.M.S. Iași "— 
Dinamo; Farul Constanta — Știința 
Cluj.

ETAPA A XX-A DIN 24 OCTOM
BRIE : Rulmentul Bîrlad — Farul 
Constanta; Știinta Cluj — C.S.M.S. 
Iași; Dinamo — Progresul; Grivița 
Roșie — Steaua ; Gloria — Construc
torul ; Știinta Timișoara — Știința 
Petroșeni,

ETAPA A XXI-A DIN 5 DECEM
BRIE: Știința Timișoara — Rulmentul 
Bîrlad ; Știința Petroșeni — Gloria; 
Constructorul — Grivița Rcșie ; 
Steaua — Dinamo; Progresul ■— 
Știința Cluj ; C.S.M.S. Iași — Farul 
Constanța.

ETAPA A XXII-A DIN 8 DECEM
BRIE : Rulmentul Bîrlad — C.S.M.S. 
Iași ; Farul Constanta — Progresul ; 
Știința Cluj — Steaua; Dinamo — 
Constructorul; Grivița Roșie — 
Știința Petroșeni; Gloria — Știința 
Timișoara.

tembrie și 15 noiembrie 1965 (turul) 
și 1 decembrie 1965 — 27 februarie 
1966 (returul).

Regulamentul actualei ediții a cam
pionatului are o serie de noutăți. Ast
fel, s-a schimbat formula de desfășu
rare a etapei interregionale. Cele 20 
de formații care vor ajunge pînă în 
această etapă vor fi repartizate, ținîn- 
du-se seama de criteriul geografic și 
valoric, în 10 grupe (în loc de 5 cîte 
au fost anul trecut) a două echipe, 
care în prima fază vor susține un sin
gur meci, eliminatoriu, într-o locali
tate neutqi (stabilită de F.R.P.). Echi
pele victorioase vor fi împărțite, în 
faza a II-a, în 5 grupe a cîte 2 for
mații, care vor juca, de data aceasta 
tur-retur. învingătoarele se vor califica 
în etapa finală.

Regulamentul campionatului de ca
lificare prevede câ în cazul cînd una 
dintre echipele care urmează să pro
moveze este dintr-o localitate care 
are echipă în seria a II-a a catego
riei A, cele două formații își vor dis
puta locul prirrtr-un joc dublu de ba
raj. In această situație se află ac
tualmente patru echipe masculine, și 
anume, două din Buourești (Știința 
I.C.F. și Semănătoarea) și două din 
Craiova (Știința și Electroputere). 
Cele două echipe Știința luptă să 
intre în „A“, Semănătoarea și Elec
troputere — să nu cadă din prima 
categorie.

Formațiile bucureștene în cauză 
trebuie să se întreacă pînă la 12 sep

BASCHET: „CUPA

tembrie, dată pentru care este pre
văzută începerea campionatului de 
calificare ediția 1965/1966.

Cît privește echipele craiovene 
Știința și Electroputere, datele de 
desfășurare ale meciurilor lor de ba
raj au fost .fixate : turul se va juca 
sîmbătă 4, iar returul duminică 5 
septembrie.

în întâlnirile respective de califi
care, echipele nu pot folosi decît ju
cători care au participat la jocurile 
din campionatul republican ediția 
1964/1965.

TIR: Azip pe poligonul Tunari 
încep campionatele republicane

Cei mai buni trăgători 
din țară și-au dat întîl- 
nire la poligonul Tunari 
unde, începînd de azi și 
pînă joi, se vor întrece 
pentru cucerirea titluri
lor de campioni ai Re
publicii Socialiste Ro
mânia pe anul 1965.

Iubitorii tirului din 
Capitală vor vedea :pe 
standurile de tragere 
țintași cu renume și pe 
plan internațional, ca de 
.pildă, 1. Tripșa, M. Roș
ea, Șt. Petrescu, M. Du- 
mitriu — la pistol viteză, 
N. Rotaru, M. Ferecatu, 
I. Olărescu, Tr. Cogut, 
T. Ciuiu, Margareta Ena- 
che. Ana Goreti, Eda 
Baia — la probele de 
pușcă, G. Enache, I. Du
mitrescu, G. Sencovici, 
Șt. Popovici — la talere 
și pe mulți alții.

Iată programul întrece
rilor : sîmbătă — armă 
liberă calibru redus 60 
focuri culcat seniori, ta
lere aruncate din șanț, 
manșa I, pistol precizie ; 
duminică — talere arun
cate din șanț, manșa a 
II-a, armă liberă calibru 
redus 3 x 40 focuri se
niori ; luni — armă libe
ră 60 focuri culcat, se
nioare, pistol viteză (ambele manșe), 
talere, manșa a IlI-a; marți — armă 
liberă 3 x 30 focuri senioare, armă 
standard 3x20 focuri seniori; 
miercuri — armă standard 60 focuri 
culcat seniori și senioare, skeet man
șa I; joi — armă standard 3 x 20 
locuri senioare, pistol calibru mare, 
skeet manșa a II-a. întrecerile încep 
zilnic la ora 9.

POLO: MÎINE 0 NOUĂ ETAPĂ 
DE CAMPIONAT

Campionatul republican de polo pro
gramează mîine în Capitală (ștrandul 
Tinereului, de la ora 11) partidele 
Rapid — C.S.M. Cluj și Dinamo — 
I.C. Arad. în țară vor avea loc meciu
rile Crișul Oradea — Voința Cluj și 
Ind. lînii Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș. Luni 30 august sînt programate 
și două restanțe : Steaua — LC. Arad 
și Crișul — Mureșul.

Doi dintre cunoscuții trăgători de pistol viteză, 
maeștrii emeriți ai sportului Ion Tripșa (locul II la 
J.O. de la Tokio) și Ștefan Petrescu (locul I la ,1.0. 
de la Melbourne) la un „studiu" in fața siluetelor 

după un antrenament. Foto : A. Neagu

Zilele trecute a avut loc pe poligo
nul Tunari o întrecere la Tăiere arun
cate din turn (skeet) la care tînărul 
Gheorghe Sencovici (Școala sportivă 
de elevi nr. 1) a stabilit un nou 
record republican la 100 de talere ju
niori : 93 t. (vechiul record era de 
91 t.). Pe locurile următoare s-an
clasat: E. Motolici (S.S.E. 1) 90 t. si 
M. Chivu (S.S.E. 1) 86 t.

