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IERI, LA TUNARI

SĂ NU NE MULȚUMIM DOAR CU CÎTEVA INDIVIDUALITĂȚI
— Pe marginea campionatelor republicane de natație -

Toamna se numără bobocii 
sau, dacă vrem să parafrazăm 
vechiul proverb românesc, la 
campionatele republicane se nu
mără... performanțele, care în 
cele din urmă reprezintă oglinda 
cea mai fidelă a modului cum 
au muncit într-un an întreg sec
țiile fruntașe. Să ne aruncăm 
puțin privirea asupra clasamen
tului pe echipe la această re
centă ediție încheiată duminică 
în Capitală. Pe locul I — Clu
bul sportiv școlar (antrenori

Gh. Dimeca și M. Mitrofan) cu 
148 p, urmat de : 2. Steaua 
(antrenori L. Ungur, I. Marinei, 
C. Frîncu) cu 112 p, 3. Dinamo 
București (antrenori R. Drăgu- 
șanu și Magda Cristescu) 78 p, 
4. Rapid București 44 p, 5. Mu
reșul Tg. Mureș 35 p, 6. C.S.M. 
Cluj 30 p, 7. S.S.E. 2 București 
29 p, 8. S.S.E. 1 București 17 p, 
9. S.S.E. Reșița 17 p, 10. Olim
pia Reșița 16 p, 11. S.S.E. Ga
lați 12 p și S.S.E. Timișoara 
7 p.

• • •

MARIN FERECATU A INTRAT IN POSESIA

tn cea de a patra zi a campio
natelor republicane de tir s-au 
dis* tat două probe — armă stan- 
■JatT. 3x20 focuri seniori șl armă 
liberă calibru redua 3x30 focuri 
senioare — și... restul de 50 de 
talere la proba de „300”. Nici de 
data aceasta rezultatele la pro
bele de pușcă n-au fost cele aș
teptate, adică foarte bune, cum 
ar trebui să fie acum înaintea 
campionatelor europene. Excepție 
tac oarecum, probele de 30 focuri 
culcat femei șl 3x20 standard, pro
be în care cîșțigătorll, Edda Bala 
și Marin Ferecatu s-au apropiat 
de recordurile naționale cu 2 șl 
respectiv, 3 puncte. In rest re
zultate modeste. La talere arun
cate din șanț Gh. Enache a reu
șit să-l depășească în ultima zi 
pe colegul său de club, G. Flo
rescu și cu un rezultat mediocru 
să cîștige titlul de campion. O 
mențiune pentru trăgătorul dlna- 
movlst Marin Ferecatu, care ieri 
a cucerit cel de al treilea titlu 
ds campion republican în această 
ediție a competiției (pînă acum 
el deține supremația la probele 
ăe 40 focuri poziția genunchi, 
3x40 șl armă standard 3x20 focuri).

Rezultai»: Armă standard 3x20 
focuri seniori ; 1. M. FERECATU 
(Dinamo) 563 p. — campion al 
Republicii Socialiste România, 2. 
G. Vasilescu (Olimpia) 561 p, 3. 
Șt. Caban (C.S.M. Cluj) 559 p., 4. 
P. Șandor (Steaua) 557 p, 5. N. 
Rotaru (Steaua) 556 p, 6. I. Olă- 
rescu (Știința) 556 p. Armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri senioa
re, poziția culcat : 1. EDDA BAIA 
(Știința) 297 p, 3. luliana Daroțl 
(C S.M. Cluj) 294 p, 3.. Aurelia 
Schafer (Știința) 294 p, 4. Eugeni» 
Padar (Steaua) 293 p, 5. ludith 
Moscu (Dinamo) 291 p, 6. Ana

Goretl (Olimpia) 290 P. Pe echipe ; 
1. ȘTIINȚA 878 p, 2. Combinata 
C.F.R.—U.T. Arad 862 p, 3. Olim
pia 861 p. (la această poziție nu 
s-au acordat titluri). Poziția in ge
nunchi : 1. ANA GORETI 
— campioană a Republicii 
liste România, 2. ludith 
284 p, 3. Edda Bala 284 p, 
rla Jutaru (Olimpia) 283 p, ..
ria Ignat (tșiința) 280 p, 6. Mar
gareta Enache (Steaua) 278 p. Pe 
echipe : 1. OLIMPIA 839 p. — 
campioană a Republicii Socialiste 
România, 2, Știința 836 p, 3. Di
namo 83S p. Poziția în picioare : 
1. ELENA N1STOR (Steaua) 268 
p, — campioană a Republicii So
cialiste România, 2. Margareta E- 
nache 266 p, 3. Jaqueline Zvonev- 
schl (Dinamo) 260 p, 4. Ioana Soa
re (Știința) 250 p. 5—7 Eva Udema 
(C.F.R. Arad) 254 p, Maria Jutaru 
254 p. Edda Baia 254 p. Pe echi
pe : 1. steaua 783 p — campioa
nă a Republicii Socialiste Româ
nia, 2. Dinamo 760 p, 3. Știința 
745 p. Trei poziții : 1. EDDA BAIA 
935 p, campioană a Republicii So
cialiste România, 2. Elena Nistor 
831 p, 3. Margareta Enache 831 p, 
4. ludith Moscu 828 p, 5. Ana 
Goretl 821 p, 6. Jaqueline Zvonev- 
schl 821 p. Pe echipe: 1. ȘTIINȚA 
2464 p. — campioană a Republicii 
Socialiste România, 2. Steaua 
2461 p. 3. Dinamo 2456 p. Talere 
aruncate din șanț 300 buc. : 1. 
GH. ENACHE (Steaua) 282 t, cam
pion al Republicii Socialiste Ro
mânia, 2. G. Florescu (Steaua) 
281 t, 3. St. Popovici (Dinamo O- 
bor) 271 t. 4. I. Lovlnescu (Dina
mo Obor) 267 t. 5. I. Dumitrescu 
(Dinamo Obor) 267 t, 6. A. loțiescu 
(Olimpia) 267 t.

Concursul continuă azi pe ace
lași poligon.

T. RABȘAN

284 p. 
Soeia- 
Moscu
4. Ma-
5. Ma-

A XVIII-A EDIȚIE A „CURSEI SCÎNTEII
• COMPETIȚIA ÎN
CEPE LA BAIA MARE 
Șl SE ÎNCHEIE LA 
BUCUREȘTI
© 1 200 KM ÎN 7
ETAPE !
• PENTRU A TREIA 
OARĂ PARTICIPARE IN
TERNAȚIONALĂ

u

Start in „Turul aerian al Europei"
Peste 100 de avioane au luat 

startul, în ziua de 29 august 
din orașul Split (R.S.F.I.). In 
această mare competiție care 
are ca punct terminus orașul 
Miinchen (R.F.G.).

Mîine, partlcipanțll la a- 
. cest raliu aerian organizat de

... 'i •

Aeroclubul Austriei, sub egi
da Federației Aeronautice In
ternaționale, vor sosi în țara 
noastră pe aerodromul spor
tiv Clinceni, unde vor face 
escală pînă vineri 3 septem
brie.

Cea mai mare întrecere de ci
clism a anului, a NVIII-a edi
ție a „Cursei Scânteii”, se va 
desfășura în finalul sezonului. 
Intre 27 septembrie șj 3 octom
brie, fruntașii sportului nostru cu 
pedale și o serie de valoroși ru
tieri de peste hotare vor par
curge 1 200 km, împărțiți în 7 
etape, între Baia Mare și Bucu
rești pentru a-1 desemna pe în
vingătorul „Cursei Scîntedi".

Cu sprijinul federației de spe
cialitate au fost invitați la com
petiție 20 de cicliști din Ceho
slovacia, Elveția, Franța, R. D. 
Germană, Italia, Olanda și Polo-

nia. Astfel, aceasta va fi a 3-a 
ediție a „Cursei Scînteii" la 
care participă și rutieri de peste 
hotare. De asemenea, vor fi se
lecționați peste 30 dintre cei 
mai buni rutieri ai cluburilor 
sportive Steaua, Dinamo, Olim
pia, Voința-București, Petrolul și 
Voința-Ploiești, G.S.O. Brăila. 
Dezrobirea-Brașov etc.

