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La sfîrșitul unui campionat plin de promisiuni.

— pentru prima oară 
țării la pistol viteză

In cea de a treia zi a repu
blicanelor de pe Tunari, în 
centrul atenției au stat pisto
larii de la viteză care anul 
acesta au repurtat o serie de 
victorii de prestigiu (ne refe
rim în mod deosebit la Tripșa. 
și Roșea). Micile tribune din 
spatele celor două standuri au 
devenit neîncăpătoare în 
această dimineață. Zeci de 
spectatori au venit să-i vadă în

națională. Sportivul nr. 2 la 
această probă, M. Roșea, n-a 
reușit să obțină decît un 
punctaj modest, 586 p, deoarece 
în manșa a doua — la seriile 
de 4 secunde — a avut o de
fecțiune la armă. Revelația 
probei a fost tînărul Dan luga, 
care s-a ținut... scai de frun
tași și a reușit să se claseze 
pe un valoros loc trei, înain-

STEAUA — I.C. ARAD 
5—1 ÎN PARTIDA

RESTANȚA DE IERI
Ieri dimineață s-a desfășu

rat la ștrandul Tineretului din. 
Capitală partida restantă. 
Steaua—I.C. Arad din cadrul, 
campionatului republican de 
polo. Bucureștenli au câștigat, 
cu scorul de 5—1 (2—0, 2—0, 
1—0, 0—1) prin golurile mar
cate de Neacșu 2, Culineac 3 
și Hzabo. Pentru învinși a îns
cris Kincs.

S-a încheiat o nouă ediție 
a finalelor campionatelor re
publicane de înot. Poate cea 
mai frumoasă dintre cele la 
care am asistat în ultimii ani, 
datorită disputelor din cele 4 
zile de concurs și, mai ales, 
mănunchiului de rezultate — 
de g' dată — de certă va- 
loarl. Performanța cea mai 
bine cotată pe plan interna
țional aparține la 200 m bras 
Aînărului Angliei Șoptereanu 
(17 ani), elev al prof. Gh. 
Dimeca, care stimulat serios 
de prezența la start a lui Tom 
Tretheway (campion al S.U.A. 
în acest an) a realizat o cursă 
de zile mari, încheiată cu o 
strălucită victorie asupra va
lorosului său adversar și cu 
un timp (2:36,4) remarcat de 
statisticieni. Bucureșteanul a 
„mers* excelent și duminică 
în proba de 100 m bras (a în
tors la 32,0 sec) și doar... 
ploaia, care l-a biciuit puternic 
din față pe cea de-a doua lun
gime, l-a împiedicat să co
boare sub 1:12,0 — actualul 
record deținut de V. Costa. 
In ori ce caz, progresul înregis
trat la capitolul viteză se va 
face simțit și mai mult în cla
sica probă de 200 m, unde po

Vladimir Moraru (dreapta) alături de Don Roth (campionul S.U.A. la 100 m liber) după cursa 
care i-a adus satisfacția primului record al țării (58,0 sec. la 100 m).

Foto : A. Neagu

sibilitățile lui Șoptereanu sînt 
cu mult peste valoarea arătată.

Un adevărat „bun la toate" 
al Clubului Sportiv Școlar din 
București este un alt autentic 
talent al natației noastre, Vla
dimir Moraru. Acesta, deși nu 
a depășit încă vîrsta juniora
tului, a făcut adevărate „ra
vagii* printre seniorii înscriși 
în probele procedeelor teh
nice liber și fluture, colecțio- 
nînd în trei zile nu mai puțin 
de 6 medalii de aur (5 probe 
individuale și una de ștafetă) 
și spulberînd în același timp 
un număr de trei recorduri de 
seniori și juniori. Performanța 
sa — destul de rară în istoria 
natației — depășește pe cea 
a francezului Francisc Luyce, 
care la recentele campionate 

ale țării lui a cîștigat toate 
titlurile de la 100 m la 1500 
m liber. în plus, Moraru s-a 
dovedit imbatabil și în între
cerile „delfinilor*, mai ales la 
200 m, unde saltul înregistrat 
de cronometre este impresio
nant : de la 2:32,2 la 2:24,6, 
ultimul timp aflat la numai 6 
zecimi de secundă de recor
dul de seniori deținut dc

Alex. Popescu de la 22 iulie 
1962. Dintre rezultatele obți
nute la această ediție. mai 
bun este acel 4:34,9 cu care 
a încheiat cursa de 400 m 
liber, timp cu numai 2,4 sec. 
inferior celui realizat de Roy 
Saari. De altfel, posibilită
țile lui Moraru pentru probele 
de 400 m și 1500 m liber sînt 
mult mai mari față de cifrele 
realizate în concurs și numai 
solicitarea peste măsură, ca și 
timpul nefavorabil din ultima zi 
a întrecerilor l-au împiedicat să 
atingă rezultate de valoare mai 
ridicată. Iată de ce devine fi
rească întrebarea : spre care pro
be va opta în cele din urmă ta
lentatul nostru înotător ?

Pentru că, este un lucru știut, 
specializarea nu admite... îm- 
prăștiere. Și cînd facem aceas
tă afirmație ne gîndim și la 
Cristina Balaban care — e ade
vărat — a cucerit trei titluri 
(400 m liber, 100 m spate și 400 
m mixt), dar resimțind și obo
seala deplasării la Budapesta, nu 
a putut obține nici o perfor
manță pe măsura posibilităților 
ei.

Această reușită ediție a cam
pionatelor republicane (s-au co

rectat 6 recorduri de seniori și 
5 de juniori) a fost dominată de 
sportivii C. S. Școlar, care și-au 
adjudecat 10 titluri, urmați de 
înotătorii de la Dinamo Bucu
rești (7), Steaița (2), Rapid, 
Mureșul Tg. Mureș și S.S.E. 
Galați (cîte unul).

GH. NICOLAESCU 
AD. VASILIU

Maestrul emerit al sportului, ION TRIPȘA, campion al țării 
la proba de pistol viteză.

concurs pe viteziști. După 
prima manșă (30 de focuri), în 
frunte se afla dinamovislul 
G. Maghiar cu 296 de puncte, 
urmat de Tripșa și Roșea cu 
295, respectiv 292 puncte. 
Mulți își puneau întrebarea: 
oare se va produce o surpriză? 
Ultimele 30 de focuri au lămu
rit însă situația. Ion Tripșa și-a 
confirmat buna lui pregătire și 
a cîștigat detașat — 591 p — 
un rezultat de valoare inter-

Turneul de box de la Constanta

ASTĂ-SEARĂ, FINALELE^
CONSTANȚA, 30 (prin te

lefon de la trimisul nostru). 
Ora tîrzie la care s-a încheiat 
reuniunea de duminică nu ne-a 
permis să transmitem amănunte 
în legătură cu felul în care s-au 

Iată programul finalelor turneului intemațlomd 
de box de la Constanța :

muscă : șt. Costescu—Pivovarov (U.K.S.S.) 
cocoș : N. Puiu—Bendalovschi (U.K.S.S.) 
pană : C. Buzuliuc—C. Crudu
semiușoară : V. Antonlu—Hajnal (Ungaria) 
ușoară : Șt. Popoacă—O. Baciu 
semi-rnijlode : I. Pițu—I. Marin 
mijlocie mică : V. Badea—I. Covaci 
mijlocie : i. Olteanu—M. Maxiuțan 
grea : V. Mariuțan—T. Basarab

desfășurat meciurile. O facem 
acum.

Reuniunea a început cu o 
partidă dinamică, de un nivel 
tehnic superior, dar — din 
păcate — și cu o decizie ero
nată. D. Davidescu l-a întîlnit 
pe Pivovarov (U.R.S.S.), boxer 

tea unor trăgători cu o mare 
experiență. Dan luga este ju 
nior și a cîștigat pînă acum 
de două ori titlul de campion 
la pistol sport-juniori.

Senioarele au concurat la 
proba de 60 focuri culcat. Re
zultatele lor nu sînt însă din
tre cele mai bune. Deși 588 p, 
obținut de Aurelia Schaffer,

TOMA VASILE

(Continuare în pag. a 4-a) 

tehnic și tot cu garda inversă. 
Primele două reprize, în care 
s-au schimbat lovituri fru
moase, s-au disputat sub sem
nul unui echilibru evident. în 
ultima, boxerul nostru a luptat 

cu multă voință și a găsit re
surse fizice pentru a se putea 
impune. Totuși, arbitrii Tedla 
(Cehoslovacia) și Cervonenko 
(U.R.S.S.) hotărăsc soarta par
tidei, consemnîndu-1 învingător 
pe Pivovarov. Tot la „muscă". 
Șt. Costescu, în ascensiune de

LA GALAȚI : AU FOST DE
SEMNAȚI CEI MAI BUNI 

PESCARI SPORTIVI PE 19651

Pe Dunăre, în dreptul car
tierului Țiglina din Galați#, 
și-au disputat întâietatea cei 
mai buni pescari sportivi din. 
țară. Din cei 45 de undițari#. 
calificați pentru finala cam
pionatului republican de pes
cuit staționar, cei mai iscusiți 
au fost reprezentanții orașu
lui București și ai regiunii 
Bacău, care au cucerit titlu
rile puse în joc. La individual# 
pe primele trei locuri ale cla
samentului, s-au situat : Fiu 
Bartolomeu (București) 2020 p.# 
E. Cociorvă (Bacău) 1940 p și 
I. Pană (București) 1925 p. Pe 
echipe : 1. Bacău 3250 p, 2. 
București 2715 p. 3. Suceava 
2515 p.