Echipele participante la Cupa Fe
derației mențin în continuare ritmul 
susținut de... intrare în formă, ’fumi- 
zînd dispute spectaculoase. Iată ul
timele rezultate înregistrate : iRapid- 
Olimpia (f) 48—32 ; Steaua-Progre- 
sul (m) 83—43 ; Progresul 'Construc
torul 20—0 ; Dinamo-Olimpia (m) 
82—68 ; Rapid-I.C.H.F. 95—71. Jocu
rile continuă azi la baza sportivă 
Universitatea, după următorul pro
gram : teren I, de la ora 17 — Ra- 
pid-Progresul (f), de la ora 18,15 — 
Dinamo-Electrificarea (m) ; teren II, 
de la ora 17 —- Olimpia-Voința (f), 
de la ora 18,15 — Progresul-Olimpia 
(m) ; teren III, de la ora 18,15 — 
Steaua-LC.H.F. (m). (Cr. Popescu- 

coresp.)

In etapa raională, acolo unde nu 
există materiale suficiente și arene co
respunzătoare, comisiile de specialitate, 
cu aprobarea biroului federal, vor pu
tea organiza întrecerile campionatului 
la proba de 100 bile mixte, în loc de 
200 cît prevede regulamentul. Jocurile 
se vor desfășura de acum înainte nu
mai pe piste de bitum, iar în etapa in
terregională și finală echipele rămase 
în cursa pentru titlumu au permisiunea 
de a se antrena sau de a susține me
ciuri de verificare pe arenele care ur
mează să găzduiască meciurile oficiale. 
In afară de aceasta ordinea de tragere 
a jucătorilor înscriși pe listă la înce
putul partidei este obligatorie numai 
în fazele superioare (interregiune și 
finală).



CIfiva entuziaști pionieri ai zborului

Jules Verne, Camille Flammarion,
Guy de Maupassant - zburători cu balonul...

Sportul pantelimonenilor

în cursul cercetărilor a- 
supra unor evenimente ae
ronautice din trecut, am 
avut surpriza să întîlnim 
și nume celebre, ale că
ror purtători au avut ma
rele curaj să se avînle în 
văzduh acum aproape un 
secol.

Astfel, în una din cu
noscutele lucrări de isto
rie a aeronauticii, intitu
lată „Histoire de l’Aero- 
nautique", Jules Veme e 
pomenit în două împre
jurări : întîia oară, în 
1866 cînd, alături de Vic
tor Hugo, George Sand, 
Alexandre Dumas, tatăl și 
fiul, și alți scriitori și sa- 
vanți, se număra printre
membrii „Societății pentru 
încurajarea navigației ae
riene". De altfel, primul 
roman al lui Verne, apă-

POȘTA MAGAZIN
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RENI, Ne scrieți că răs
punsul dat, deunăzi, citito
rului Andrei Panciu din 
Constanța este „complet 
eronat", fiindcă am scris 
că Emil Frățilă a trecut 
la Petrolul venind din 
Rîmnicu Vîlcea (lucru cu 
care sînteți de acord și dv), 
fără a aminti și faptul că 
el este născut la Moreni, 
unde și-a început activita
tea fotbalistică (la A. S. 
Flacăra). Ne facem autocri
tica ! Ce se întîmpla însă 
dacă în loc de „9" cu cît 
a fost notat în meciul Pe
trolul—Dinamo Pitești, Fră_ 
țilă ar fi luat nota... 4 ? 
Ați fi spus că e din Rîm
nicu Vîlcea și că nici n-a 
călcat pe la Moreni !

ION PASCU, BRĂILA. 1) 
Handbalistul Ion Mozer 
are 1,91 m înălțime. Vîrsta 
lui : 28 de ani. 2) Federația

internațională de atletism 
a omologat faimosul „51,9" 
sec. realizat de atleta nord- 
coreeană Sin Kim Dan pe 
400 m.

OCTAVIAN ȘTEFĂNES- 
CU, CURTEA DE ARGEȘ. 
Pentru meciul cu Cehoslo
vacia doriți ca naționala 
noastră să aibă următoarea 
alcătuire : Ionescu — Popa, 
Nunweiller III, Hălmăgea- 
nu, Greavu — Ghergheli, 
Georgescu — Pîrcălab, I- 
vansuc, Adam, Creinicea- 
nu. N-am nimic împotri
vă, mai ales că nu fac 
parte din comisia de se
lecție. Dar ce facem cu 
ceilalți cititori, care au și 
ei preferințele lor ? Ar 
trebui să prezentăm o e- 
chipă formată dintr-o... 
sută de jucători și nu a- 
vem voie decît 11. Dacă 
regulamentul n-ar fi atît 
de rigid...

ANDREI PECIU, SLATI
NA. Vreți să știți dacă va 
apare o carte în legătură 
cu Jocurile Olimpice de la 
Tokio ? Da, ea se află în 
lucru la editura UCFS, 
Să-i urăm să apară cît 
mai curînd ! 

rut în 1863, este „Cinci 
săptămîni în balon". Și nu 
trebuie uitat că, încă în 
1851, Jules Veme a scris 
nuvela „O dramă în aer" 
publicată în foileton și a- 
părută apoi în volum. To
tuși, Jules Veme n-a zbu
rat decît o singură dată 
în viața lui : în 1873, la 
Amiens, cu Eugene Go
dard, unul din cei zece 
membri (bărbați și fe
mei) ai familiei Godard, 
toți faimoși aeronauți, 
care ani de-a rîndul au 
făcut temerare ascensiuni 
cu balonul.