Traseul competiției este urmă
torul: etapa I —; 27 septembrie- 
Baia Mare - Cluj, 170 km, etapa 
a Il-a — 28 septembrie — Cluj- 
Oradea, 155 km, etapa a IlI-a
— 29 septembrie—Oradea-Arad- 
Timișoara, 163 km, etapa a IV-a
— 30 septembrie — Timi
șoara — Reșița — Caran
sebeș — Băile Herculane, 220 
km (două semietape), etapa a 
V-a — 1 octombrie — Băile 
Herculane—Orșova—Turnu Se- 
verin-Craiova, 150 km (2 semi
etape), etapa a Vl-a — 2 oc
tombrie — Craiova—Drăgășani- 
Rm. Vîlcea, 160 km și etapa a 
VII-a 3 octombrie — Rm. 
Vîlcea-Pitești-București, 175 km.

Peste cîteva clipe, Ingrid 
Ungur va atinge peretele 
bazinului, iar cronometrele 
vor indica 1:05,0 — nou re- 
cord republican la 100 m li
ber și... normă de maestru.

Foto : I. Mihăică

Așadar, din nou înotătorii 
C.S. Școlar, cu cîțiva juniori ta
lentați, domină campionatele 
de... seniori. Este foarte adevă
rat că această reprezentativă a 
beneficiat de aportul unor cam
pioni (VI. Moraru și A. Șopte- 
reanu), care au contribuit la cu
cerirea a 8 din cele 10 titluri 
revenite C.S. Școlar. Din păcate 
însă, valoarea celorlalți sportivi 
ai secției, indiferent de locurile 
ocupate în diferitele probe, este 
destul de modestă. Situația este 
identică și la secțiile de la 
Steaua (unde doar Ingrid Un
gur, cu un remarcabil record — 
1:05,0 — la 100 m liber și G. 
Gotter au ieșit din comun) și 
Dinamo, care a „punctat” în 
mod serios doar prin Cristina 
Balaban, Tiberiu Șerban și Cris
tina Stănescu. în secțiile 
respective însă, munca tre
buie serios îmbunătățită, acor- 
dîndu-se în egală măsură aten
ție și procesului de instruire a 
celorlalți sportivi.

Cu cîteva excepții (S.S.E. Ga
lați cu Gica Manafu, S.S.E. Ti
mișoara cu V. Costa, S.S.E. Re
șița cu Anca Andrei, Olimpia 
Reșița cu N. Tat și Mureșul 
Tg. Mureș cu D. Nagy și Ad. 
Covaci), celelalte secții nu au ofe
rit nimic deosebit, surprinză
tor chiar faptul că din Cluj 
și Oradea — și nu este prima 
oară cînd subliniem acest lucru 
— nu s-a prezentat nici un ele
ment cu pretenții deosebite, în 
ciuda faptului că în ambele 
orașe există tradiție și posibi
lități (bazin acoperit, cadre teh
nice cu multă experiență).

Iată cîteva probleme care tre
buie să dea în mod serios de 
gîndit secțiilor respective (a. v.).

Pe teme actuale

într-una din zilele de vară am pornit în raid-anchetă pe la secțiile de gim
nastică din Capitală. Eram curioși să vedem cum se antrenează dinamoviștii, ce fac 
cei de la Știința, cît au progresat tinerii de la Clubul sportiv școlar sau de la Viitorul. 
Cum era și de așteptat, nu am găsit efectivul complet al secțiilor: unii plecați în 
tabere școlare sau de juniori, alții în vacanță (nu în toata cazurile binemeritată, 
dacă ne gîndim la situația actuală a gimnasticii noastre de performanță...). De aceea, 
în privința desfășurării propriu-zise a antrenamentelor nu ne-am putut forma o 
imagine completă. în multe cazuri, raidul s-a rezumat —- în principal — la discuții 
cu antrenorii. Din cele văzute si din cele... vorbite s-au cristalizat multe aspecte și

probleme comune activității 
secțiilor. Astfel, am renunțat 
să scriem despre fiecare secție 
în parte și am considerat mai 
utilă punerea în discuție a 
unor probleme generale, care 
nu sînt numai ale secțiilor, ci 
și ale întregii noastre gim
nastici

ANTRENAMENTE... ȚIPI

Frumusețea gimnasticii nu 
necesită pledoarie. Dar, ca să 
ajungi în rîndurile celor mai 
buni, ca dinamovista Roza
lia Baizat (în fotografie) este 
nevoie de multă muncă fi 
perseverență.

Gimnastica este, prin speci
ficul ei, un sport de sală. Fi
resc, antrenamentele sînt le
gate de sală, de aparate. Dar 
sălile de la Centrul de antre
nament „23 August", Dinamo 
sau Tineretului sînt înconju
rate de o mare de verdeață, 
de alei umbroase. Ni s-a părut 
că în ochii unor gimnașți am 
surprins sclipiri de invidie 
cînd priveau la atletii sau la 
înotătorii care se bu< irau din 
plin de lucrul în aer liber. E 
drept, gimnastele de la Dinamo, 
C.S.Ș. și Viitorul s-au îndrep
tat spre apa bazinelor din apro
piere, după terminarea antre
namentului. Dar numai după 
antrenament. Oare măcar în
călzirea nu ș-ar fi putut face 
în jurul sălilor ? Dar acroba-

tica sau săriturile pe covorul 
verde din apropiere ? Poate 
că a fost o pură întîmplare și 
noi nu am avut noroc să ve
dem și un antrenament în aer 
liber, Ce părere aveți, tova
răși antrenori ?

Am văzut peste tot, și la 
copiii de o șchioapă, și la 
gimnaștii avansați, aceeași în- 
călzire-tip, cu mișcări specifice 
gimnasticii, însoțite monoton 
de un-doi-uri, un-doi-uri (de 
ce oare nicăieri nu se lucrează 
pe muzică?), urmată apoi de 
lucru la aparate în ordine, în 
disciplină. Nu contestăm va
loarea lor. Dar parcă anotimpul 
vacanțelor mai reclamă și pu
țină schimbare. Și unde au ră
mas jocurile, întrecerile ? Era 
să uităm, am văzut unul: cîteva 
fetițe de la Viitorul, între două 
elemente acrobatice executate 
la bîrnă, se distrau cu un joc... 
de cuvinte (cu T... Tulcea, Tîr- 
goviște, Timișoara...) 1 Oare 
acesta nu ar fi putut fi înlo
cuit cu un joc de mișcare, care 
să dea o notă de vioiciune an
trenamentului si care să ajute 
la dezvoltarea unor calități

fizice ? Și credeți că cei mai 
mari nu ar vrea și ei să se 
joace din cînd în cînd ? Doar 
cunoașteți povestea cu tăticul 
care a 
electric 
la urmă

Dacă 
cu mai 
problemă, a modului de des
fășurare a antrenamentelor 
poate nu s-ar mai plînge că ti
neretul fuge de la gimnastică 
la alte sporturi, în special la 
jocuri... Copiii nu fac aceasta 
numai pentru că acolo se ob
țin mai repede rezultate I

cumpărat uiț țrenuleț 
pentru copil, ca pînă 
să se joace el... 
antrenorii ar analiza 
multă atenție această

SELECȚIA — PROBLEMA CHEIE

Prin centrele de inițiere trec 
anual șute de copii. Dacă 
acum vreo câțiva ani, cînd per
formanțele echipei noastre fe
minine păreau unora veșnice, 
am fi avut o asemenea preocu
pare și o asemenea extindere a 
activității cu copiii, poate gim
nastica noastră n-ar mai fi 
ajuns în „criza* actuală. Numai 
la Viitorul s-au prezentat în 
toamna trecută vreo 300 de 
copii pentru selecție, Avem 
acum mulți copii talentați. Și 
la Clubul sportiv școlar (an
trenori Sonia lovan și Ștefan

ILDICO RUSSU-ȘIBIANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ]
WIENER NEUSTADT — 
ȘTIINTA CLUJ, ASTĂZI 
ÎN „CUPA CUPELOR" 

LA FOTBAL

VIENA, 31. — Echipa 
fotbal Stiinta Cluj a

de
- sosit 

cu avionul luni la Viena de 
unde a plecat cu autobuzul 
la Wiener Neustadt (oraș si
tuat la 45 de km de Capi
tală) pentru a întîlni, astăzi, 
echipa locală într-un meci 
contînd pentru primul tur 
al „Cupei Cupelor".