T. SIRIOPOL-coresp.

CONCURS DE SELECȚIE 
PENTRU COPII

Clubul Sportiv Dinamo Bucu
rești organizează Concurs da 
selecție pentru secțiile de înot 
și canotaj.

Pot participa la înot: copil 
(băieți șl fete) între 5—11 ani 
care știu să înoate.

Pentru canotaj — copil (băieți 
șl fete) între 14—18 ani.

Selecția se va desfășura zil
nic între 6 șl 11 septembrie 
(orela 16—18) la bazinul de 
înot al clubului ,,Dinamo" din 
Șos. Ștefan cel Mare nr. 7—a.

formă, l-a învins pe olandezul 
Huppen iar Șt. Constantin a 
fost depășit prin forță de ma
ghiarul Harangozo. La cate
goria cocoș, N, Mîndreanu a 
trebuit să se recunoască învins 
în fața sovieticului Bendalov
schi. Partida dintre Puiu și 
Klenovitz (Ungaria) a avut o 
desfășurare dramatică. în prima 
repriză, reprezentantul nostru 
a recepționat cîteva lovituri 
puternice și a fost numărat do 
două ori. Puiu a trecut prin mo
mente de mare dificultate și 
puțin a lipsit ca meciul să se 
termine înainte de limită. Dar— 
a urmat pauza. în reprizele ur
mătoare boxerul nostru, cu o 
voință puțin obișnuită, reface 
pas cu pas terenul pierdut Și

M. TRANCA

(Continuare în pag. a 2-a)

Era pe la mijlocul verii. Pă
sările nici n-aveau gînd de ple
care. își vedeau de pui, le a- 
duceau omizi, sau firimituri, din 
cînd în cînd dregeau cuibul cu 
cîteva fire de paie... Știau prea 
bine că abia în toamnă își vor 
lua iar zborul peste mări și țări, 
pentru ca la primăvară să se în
toarcă iarăși la... casele lor. Și 
cînd te gîndești că ele sînt doar 
niște biete păsări...

De la un timp însă, pe melea
gurile noastre și-au făcut apari
ția alte păsări, de o specie cu
rioasă. Deși lipsite de penaj 
zboară strașnic, ce-i drept, nu 
peste mări (și nici peste țări) 
ci din... raion în raion, iar de 
multe ori chiar și din... regiune 
în regiune. Păsările acestea bizare 
fac parte marea lor majori
tate din familia „Rolitșilahtof", 
'a se citi invers) alegînd de la 
in la an un alt cuib (mai exact 
club), cît mai călduț și, firește, 
tăcut de alții.

Aflasem cu puțin timp în urmă 
că asemenea exemplare se cuibă
riseră pe la capătul lui „14“ 
(cel din Pantelimon) la o între
prindere bucureșteană, unde-și 
găsiseră hrană bună, odihnă be. 
rechel, cuiburi cu... încălzire cen

trală și, pe deasupra, niște gazde 
ou inimă de mamă. In asemenea 
cuiburi să tot stai! Așa credeam 
noi, și poate vor spune și alții 
la fel. Dar, într-o dimineață de 
iulie, cînd celelalte zburătoare, 
cum vă spuneam, nici nu se gîn- 
deau la plecare, astelalte s-au 
așezat în formație „cocor", cu 
.starostele" lor (Mateescu) în 
față, și p-aci ți-e drumul. Ca
lea fiind lungă, cocorii au pre
ferat să ia, pînă la Suceava, „di
namul". Aveau „aripile" ștam
pilate, viză de a se stabili la 
Rădăuți (punctul terminus al că
lătoriei) pentru că bătrînul pă
săroi avusese el grijă de toate.

A doua zi dimineață... „ma
mele" din Pantelimon (este 
vorba de cei de la întreprinde
rea Granitul) s-au trezit cu cui
burile goale. Mai rămăseseră doar 
doi „pui". Nu le venea a crede 
ochilor. Au scotocit ei peste tot, 
doar, doar vor mai găsi ceva. 
Nici gînd. Păsările plecaseră și 
duse au fost. Să le pună sare pe 
coadă... Necaz le era oamenilor 
de la Granitul. Se văzusetă și ei 
pe locul doi în campionatul Ca
pitalei, visau ca anul acesta să

(Continuaie în pag. a 2-a)
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Atletismul, natația și canotajul 
trebuie să progreseze mai rapid in regiunea Galați
Pentru a cunoaște felul în care 

sînt traduse în viață la Galați sar
cinile trasate de plenara Con
siliului General al UCFS din 
ianuarie, privind dezvoltarea spor
tului de performanță, ne-am de
plasat in orașul de pe malul 
Dunării. Am stat de vorbă cu 
activiști ai consiliului regional al 
UCFS, cu cadre tehnice de specia
litate, antrenori și instructori spor
tivi, profesori de educație fizică.

Am constatat, cu acest prilej, că 
în regiunea și orașul Galați spor
tul de performanță a înregistrat în 
ultimii ani progrese evidente. Ast
fel, regiunea respectivă are nu
meroase secții afiliate (674) la fe
derațiile de specialitate în care ac- 
î’vează 8 maeștri ai sportului, 181

de sportivi cu categoria I și 790 cu 
categoria a Il-a. De asemenea, o 
serie de echipe cum sint cele de 
volei, handbal, baschet, lupte, fot-

Pe teme actuale

bal etc. activează în prima cate
gorie a țării, ca să nu mai amintim 
și de cele din categoria B.

Este demn de remarcat și faptul 
că sportivii acestei regiuni parti
cipă în fiecare an la aproape toate 
competițiile cu caracter republican 
și că anul trecut ei au cucerit _ 14 
titluri de campioni ai țării la dife
rite discipline sportive.

La Galați sportul s-a dezvoltat 
puternic in ultimii ani, o dată cu 
prefacerile structurale care au 
schimbat complet și fața acestui 
vechi oraș, înnoindu-1. Ar mai fi 
multe de spus în legătură cu am
ploarea pe care a luat-o sportul in 
regiunea Galați, despre străduințele 
unor activiști sportivi și cadre de 
specialitate pentru progresul conti
nuu al activității de mase și de 
performanță.
Din 74 de secții activează doar... 

două 1
Scopul vizitei noastre a fost însă, 

în principal, cunoașterea cauzelor
V. GODESCT

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ultima verificare a tinerilor boxeri RUGBI: După prima etapă a returului
Cea de a doua — și ultima — ve

rificare publică a boxerilor în ve
derea turneului internațional de ti
neret de la București a avut loc sîm- 
bătă seara, pe ringul instalat în arena 
Voința din Calea Moșilor.

Deși cunoșteau că întîlnirile nu se 
vor solda cu decizii, totuși cîteva sute 
de pasionați ai sportului cu mănuși 
au luat loc în tribunele din jurul cor-

Turneul de box 
de la Constanta 

(Urmare din pag. 1)
cu tot ajutorul pe care arbitrul din 
ring (Cervonenko) îl acordă boxeru
lui maghiar (nu-i dă avertisment 
pentru țineri repetate, nu numără 
cînd este nzu! și-i oferă timp să-și 
revină), Puiu cucerește o grea dar 
meritată victorie. O. Gorea, lipsit de 
suficientă tortă a fost întrecut la 
puncte de olandezul Tepaske

La categoria semiușoară, C. Rusu 
a evoluat mai bine decît în primul 
meci și a obținut victoria la puncte 
în partida cu Burda (Cehoslovacia). 
Un meci de „zile mari" a realizat 
campionul nostru la categoria semi- 
mijlocie, Ion Pitu, în compania unui 
pugilist de valoare, Roossien (Olanda) 
Pitu începe lupta cu prudentă, dar 
încet, încet, trece la o ofensivă și 
cu o „dreaptă" năpraznică își trimite 
adversarul la podea pentru opt se* 
cunde. Apoi lupta se echilibrează. 
După ce Roossien este încă de două 
ori la podea (în repriza secundă), 
arbitrul din ring oprește lupta, decla- 
rînd învingător prin abandon pe Pitu. 
Cu avantajul acumulat în prima re
priză în fata lui Brazdil (Cehoslovacia) 
pe care l-a trimis și la podea, 
I. Marin a obținut victoria la puncte. 
V. Mariuțan, deși n-a strălucit, a ob
ținut decizia în fața lui Houten 
(Olanda).

208662 ici report categoria 1 
la concursul Pronoexpres nr. 35 de miinc

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
34 din 25.VIII.1965 :

Categoria a II-a : 1 variantă a
39.483 și 3 variante a 14.483 lei;

Categoria a IlI-a : 29 variante : a 
2.151 lei; Categoria a IV-a: 188 va
riante a 426 lei: Categoria a V-a : 
613 variante a 130 lei; Categoria a 
Vl-a : 4.104 variante a 27 lei.

Report categoria I : 208.662 lei.
Premiul de 25.000 lei revenit unei 

variante de categoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 1 septembrie 
1965.

Tragerea excepțională Loto de azi 
are loc la Eforie Sud.

Duminică 29 august s-au desfășurat 
primele concursuri Pronosport paralele 
(Pronosport A cu 12 meciuri și — ex
perimental — Pronosport B cu 12-j-l 
meciuri).