La rîndul lui, ilustrul 
astronom Camille Flam
marion a zburat la 1867, 
tot cu Eugene Godard. 
Flammarion a făcut două 
zboruri de lungă durată 
pentru observații științifi-

NEAGU MIHAI, PLO
IEȘTI. După ce vă prezen
tați ca un „înflăcărat su
porter al Petrolului", ne 
întrebați ce se întîmpla 
dacă Badea se află în po
ziție de șut, dar cînd tra
ge, nejenat de nimeni, 
mingea se dezumflă și in
tră totuși în gol. Parafra
zând o cunoscută anecdotă, 
îmi permit să vă răspund 
cu o... întrebare : dv. ți
neți cu... mingea sau cu 
Petrolul ? Asta ar fi cul
mea : după ce că fotbaliștii 
nimeresc atît de rar poar
ta, să se dezumfle mingea 
înainte de a intra în gol, 
astfel ca jocul să fie oprit 
și reluat printr-o minge 
de arbitru !

I. ȘTEFAN, COMUNA 
MARCULEȘTI. De acord 
cu critica în... versuri pe 
care o adresați celor 19 
membri ai consiliului aso
ciației sportive Textila din 
Botoșani, mari amatori de 
fotbal, care după ce echipa 
lor a căzut din categoria 
C în „regiune", organizea
ză în sala de sport nunți 
și baluri :

In această-mprejurare,
Ca să nu-și piardă 

moralul,
Rămîn — și nu-i de 

mirare —
Din fotbal numai cu... 

bal-ul !

ION COTIGA, COMUNA 
MONTEORU. 1) La Mel
bourne, la box, România 
a cucerit 4 medalii : una de 
aur (Linca), două de ar
gint (Mircea Dobrescu și 
Gh. Negrea) și una de 
bronz (Titi Dumitrescu). — 
2) Jair, se pare, este un 
fel de Ionescu în Brazilia. 
Fotbalistul de la Sao Cris- 
tovao nu este acela care 
a jucat în meciul Brazilia 
— U.R.S.S. disputat nu de 
mult la Moscova.

AUREL BANU, BUCU
REȘTI. Meciul Rapid—Uj- 
pest din cadrul Cupei Eu
ropei centrale, încheiat cu 
scorul de 4—0 (0—0) pentru 
noi s-a disputat la 3 iulie 
1938. Golurile Rapidului au 
fost marcate de Cuedan, 
Moldoveanu, Auer șl Bog
dan. Acesta din urmă a 
înscris golul care avea să 
aducă calificarea Rapidu
lui, în ultimul minut de 
joc... Formația bucurește- 
nilor : Petrică Rădulescu — 
Wetzer II, Roșculeț — Vin- 
tilă, Rășinaru, Rafinski — 
Bogdan, Moldoveanu, A- 
uer, Lengheriu, Cuedan.

ION POȘTAȘU
Desen de

NEAGU RĂDULESCU 

ce, care au rămas cele
bre : la 23—24 iunie 1867, 
de la Paris la La Rochefou
cauld, lingă d’Angouleme, 
în 11 ore și 25 minute, 
iar la 14—15 iulie, ace
lași an, la Solingen, lingă 
Koln (Germania) în 12 ore 
și 30 minute. Flamma
rion a făcut remarcabile 
observații pentru cercetă
rile sale astronomice.

în 1887, unul dintre va
loroșii creatori în dome
niul aerostației libere de 
la sfîrșitul secolului XIX 
era francezul Maurice 
Mallet. Acesta primea în 
nacela sa și pasageri ama
tori, printre care „unul 
dintre cei mai celebri a 
fost Guy de Maupassant", 
menționează „Histoire de 
l'Aeronautique".

Balonul se numea 
„Horla" și o fotografie a 
imortalizat clipa când s-a 
ridicat în aer la La Vilet- 
te, ăvînd la bord pe Guy 
de Maupassant împreună 
cu aeronauții Jovis și 
Malet.

S. ALBU

Un lot de...
189 j’ucători
Acesta este numărul 

jucătorilor care se gă
sesc în pregătire în Bra
zilia, formînd grupul de 
bază în vederea campio
natului mondial de fot
bal din 1966. Ei sînt per
manent urmăriți și utili
zați în meciuri de antre
nament, urmînd ca Ia 
începutul anului 1966 
numărul acestor „proba
bili" să fie redus la 40.

Referindu-se la munca 
de selecționare, Vicente 
Feola. antrenorul națio
nalei, a spus următoa
rele î

— Nu vom merge cu 
„nume", ci cu jucătorii 
cei mai buni, cei mai în 
formă. De aceea, în clipa 
de față nu pot să numesc 
sigur un singur jucător 
pentru campionatul mon
dial din Anglia".

DE TOATE
Se pare că recordurile 

cele rrel „rezistente44 sînt 
cele de echitație. Astfel, 
recordul mondial la sări
tura în înălțime este deți
nut din 1949 de Lavragui- 
bel (Chile), care a trecut 
cu calul „Huasso" peste un 
obstacol înălțat la 2,57 m, 
iar cel de lungime își păs
trează valabilitatea din 
1951, cînd Lopez del Huer- 
ro, cu calul „Amado Mio”, 
a sărit 8,30 m.

Și o concluzie în legă
tură cu aceste recorduri:

Puțini sînt bucureștenii 
mai vechi care să nu fi 
știut, măcar din auzite, 
de nefasta glorie antebeli 
că a Pantelimonului. Fiind 
că în anume vremi — cînd 
mahalaua aceasta își dis
puta cu „Ferentarii4*, cu 
„Grantul". cu „Teiul" ori 
cu cine știe ce alt vestit 
cartier trista faimă a 
„strășnicie!" periferice 
fenomenul bătăilor cu ade
vărat „ca în filme" iscate 
la lumina vagă din crîșma 
lui Tănase Păun, era cro
nic. In ambianța îndrăcite- 
lor barbuturi ce se încin
geau sub coama spitalului 
și se tranșau, adesea, cu 
crestătura „șișului" cel mai 
rapid.. fenomenul acesta 
părea singurul vestigiu de 
activitate energic-tinereas- 
că în satul de peste pod...