Fotbaliștii clujeni au efec
tuat marți un antrenament 
pe stadionul care va găzdui a- 
ceastă partidă (Agerpres).

a treia, finală, tncepînd djn 
ziua de 2 pînă la 5 septem
brie, pe baza hipică din Ca
lea Plevnei " '
de călăreți, 
lificați din 
n-a.

se vor întrece 50 
cu 80 de
etapele

cai, ca- 
I și a

I
I

SÎMBĂTĂ
FRUNTAREA „SPERANȚE 
LOR OLIMPICE- LA BOI

ÎNCEPE CON- 
"7x

I
I

Sîmbătă seara, pe ringul 
instalat în „potcoava- stadio
nului Republicii se va dispu
ta prima reuniune pugills-

I

Selecționata feminină 
handbal a Uniunii Sovietice 
va întreprinde un turneu de 
cîteva jocuri în țara noastră. 
Prima partidă va avea loc la 
Bueurești în ziua de 12 sep
tembrie.

Ieri, la Bacău, echipa loca
lă Dinamo a întîlnit formația 
orașului Sarajevo. Handbaljș- 
țll băcăoani au ciștlgat parti
da cu scorul de 18—14 (8—9). 
(I. lancu-coresp. reg.)

ETAPA FINALĂ A CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN 

DE CĂLĂRIE

DINAMO BACĂU — 
SEL. SARAJEVO 18—14 

LA HANDBAL

ECHIPA FEMININA 
DE HANDBAL 

A UNIUNII SOVIETICE 
EVOLUEAZĂ ÎN TARA 

NOASTRĂ

ANTONIU

Campionatul republican de 
călărie — obstacole și dresaj 

ajuns la ultima sa etană:

tică din cadrul turneului in
ternațional de tineret. La a- 
ceastă interesantă confrunta
re a „speranțelor olimpice“ 
vor lua parte selecționatele 
de tineret din Ungaria, Bul
garia. U.R.S.S., R.D. Germa
nii, Iugoslavia șl, bineînțeles, 
din țara noastră. Turneul se 
va încheia la 12 septembrie

I
I
I

J
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Pugiliștii români învingători 
în turneul de la Constanța

CONSTANȚA, 31
Reuniunea finală a turneului internațional de box 
stanța a fost dominată de boxerii români care au 
mul loc la toate categoriile de greutate.

Rezultate: cat. muscă: Șt. Costescu b.p. V.
(U.R.S.S.). Boxerul român a atacat cu succes în
Si a IlI-a, cîștigînd pe merit. La cat cocoș, meci de mare 
tensiune între N. Puiu și Bendalowski (U.R.S.S.). Partida a 
fost presărată cu multe neregularități, în cele din urmă arbi
trii declarîndu-1 învingător pe Puiu. Cat. pană: C. Crudu 
b. p. G. Buzuliuc ; cat. semiușoară: V. Antoniu bate k.o. II 
Hajnal (Urigaria); cat. ușoară: O. Baciu b- p St- Popovici; 
cat. semimijlocie; I. Pițu b. ab. I I. Marin; cat. mijlocie mică: 
I. Covaci b. p. V. Badea; cat mijlocie: I. Olteapu b p. M. 
Mariuțan; cat. grea: V. Mariuțan b.p. T. Basarab.

M. țBANCA

(prin telefon de la trimisul nostru). — 
de la Con- 
cucerit pri-

Pivovarov 
reprizele I



CARNET COMPETIȚIONAL
POLO: Dinamo București BASCHET: Campionatele de calificare în categoria A CICLISM: Campionatele Capitalei, o verificare utilă
și Crișul Oradea învingătoare 

in partidele restante
Intr-o partidă restantă a campio

natului republican, Crișul Oradea a 
întrecut Mureșul Tg. Mureș cu sco
rul de 2—1 (0—1, 1—0, 1—0, 0—0) 
prin golurile marcate de Rujinschi 
și Muth. Pentru învinși a înscris 
Csiszer.

în întîlnirea dintre Dinamo București 
și Voința Cluj, campionii au obținut vic
toria cu scorul de 10—0 (2-—0, 1—0, 
4—0, 3—0) prin golurile înscrise de 
Zalian 2, Zamfirescu 2, Demeter 2, 
Blajec 2, Mărculescu și Grinjescu.

Iată cum arată clasamentul după 
ultimele meciuri :

1. Dinamo Buc. 14 14 0 0 133: 9 28
2. Steaua Buc. 11 10 0 1 75:15 20
3. Crișul Oradea 13 8 3 2 47:31 19
4. Rapid Buc. 14 6 3 5 51:48 15
5. Știința Cluj 11 6 2 3 39:33 14
6. I.C. Arad 16 3 5 8 38:83 11
7. Voința Cluj 15 3 3 9 39:81 9
8. C.S.M. Cluj 15 3 2 10 34:79 8
9. Ind. linii Timiș 16 3 2 11 37:85 8

10. Mureșul Tg. Mureș 13! 3 (Jl 10 27:56 6

RUGBI: Clasamentul
campionatului categoriei A

După jocurile primei etape a returu
lui, clasamentul campionatului catego
riei A arată astfel :

1. Dinamo Buc. 12 11 1 0 139 47 (+ 92) 35
2. Grivița Roșie 12 8 2 2 158 28 ( + 129) 30
3. Steaua 12 8 1 3 131 49 (+ 82) 28
4. Gloria Buc. 12 5 3 4 64 77 (- 13) 25
5. Rulm. Bîrlad 12 5 2 5 75 66 (+ 9) 24
6. C.S.M.S. lași 11 5 2 4 58 38 (+ 20) 23
7. Constructorul 12 4 2 6 53 71 (- 18) 22
8. Farul C-ța 12 4 :’ f 65 90 (- 25) 21
9. Progr. Buc. 11 2 4 5 61 67 (- 6) 19

10. Șt. Petroșeni 12 3 1 8 30 63 (- 33) 19
11. Știința Tim. 12 3 1 8 51 179 (-128) 18
12. Știința Cluj 12; 1 1 IC1 35 150 (-115) 15

Azi, miercuri 1 septembrie, la ora 19, 
la sediul federației din str. Vasile Conta 
16, are loc analiza arbitrajelor din pri
ma etapă a returului. Sînt invitați arbi
trii și antrenorii din București.

LUPTE: S-au reluat întrecerile în „B“
După o scurtă pauză, s-au reluat în

trecerile de lupte din cadrul campiona
tului republican pe echipe, seria B. For
mațiile de greco-romane au avut con
fruntări duminică, iar cele de „libere" 
vor lua startul în ziua de 5 septembrie.

După patru etape continuă să con
ducă Electroputere Craiova și A.S.M. 
Lugoj la lupte greco-romane. Meta
lul București și Constructorul Hune
doara la libere.