La concursul Pronosport A (2 lei 
varianta) sînt trei feluri de premii : 
12, 11 și 10 rezultate, iar la concursul 
Pronosport B (3 lei varianta), se atri
buie cinci feluri de premii.

Premiile care se atribuie la concursul 
Pronosport B sînt următoarele :

— un premiu excepțional de pînă 

GRATUIT

Puteți consulta medicul balneolog și degusta orice apă 
minerala.

Duminică între orele 11-13 la pavilionul apelor minerale 
din Grădina CIȘMIGIU.

zilor. Lipsite de miză, unele dintre 
partide (în special cele de la cate
goriile mici) nu au satisfăcut, fapt 
care i-a determinat pe spectatori să 
pretindă boxerilor, pe bună dreptate, 
să lupte mai decis. Lucru care s-a și 
întîmplat, de altfel, de la „semiușoară" 
în sus.

în general, reuniunea de sîmbătă 
nu ne-a dat posibilitate să ne facem 
o imagine clară cu privire la forma 
sportivă în care se găsesc „speranțele* 
noastre pentru turneul internațional de 
la sfîrșitul acestei săptămîni. Cu ex
cepția „perechilor* Voicu—Dumitres
cu, Hodoșan—Niculescu (primul a 
fost trimis chiar la podea, în urma 
unei drepte la față), Dobre—Constanti- 
nescu, ceilalți pugiliști s-au menajat 
vizibil.

Am solicitat părerea antrenorilor 
lotului de tineret :

Ion Chiriac : Verificarea a cores
puns. Am urmărit corectitudinea a-

ȘAH: Au fost desemnate finalistele 
campionatului țării

S-au încheiat întrecerile în cadrul 
semifinalelor campionatului repu
blican feminin de șah. Pentru cele 
patru locuri în fiecare grupă, care 
asigurau calificarea, s-a dat o luptă 
dîrză, la Oradea fiind nevoie de o 
departajare prin sistemul Soneborn 
pentru stabilirea celei de a patra 
clasate.

La București, primul loc a revenit 
Margaretei Perevoznic, care și-a 
făcut cu această ocazie o bună re
intrare. în formă s-a dovedit și cea 
de a doua clasată, Tereza Urzică. De 
remarcat performanța Eleonorei Jianu 
Gogîlea, care după un start slab 
(2 puncte din 5 partide) â cîștigat 
partide la rînd (7*/2 din 8!) lăsînd în 
urmă pe Elena Rădăcină și Heidrun 
Brantsch. Clasamentul semifinalei 
bucureștene este următorul: Marga

te 120.000 lei, care se va atribui prin 
tragere la sorți;

—- premii pentru 12-J-l rezultate
— premii pentru 12 rezultate din 12
— premii pentru 11 rezultate din 12
— premii pentru 10 rezultate din 12 
Interesul participanților pentru ase

menea concursuri s-a oglindit în fon
dul de premii, care a crescut simțitor. 
La concursul Pronosport A (35) fondul 
de premii este de 187.503 lei, din care 
54.717 lei report 1a categoria I, iar 1a 
concursul Pronosport B (1) este de
535.518 lei din care 250.000 lei din 
fond special. Din acest fond de 
250.000 Iei, 120.000 lei se vor atribui 
1a concursul Pronosport B 1 din 29 
august a. c.

Deci, 1a etapa din 29 august a.c. 
participanților 1a Pronosport li se vor 
atribui premii în valoare de 593.021 lei 
(187.503 lei de 1a Pronosport A 35,
285.518 lei de 1a Pronosport Bl și 
120.000 lei din fond special). In mod 
sigur, 1a concursul Pronosport B1 se 
va înregistra un cîștigător cu cel puțin 
120.000 lei. Cine va fi el ? Vom vedea 
vineri seara.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. 

plicărîi loviturilor, menținerea ritmu
lui de luptă de-a lungul celor trei 
reprize. Am fost împotriva meciurilor 
cu decizie, deoarece acum, la numai 
cîteva zile înaintea turneului inter
național, nu puteam risca să avem 
accidentați.

Dumitru Ciobotaru : Nu mă declar 
satisfăcut de felul cum a decurs veri
ficarea publică. Băieții au boxat re
ținut. în antrenamentele de la sală, 
lipsiți de apostrofările publicului, ti
nerii pugiliști au făcut meciuri exce
lente.

Ion Doculescu : Nu sînt de acord cu 
Ciobotaru. Dacă am fi indicat boxeri
lor să lupte mai tenace, fiți sigur că 
ar fi făcut-o. Dar noi n-am urmărit 
lupta ci — așa cum preciza Chiriac 
— corectitudinea loviturilor. Si acest 
lucru s-a realizat.

Clar, nu ?

R. CĂLĂRĂȘANU

reta Perevoznic 10’/3 (din 13), Tereza 
Urzică 10, Emilia Dima Chiș și Eleo
nora Jianu Gogîlea 9‘/2, Elena Rădă
cină 9, Heindrun Brantsch 8'/2, Ana 
Mastac și Zări Karibian 6‘/2, Frida 
Weinstein 5’/2, Domnița Sutiman 5, 
Lucia Ardeleanu 3*/2, Florica Nicolae 
3. Georgiana Alexandrescu 2’/2, 
Olimpia Olaru l'/2.

O adevărată surpriză o constituie 
prezenta pe primul loc, în semifinala 
de la Oradea, a ieșencei Marieta Io- 
nescu. Aici, Maria Pogorevici (cu 5 
victorii și 5 remize) s-a calificat doar 
datorită unui Soneborn mai bun. Cla
samentul : Marieta lonescu 8>/2 (din 
11), Suzana Makai și Elena Rădu- 
canu 8, Maria Pogorevici și Viorica 
Tolgy 7‘/2, Rene Fărcaș 6, Sanda Fi- 
lipescu 5!/2, Aura Teodorescu 4'/2, 
Ana Solomonovici și Elena Blaga 3, 
Elena Szabo 2*/2, Vera Szigmond 2.

Primele trei clasate în semifinala 
de la Sibiu au terminat neînvinse 
concursul : Rodica Reicher 9 (din 11), 
Maria Desmlreanu 8'/2, Gertrude 
Baumstarck 7'/2, Venturia Simu 7, Ana 
Apostolescu 6’/2, Sofia Pentek și 
Adela Gesticone 6, Rodica Manolescu 
5‘/2, Ana Ștefănescu 5, Constanța 
Chiper 2‘/2, Constantina Iordăchescu 
l*/2. Eugenia Popescu 1,

Atletismul, natația și canotajul 
trebuie să progreseze mai rapid în regiunea Galați

(Urmare din pag. 1)

care au generat răminerea în urmă 
a unor discipline sportive cu largi 
posibilități de dezvoltare în orașul 
Galați, a măsurilor care s-au luat 
pentru ridicarea calitativă a aces
tor ramuri sportive în raport cu po
sibilitățile și condițiile de care dis
pune regiunea. Interlocutorii noștri 
au fost solicitați să ne explice cau
zele care „frînează" dezvoltarea 
atletismului, a natației și canotaju
lui, sporturi care au condiții priel
nice de activitate și care pot da 
loturilor țării numeroase elemente 
talentate. Am aflat, nu fără sur
prindere, că din cele 74 de secții 
de atletism afiliate nu-și trăiesc 
viața decît două, cea de la C.S.O. 
și cea de la asociația sportivă Spe
ranța, dar că și aici ar mai fi încă 
foarte multe de făcut. Astfel, mun
ca de selecție nu se face in mod 
corespunzător, iar antrenorii și in
structorii organizează prea puține 
antrenamente, acest fapt expiicînd 
performanțele slabe la atletism. 
Controlul și îndrumarea muncii ca
drelor de specialitate a lăsat de do
rit. Activiștii consiliului regional al 
UCFS și ai clubului orășenesc s-au 
mulțumit să noteze cifrele raportate 
de asociațiile sportive, să se înglo
deze în hîrtii, în loc să ajute și să 
controleze temeinic, la fața locului, 
să ia măsuri împotriva celor care 
nu-și justifică salariul printr-o 
muncă concretă, de calitate. Este 
adevărat că numărul celor care 
practică în prezent atletismul a 
sporit considerabil față de anii tre- 
cuți. Dar, vorbind de calitate, se ob
servă că progresul este foarte lent. 
Pepinierele de cadre pentru acest 
sport, școlile, au fost lăsate pe pla
nul doi. Secția de învățămînt nu a 
luat încă nioi-o măsură împotriva 
unor profesori de educație fizică 
care desfășoară o activitate necores
punzătoare ca, de pildă, N. Po-

S-a consumat prima etapă din returul 
campionatului de rugbi categoria A. 
S-cu întllnit echipe considerate ca fiind 
de forțe apropiate (exceptînd meciurile 
Știința Timișoara — Grivița Roșie și Di
namo — știința Petroșeni). Scorurile, 
deși tn general mici, cer Insă unele co
mentarii suplimentare, In primul rind 
cel din meciul dintre lideri șl penultimii 
clasați.