Și totuși, altul era fon
dul adevărat al tînărului 
de pe malul Colentinei... 
Numai că el nu s-ar fi pu
tut impune decît cu greu 
în acele vremi...

...Ca șofer de piață pe 
„Fordul" model 1.919. nea 
Petrică Șiu nu cîștiga cine 
știe cît. Așa că, dincolo de 
familia pe care — oricît se 
străduia — nu reușea, tot
deauna. s-n îndestuleze, 
nu-și mai îngăduia nimic 
în viață. Nimic în afară de 
o pasiune : fotbalul. Prin 
’36, cu cîțiva băieți, des
culți dar numai inimă, în
jghebase o „ichipă". Mai 
cu ghete, mai fără, echipa 
făcuse rost chiar și de cîte-

„Exact 6 metri și 52 de centimetri1*

Autoarea a nenumărate 
performanțe mondiale a- 
pare de data aceasta in 
postura de... martoră a 
unui nou record.

1 olanda Balaș privește 
prin pilnia măsurătorului 
optic de la lungime și ci
tește : „Exact 6 metri și 
52 de centimetri**. Atît 
a sărit Viorica Viscopo-

calul sare la o înălțime 
mai mare decât omul, iar 
acesta sare mai departe.

Boxerul american de cu
loare Willy Mc Clure, cîș- 
tigălorul medaliei de aur 
la categoria mijlocie-mică 
la Jocurile Olimpice de la 
Roma, a fost numit profe
sor de educație fizică la 
Universitatea din Toledo. 
Un ziarist din S.U.A. sem
nalează că el este foarte 
respectat de către elevii 
săi. 

va tricouri. întregită cu 
vreo trei înaintași din car
tierele învecinate (Pante 
limonul n-avea pe atunci 
fotbaliști nici măcar pen
tru un „11"), nea Petrică 
a înscris-o într-un soi de 
campionat districtual, după 
ce — din mărunte și alea
torii economii — se făcuse 
rost de o minge. Deplasă
rile erau asigurate tot de 
nea Petrică, așa cum se pu
tea, cu „Fordul" său veșnic 
strănutător și în care, din 
motive de spațiu, băieții 
călătoreau înghesuiți cît 
mai înăuntru, pe scară, pe 
roata de rezervă...

Dar au venit după cîțiva 
ani concentrările. Și, nu 
mult după ele, războiul. 
Echipa s-a risipit.. A ve
nit însă și ceasul izbăviri
lor... Și iată și vara lui ’46. 
Tarele unei lumi apuse se 
răzbunau postum. Nemi
loși, dinții foamei rodeau 
mărunt și perfid în stoma
curile pantelimonene, și 
așa nu prea deprinse cu 
sațiul. Dar, oricît era de 
greu, oricît erau de majo
re imperativele momentu
lui, alt vînt batea acum 
pe malul Colentinei. Din 
cei ce s-au întors acasă, 
ca și din alții ce se mai 
ridicaseră, între timo, s-a 
înjghebat, din nou, echipa ! 
De data asta erau chiar 
ceva mai mulți. De aceea 
i-au și zis ei — totuși, cam 
pretențios — „asociație 
sportivă". Pasiunea era 
însă mare ! Au dat chiar

leanu la semifinala „Cu
pei Europei" de la Con
stanta.

Peste dteva clipe Ioli 
își va felicita prietena 
pentru victorie și pentru 
acest nou record republi
can, care constituie -- 
totodată — una dintre 
cele mai hune performan
țe mondiale ale sezonului.

(Foto : T. Roibu)

VARIETĂȚI
• Gel mai mare nu

măr de spectatori pre- 
zenți la O reuniune de 
box desfășurată în Euro
pa a fost cel înregistrat 
în anul 1930, la meciul 
dintre Primo Camera și 
Paolino Uzcudum. Au a- 
sistat 81 313 spectatori.

• Campion mondial 
două zile I Nu e o gre- 

— gratuit — și un festival 
artistic, pentru mai multă 
popularizare. In entuzias
mul localnicilor de toate 
vîrstele, improvizind ad- 
hoc, declamau pe scenă 
fotbaliștii :

„Fără ghete, fără minge, 
A.S.P.-ul tot învinge 1“
Nu învingeau mereu pan- 

telimonenli. Dar așa cum 
erau atunci, desculți, pes
triți și cam flămînzi, îndîr- 
jirea lor pentru sport În
semna mai mult decit o 
victorie. Mal cu petiții, 
mal cu pumnul în mese 
birocrate, comuniștii sa
tului n-au lăsat-o pînă ce 
băieții n-au primit și o 
minge. S-a jucat atunci 
marele meci al comunei : 
„Pantelimon 1936“—„Pante- 
limon 1946“. De o parte — 
„veteranii11, de alta — 
„bobocii". Șl ce meci a 
fost acela ! Dorina să ara
te tot ce pot, tot ce știu 
mai bine, au jucat „bobo
cii" din tot sufletul. Din 
toată ființa. Și multe gafe 
tehnice le-au iertat în după 
amiaza aceea de vară cei 
peste 2 000 de localnici ve- 
niți să-i vadă.

„1936—1946“ s-a terminat 
nul : 3—3. Dar adevăratul, 
marele rezultat nu mai 
era cîtuși de puțin nul. 
începutul se făcuse ! Ver
tiginos, sportul cîștiga tot 
mal mulți adepți. An de 
an, acolo unde munceau, 
la „Republica" ori la „23 
August", la „Electrocablul" 
sau la „Acumulatorul", la 
F.R.B. ori la „Electroapa- 
rataj", tinerii de pe malul 
Colentinei se rsalizau ca 
oameni și cetățeni, iar în 
lunca Pantelimonului își 
făceau de lucru cu mingea. 
In orele libere, aproape în 
fiecare după-amiază, îm- 
părțiți — după delimitarea 
rămasă celebră —■ în „ti
neri" și „bătrîni" („bătrîni" 
devin imediat ce și-au sa
tisfăcut stagiul militar) își 
dispută balonul magic pînă 
cînd Luna — singurul cro
nometru respectat în aces
te cazuri — îi trimite la 
căminul cultural. Ia șah. 
film, reviste, tenis de masă 
ori repetiții de cor șl dan
suri...