Iată clasamentele •
LUPTE GRECO—ROMANE GRUPA I

SUD

(L Electroputere Craiova 4 3 0 1 40:20 10
I. Progresul Buc.
3. Stuful Tulcea
4. Dinamo Pitești 
I. Carpați Sinaia
I. I.M.U. Medgidia 
T. Progresul Brăila
1. Prahova Ploieștir
I 
I
I

IRTA REGIUNEA BACĂU I

din Piatra Neamț, telefon 1806 și Serviciul Plan și Organizarea Muncii,* 
telefon 1800. *

anunță următoarele posturi vacante la autobazele din cadrul re
giunii Bacău :

PIATRA NEAMȚ
— un post de inginer principal constructor instalați!
— două posturi ingineri mecanici auto
— două posturi economiști principali
— patru posturi tehnicieni I auto
— trei posturi tehnicieni II auto

BACĂU
— două posturi ingineri principali onto
— două posturi tehnicieni I auto
— un post tehnician II auto

ROMAN
— un post șef autobază adjunct
— un post tehnician II dispece'

COMĂNEȘTI
— un post șef autobază adjunct
— două posturi tehnicieni II auto

BUHUȘI
— două posturi tehnicieni II auto
Condițiile de angajare sînt acelea prevăzute in Hotărirea CONSI-S 

LIULUI DE MINIȘTRI nr. 1053/1960
Informații suplimentare se vor putea lua de la Serviciul Personalului b ... J

CRAIOVA (prin telefon). — La sfîr- 
șitul săptămînii trecute s-au încheiat în 
localitate întrecerile campionatului fe
minin de calificare în seria a II-a a 
categoriei A. Au participat echipele 
Ș.S.E. Salu Mare, Țesătoriile reunite 
București și Ș.S.E. Craiova. Iată rezul
tatele înregistrate: Ș.S.E. Satu Mare— 
Ș.S.E. Craiova 47—30 (15—10); Ș.S.E. 
Satu Mare—Țesătoriile reunite 50—41 
(26—21); Ș.S.E. Craiova — Țesă
toriile reunite 44—40 (25—-18). Au 
promovat în seria a II-a a campiona
tului feminin de categoria A baschet
balistele de la Ș.S.E. Satu Mare și 
Ș.S.E. Craiova. (V. Săndulescu-oo- 

resp.).

RADIOAMATORISM:
„vînătorilor de

La Poiana Brașov au avut loc recent 
întrecerile etapei finale a campionatu
lui republican de „vînătoare de vulpi". 
Ele au constat în descoperirea într-un 
timp cît mai scurt a unui număr de 
trei stații de radio-emisie (vulpile) bine 
ascunse într-un teren accidentat și îm
pădurit, de-a lungul unui traseu care 
măsura, în linie dreaptă, aproximativ 
9 km.

La proba pe lungime de undă de 
80 m (3,5 megahertzi) reprezentanții 
Radioclubului regional Ploiești au obți
nut o victorie categorică clasîndu-se pe 
primele două locuri. Titlul de campion 
a revenit, pentru a doua oară consecu
tiv, lui Virgil Molocea cu o performanță 
bună — 67 minute. El a fost urmat de 
Iulian Scărlătescu cu 71 minute. Pe lo
cul al treilea s-a clasat gălățeanul Tu
dor Anton.

GRUPA A II-A NORD
1. A.S.M. Lugoj 5 4 0 1 52:26 13
2. Constructorul Hun. 4 3 10 35:27 11
3. Mureșul Tg. Mureș 4 2 11 36:28 9
4. Constr. Miarghita 5 2 0 3 39:39 9
5. Vagonul Arad 4 2 0 2 31:25 3
6. Crișul Oradea 4 2 0 2 23:33 3
7. C.S.M. Cluj 4 10 3 21:41 6
8. Igo Baia Mare 4 0 0 4 23:41 4

4 3 0 1 35:27 10
4211 37:27 9
4 2 1 1 32:32 9
4 2 0 2 43:21 8
4 2 0 2 35:29 8
4 0 2 2 21:43 6
4 0 0 4 9:53 4

LUPTE LIBERE GRUPA I SUD
1. Metalul Buc. 4 2 1 1 33:33 9
2. Electroputere Craiova 4 2 0 2 38:26 8
3. Metalul Tîrgoviște 4 2 0 2 35:29 8
4. Progresul Brăila 3 2 1 0 29:19 8
5. C.S.O. Reșița 3 2 0 1 29:19 7
6. Viitorul București 4 1 1 2 30:34 7
7.‘ I.M.U. Medgidia 4 1 1 2 25:39 7
8. Stuful Tulcea 4 10

GRUPA A H-A NORD
3 21:43 6

1. Constructorul Huned. 4 3 1 0 37:25 11
2. Unio Satu Mare 4 3 0 1 41:19 10
3. C.F.R.. Timișoara 4 2 1 1 43:21 9
4. Lemnarul Odorhei 4 2 1 1 39:25 9
5. Crișul Oradea 4 1 1 2 27:37 7
6. Jiul Petrila 4 1 1 2 25:39 7
7. Autosport Sf. Gheorghe 4 1 1 2 22:42 7
8. Chimistul Baia Mare 4 0 0 4 18:44 4

BRAȘOV (prin telefon). — Turneul 
final al campionatului masculin de 
calificare, găzduit de orașul de la 
poalele Țîmpei, s-a terminat cu vic
toria echipei Academia Militară, care, 
alături de a doua clasată, Știința 

Brașov, a căpătat dreptul de a activa 
în seria a II-a a campionatului de 
categoria A. De altfel, aceste două 
formații s-au ridicat mult peste va
loarea celorlalte participante la tur
neu. Rezultatele ultimelor două zile: 
Academia Militară — C.I.L. Timișoara 
84—51 (53—15); Știința Rrașov—Vul
turii Cîmpina 59—45 (29—20); C.I.L. 
Timișoara—Vulturii Cîmpina 49—47 
(19—23); Academia Militară—Știința 
Brașov 71—48 (45—16). (C. Gruia- 
coresp. reg,).

Campionatul
vulpi66

La proba pe 2 m (144 megahertzi) 
— datorită într-o oarecare măsură și 
condițiilor obiective (ceață și burniță) — 
nici un concurent nu a putut realiza 
baremul de 81 minute prevăzut în re
gulamentul campionatului, astfel că tit
lul de campion nu a fost acordat. Pe 
primul loc s-a olasat reprezentantul 
Radioclubului regional Racău, Ion Mu- 
rărașu.

De la un „raid-anchetă", la citeva probleme majore
ale gimnasticii noastre

(Urmare din pag,. 1)

Hărgălaș), și la Viitorul (antrenori 
Geta Dumitrescu și Mircea Bădu- 
lescu), și la Dinamo (antrenori Teo- 
fila Făgădău și Ludovic Lacatoș). 
Problema este cîți, cum și cînd vor 
ajunge la nivelul unor performanțe 
înalte ? Cu toate că pregătirea se 
desfășoară conform cerințelor, se în- 
tîmplă ca perioada pubertății să pro
ducă schimbări mari în organism, 
încît cei mai talentați copii să nu 
poată depăși, mai tîrziți, pragul me
diocrității. Au fost asemenea cazuri în 
fiecare secție și atunci antrenorul și-a 
văzut risipită în zadar munca. Solu
țiile ? Iată una dintre ele: să selec
ționăm de două, de trei ori mai mulți 
copii, ca să avem pe urmă de unde 
alege. Și ar mai fi încă o soluție, 
demnă de luat în seamă, pusă în dis
cuție de antrenorul dinamovist 
Ștefan Tarco: selecția propriu-zisă 
pentru gimnastica de performanță să 
se facă la vîrsta de 13—14 ani, cînd 
pubertatea nu mai poate produce 
„surprize'. Dar pentru ca la această 
vîrstă să poți intra cu toate forțele 
în antrenamentul de specialitate este 
nevoie de o pregătire de bază, prea
labilă. La nivel de mase acest lucru 
nu se poate rezolva în cadrul sec
țiilor de performanță. Și atunci ? 
Școala, lecțiile de educație fizică din 
școală sînt menite să soluționeze 
această problemă la un nivel mai 
înalt decît cel actual. Din păcate 
însă, în multe cazuri elevii care vin 
la gimnastică nu știu să meargă co
rect, nu știu să alerge, să sară. Or, 
ca să începi să înveți ABC-ul spor
tului la 13 ani, este mult prea tîrziu 
față de cerințele actuale ale perfor
manțelor.