Ar fi absurd să pretindem unei echi
pe menținerea în formă maximă de-a 
lungul Întregului campionat. Dar scă
derea formei pentru moment are șl ea 
o limită. Iar această limită pare a fi 
fost depășită de echipa Dinamo in me
ciul anost sl Incîlcit la capătul căruia 
s-a Impus neconcludent în fața modes
tei formații din Valea Jiului. Lideră 
a campionatului, incă cea mal îndrep
tățită pretendentă la titlu, aflată în pra
gul unul turneu care angajează rugblul 
românesc peste hotare, formația din 
Ștefan cel Mare putea și trebuia să ara
te ceva mal mult (șl mal frumos) în a- 
ceastă primă evoluție din sezonul de 
toamnă. Subaprecierea adversarului, lip
să de orientare tactică, în raport cu 
condițiile de joc, lată principalele im
putări pe care I le facem formației dl- 
namovlste.

Cîteva cuvinte despre celelalte me
ciuri. La Timișoara, după cum ne-a 
comunicat corespondentul nostru. I. Ioa
na, studenții au rezistat doar o repriză. 
Pe terenul Progresul gazdele, eu o echipă 
lipsită de vlagă și oare se cere substan
țial remaniată, n-au știut să profite de 
șovăiala oaspeților, în a căror echipă 
Drobotă îșl vădește valoarea mai ales...

RALIUL „PĂSĂRILOR * DL LA GRANITUL
(Urrmare din pag. 1) 

facă un pas mai sus. Dar, pă
sările sînt păsări. Vorba cînte- 
cului, s-au dus „spre alte zări 
mai calde“. Adică la... Rădăuți.

P.S. Așa cum ați înțeles, 
„păsările" care ne-au răpit atîta 
timp și... spațiu sini de fapt 
niște jucători de fotbal ai for
mației Granitul, care activează 
în campionatul orașului Bucu
rești, seria I, și care nu umblă 
decît după căpătuială. Avind 
la îndemînă ștampila asocia
ției și carnetele de legitimări 
ale jucătorilor (din neglijența 
consiliului asociației sportive. 
Granitul) antrenorul O. Ma- 
teescu a procedat în același 
sistem pe care l-a folos’t și la 
I.O.R. și la IPROFIL și după 
același principiu „după mine... 
potopul". Jucătorii „fugiți" la

nomarciuc de la Școala nr. 4, V. 
Vlase de la Școala UCECOM, C. 
Tecu de la Școala medie nr. 6, N. 
Nedelcu de la Școala nr. 21 și 
alții.

Apă berechet, nici un record repu
blican de... înot

Pe de altă parte, s-a făcut mult 
prea puțin ca toate cadrele de spe
cialitate să fie la curent cu ulti
mele noutăți tehnice și metodice în 
sportul mondial, să se termine cu 
bîjbîiala, cu practicile de „învă
țăcel”.

Pe fișele de rezultate, pe tabelele 
recordurilor republicane, în loturile 
țării nu figurează, în momentul de 
față, nici un înotător din orașul 
Galați, unde există și un bazin aco
perit. Antrenorul D. Mititelu a des
fășurat o muncă fără orizont, s-a 
limitat mai mult la învățarea co
piilor să înoate — ceea ce nu-i rău 
— fără a manifesta însă exigență în 
selecția unor elemente de perspec
tivă și n-a urmărit, îndeaproape, 
posibilitățile acestora. Puține orașe 
din țară au condițiile pe care Ie are 
orașul Galați în dezvoltarea nata
ției, nu numai în timpul verii, dar 
și în timpul iernii. Cum privește 
această problemă Clubul sportiv 
orășenesc ?

Pistă liberă canotajului

Un alt sport care a cunoscut nu 
cu prea mulți ani in urmă o amplă 
dezvoltare, în orașul Galați, a fost 
canotajul. De la un timp însă, ca
notajul de aici a regresat simțitor. 
Este drept eă o bună bucată de 
vreme sportivii au dus lipsă de am
barcațiuni corespunzătoare, dar a 
da vina numai pe acest lucru ar fi 
cu totul greșit. De altfel, antreno
rul P. Severin așa a și încercat să 
facă, în loc să amintească faptul că 
a recrutat prea puține elemente 
pentru această disciplină sportivă, 

cînd lipsește. Pe terenul Gloria, jucătorii 
ambelor echipe (Gloria și Rulmentul) au 
părut mai preocupeți de... răfuieli per
sonale, subiect asupra căruia vom re
veni. In sfîrșlt, Constructorul, favorită... 
„solist”, n-a putut să-și Impună cate
goric punctul de vedere, deși Știința 
Cluj ne-a furnizat încă o dată explicația, 
„lanternei roșii” șl marchează dificul
tăți de înjghebare a unul „XV“ cit de 
cit onorabil pentru categoria A.

Rădăuți se numesc: C. Mata- 
Che, D. Petre, C. Dendea, S. Mi- 
halache, I. Dima, I. Lazăr și 
I. Plischi. Și, ca să aibă omul 
echipă completă la Rădăuți, a 
mai luat pe Fi. Crăciun de la 
Vulcan și P. Pericle de la Glo
ria București.

I-am sfătuit pe rădău(eni să 
fie foarte precauți, ca nu cumva 
să se pomenească intr-o zi în 
situația celor de la Granitul... 
mai ales că federația de fotbal 
nu și-a dat avizul pentru un 
asemenea „transfer".

Bine-ar fi să le vedem pe 
aceste păsări migratoare zbu- 
rînd și din activitatea compe- 
tițională cu care nu au decît o 
singură legătură : sînt nu numai 
„migratoare", ci și de... pradă!

V. GODESCU
C. CHIRIAC

multe dintre ele Ia voia întimplării 
și care, în mod firesc, s-au pierdut 
pe drum.

★
în felul acesta nu se mai poate 

continua ! Trebuie luate măsuri care 
să ducă, în cel mai scurt timp, Ia 
întărirea secțiilor de performanță 
respective, la obținerea de rezul
tate de valoare. Activiștii consiliu
lui regional al UCFS și ai clubului 
sportiv orășenesc au trecut, în ul
tima vreme, la o activitate mai sus
ținută, în acest sens. S-au intensi
ficat controlul și îndrumarea în sec
ții, iar munca de selecție stă în cen
trul preocupărilor tuturor activiști
lor sportivi. Numai la atletism s-au 
organizat recent concursuri de se
lecție Ia care au participat peste 
2 090 de sportivi, dintre care au fost 
selecționați 800, iar la natație din 
1 000 au intrat în vederile cadrelor 
de specialitate 50. Același lucru s-a 
făcut la gimnastică și la fotbaL Și 
acțiunea continuă și la alte spor
turi. De altfel, în regiunea Galați 
sînt suficiente condiții pentru un 
însemnat salt calitativ in sportul de 
performanță, in lumina sarcinilor 
trasate de plenara Consiliului Ge
neral al UCFS. Trebuie muncit 
însă ou mai multă pasiune și răs
pundere, trebuie intensificat contro
lul asupra muncii antrenorilor și 
activității birourilor secțiilor de 
performanță, trebuie îmbunătățită 
munca de selecție. Este necesară 
continuarea în ritm susținut a ac
țiunii de redresare a sporturilor 
amintite mai sus, la care se poate 
adăuga boxul, disciplină sportivă 
cu tradiție în regiunea Galați dar 
care, de cîțiva ani, cam... șchioa- 
pătă.

Angajamentele luate de consiliul 
regional al UCFS Galați, cu prile
jul conferinței regionale, și roadele 
care au început să se și arate ne 
îndreptățesc să credem că sportul 
de performanță gălățean va face 
în curind o cotitură însemnată.



ÎNCREDEREA SĂ FIE CONFIRMATĂ; Amănunte din categoria B
După cum sîntem informați, la se

diul Federației Române de Fotbal a 
avut loc analiza comportării lotului 
reprezentativ în meciul amical cu 
Steaua roșie Belgrad.

Apreciată, cum era și firesc, ca ne
corespunzătoare, comportarea fotbaliș
tilor noștri fruntași a fost considerată 
departe de cerințe, de evoluția în 
meciurile oficiale susținute în preli
minariile campionatului mondial și de 
condițiile asigurate în vederea pregă 
tirilor efectuate după încheierea cam
pionatului republican.

Participanții la ședința de analiză 
(membrii Biroului federal, antre
norii federali, antrenorii și me
dicii lotului, secretarii cluburilor, an
trenorii și medicii echipelor care au 
jucători în lot) și înșiși fotbaliștii se
lecționați au fost unanimi în a recu
noaște că principala greșeală a cons
tat în adul cum s-a făcut pregătirea 
pentrc :est joc, în modul cum au 
înțeles sportivii respectivi și — în 
parte — antrenorii lotului să aborde
ze meciul cu Steaua roșie: automul- 
^.inirea și încrederea exagerată, du
blată cu subestimarea adversarului, 
care nu alinia cea mai bună garnitu
ră. De aici, lipsa de voință și dîrze- 
nie, ca și lipsa de conștiinciozitate 
în aplicarea consecventă a sarcinilor 
de joc, atît în atac, cît și în apărare. 
S-a pus pe bună dreptate întrebarea, 
ce trebuie făcut pentru ca jucători cu

experiență, care și-au asumat o sar
cină de cea mal mare importanță în 
reprezentarea fotbalului nostru, să se 
mobilizeze în mod corespunzător, atît 
în pregătire cît și în joc ? Cum este 
posibilă, în ajunul unei partide im
portante, ce se anuță foarte grea (cn 
Cehoslovacia), o asemenea lipsă de 
răspundere din partea fotbaliștilor din 
lot?