Acum, pasiunea-1 genera
lă. Generală și... eredita
ră. Astăzi, satul care în 
'36 n-avea un „11“ complet, 
numără 192 de fotbaliști 
legitimați în diferite echi
pe de raion, juniori, regiu
ne și oraș. N-au lipsit nici

Eroii jocurilor olimpice antice
Cel mai celebru atlet 

al antichității a fost Mi
lon din Crotona care, 
după ce s-a distins la lup
te ca adolescent, a cîști- 
gat de 6 ori cununa din 
ramuri de măslin la jocu
rile olimpice (în anul 540 
și apoi, la rînd, din 532 
pînă în 516 î.e.n.). In 
luptă se arăta înde- 
mînatic, folosindu-și bine 
talia herculeană. Milon 
era atît de puternic îneît 
uneori își descuraja ad
versarii : la una din ediții 
a cîștigat titlul... fără ad
versari, ceea ce i-a adus 
porecla de aconiti (adică și bea peste 4 I de vin.

TABLE DE ȘAH MICROSCOPICE
Tehnicianul dentar A- 

krem Gadjicv din Baku 
a montat pe un postament 
de marmură 11 piese de 
șah, din care un rege_ și 
trei pioni din aur, iar 
restul din argint. Cea 
mai mare din aceste pie
se — regele — are înălți
mea de 0,3 mm și este 
mai subțire decît un fir 
de păr.

In coroana regelui, meș
terul a introdus două ta
ble de șah microscopice, 
din care prima arc fixa
tă pe ca... 6 piese. Aceas
tă tablă de șah, cu pie
sele respective, poate fi 
văzută doar la o mărire 
de douăzeci de ori. Cea 

PUGILISTICE
șeală : doar două zile a 
deținut titlul de campion 
mondial la categoria se
migrea, Peter Crawley.

Întîlnindu-se cu Jim 
Ward, el a învins prin 
K.O. în repriza a 11-a, 
devenind astfel campion 
mondial. 48 de ore mai 
tîrziu Crawley a anunțat 
că renunță și la titlu și 
La box.

„vîrfurile". In anii de după 
eliberare au plecat din 
„atelierul" pantelimonean 
spre secții de performanță 
Constantin Banu și Nico- 
lae Tudor (Dinamo Obor), 
Gheorghe Minică (I.M.U 
Medgidia), Ștefan Georges
cu (Progresul Buc.) Gh. 
Buzatu (Metalul Buc.), 
Constantin Mihalache (Di
namo Bacău). Tot pe aici 
„umbla" cîndva la abece
darul fotbalului Drăgan, 
fostul atacant petrolist. 
Apoi, tot la „atelierul" a- 
cesta, cînd juca la „Tita
nii", se mai „finisa" cel 
ce avea să devină stoperul 
de nădejde și lungă dura
tă al naționalei : Apolzan...

Prezența la „atelier", de
sigur, nu-i obligatorie. Și 
totuși, există un om care 
— de aici — nu lipsește 
niciodată. Deși e puțin... 
cărunt, se descurcă încă 
bine în fața celor de 18 
ani. De regulă, adversa- 
ru-i direct din echipa tine
rilor, e chiar... fiul său ! 
Are 44 de ani și (chiar 
dacă vestitele-i „foarfeci" 
nu-i mai ies ca odinioară), 
pasiunea cu care joacă 
impune respectul unanim. 
Păstrînd toate proporțiile, 
recunoști un „Petchowski" 
al locului.

E veteranul incontestabil 
al pantelimonenilor : Tică 
Achim.

★
MECIUL din după-amia- 

za aceasta s-a sfîrșit de 
mult. Gazonul a rămas 
pustiu iar dinspre pădure 
inundă umbra înserărilor... 
Numai pe banca de sub 
dudul cel bătrîn mai zăbo
vește, îndelung, un om ca 
într-o visare... O expresie 
de calm luminos îi trădea
ză interioarele împlinirii 
pînă cînd, dinspre căminul 
cultural, izbucnește tumul
tuos peste satul de odinioa
ră corul pantelimonenilor. 
Atunci omul zîmbește cu 
satisfacție de bunic și, ri- 
dieîndu-se fără grabă, cum 
stă bine la vîrsta tîmplei 
de argint, se îndepărtează 
cu pași rari, măsurați, de 
tihnă...

Cît a trecut, oare, de 
cînd conducea un Ford 
vechi, model 1919 ? Că par
că acum e mai tînăr ca 
atunci...

E. GEORGESCU-EGO 

învingător fără să atingă 
nisipul). Forța lui Milon 
devenise proverbială, ast
fel că anecdotica vieții lui 
cuprinde numeroase epi
soade, adesea legendare. 
Iată cîteva :

... Și-a ridicat singur 
pe soclu propria-i statuie.

... Intr-o zi, a parcurs 
stadionul cu o juncă de 
4 ani pe umeri, pe care a 
ucis-o el însuși cu o sin
gură lovitură de pumn.

... Lăcomia lui era în 
raport direct cu forța. 
Mînca la o masă 4 kg 
de carne, tot atîta pline 

de-a doua tablă de șah 
montată în coroana rege
lui este de dimensiuni re
lativ mai mari.

Ambele table de șah 
microscopice sînt confec
ționate din plăcuțe de 
aur și argint, iar piesele 
sînt și ele aurite sau ar
gintate pentru a putea fi 
deosebite la culoare.

I’entru a realiza piesele 
și tablele de șah microsco
pice, Akrem Gadjiev a 
lucrat mai mulți ani.