Pentru a realiza acest lucru este 
nevoie de o muncă mai susținută Ș> 
desfășurată cu mai multă pricepere 
din partea profesorilor din școli. De 
asemenea, este nevoie de o legătură 
mai strînsă între profesori și antre
nori, care să nu se rezume la cîteva 
vizite ocazionale ale antrenorilor în 
școli pentru a-și „achiziționa' talente. 
Sprijinul și ajutorul în acest domeniu 
reclamă reciprocitate. Să nu lăsăm 
problema selecției la voia întîmplării, 
așa cum se face în multe cazuri. An
trenorii să nu aștepte ca talentele 
să le fie aduse... pe tavă.

„SA FORMAM Șl OAMENI, 
NU NUMAI GIMNAȘTI"._

...a fost părerea antrenorului Lu
dovic Lacatoș, cînd a venit vorba de 
faptul că din mulți începători, foarte 
puțini ajung la performanțe înalte. 
De ce oare avem sute de copii

înaintea „naționalelor14 la velodrom

Săptămîna aceasta se desfășoară cam
pionatele Capitalei la velodrom. Ele 
sînt de fapt o avanpremieră a „na
ționalelor” care se vor desfășura tot 
pe velodromul Dinamo, săptămîna vi
itoare. Și la întrecerea pentru desemna
rea campionilor orașului București, ca 
și la republicane, vor participa cei mai 
buni pistarzi, precum și o serie de 
fondiști... reprofilați din cauza lipsei 
competițiilor pe șosea.

foarte puțini gimnaști cu adevărat 
talentați și bine pregătiți în primele 
formații ale secțiilor ? Motive (subiec
tive) se găsesc destule: „S-au lăsat 
de gimnastică... nu învățau bine și 
părinții nu i-au mai lăsat la antre
namente... au văzut că trebuie să 
muncească prea mult ca să obțină 
rezultate...'. Dar antrenorii n-au avut 
nici o vină că gimnastul respectiv a 
ajuns la o asemenea hotărîre ? Sînt 
zeci de exemple de sportivi fruntași 
care îmbină învățătura cu sportul, 
activitatea productivă cu sportul, 
viața de toate zilele cu sportul. Pen
tru aceasta însă este nevoie și de o 
muncă educativă din partea antreno
rilor, de educarea voinței, a perse
verenței. Greșind de multe ori în 
această privință se ajunge la situații 
paradoxale ca i

O SECȚIE FARA JUNIORI, 
ALTA FARA COPII 
Șl FARA JUNIORI

Secția fără juniori este cea mascu
lină a clubului Dinamo. Aici există 
o mulțime de copii și vreo 14 gim
naști la categoria maeștri. Intre ei 
— un gol imens. Practic, peste 2—3 
ani, cînd seniorii vor „îmbătrîni', Di
namo se va trezi fără echipă. Antre
norul Cociș are și acum probleme să 
găsească 6 gimnaști apți și bine pre
gătiți pentru campionat. Că nu există 
antrenor angajat pentru juniori ? Că 
ceilalți n-au timp suficient să se 
ocupe și de pregătirea acestora ? Mo
tivările de acest gen nu scuză, ci 
scot în evidentă lipsa de preocupare 
a clubului și a conducerii secției în 
această privință.

Cealaltă secție, Știința, nu are 
decît echipe de maeștri și maestre. 
Ea își selecționează elementele numai 
din rîndurile studențimii, de la I.C.F. 
Dacă cei care vin la facultate au 
făcut gimnastică mai înainte — bine, 
dacă nu — este greu, chiar imposi
bil, ca de la 18—20 de ani în sus 
să iei totul de la început și să ajungi 
la o performanță înaltă. Antrenoarea 
Elena Dobrovolski spunea că s-a 
oferit să lucreze voluntar cu o echipă 
de copii, cadre de rezervă pentru 
Știința. I s-a răspuns că acest lucru 
nu intră în specificul clubului 111 
Atunci de unde rezerve? De unde 
întinerirea echipei după plecarea 
Elenei Leușteanu, a Soniei Iovan sau 
a altor foste studente ?

în general, în toate secțiile am 
văzut foarte puțini juniori și junioare 
care să bată la porțile primei echipe 
sau chiar ale selecționatei.

MAI MULT ENTUZIASM, 
MAI MULTA RABDARE

Din discuțiile purtate în timpul vi
zitelor făcute la secțiile de gimnastică 
din Capitală am reținut că pe antre
norii noștri îi frămîntă problemele

Pentru ultimele reuniuni, organiza
torii au fixat următorul program: 
miercuri de la ora 16 — urmărire in
dividuală, vineri de la ora 16 — ur
mărire pe echipe și duminică de la ora 
9,30 — cursa cu adițiune de puncte 
(100 ture cu sprint la fiecare 3 ture).

Concomitent are loc și campionatul 
pentru juniorii de cat. I, precum și 
concursul rezervat juniorilor de cat. a 
II-a.

majore ale gimnasticii noastre. E 
bine, dar nu e destul. Ce fac practic 
pentru remedierea situației ? Impresia 
noastră generală a fost că ei nu 
muncesc cu tot entuziasmul, cu toată 
încrederea în forțele lor. De ce oare ?

în ultimul timp gimnastica noastră 
a fost supusă multor critici și pe bună 
dreptate. Nu s-a muncit așa cum tre
buie, iar acum ne-am trezit — putem 
spune — fără echipe reprezentative 
de valoare. Dar tocmai această rea
litate ar trebui să-i „scuture" puțin 
pe antrenorii noștri. Părerile pesi
miste ca: „Greu vom mai avea o 
echipă pe locul 3 în lume...'. „N-o 
să mai avem noi gimnaști buni decît 
cine știe peste cît timp..." nu au Ce 
căuta în rîndul specialiștilor.

Federația are datoria să controleze 
mai mult activitatea secțiilor, să-i în
curajeze pe cei care muncesc bine 
și să-i... pună la punct pe cei care 
nu-și fac cum trebuie datoria. (Sînt 
unele secții, de exemplu C.S.Ș., care 
nu s-au bucurat demult de o vizită 
din partea forului de specialitate).

încă o problemă : în momentul de 
față, în alcătuirea echipelor reprezen
tative se recurge de multe ori la so
luții de compromis. Adică, neavînd 
o echipă „consacrată*, imediat ce 
apare vreun gimnast talentat la o 
secție, este chemat de urgență la lot, 
unde este pregătit de către alt an
trenor (acesta de multe ori nici nu 
cunoaște ce a făcut gimnastul pînă 
atunci) cu alte metode, cu o intensi
tate crescută, care de multe ori duce 
la supraantrenament, ca să nu mai 
vorbim de consecințele acestuia. 
Astfel, se întrerupe procesul firesc 
al pregătirii. Să amintim și aspectul 
moral al problemei: un sportiv care, 
fără a avea o pregătire corespunză
toare, este ridicat în slăvi, declarat 
mare talent și chiar prezentat la di
ferite concursuri peste hotare, va 
trece cu ușurință peste pragul dintre 
încrederea în forțele proprii și înfu
murare. Sîntem de părere că nu tre
buie... agravate greșelile trecutului. 
Dacă în ultimii ani nu a existat su
ficientă preocupare pentru formarea 
cadrelor de rezervă, acum trebuie să 
avem răbdare și să așteptăm să se 
ridice o nouă generație de gimnaști, 
la nivelul cerințelor mondiale. Să fie 
sprijinită mai mult munca antrenori
lor din secții și să avem încredere 
în ei că vor putea să pregătească pe 
acești gimnaști, așa cum au mai pre
gătit pe alții. Numai așa gimnastica 
noastră va putea ieși din impasul în 
care se află.
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Buletinul categoriei C ESTE TIMPUL! I
SERIA SUD