S-a tras, de asemenea, concluzia că 
o vină serioasă aparține și antrenori
lor, medicilor sportivi și secretarilor 
cluburilor care dau lotului jucători și 
care nu s-au ocupat cu toată seriozi
tatea pentru a asigura acestora forma 
necesară.

în condițiile în care pregătirea lo
tului se face în principal la echipe, 
fără întreruperea campionatului — 
lucru atît de mnlt discutat și cerut 
de opinia publică sportivă — condu
cerile secțiilor de fotbal și cluburilor 
trebuie să dovedească maximum de 
grijă și exigență față de sportivii se
lecționați în lotul reprezentativ.

In concluzie, s-a arătat că exista 
toate condițiile ca echipa națională de 
fotbal să se prezinte la nivelul ce
rut, cu condiția ca fiecare dintre 
componenții lotului — așa cum s-au 
angajat în această ședință — să dea 
dovadă de seriozitate și combativita
te, atît în pregătire cît și în joc, con- 
firmînd încrederea ce li s-a acordat 

REP

Centru de antrenament 
pentru copii și juniori ta Craiova
Eohipa de fotbal Știința Craiova a 

intrat în cel de al doilea an de cînd 
evoluează în prima categorie. Un vis 
împlinit al inimoșilor suporteri craio- 
veni 1 Dar, în aceiași timp și o situație 
care obligă... De aceea, apreciind lu
crurile în perspectiva lor, consiliul oră
șenesc al UCFS, a organizat un centru 
de antrenament pentru copii și juniori.

Asistînd la una din ședințele de pre
gătire, l-am rugat pe antrenorul cen
trului, Gh. Scăeșteanu, să ne vorbească 
despre activitatea micilor fotbaliști cra- 
ioveni.

— Vata înființării centrului, 26 mar
tie 1965 — ne-a spus interlocutorul 
nostru. Despre felul în care am început 
activitatea sînt multe de spus. O primă

Echipe românești 
, Urc Austria 

ȘTIINȚA cluj a plecat ieri...
Ieri la amiază a părăsit țara, pe 

calea aerului, echipa Știința Cluj, 
care va susține miercuri la Neustadt, 
în compania formației Wiener Neus
tadt, prima manșe din cadrul Cupei 
cupelor. După cum am mai anunțat, 
returul acestei partide se va desfășura 
în ziua de 6 octombrie.

„.IAR STEAUA PLEACĂ AZI
Răspunzînd unei invitații, echipa 

Steaua va evolua miercuri ia Viena, 
avînd ca adversară într-o partidă a- 
micală reprezentativa armatei austrie
ce, alcătuită din jucători care activează 
în prima categorie. Fotbaliștii militari 
părăsesc Capitala în cursul dimineții 
de azi.

In etapa a m-a s-au mar
cat douăzeci de goluri.

Dumitriu n a marcat din 
nou. De astă dată cu capul.

Farul la prima victorie Șl o reușită „Duminică 
sportivă" la televiziune.

Steagul roșu—Dinamo 4—1

— Vn colier ca acesta îmi 
place I 

problemă și cea mai importantă a fost 
selecfia. Cu sprijinul consiliului orășe
nesc al UCFS și al conducerii școlilor 
din localitate am inițiat o serie de me
ciuri interstrăzi (cartiere) și competiția 
dotată cu „Cupa școlarului". Cu acest 
prilej au trecut prin fata noastră mai 
bine de 1 200 de copii.

— Pentru că sîntem la capitolul se
lecție, care au fost criteriile care au 
stat la baza ei ?

— Primele criterii au fost aptitudi 
nile și calitățile fizice dovedite în ca
drul jocurilor. Apoi, legătura cu școala 
pentru a cunoaște rezultatele la învă
țătură ale viitorilor fotbaliști și, în 
continuare, cu cabinetul medical de 
cultură fizică. După aceea, legătura cu 
părinții, care ne-au dat concursul. Azi 
dispunem de un lot de 60 de copii. In 
rîndul lor figurează, bineînțeles, cei 
mai mulți dintre componenții echipei
S.M. 4 câștigătoarea „Cupei școlarului". 
Pentru completarea pregătirilor și veri
ficarea cunoștințelor acumulate, am or
ganizat o serie de jocuri demonstra
tive în localitățile Ișalnița, Caracal, 
Cîrcea etc.

— Ce perspective întrevedeți elevi
lor dv. ?

— Nu vreau să mă hazardez în anti
cipări pretențioase. Oricum, rețineți câ
teva nume ale celor mai talentați și 
cîrguincioși elevi ai mei, pe care sper 
să le mai scrieți în ziar: Gh. Rădules- 
cu, D. Dinulescu, I. Constantin, C. Pîr- 
călab, C. Donose (grupa 12—14 ani), 
N. Stanciu, O. Dreșcă, 1. Crăciunescu, 
N. Rădulescu, M. Măciuceanu (grupa 
14—15 ani), M. Arjoca, Gh. Fîță, A. 
Oprea, D. Ciurea (grupa 15—16 ani).

Am mulțumit tov. Scăeșteanu pentru 
cele relatate și i-am urat succes.

T. MIHAI

Din carnetul lui Bobită
de Neagu Rădulescu

Popa către Năftănăilă :
— Totuși, ne mai sînteți 

datori șase goluri...

— Jos pălăria l Cînd îți 
lași driblingul la vestiar, îți 
descoperi capul 1

— In fine! Am scos și eu 
ceva I

SERIA I

UNIREA RM. VÎLCEA—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (B-l). Joc de uzură în 
care vîlcenii, mai deciși în final, au 
reușit să obțină o victorie meritată. 
In jocul gazdelor s-a observat o serie 
de lipsuri de ordin tehnic. Studenții 
au practicat un joc presărat cu durități. 
De altfel, ei au avut un om eliminat 
de pe teren (Anton în min. 77) pen
tru lovirea intenționată a adversarului. 
Au înscris: Marinescu (min. 32), Vul- 
peanu (72 din 11 m), Mihăilescu (76), 
respectiv Ciornoavă (14). Bun arbitra
jul prestat de R. Sabău-Cluj (D. RO- 
Ș1ANU - coresp.).

C.F.R. ROȘIORI—CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (2—1). Deși au cîștigat, gaz- 

Vn vtrf de atac, Baboie, izolat între trei apărători ai echipei C.F.R. Pașcani.
Fază din meciul Progresul—C.F.R. Pașcani (2—1)

Foto : V. Bageac
dele n-au prestat un fotbal de calitate, 
manifestînd serioase lipsuri. Punctul 
victorios a fost obținut abia în min. 
90. In repriza secundă, inițiativa a a- 
parținut oaspeților care au avut o pu
ternică revenire. Realizatorii golurilor: 
Bălan (min. 20), Nițu (90) pentru C.F.R. 
și Mangalagiu (85) pentru Ceahlăul. 
(T. NEGULESCV-coresp.).

CONSTRUCTORUL BRĂILA—ME
TALUL TIRGOVIȘTE (3—1). Brăilenii 
au avut meciul la discreție, dominînd 
copios timp de 75 de minute. Tîrgo- 
viștenii s-au „văzut” doar spre sfîrșitul 
partidei, când au reușit să reducă din 
scor (Nițescu min. 83, din lovitură 
de la 11 m). Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Cazan în minutele 1, 
44 și 62. (N. COST1N - coresp'.).

ȘTIINȚA GALAȚI—DINAMO VIC
TORIA BUCUREȘTI (0—1). Bucu- 
reștenii au obținut o prețioasă victo
rie în deplasare datorită unui joc bine 
conceput. Golul lor a fost înscris, în 
min. 13, de Ene Daniel. In min. 86 
Șerban (Dinamo) a salvat echipa sa 
de la un gol gata făcut... (S. CONS- 
TANT1NESCU și T. SIRIOPOL- 
coresp.).

FLACĂRA MORENI — POIANA 
CÎMPINA (1—0). Timp de o repriză 
ambele formații au practicat un joc 
steril, cu multe pase la mijlocul tere
nului. După gol (min. 70, Dragomir) 
gazdele au presat, dar n-au reușit să 
fructifice nici una din ocaziile avute. 
Foarte bun arbitrajul lui M. Popa 
(București). (GH. ILINCA-coresp.).

METALUL BUCUREȘTI—DINAMO 
BACĂU (3—2). Dinamoviștii băcăoani 
au venit la București dornici să rea

lizeze un rezultat cît mai bun — după 
cum ne declara și antrenorul lor Cons
tantin Teașcă. Și dacă nu l-au obținut, 
aceasta se datorește atît jocului dur 
prestat de gazde cît și propriului por
tar (Bucur), vinovat la toate cele 3 
goluri primite. Nu-i mai puțin ade
vărat, că în prima repriză bucureșterii 
au ratat cîteva ocazii favorabile, pentru 
ca în partea a doua să fie rîndul di- 
namoviștilor să treacă pe lîngă un med 
nul și chiar pe lîngă o victorie.