„Spectacolele" 
săptămânii

Siderurgistul Galați : 
DRAGOSTE LA 0.„ 
puncte

Petrolul Ploiești : E- 
RUPȚIA

Dinamo Pitești : CURG 
APELE TULBURI

Farul Constanța : ÎN
TUNERIC ÎN PLINA ZI

...yi „romanul" zilei :
Știința Timișoara :

TOATE PÎNZELE SUS I
N/CULAE STIOL1CA

București



LA „UNIVERSIADĂ**

O nonă medalie de aur: ION TIRIAC 
învingător in finala de simplu

- VOLEIBALISTELE Șl VIORICA VISCOPOLEANU AU CUCERIT MEDALII DE ARGINT
-Relatare telefonică de la trimisul nostru special, Romeo Vilara -

DUISBURG, -27 (serviciul -nostru de 
telex). Vineri dimineața, pe pista de 
la Wedau, s-tau disputat recalificările 
din cadrul campionatelor europene de 
canotaj academic. Lupta aprigă pentru 
ocuparea unui loc în finală scoate și 
mai mult în relief victoriile din re
calificări, datorită cărora ambele echi
paje românești prezente în competiție 
vor concura duminică pentru titlurile 
puse în joc.

Iată rezultatele eare ne-au parvenit 
pînă la închiderea ediției :

4 f. c.: seria l — 1. Olanda 6:37,64;
2. Marea Britanic 6:42,16; seria a Il-a 
—1. U.R.S.S. 6:31,04; 2. Elveția 6:43,32. 
In finală s-au califioat deci R.F. Ger
mană, Italia, Olanda, Marea Britanie,

Campionatele europtme de baschet-junioare
Echipa noastră a pierdut meciul cu Franța
SOFIA, 27 (prin telefon de la tri

misul nostru special, D. Stănculesou). 
Junioarele noastre au fost la un pas 
de victorie în disputa cu echipa Fran
ței. După o repriză echilibrată, ele 
s-au distanțat la 7 puncte (41—34 în 
min. 28), datorită în special acțiuni
lor eficace ale Ecaterinei Vogel. (Tre
buie precizat, de altfel, că este sin
gura noastră jucătoare constant bună 
la acest campionat european). în con
tinuare însă, deficiențele manifestate 
anterior de echipa română s-au făcut 
din nou (și din plin) simțite. Ca ur
mare, baschetbalistele franceze au 
egalat în min. 36 (44—44) și au luat 
la rîndul lor un avans de 6 puncte 
(50—44 în min. 37), decisiv :pentru re-, 
zultatul final : 51—48 (29—-29).

SNAGOV 1965

U.R.S.S. și Elveția (primele două cla
sate din fiecare iserie de recalificări par
ticipă în finală). 24-1 ; seria I: — 1. 
Iugoslavia (Savici, Veljkovici) 7:58,36; 
seria a Il-a — 1. România (Batschi, 
C.eapura) 7:49,50; seria a IlI-a — 1. 
Olanda (Van Nes, Winter) 7:46,71. In 
•finală s-au calificat U.R.S.S. (Rakovcik, 
■Safronov), Cehoslovacia (Chalupa, ! 
Palko), Italia (Baran, Sambo), Iugo- * 
slavia (Savici, Veljkovici), România 
(Batschi, Ceapura) și Olanda (Van Nes, ■ 
•Winter), dublu: seria I — 1. Ceho- j 
slovacia (I-Iellebrand, Kratky) 6:55,19 ; : 
seria a Il-a — 1. Romunia (Ciocoi, Pa- ■ 
velescu) 7:02,77; 8-f-î : seria I — 1.
R. F. Germană 6:04,72; seria a Il-a ' 
1. Italia 6:05,75.

Cîteva ț:uvinte despre întîlnirile din 
turneul pentru locurile I—VI, în care 
reprezentativele U.R.S.S. (neînvinsă), 
Iugoslaviei (o înfrîngere la U.R.S.S.) 
și Bulgariei (o înfrîngere la Iugoslavia) 
s.e detașează prin valoarea jocului 
practicat.

Cîteva rezultate : în turneul pentru : 
locurile I—VI, Iugoslavia — Bulga- ț 
ria A 70—64 (23—23, 59—59) ; Ceho- ' 
slovacia — Ungaria 63—53 (30—22) : • 
Iugoslavia — Polonia 53—51 (27—23); 
turneul pentru locurile VII—XII :
R. D. Germană — Italia 62—44
'(27—23) ; R. F. Germană — Bulga
ria B 41—69 (24—32).

România joacă sîmbătă cu Italia și j 
duminică cu R. D. Germană.

Așteptată cu un justificat interes, 
finala turneului masculin de tenis a 
furnizat una dintre cele mai fru
moase dispute sportive văzute în o 
rașul de pe malurile Dunării cu pri
lejul celei de a IV-a ediții a Univer
siadei. Cei doi jucători care urmau 
să-și dispute medalia de aur. Ion 
Tiriac (România) și Tomas Lejus 
(U.R.S.S.) sînt binecunoscuți pe plan 
internațional și întrecerea lor pro
mitea un spectacol de calitate. Pro
nosticurile n-au fost dezmințite I Am 
avut astfel prilejul să asistăm Ia un 
meci foarte frumos, în finalul că 
ruia sportivul român a făcut din plin 

Pe podiumul laureaților Universiadei: Ion Tiriac și Itirlit Dihar (locul I — 
medalii de aur), campioni ai probei de dublu mixt la tenis. Pe locurile 

următoare Lejus, Ermolaeva (U.R.S.S,), Alaioli, .Riedl (Italia).

dovada calităților sale, cîștigînd cu 
3—1 (3—6, 6—3, 6—2, 6—2).

Victoria lui Ion Tiriac, care a a 
dăugat bilanțului delegației noastre 
încă o medalie de aur, a fost împlo 
tită cu frumoasa comportare a echi 
pei feminine de volei. Așa după cum 
precizam în ultima convorbire tele 
fonică, la ora aceea voleibalistele 
noastre jucau cu selecționata Ceho 
slovaciei. în acest meci ele au cîș- 
ligat cu scorul de 3—0 (12, 6, 13). 
In cursul zilei de vineri, echipa 
noastră a întîlnit reprezentativa Bul
gariei, intr-un joc decisiv pentru 
locul secund în clasamentul general. 