VICTORIA GIURGIU — ELECTRICA 
FIENI (2—0). Un meci viu disputat în 
care localnicii au fost net superiori. 
La jocul bun practicat de cele două for
mații și-a adus contribuția și arbitrul 
V. Riva (București), Iacob (min. 49) și 
Jancu (min. 83) au fost autorii celor două 
goluri. (TR. BARBĂLATÂ-coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — I.M.U. MEDGI
DIA (5—3) — Jocul a început slab și a
abundat în durități, tonul fiind dat de 
oaspeți. Pentru Chimia au maroat Du
mitrescu (min. 5; 14 și 60), Feurdean 
(min. 43 din 11 m) și Boantă (min. 85), 
iar pentru I.M.U.M. Bașchir (min. 28 și 
40) și Călin (min. 56). Arbitrul bueureș- 
tean M. Pîrvulescu a condus slab. (B. 
STOICTU-eoresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — S. N 
OLTENIȚA (4—0). — Victorie categorică. 
De notat că 3 din cele 4 goluri ale bucu- 
reștenilor au fost înscrise de Mehedin- 
țeanu "min. 31, 60 și 61). Nicola este au
torul qpluilalt gol (min. 25). (V. IORDA- 
CHE-coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — PORTUL 
CONSTANȚA (3—0). — Gazdele au fă
cut o partidă mal bună, s-au adaptat 
mai repede la terenul alunecos (pe 
Timpul meciului a plouat) și au insistat la 
poartă. Au marcat: Pereț (min. 30 și 80) 
și Vătafu (min. 26). Arbitrul Anton Nico- 
laie (București) a condus excelent. (E. 
BOGDAN și C GRUIA-coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — TEXTILA 
SF. GHEORGHE (1—2). Textiliștii au rea
lizat o prețioasă victorie, deși brașovenii 
au dominat majoritatea timpului (dar 
steril). Goga (min. 27 — din 11 m) și 
Antal (min. 52) au înscris pentru Tex
tila. Pentru gazde a marcat Bunăziua 
(min. 65). Arbitraj bun prestat de plo
ieșteanul N. Morolanu. (V. SECĂREANU 
și GH. CORCODEL-coresp.).

MARINA MANGALIA — METROM 
BRAȘOV (0—0). La capătul unul joc mo
dest, cu atacuri ineficace de ambele 
părți, tabela de marcaj a rămas albă. 
In min. 69, Ghlorgache (Marina) și în 
min. 73, Mileșan (Metrom) au fost eli
minați de pe teren pentru lovirea ad
versarilor. (GELU RUSCANU și M. ȘEU- 
LE ANU-coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA— FLACĂ
RA ROȘIE BUCUREȘTI (2—1). Joc ' ' 
cu numeroase faulturi. Au înscris: 
tan (min. 46) 
tru Electrica 
tru Flacăra

și Radulescu (min. 53) 
și Alexandru (min. 9) 
(E. PETRE-coresp.).

slab, 
Sei- 

pen- 
pen-

SERIA VEST
CIMPULUNG — MINERUL 
Oaspeții au meritat victo-

MINERUL
7>EVA (0—1). . .
riia. Golul a fost marcat de Telcaț (min. 
18). In min. 76, Neacșu de la Minerul 
Deva l-a lovit intenționat pe Popescu 
și a fost eliminat de pe teren. (V. PO- 
PESCU-coresp.).

METALUL TR SEVERIN — VICTORIA 
TG. JIU (3—1). Cu o echipă mult înti 
nerită, metalurgiștii au obținut o victo 
rie clară la capătul unul joc plăcut. 
Jimboreanu (min. 6 șl 72) șl Budănescu 
(min. 60) au înscris pentru gazde, iar 
Crăclunescu (min. 81) pentru oaspeți 
(GH. MANAFU-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — PRO
GRESUL STREHAIA (9—0). Scorul rea 
lizat în acest meci constituie recordul 
primelor etape ale campionatelor re
publicane de fotbal. Craiovenii au prac
ticat un joc spectaculos, fiind aplaudați 
de cei 1500 de spectatori. Au înscris : 
Păunei’cu (4), Chesnoiu (2), Perie (din 
11 m)-' Danciu și Stănescu. (T. ȘTEFĂ- 
NESCL -coresp.)

C F. R. TIMIȘOARA — MUSCELUL 
CIMPULUNG (6—1). — Timișorenii s-au 
reabilitat după jocul din prima etapă, 
cîștlgînd la scor meciul cu cel din Cîm- 
pulung. Jocul a fost frumos șl de bună 
calitate. Autorii golurilor : Covaci (min. 
15 șl 43), Panci (23 și 70), Seceleanu (min. 
87) și Fodor (min. 60), pentru C.F.R., 
P. Bivol (min. 83) pentru Muscelul. 
(I. JURA-coresp.).

VICTORIA CĂLAN — C.F.R. CARAN
SEBEȘ (2—0). — Gazdele au obținut o 
victorie meritată, prin punctele reali
zate de Cherteș (min. 14) șl Culenca 
(min. 67). (A TUZA-coresp.).

METALUL HUNEDOARA — ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA (3—0). — Deși lip
siți de aportul unor titulari, hunedo- 
renii au fost net superiori, realizînd un 
joc bun. Toate cele trei goluri au fost 
marcate de Ilrlsturi (min. 24, 35, 50). 
(A. VOICU-coresD.).

MINERUL ANINA — TRACTORUL 
CORABIA (0—0). — Jucătorii de la Anina 
au dominat 80 de minute șl cu toate 
acestea n-au reușit să înscrie. Raport 
de cornere " “ “ '
a arbitrat 
coresp.).

: 21—2. I. Lazăr (Hunedoara) 
corect. (GH. CRĂCIUNEL-

SERIA NORD
MINERUL BIHOR — PROGRESUL RE

CHIN (6—2). In prima parte a jocului, 
«^ectatorii au asistat la acțiuni viu dis
putate, cu o superioritate tehnică de 
partea Minerului. Progresul a fost ine
ficace, nereușind să reducă din handi
cap. Au înscris : Dinu (min. 17), Drăgoi 
(min. 24, 80 șl 89), Ganea (min. 26) și 
Ketves (min. 78) pentru Minerul, respec
tiv, Naghi (min. 37) și Tujon (min. 83— 
din lovitură de la 11 m). (M. DOM1ȚIAN- 
coresp.)

METALUL COPȘA MICĂ — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (2—3). Meciul s-a ju
cat la Mediaș și a dat cîștlg de cauză 
fotbaliștilor din Salonta, care au domi
nat net în repriza a doua. Echipa Me
talul s-a dovedit deficitară la capito 
Iul condiție fizică. Au înscris : Sinea 
(min. 10), Mureșan (min. 88) pentru 
Metalul și respectiv, Bagyl (min. 48), 
Pojoni (min. 75, 83). In min. 57, arbitrul 
I. Baranl (Cluj) a eliminat din joc pe 
Satmari (Salonta) pentru lovirea adver
sarului. (Z. RlȘNOVEANU și M. FELI- 
CIU-coresp.).

OLIMPIA ORADEA — CHIMIA TIR- 
NAVENI (1—1). — Rezultat echitabil, am
bele echipe avînd perioade egale de do
minare. Jocul a fost de slab nivel teh
nic, cu multe pase greșite și cu nume
roase faze de gol Irosite. Din desele șu
turi la poartă numai două s-au soldat 
cu goluri. Cel din min. 24, cînd Solo
mon a deschis scorul pentru oaspeți, șl 
cel din min. 53, cînd David a adus ega- 
larea. (MIRCEA POP-coresp.)

UNIREA DEJ — FAIANȚA SIGHIȘOA
RA (2—0). Partidă de toctură tehnică

modestă, influențată de terenul desfun
dat. Au marcat : Neagu (min. 37) și por
tarul Serbargni (min. 64). (A. CONTRAI- 
coresp.).