Iată cum s-a înscris cele 5 goluri. 
In min. 9, Anton trage prin surprin
dere și... 1—0; Stere a dat „acasă" o 
minge și Matei atent aduce, egala- 
rea (min. 31); un minut mai tîrziu, 
la o lovitură de colț, se produce în
vălmășeală în fața porții lui Bucur și

1. Popescu înscrie 2—1; Seceleanu 
aduce egalarea în min. 59 printr-un 
șut imparabil dintr-o „bucată"; ultimul 
gol este înscris în min. 81 de Roman, 
peste Bucur ieșit inoportun din poartă. 
(C. CH.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — C. F. R. 
PAȘCANI (2—1). Echipa bucureșteanâ 

a lăsat o impresie penibilă prin jocul 
submediocru practicat. Ea nu a amin
tit nici un moment că este formație cu 
o experiență îndelungată acumulată în 
categoria A. Se pare că jucătorii săi 
s-au prezentat pe teren numai cu „fir
ma", dar aceasta nu le-a fost deajuns. 
Cu un joc dezlînat, fără nici un orizont, 
cu multe pase greșite, jucătorii de la 
Progresul au obținut o victorie grea și 
nemeritată. Acest joc trebuie să consti
tuie un serios semnal de alarmă pen
tru jucători.

în schimb, cuvinte de laudă pentru 
formația oaspe. Neintimldîndu-se de re- 
numele adversarilor, ea a dat o repli
că dîrză gazdelor luînd de multe ori 
jocul pe cont propriu și lmpunîndu-șl 
maj ales în partea a doua a jocului 
superioritatea. Jucînd simplu, feroviarii 
au pătruns deseori în dispozitivul apără
rii Progresului și au tras la poartă șu
turi puternice și periculoase, care au 
scos în evidență nesiguranța în inter
venții a portarului Mîndru.

Jocul bun al oaspeților, care au evo
luat pentru prima oară pe stadionul 
23 August, s-a reflectat șl în faptul că 
ei au condus 20 de minute cu 1—0, prin 
golul înscris de Volca în min. 2, iar a- 
pol, după ce Mateianu a egalat în min. 
20, au jucat de la egal la egal pînă în 
min. 78, cînd au primit golul înscris de 
loniță De altminteri ei puteau obține 
victoria — pe care ar fi meritat-o din 
plin — dacă Volca n-ar fi ratat in min. 
60 o lovitură de la 11 m.

Arbitrul Ene Alexandru din Cnaiova 
a condus slab.

C. DUMITRI U

Ionică Bogdan :
— Păi se putea altfel, cînd 

eu am fost vedeta ?

SERIA a il-a

INDUSTRIA S1RMEI C1MPIA 
TURZII — C.S.M. REȘIȚA (3—0). 
Peste 3 000 de spectatori au aplaudat 
jocul bun și victoria la scor a gazde
lor. Golurile aparțin lui Raab (min. 
38), Rădulescu (63) și Chețan (87). 
(P. TONEA și L. DONCIU-coresp.).

A.S.A. TG. MURE$ — HUE PE- 
TRILA (1—0). Partida desfășurată la 
Tîmăveni (terenul din Tg. Mureș se 
află în reparație) a fost viu disputată 
și a revenit pe merit mureșenilor. Uni
cul gol al partidei s-a înscris în nun. 
64 dintr-o lovitură de pedeapsă trans
formată de Siko. (A. SABO - coresp.).

C.S.M. SIBIU—C.F.R. ARAD (3—1). 
In primul joc pe teren propriu sibienii 
au făcut o figură frumoasă, tnvingind 
la două goluri diferență o echipă pu
ternică. Cu toate acestea în jocul lor 
mai persistă o serie de deficiențe de 
natură tehnică. Oaspeții au avut con
traatacuri periculoase, dar n-au reușit 
să înscrie âecît din lovitură de la 11 m 
(Grjenge, min. 72). Golurile sibienilor 
aparțin lui Văcaru (min. 43 din 11 m) 
și Laufceag (min. 8 și 69). (GII. TO- 
PÎRCEANU - coresp.).

MINERUL LUPENI—A.S. CUGIR 
(2—0). Formația locală a învins pe me
rit și dacă înaintașii erau mai preciși în 
trasul la poartă scorul putea să ia pro
porții. Punctele au fost înscrise de Pre- 
cup (min. 61) și Preiau (76). (I. CIOR- 
TEA și I. COTESCU - coresp.).

VAGONUL ARAD — AR/EȘUL 
TURDA (5—2). In min. 5 scorul era 
2—0 în favoarea oaspeților. Apoi Va
gonul preia inițiativa și reușește să ia 
conducerea pînă la pauză și să domine 
autoritar în repriza secundă. Au mar
cat: Faur (min. 2) și Pirvu (5) pentru 
Arieșul, iar pentru Vagonul, Moș (min. 
7 și 34), Izghireanu (17) și Tonea (52 
și 82). Arbitrul St. Patcoș (Oradea) 
corect și autoritar (G. NICOLIȚĂ - 
ooresp.).

MINERUL BAIA MARE—CLU
JEANA (2—0). Jocul Minerului s-a si
tuat la un nivel necorespunzător, în 
pofida faptului că echipa a terminat 
învingătoare. In partea a doua a me
ciului gazdele au jucat ceva mai bine 
în cîmp, dar slab în finalizare. Cu 
toate că au pierdut, clujenii au lăsat 
o impresie bună. A marcat: Soo în 
min. 3 (cu largul concurs al portaru
lui oaspe) și în min. 68 din 11 m. 
(T. TOHĂTAN - coresp. reg.).

RECOLTA CAREJ—GAZ METAN 
MEDIAȘ (1—1). Gazdele au dominat 
dar au și ratat mult. Oaspeții au acțio
nat calm în apărare și periculos pe 
contraatac. Golul Recoltei a „căzut" în 
min. 67 dintr-o lovitură liberă executată 
de Barna de la aproximativ 35 m. 
Oaspeții au egalat prin Szabo în min. 
69. (TR. SILAGHI - coresp.).

Fotbaliști sancționați
Biroul Federației Române de Fot

bal a analizat recent cererile unor 
cluburi și asociații sportive de a fi 
sancționați unii jucători de fotbal 
care, certați cu morala sportivă, s-au 
făcut vinovați de fugă după căpătu
ială, indisciplină în pregătire sau 
viață nesportivă. Biroul federației a 
hotărît sancționarea respectivilor, 
după cum urmează :

IOSIF VARGA (Dinamo Victoria 
Buc.), element arhicunoscut pentru 
indisciplină și viață nesportivă, a 
fost scos din activitatea competițio- 
nală.

CONSTANTIN IANCU (Progresul 
București), care și-a tăcut un obicei 
din a schimba în fiecare an echipa 
— suspendare pe timp de 1 an, vreme 
în care se va hotărî, poate, să 
se stabilească, în sfîrșit.

CONSTANTIN IVAN (Petrolul Plo
iești) și MIRCEA PIGULEA (Dinamo 
București), care și-au părăsit echipele 
plecînd, cum se spune, ...fără adresă, 
au fost suspendați pe timp de 6 luni.

CAROL NAGY și HORST GUNES 
(Chimica Tîrnăveni), au fost suspen
dați pe timp de 2 ani, la propunerea 
Consiliului regional UCFS Mureș- 
Autonomă Maghiară, pentru beție și 
scandal.

LADISLAU MIKO (A.S.A. Tg. 
Mureș), care nu se mai prezintă la 
programul echipei de multă vreme, a 
fost suspendat pe timp de 1 an.

Considerăm binevenite sancțiunile 
date de federație și, sîntem convinși, 
ele vor da serios de gîndit celor care, 
deși foarte puțini la număr în ultima 
vreme, se mai gîndesc să facă din 
sportul preferat un mijloc de căpă
tuială sau de manifestare a tendin
țelor de vedetism și indisciplină.

M. C.



Din „secretele^ marilor performanțe

Cum a<n devenit campion olimpic...

Primul contact 
cut de-abia la 5 
t— antrenor de , 
apt, din punct de vedere fizic, pen
tru botezul apei. Tot el a fost, de 
altfel, cel care mi-a arătat primele 
mișcări, care mi-a destăinuit taina ce
lei mai rapide alunecări în apă (indi
ferent de procedeul folosit) și mi-a 
insuflat marea pasiune pentru înot. 
Pentru că — și acesta este un prim 
„secret" — fără o dragoste puternică 
pentru acest sport, fără un sprijin 
din partea părinților, nu poți face 
mare lucru.