Pentru a ocupa acest loc, echipei 
noastre îi erau suficiente doar două 
seturi. Emoționate, sportivele ro
mâne au pierdut primul set, dar apoi 
și-au revenit și au învins categoria 
în celelalte trei, cîștigînd întîlnirea 
cu scorul de 3—1 (13—15, 15—7, 
15—0, 15—5). Clasamentul se pre
zintă astfel : 1. U.R.S.S. 6 p.,- 2. Ro
mânia 4 p.,- 3. Cehoslovacia 2 p.; 4. 
Bulgaria 0 p. Pe celelalte locuri s-au 
clasat în ordine. Ungaria, Japonia 
Polonia, Iugoslavia. In felul acesta 
voleibalistele noastre au cucerit me 
dalia de argint, ca urmare a unei 
comportări frumoase.

Echipa masculină, în revenire de 
formă, a cîștigat partida cu selec
ționata Poloniei. Scor final: 3—0 
(13, 9, 7), ocupînd primul loc în tur
neul pentru locurile 5—8 și locul 5 
în clasamentul general. Nu mult 
timp după meciul echipei masculine 
dc volei au intrat în întrecere șl 
baschetbalistele care au învins comod 
selecționata Libanului cu scorul de 
06—36 (37—18).

In încheierea relatării mele cîteva 
amănunte despre întrecerile atletice, 
care în cursul zilei de vineri au be
neficiat de un timp ceva mai bun. 
Si înainte de a vă comunica învin
gătorii acestei zile să precizez că în 
cadrul probei feminine de săritură 
în lungime, reprezentanta noastră 
Viorica Viscopoleanu a confirmat 
forma bună în care șe află, ocupînd 
locul al doilea și cucerind astfel 
medalia de argint. Dar iată ultimele 
rezultate : lungime (f): 1. Scelkanova 
(U.R.S.S.) 6,42; '2. Viscopoleanu (Ro
mânia) 6,18; 400 (b): 1. Bello (Ita
lia) 46,8; înălțime (b): 1. Skorțo.v 
(UtR.S.S.) '2,14; disc (b): 1. Haglund
(Suedia) 57,86; 800 (b): 1. Crothers
(Canada) 1:47,7.

BALCANIADA DE BASCHET - JUNIORI
KRALJEVO 27 (prin telefon). Azi s-au 

întîlnit, în cadrul turneului Balcanic 
de baschet juniori, echipele Iugo
slaviei și României. Victoria a re
venit gazdelor eu scorul de 51—47 (28— 
14). In „deschidere", Grecia — Turcia 
70—55 (26—18). Sîmbătă, baschetbaliștii 
noștri întîlnesc formația Greciei.

Turneul in U.R.S.S.

in ecourile presei sportive de peste hotare
Succesul deosebit al celei de a VII l-a ediții a campionatelor europene de caiac-canoe, găzduită de jara noastră, continuă să susaite comentarii 

largi în cercurile de specialitate de peste hotare. Ziarele străine sosite în ultimele zile la redacție cuprind numeroase articole consacrate 
recentelor întreceri de la Șnagov, semnatarii lor referindu-se .în repetate tînduri la victoriile obținute de sportivii români în această con

fruntarea elitei sportului padelei^ și pagaiei. Totodată, comentatorii străini au cuvinte de laudă la adresa organizatorilor campionatelor, care — 
într-un timp scurt — au reușit 'S’ă asigure cele mai bune condiții de desfășurare acestei importante competiții internaționale.

Sub-titlul „Românii din >nou cel ■mai 
buni", trimisul special al ziarului „CE- 
SKOSLOVENSKY SPORT“ din Fraga, 
Pavel Novotny, scrie : „...întrecerile de 
la Sna.gov s-au încheiat cu admirabila 
victorie a concurenților țării gazde, care 
au repetat succesul de la Jajce 1963, 
cîștigînd în total șase medalii de aur. 
Astfel, ei au recuperat total, după sur
prinzătorul lor insucces de la Tokio". 
Comentînd ;probele concursului, gazeta
rul cehoslovac scrie : „La probele mas
culine de caiac, concurența români au 
sărbătorit un succes .absolut... Vernescu 
a cîștigat, în mod categoric, la 500 m'. 
Caiacul dublu se -identifică, în ultimii 
ani, cu două nume : N.icoară și Ivanov. 
Firește, ei nu au pierdut prilejul, nici 
de data aceasta, pe teren propriu, ca să 
se impună".

„La Mexico Cițy va fi nespus de tgreu 
să-i învingă cineva ,pe români..." con
chide Ove Karlsson, redactorul de spe
cialitate al 'Ziarului „IDROTTSBLADET*- 
Stockholm, care a consacrat pagini ’în
tregi cronicilor transmise de la Sn$gov. 
„Românii au cîștigat un număr impre
sionant de medalii de aur și aceste cam
pionate au constituit un triumf al gazde
lor — scrie ziaristul suedez. Locul de 
concurs este excelent amenajat, apa este 
caldă șl îmbietoare, iar cadrul natural 
de un pitoresc remarcabil".

„României — 6 titluri..." Astfel se ino
culează articolul publicat de ziarul bel
gian „LES SPORTS”, și în care se scrie : 
„Campionatele europene, bine organizate 
la Snagov, au fost marcate de i lupta 
pentru primele locuri între români și 
sovietici. Cu 11 medalii și primul loc în 
clasamentul pe națiuni, România a ră
mas regina necontestată a caiacului 
masculin și a canoei".

Ziarul „NEPSPORT”-Budapesta publică 
Un interviu cu d. Michel Picard, vice
președintele Federației internaționale de 
caiac-canoe, care declară printre altele : 
„Datorită participării puternice, a tim
pului ideal și a apelor minunate ale 
Snagovulul, au fost obținute rezultate 
•frumoase. Cea mal bună impresie au 
lăsat-o, desigur, românii".