FORESTIERA SIGHETUL MARMAȚI- 
EI — MINERUL BAIA SPRIE (2—1). — 
In ciuda terenului desfundat spectatorii 
au asistat la o partidă de nivel tehnic 
mulțumitor. Golurile au fost realizate 
de Panait (min. 11), Dombrovschi (min. 
50) pentru Forestiera și, respectiv, Bar- 
cati (min. 40). (V. GODJA-coresp.).

SĂTMĂREANA — GLORIA BISTRI
ȚA (3—1). De la început localnicii au 
supus poarta Gloriei unei presiuni, reu
șind de altfel să înscrie trei goluri în 
prima repriză, prin Gero (min. 12 și 16) 
și Both (min. 35). După pauză oaspeții 
atacă mai decis și reușesc să reducă 
scorul, în min. 60, prin Demian. (A. 
VERBA-coresp.).

VIITORUL SUCEAVA — UNIREA NE
GREȘTI (1—0). Partida s-a desfășurat la 
Fălticeni, pentru că terenul de la Su
ceava este în amenajare. Viitorul a pres
tat un joc bun, doniinînd în majoritatea 
timpului. Dar. el nu au reușit să concre
tizeze acțiunile ofensive decît în min. 
36 prin Tudor. (D. GAFENCU-coresp.).

SERIA EST
FL. ROȘIE TECUCI—PETROLUL MOI 

NEȘTI (2—0). Datorită reprizei a doua 
în care au dovedit o ușoară superiori
tate teritorială și precizie în șuturile 
pe poartă, fotbaliștii teeueeni au învins 
în urma golurilor înscrise de Bujor 
(min. 56, din lovitură de la 11 m), Ște- 
faniu (min. 80). Trebuie spus însă că 
meciul a fost de slabă factură tehnică 
și că ambele echipe au abuzat de duri
tăți. (C. FILIȚĂ-coresp.).

FRUCTEXPORT FOCȘANI — LOCO
MOTIVA IAȘI (2—0). Un meci de luptă 
în care însă nu s-a recurs la durități. 
Gazdele au avut mai mult inițiativa (ra
port de cornere 11—3 în favoarea lor), 
dar au ratat exasperant de mult. AU 
marcat : Dragu (min. 23) și Pasan (min 
78). (S. SOLOMONOVICI-coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — FORESTA 
FĂLTICENI (2—3). Foresta, cu o echi
pă întinerită, a luptat mai mult pentru 
victorie, jucînd totodată și mai organi
zat decît localnicii, care la rîndul lor 
au fost foarte imprecișl în fața porții 
adverse. Jocul mediocru a nemulțumit, 
însă, pe suporterii ambelor formații. De 
menționat că, în min. 53, au fost elimi
nați, pentru lovire reciprocă, Vasilo- 
vici (Foresta) și Rovența (Metalul). Au 
înscris : Kellemen (min. 24) și Nae (min. 
30 și 53) pentru Foresta, respectiv, Se- 
nlue (41) și Plițchi (83). (GH. BRATU- 
coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — METALOSPORT 
GALAȚI (3—1). Meciul s-a disputat la 
Bacău, pentru că terenul de la Buhuși 
se află în reparație. Partida a fost în 
general anostă și a cîștigat în interes 
doar la mijlocul reprizei a doua, cînd 
acțiunile ambelor echipe au fost mai vil. 
Textiliștii au dominat mai mult și au 
meritat victoria. Au înscris: Raic (min. 
50 și 82) și Nemeș (min. 66) pentru Tex
tila, respectiv Golescenco (min. 90). In 
min. 67, Tănase (Textila) a fost elimi
nat pentru lovirea adversarului. (ILIE 
IANCU și I. VIERU-coresp.).

VICTORIA PIATRA NEAMȚ — MI- 
NOBRAD VATRA DORNEI (4—0). JOC 
frumos, cu multe faze spectaculoase mai 
ales în partea a doua a sa, victorie cla
ră. Golurile au fost realizate de Znaev- 
schl (min. 44), Pal (74), Popescu (76), 
Coiculescu (81). (C. NEMȚEANU-coresp.).

RAPID MIZIL — CHIMIA ORAȘ GH 
GHEORGHIU-DEJ (2-1). La început iniția
tiva a aparținut oaspeților, care au reușit 
chiar să ia conducerea, în min 19, prin 
Crenelopulos. Treptat, localnicii pun 
stăpînire pe joc și înscriu de două ori 
prin Gheorghe (min. 24) șl Paraschiv 
(min. 69). (M. PIROȘCA-coresp.).

Priviți această fotografie. Geor
gescu de la Steaua (nr. 2) încearcă 
să-i explice arbitrului că el...

Ce s-a întîmplat ? Asta nu se 
mai vede în poză. La un corner, 
Szabo (Știința Cluj) cade lovit dl 
Georgescu în urma unui fault, să-i 
zicem, de joc. Coechipierii lui 
Szabo se apropie de Georgescu și. 
după cum se întîmplă (de ce o mai 
fi arbitru pe teren ?) îi reproșează 
lui Georgescu. Hai să zicem chiar 
că unul din ei i-a... reproșat în- 
tr-un mod nepermis. Dar Geor
gescu, nici una, nici două, se re
pede la Marcu și la Ivansuc (de 
ce o mai fi arbitru pe teren ?) 
și... harșt-harșt, Ie dă cîte o pal
mă ! A fost eliminat, pe bună 
dreptate, de pe teren.

Ce caută asemenea atitudini pe 
terenul de sport ?

Boc (Petrolul), promovat de cu- 
rind în prima garnitură a ploieș- 
tenilor, începe să-și creeze o faimă 
care nu-1 va duce departe : pe 
tușă. In loc să se pregătească cum
secade, să rezolve duelurile cu ca- 
ful, el le rezolvă cu... bocancii, 

ntră periculos, lovește (vezi me
ciul cu Rapidul), trîntește oamenii 
cu amîndouă mîinile fiindcă,

ce să-și bată capul cu tehnica in
dividuală, cu punerea la punct a 
vitezei, cînd așa e... mai simplu ?!

Ce caută pe terenul de sport ?
Zaharia (Steagul roșu) caută 

să-și bage adversarii în sperieți 
tot cu duritățile, Șoangher (Fa
rul)... dă tare 1

Și mai sînt și alții. Așa se tra
tează adversarul ? Cu bîta ? Ce 
are asta cu frumusețea întrecerii 
sportive ? Dar cu respectul datorat 
publicului ?

De ce ?
De ce în categoriile B și C ca

zurile sînt mult mai frecvente ? 
Așa înțeleg fotbaliștii în cauză 
să ridice calitatea fotbalului? A- 
jută cu ceva jocul dur, lovirile 
intenționate, protestele la deciziile 
arbitrilor și alte asemenea atitu
dini ?

Credem că este timpul să le pu
nem capăt, definitiv și cu hotă- 
rîre ! Printr-un apel la calitate, 
bazată pe o pregătire corespun
zătoare, printr-o mai atentă și mai 
susținută muncă educativă cu spor
tivii, dublate de o atitudine fermă 
din partea conducerilor cluburilor, 
ale secțiilor de fotbal 
a antrenorilor.

și mai ales

pasămite, în afara careului nu se 
dă... 11 metri ! Iar Codreanu. unul 
dintre vizați, răspunde la maniera 
de joc a-lui Boc, să-i arate că nu-i 
dintre cei duși la biserică.

Ce caută asemenea atitudini 
terenul de sport ?

Hie Stelian (Dinamo Pitești)
lovește intenționat pe Ologu (Fa
rul) și-1 scoate din joc. I-a rupt 
piciorul ? Nu-și va mai putea ve
dea omul de muncă, de fotbal ? 
Ce-i pasă Iui Stelian ? El una 
Știe : pe la el nu se trece ! Și de

mai mică

p«

îl

Și, paralel cu aceasta, sugerăm 
arbitrilor să sancționeze, în spiri
tul regulamentului, cea 
abatere de pe terenurile de fotbal.
Dar nu cu avertismente la infinit, 
ci cu eliminarea din joc a ele
mentelor nedisciplinate, care lovesc 
intenționat, care practică un joc 
periculos, care protestează la de
cizii sau dau cu mingea în tribune.