La început a fost un fel de joacă 
tn apă, care uneori depășea 2—3 ore. 
Tata era foarte atent la orice gre
șeală de stil 
exerciții cit 
M nu mă 
Iapă. Despre 
regula nu-mi pot aminti decît lavîrsta 
'de 12 ani, pe cînd eram elev la școa
la din El Segando, un 
Win California, la 20 km 
geles. Dimineața, înainte de cursuri, 
înotam în bazinul școlii 
o milă și jumătate (2400—2500 m), 
iar după-amiază — înainte de a-mi 
pregăti lecțiile pentru a doua zi — 
tata mă supunea unui antrenament 
mai serios timp de 90 de minute. 
Jdulte repetări, sprinturi prelungite 
in serie, 10—20 lungimi de bazin 

parcurse la cronometru etc. Și, aceasta 
In fiecare zi. Sîmbăta sau duminica 
nu-mi scăpa nici un concurs, fie la 
El Segando, fie la Los Angeles. A- 
aeam o deosebită plăcere să concurez 
fi să ating peretele bazinului înaintea 
adversarilor mei. A doua zi îmi ve- 
deam numele cu litere de-o șchioapă 
ța ziar și aveam cu ce să mă mîn- 

1 'drese în fața colegilor de clasă.
In 1960, cînd aveam 15 ani, am

Echipa României a fost desemnată cap de serie 
la campionatele mondiale de volei 1966

BUDAPESTA, 30 (Agerpres). — Cu 
prilejul lucrărilor oonsiliului adminis
trativ al federației internaționale de 
volei, care au avut loo la Budapesta, 
s-a stabilit că la campionatele mondiale 
masculine programate în 1966, la Fraga, 
să participe 24 de echipe. Ele ur
mează să fie împărțite în 4 grupe de 
câte 6. S-au stabilit, de asemenea, 
capii de serie din fiecare grupă: 
Cehoslovacia, ca țară organizatoare, 
U.R.S.S., România și Bulgaria. De a- 
semenea, s-a stabilit ca a doua echipă 
din fiecare 
Iugoslavia, 
României) 
grupă se

final primele două clasate. In urm* 
jocurilor finalei se va stabili clasamen
tul de la locurile 1 la 8. Celelalt* 
echipe vor juca în alte grupe pentm 
locurile de la 9 la 24.

ROY SAARI, sau „le roi Roy" — cum l a denumit în
treaga presă occidentală după turneul întreprins în 
acest an în Europa — este alături de Don Schollander 
șl Steve Clark unul din marii performeri ai natației 
masculine americane din ultimii ani. Campion olim
pic in ștafeta de 4x200 m liber și medaliat cu argint 
la 400 m mixt, Saari a demonstrat la Tokio doar o 
parte (putea face oare mal mult in fața unui Don 
Schollander ?...) din posibilitățile sale, care au făcut 
ca pentru prima oară în istoria natației mondiale, 
granița celor 17 minute (la 1500 m liber) să fie depă
șită. be altfel, mănunchiul său de rezultate (54,1 sec. 
— 100 m, 1:59,2 — 200 m, 4:13,5 — 400 m, 16:58,7 —• 
1500 m liber și 4:47,1 — 400 m mixt) nu a fost încă 
atins de nici un alt înotător din lume 1

Iubitorii natației din Capitală i-au putut admira 
acuratețea stilului și vigoarea deosebită in piscina o- 
limpică de la Dinamo la sfirșitul săptămlnii trecute 
cînd, alături de ceilalți înotători americani prezenți 
la campionatele noastre republicane, Roy Saari a fă
cut o frumoasă demonstrație de tehnică la toate cele 
patru procedee de înnot. Cu acest prilej campionul 
olimpic a răspuns cu multă amabilitate întrebărilor 
unui redactor al ziarului nostru privind „secretele" 
performanțelor sale.

concurat pentru prima oară la cam
pionatele de seniori ale Americii. 
M-am clasat pe locul 3, atît la 400 
m dt și la 1500 m liber. Dar la 
Roma, 
primii 
biționat 
visul oricărui tînăr 
este să cîștige o medalie olimpică. 
Am dublat lungimile parcuse în fiecare 
zi (două ore dimineața și două ore și 
jumătatea seara), am făcut multă gim
nastică (mai ales iama), iar seara în 
timpul liber am căutat să mă odih
nesc cît mai bine pentru ca a doua zi 
să iau totul de la capăt, cu foițe proas
pete.

Au fost, desigur, și momente grele, 
cînd repetarea la infinit devenea obo
sitoare, iar tentațiile dancing-ului sau 
ale plimbărilor sub dar de lună erau 
(la vîrsta asta) destul de puternice 
Dar am știut că primul compromis va 
strica totul. Nu beau alcool și nu fu
mez. Am ajuns în anul olimpic (1964). 
Eram student la facultatea de istorie 
de la University South California din 
Los Angeles și mă aflam la „școala” 
de înot a lui Peter Daland — un ade
vărat producător de campioni olimpici. 
Mă aflam în formă foarte bună. Totul 
era pus la punct cu mare precizie de 
Daland. Starturi, întoarceri — unde se 
pierd zecimi prețioase, fiecare element 
fusese repetat la nesfîrșit. In concursul 
de selecție l-am întrecut pe Schollander 
la 400 m liber (4:13,5), iar la 1500 m 
am învins și bariera celor 17 minute 
(16:53,7). La Tokio însă n-am reușit 
să obțin decît o medalie de aur cu șta
feta ele 4x200 m liber și ului de argint 
la 400 m mixt. Schollander a fost de 
data asta imbatabil la 400 m, iar cînd 
am ajuns la finala de 1500 m mă a- 
flam la capătul puterilor. La Mexico 
voi încerca din nou. Rămîne însă de 
văzut dacă voi reuși să mă calific,

pentru că noul val al tineretului (Don 
Roth, Nelson, Burton, Wall, Krause) 
aspiră de pe acum la marile perfor
mante.

Așadar, pentru a ajunge la rezultate 
de mare valoare nu este suficient nu
mai să te naști ou un talent deosebit, 
sau să muncești ca un robot. Cele două 
elemente trebuie 
armonios. Apoi, trebuie ca tot atît 
de bine cum te 
să știi să înveți 
dezarmezi niciodată, 
sită în zadar duce la 
cimi și secunde care 
perează niciodată.

să se îmbine în mod

bucuri de un succes 
infringed, să nu 
Orice clipă iro- 

pierderea de ze- 
nu se mai recu-

din

ROY SAARI

grupă să fie, în ordine, 
Ungaria, Polonia (în grupa 
și Japonia. Din fiecare 

califică pentru turneul

întreruptă

cu bazinul l-am fă- 
ani, cînd tatăl meu 
polo — m-a găsit

și, în același timp, prin 
mai distractive, căuta 
plictisesc niciodată de 

un antrenament în toată

mic orășel 
de Los An-

aproximativ

Din fișierul de performanțe

la J. O., nu au plecat decît 
doi... Lucrul acesta m-a am- 

și mai mult, pentru că 
înotător american

record. 
de lâ plecare Kei- 
luat conducerea pe 
n-a mai cedat-o 
la sfîrșitul alergă-

PE TERENURILE DE FOTRAL
> ATLETICO MADRID A ClȘTIGAT 

TURNEUL DE LA CASABLANCA
tn finala turneului Internațional de 

fotbal de la Casablanca (Maroc) s-au în- 
ttlnlt formațiile Atletico Madrid și Par
tizan Belgrad Fotbaliștii spanioli au 
eîștigat cu 5—0 (2—0), clasîndu-se pe pri
mul loc al competiției. Pentru loourile 
I șl 4 au jucat formațiile Anderlecht și 
Fes, prima terminînd învingătoare cu 
f-0.

> WIENER NEUSTADT ÎNVINSA 
LA SCOR

In cea de a doua etapă a campionatu
lui de fotbal al Austriei, formația Wie
ner Neustadt — viitoarea adversară a 
Științei Cluj din ,,Cupa Cupelor" — a a- 
vut de jucat cu echipa L.A.S.K. Fotba
liștii din Linz au știut să profite din 
plin de avantajul terenului propriu, o- 
bligînd pe Wiener Neustadt să cedeze la 
scor: 3—0. Alte rezultate ale etapei: Aus
tria—Simmering 1—0, Admira—Austria 
Salzburg 2-1, Wacker Innsbruck—Schwec- 
liat 1—0, Kapfenberg—Viena 1—0, Rapid— 
Austria Klagenfurt 4—1, Graz—Wiener
Sportklub 2—2. Conduce în clasament 
Austria Viena cu 4 puncte, urmată de 
Wacker Innsbruck, Admira, Kapfenberg 
SL.A.S.K. cu cîte 3 puncte. Wiener 

eustadt a acumulat 2 puncte

• JUVENTUS A CUCERIT
*CUPA ITALIEI*.

Finala „Cupei Italiei" la fotbal a opus 
cunoscutele echipe Juventus Torino și 
Internazlonale Milano. După un meci a- 
prig disputat, Juventus a reușit să în
scrie o nesperată victorie, cîștigînd la 
limită : 1—0 (1—0). La meci au asistat și 
fotbaliștii echipei Independiente Buenos 
Aires, care la 8 septembrie urmează 
să întîlneescă pe Internazionale pe sta
dionul San siro, în finala „Cupei Inter
continentale"

TREI ECHIPE ÎMPART ȘEFIA ÎN 
CAMPIONATUL FRANCEZ

Două etape s-au disputat șl în noua 
ediție a campionatului Franței. Dețină
toarea titlului, Nantes, a acumulat a 
doua victorie disnunînd de Lens cu

eîștigat cu 3—0 în fata lui 
Monaco a învins în

4—2. Sedan a
Sochaux, Iar 
plasare pe St. Etienne cu 3—1. Cele 
performere împart primele locuri în 
sament cu cîte 4 puncte.

de- 
trei 
ce

• LIDERUL CAMPIONATULUI 
VIETIC ÎNVINS

în cadrul campionatului unional 
fotbal, Dinamo Moscova a învins 
scorul de 3—1 pe Torpedo Moscova, 
ciuda acestei înfrângeri, în 
continuă să conducă Torpedo cu 
puncte, urmată de Dinamo Kiev cu 
puncte și Dinamo Minsk cu 26 p.