Cronici largi, dedicate Snagovulul a 
publicat în această perioadă, și ziarul 
„DEUTSCHES SPORTECHO” din Berlin, 
al cărui trimis special, Manfred Seifert, 
a subliniat în texte și titluri sugestive 
comportarea -strălucita a sportivilor ro
mâni. Remarcînd excelenta pregătire a 
concurenților români, ziaristul german 
notează : „Intrro perioadă de ‘timp ex
trem de scurtă, caiacul șl canoea din 
România s-au așezat în fruntea ierarhiei 

mondiale. gase ani după începuturile 
isale — dat.îud .din 1953 — sportivii ro
mâni și-au însușit o clasă mondială. 
■Acum România este țara ou cele mai 
•multe succese în caiacr canoe. Un salt 
uriaș, aproape de necrezut !"

„. .Românii au confirmat întâietatea 
lor de la Jajce și pje apele proprii — 
scrie .Jirl Kotland, cronicarul de specia
litate al ziarului „CESKOSLOVENSKY 

SPORT” din Bratislava. Ei au caiaclști 
admirabili, cu care nu se poate compara 
nimeni pe distanțe scurte, eanoiști de 
clasă, iar admirabilele lor rezultate slnt 
fondate pe ,un antrenament intens și pe 
o mare echilibrare a nivelului primelor 
ambarcațiuni". Iar în „PRZEGLAD 
SPORTQWY”-Varșovia .găsim subliniate 
rîndurile : „Campionatele europene de 
caiac-canoe au adus, conform previziu-

• cunoscător, a fost tot atît de favorabil 
sportivilor români, precum fusese Jajce, 
în 'Iugoslavia".

Comentarii interesante au apărut șl în 
ziarele din R,F. Germană. Sub titlul 
„Puterea voinței hotărăște viitorul ca
notajului" ziarul „FRANKFURTER AliL- 
GEMEINE ZEITUNG” scrie : „De la 
campionatele europene desfășurate la 
Poznan în 1961, caiaciștii români au

pot obține .rezultate de seamă si în.alte 
probe. „Unde poate exista pentru caia- 

■ ciștii români un teren mai propice de 
iexperiențe decît în .proba ,de 10.000 de 
metri ?" — scrie el. ,învățătura Snago- 
vului — arată în încheiere ziarul 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” — 
este că hotărîtoare se dovedește a fi 
puterea voinței".

nilor, un deosebit succes reprezentanți
lor României. Gazdele au cucerit 6 me
dalii de aur, 4 de argint și 1 de bronz, 
cîștigînd și în clasamentul general pa 
națiuni".

„Tokio n-ia fost decît un accident..:* 
notează corespondentul la -București al 
ziarului francez „L’EQUIPE”. „Snagavul 
bine balizat, ferit -de vînt, în ihainele 
sale de sărbătoare, populat de un public 

•progresat într-o manieră uimitoare în 
probele de 500 șl 1 000 .metri. O țară 
care la Melbourne, în *1956, ș-a -remarcat 
în probele de canoe, a realizat cinci ani 
mal târziu o revoluție și în domeniul 
caiacului". Ziarul apreciază că progre
sele ‘sportivilor români „...ne 'pun în ifața 
unui teren care, probabil, nu este cer
cetat îndeajuns în alte țări". Comentato
rul consideră că reprezentanții României
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al echipelor noastre 
de volei (tineret)

MOSCOVA, 27 (prin telefon). — Joi 
și vineri, echipele noastre de volei (ti
neret) au susținut primele meciuri la 
Moscova, în sala Ț.S.K.A. Ele au întîl
nit reprezentativele de tineret ale 
UiR.s.S., care le-au întrecut joi cu 3—0 
(3, 8, 12) la băieți șl cu 3-rO (4, o, 13) la 
fete. Vineri, în meciurile revanșă, vic
toria a revenit tot formațiilor sovie
tice, de astă data însă după dispute mat 
echilibrate, așa cum de altfel arata re
zultatele : 3-1 (io, 13, -7, 8) în par
tida masoulină, 3—0 (8, 11. 7) în jocul 
feminin.

ȘTIRI,
REZULTATEI

INATAȚIE
In cadrul concursului Interna

țional care a reunit la Monaco îno
tători francezi și americani. Martha 
Randall a corectat cu .1,2 sec recor
dul rsău mondial la 400 m liber, stră- 
bătînd distanta în 4:38,0. La 100 m 
șpațe Cathy Fergusson a reușit s-o 
învingă (pe Christine Caron, realizînd 
1'08,1 față de 1:08,5 cît a obținut cam
pioana franceză. Alte rezultate : 100 
m liber bărbați — Edwards 54.2 ; 100 
m liber femei — Pokey Watson 1:01,2: 
200 >m ’bras femei — Claudia Colb 
2:52.9 ; .100 m fluture femei — Sue 
Pltt 1:.OȘ;1.
ȘAH

,® in cea de-a doua rundă a „Me
morialului Capablanca" de la Hava
na, Ivkov a cîștigat Ia.Jimenez, Ro- 
batsch la Cono, Donner Ga învins 
pe Garcia, .Wade pe Doda șl Lehmann 
pe Ciocîltea. S„au terminat remiză 
partidele.: ’O'Kelly—Pietsch, Szabo— 
Gheller, Bilek—Rachman, Holmov— 
Rarrna și Perez—Tringov. Campionul 
S.U.A., Robert Fischer, a întrerupt 
cu Smîslov la mutarea 40. .El a cîști- 

.gat, în ,35 de mutări, partida -susți
nută în ,prima rundă cu Lehmann.

-• Turneul internațional de la 
Gyula (R.p. Ungară) s-a încheiat cu 
victoria ,marelui maestru sovietic V. 
Korcinoi, care a totalizat ,14‘A puncte 
din ,15 posibile. In urma lui s-au cla
sat șahiștii maghiari Honfi și Len
gyel cu cîte 9 puncte fiecare. Șahis- 
tul român A. Giinsberger s-a clasat 
pe locul 12—14. cu 6 puncte, la .egali
tate cu iugoslavul Pire șl polonezul 
Sliwa.
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