SO-

de 
cu 
In 

clasament
33
29

După cum s-a anunțat, 
atletul Kipchoge Keino 
din Kenya a stabilit pe 
pista stadionului suedez 
din Helsingborg un nou 
record mondial în proba 
de 3 000 m plat cu timpul 
de 7:39,5. El a corectat 
astfel cu 6,5 sec. recor
dul oficial aparținînd lui 
S. Hermann (R. D. Ger
mană). De remarcat că 
Keino a evoluat pentru 
prima oară într-o cursă 
de 3 000 m, distanța sa 
favorită fiind cea de 5 003 
m.

Iată cîteva amănunte 
asupra cursei 
încă 
no a 
care 
pînă 
rii. La 400 m el a fost 
cronometrat în 59,5 iar 
la 800 m în 2:05,0. Apoi. 
Keino a fost înregistrat 
Ia 1 500 m cu 3:49,5, în 
timp ce la 2 000 m acele 
cronomentrelor arătau 
5:07,0, cu 4 sec. sub gra
ficul lui Hermann. Keino 
a trecut linia de sosire 
cu un avans de peste 150 
m față de cel de-al doi 
lea clasat, englezul Geoff 
North.

Actualul recordman 
mondial al probei de 3000 
m plat este în vîrstă de 
26 de ani. El a partici
pat și la Jocurile Olim
pice de la Tokio, clasîn 
du-se în cursa de 5 000 
m pe locul 5 cu timpul 
13:50,4. De amintit și recenta sa vic
torie, pe această distanță, asupra co- 
lebrului alergător australian Ron

Marele turneu international de șah 
„Memorialul Capablanca", de la Ha
vana, a continuat cu desfășurarea parti
delor din cea de a treia rundă. In 
întîlnirea dintre marele maestri' ter- 
național Bobby Fischer și foști» .zsan- 
pion român Victor Ciocîltea (h. caro 
mutările sînt transmise prin telex) la 
întrerupere situația este egală. Ciocîltea 
a jucat cu albele. Sute de spectatori 
au urmărit din holul clădirii din New 
York, de unde Fischer a transmis prin 
telex mutările sale, această partidă, în 
care — după cum subliniază comenta
torii de presă — în unele momente 
campionul american a fost pus în di
ficultate de șahistul român. Partida s-a 
întrerupt la mutarea a 41-a.

Alte rezultate: Holmov-Garcia 1—0; 
Donner-Robatsch 1—0; Pachman-Cobo 
1—0; Doda-Szabo 1—0; Smîslov- 
O'Kelly 1—0; Jimenez-Bilek */2—Va ; 
Gheller-Ivkov */2—*/2; Pietsch-Wade 
l/2—Vz. A fost întreruptă partida dintre 
Parma și Perez.

• în ultima zi a campionatelor de 
natație ale U.R.S.S., cunoscutul înotă
tor sovietic Simion Beliz-Goiman, cam
pion al Universiadei, a suferit o neaș
teptată înfrîngere din partea tînărului 
Al. Pletnev. Acesta a eîștigat proba 
de 1.500 m., parcurgînd distanța în 
17:19,0, cu 4,7 sec. mai bine deeîț 
Beliz-Goiman,

• Competiția ciclistă internațională 
Turul Slovaciei" a luat sfîrșit cu vic

toria rutierului cehoslovac Hava, care 
îmbrăcase tricoul galben în penultima 
etapă. Hava a terminat cu un avans 
de 17 sec. față de compatrigte) său 
Konecky. Scoțianul Bisland, lidc le- 
lungul mai multor etape, a terminat 
al 5-lea în clasamentul final.

lebrului alergător australian 
Clarke.

Evoluția recordului mondial la 
m plat de-a lungul anilor arată 
1940 — Kalarne (Suedia) 8:09,0 ; 
1942 — Haegg (Suedia) 8:01,2 ;

Tentativa de record mondial pe 3 000 m, în
cununată de succes, a lui H. Keino face parte din- 
tr-o suită de concursuri atletice care au loc în aceste 
zile pe stadioanele din Suedia. Iată-l pe atletul 
african într-o cursă de 5 000 m, desfășurată acum 
cîteva zile la Stockholm, în cadrul căreia l-a lăsat 
în urmă pe G. Roelants (în fotografie).

Foto : Reportagebild - Stocklmim
1949 — Reiff (Belgia) 7:58,8 ; 
1955 — Iharos (Ungaria) 7:55,6
1955 — Pirie (Anglia) 7:55,5
1956 — Pirie (Anglia) 7:52,8 
1962 — Jazy (Franța) 7:49,1 
1965 — Jazy. (Franța) 7:49,0 
1965 — Hermann (R. D. Germană) 7:46,0 
1965 — Keino (Kenya) 7:39,5.
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• Pentru a doua oară s-au întîlnit 
la Moscova selecționatele de polo 
pe apă ale U.R.S.S. și R. D. Germane. 
Ca și în primul meci, gazdele au fost 
învingătoare : 4—2.

3 000 
astfel:

• Turneul de tenis de la Klagenfurt 
a revenit iugoslavului Bora Iovanovici, 
care în finala probei de simplu mas
culin a dispus de italianul Sergio Tac- 
chini cu 6—1, 6—1, 6—3. La feminin, 
victoria a fost repurtată de Margaret 
Smith (Australia) învingătoare cu 
6—1, 6—3 asupra tinerei argentiniene 
Norma Baylon, revelația actualului 
sezon.

Ion Tripșa - pentru prima oară 
campion al țării la pistol viteză

concurs 
primele 

,euro-

Socialiste România, 2. Eda

Note externe

(Urmare din pag. 1) 
este o cifră cu care în orice 
internațional te poți clasa în 
șase locuri, acum în ajunul 
penelor" așteptam rezultate mai bune
și mai apropiate între concurentele 
de pe primele locuri. O serie de tră
gătoare fruntașe, ca de pildă, Ana 
Goreti, Margareta Enache, Iudith 
Moscu, au rămas departe chiar și de 
recordurile lor personale

Rezultate: Pistol viteză: 
TRIPȘA (Dinamo) 591 p — 
al Republicii Socialiste România, _ 
M. Roșea (Dinamo) 586 p, 3. D. Iuga 
(Dinamo) 585 p, 4 St. Petrescu (Di
namo) 582 p, 5. M. Dumitriu (Steaua) 
580 p, 6. T. Manicatide (Steaua) 580 
p. Pe echipe: 1. DINAMO 2338 p — 
campioană a Republicii Socialiste 
România, 2. Știința 2296 p, 3. Steaua 
2292 p. Armă liberă calibru redus 60 
focuri senioare: 1. AURELIA SCHA 
FER (Știința) 588 p — campioană a Re-

1. I
campion

2.

publicii
Baia (Știința) 587 p, 3. Suzana Doczi 
(C.S.M. Cluj) 581 p, 4. Elena Nistor 
(Steaua) 580 p, 5. Iudith Moscu (Di
namo) 580 p, 6. Rodica Hnat (Dina
mo) 579 p. Pe echipe : ȘTIINȚA 1747 
p — campioană a Republicii Socia
liste România, 2. Dinamo 1732 p, 3.

din
1.

Re
Dina-

Steaua 1727 p. Talere aruncate 
șanț 200 bucăți, pe echipe: 
STEAUA 715 t — campioană a 
publicii Socialiste România, 2. 
mo Obor 706 t, 3. Olimpia 591 t. La 
individual, după 250 de talere conti
nuă să conducă G. Florescu (Steaua) 
cu 237 talere lovite, urmat de G. E- 
nache (Steaua) 235 t, St. Popovici 
(Dinamo Obor) 227 t și I. Dumitrescu 
223 t.

Concursul continuă azi cu 
toarele probe: armă liberă 
redus 3x30 focuri senioare, 
standard 3x20 focuri seniori și talere 
ultima manșă.

urmă 
calibru 

armă

Campionatul mondial
O veste bună pentru toți iu

bitorii de fotbal. La un an lna 
intea turneului final al C.M., pro 
gramat vara viitoare In Anglia, 
se anunță ca definitivă hotărirea 
retransmiterii in Întregime, prin 
intermediul televiziunii, a jocuri 
lor marii competiții fotbalistice.

In acest sens, a fost făcută o 
comunicare de la tribuna Camerei 
Comunelor, de către Denis Howell, 
subsecretar de stat cu probleme
le educației din cadrul quvernu- 
lui britanic. D-sa a precizat că 
B.B.C.-ul (societatea engleză de 
radio și televiziune) a primit de 
pe acum cereri din partea a 84 de 
state, din Europa și alte continen
te, care se interesează de prelua
rea programelor conținlnd trans
misiile directe și filmele jocurilor

pe micul ecran...
Evident, toate cererile vor fi sa

tisfăcute. Euroviziunea și Intervi- 
ziunea pot asigura, pe releele e- 
xistente (dacă nu ii se vor adau- 
ga și altele in viitorul apropiat) 
condițiile cele mai bune pentru 
vizionarea marii Întreceri, iar
spectatorilor de peste ocean

Ie vor sta Ia dispoziție imaginile 
transmise prin intermediul sateli
tului artificial „Early Bird", care 
s-a dovedit eficient și la recentul 
meci de atletism U.R.S.S.—S.U.A., 
disputat Ia Kiev.

Iată deci că milioane de pasio
nați ai jocului cu balonul rotund 
vor avea posibilitatea să urmă
rească Întrecerea pentru titlul su
prem In cel mai popular sport de 
pe glob.
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