Este timpul !

M.
Foto :

RAHOVEANU
I. Miclea-Mfhale

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI
ECHIPA RAIONULUI „30 DECEM
BRIE" A CIȘTIGAT CAMPIONA
TUL INTERSTRĂZI AL CAPITALEI

Campionatul Capitalei interstrăzi la 
fotbal — competiție care a stîrnit un 
mare interes în lumea celor... mici 
— s-a încheiat cu victoria selecțio
natei raionului ,30 Decembrie". în 
finală, fotbaliștii de la „30 Decembrie" 
au întrecut selecționata raionului 
Lenin cu scorul de 4—1.

Din echipa învingătoare s-au re
marcat portarul Tudorache — un real 
talent — care în tot campionatul n-a 
primit decît două goluri și înaintașul 
Ion Strugurel.

ARBITRI ELVEȚIENI LA MECIUL 
ROMÂNIA—PORTUGALIA

Meciul retur România—Portugalia, 
care se va desfășura la 21 noiembrie 
la București în cadrul preliminariilot

ȘTIRI
campionatului mondial, va fi con
dus de o brigadă de arbitri elvețieni. 
ARBITRUL STA VRU NICOLAU 
CONDUCE MECIUL POLONIA 

(TINERET) — TURCIA 
(TINERET)

In ziua de 26 septembrie jse va 
desfășura la Lublin meciul^intre 
reprezentativele de tineret aîe Po
loniei și Turciei. Aveastă partidă 
va ii condusă de arbitrul român 
Stavru Nicolau.
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VEDERE

Poloiștii juniori
ne dau speranțe, dar...

Turneul final al campionatului re
publican de polo pentru juniori s-a 
încheiat recent, la Baia Mare, cu 
victoria echipei Clubului sportiv șco
lar București (antrenor Paul Niculescu) 
care a terminat competiția fără nici 
o înfrîngere. Din rîndurile formației 
s-au evidențiat juniorii Tudor Dumi
tra și Eugen Mohora. Clasată pe lo
cul secund, fosta campioană de anul 

a

Pronosport
Concursul PRONOSPORT de dumi

nică este așteptat cu nerăbdare de iu
bitorii Pronosportului.

Această nerăbdare 
atît prin meciurile

este justificată 
atractive cît

prin introducerea lui
Numeroasele avantaje pe care le 

prezintă introducerea celor 12 + 1 me
ciuri : premiul excepțional de pînă 
la 120.000 lei, 12+1, 12, 11 și 10 re-

1 -x-2 Pronosport I
zultate exacte, fac ca el să devină 
și mai atractiv.

De menționat că și concursul Pro
nosport B de duminică este asigurat 
cu cîș'tiigul de pînă la 120.000 lei din 
fondul special. Deci, pentru obține
rea premiului excepțional aveți posi
bilitatea să participați pînă sîmbătă 
4 septembrie a.c.

Dăm mai jos programul concursului 
Pronosport de duminică 5 septembrie 
1965 :

I. Siderurgistul Galați—St. roșu
II. Dinamo Pitești—Știința Cluj 

Petrolul—Grișul Oradea 
Știința Craiova—Farul 
U.T.A.—Știința Timișoara 
Steaua—C.S.M.S. Iași 
Dinamo Bacău—FI. Moreni 
Met. Tîrgoviște—U. Rm. Vîlcea 
Recolta Cărei—C.S.M. Reșița 
Min. Baia M.—Ind. S.C. Turzii 
C.S.M. Sibiu—Minerul Lupeni 
Ar. Turda—A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo București—Rapid

LOTO
La tragerea excepțională Ix>t» pen

tru autoturisme și excursii, eare a 
avut loc in ziua de 31 august a.c. la 
Eforie Sud, au ieșit din urnă urmă
toarele numere ; Extragerea I (6 din 
S») pentru biletele K-40 lei : 22 37 52 
W 84 38 : Extragerea a n-a (5 din 9») 
pentru biletele F=20 lei ; SC 89 85 
77 70 ; Extragerea a ni-a (4 din 90) 
pentru biletele T=8 lei : 05 7S 84 
22 ; Extragerea a IV-a (3 din 90) pen
tru biletele B=4 lei și A=2 lei : 10 
18 52 ; Fond de premii : 1.875.551 lei.

Tragerea Pronoexprea de ar.i are 
loc la Eforie Nord.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport
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VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

trecut (Progresul București) nu 
mai dovedit aceeași omogenitate 
maturitate în joc ca în edițiile prece
dente. S.S.E. nr. II București a pre
zentat o echipă tînără, cu jucători bine 
dotați fizic, însă deficitari la capito
lul tehnică individuală. Formația pre
zintă frumoase perspective. A patra 
clasată, Știința Cluj, a constituit un 
adversar redutabil pentru toate ce
lelalte echipe. Cît privește pe Voin
ța Cluj, ea a contat doar pe 2—3 
juniori de valoare restul coechipie
rilor, situîndu-se la un nivel neco
respunzător pentru un turneu final. 
Trebuie să menționăm că echipa s-a 
prezentat la Baia 
(A. Sarcadi) și, 
ultimul meci a 
pentru a-i utiliza 
goria A Voința Cluj — Rapid Bucu
rești. O surpriză neplăcută ne-a pro
dus-o absența echipei Rapid Oradea 
(antrenor Gb. Filip) care nu s-a pre
zentat la acest turneu final, pentru ■ 
doua oară consecutiv.

Făcînd o apreciere generală asupra 
turneului, tragem concluzia îmbucu
rătoare că din cei 60 de participanți 
doar 7 sînt în ultimul an de juniorat, 
ceilalți avînd încă un an — doi în 
față, timp în care își pot ridica mă
iestria sportivă la nivelul cerințelor 
actuale ale jocului de polo. Este 
drept, majoritatea finaliștilor joacă 
polo de puțină vreme (2—3 ani) și 
deci nu au avut timpul necesar acu
mulării unui bagaj de deprinderi mo
trice specifice. In același timp se pare 
că antrenorii, tentați de punctul acor
dat ștafetelor cîștigătoare (N.R. regu
lamentul competiției a prevăzut ca 
înaintea fiecărui meci să se dispute 
ștafeta de înot 11x50 m între compo- 
nenții fiecărei echipe, iar formației 
cîștigătoare să i se acorde un punct), 
au neglijat într-o oarecare măsură 
pregătirea tehnică a poloiștilor, în fa
voarea înotului. Din fericire, vira
ta mică a finaliștilor prezențî 
la Baia Mare (15 — 17 ani) ne 
face să le acordăm credit în privința 
perspectivelor lor, cu condiția însă ea 
buna lor dezvoltare fizică și viteza de 
înot să fie întregite de o tehnică de- 
săvîrșită în mînuirea balonului și a 
orientare tactică corespunzătoare, 
plus, este necesar ca antrenorii 
aibă preocupări mai serioase asupra 
imprimării unui joc ofensiv bazat pe 
acțiuni surprinzătoare. Gîndirea ra
pidă, spontană în anumite 
joc poate fi decisivă în 
nnui rezultat favorabil. Or, 
cru nu se realizează decît 
trenamente în care orientarea tactică 
să fie pe prim plan.

In încheiere, apreciem că turneul 
final al campionatului de polo pen
tru juniori a dovedit că dispunem de 
un număr apreciabil de tineri bine 
dotați care, datorită vîrstei mici, ne 
fac să întrevedem în viitorii ani nn 
important 
însă de o 
judicioasă.

Mare fără antrenor 
mai mult chiar, în 
retras doi jucători 
în partida de cate-

Ia 
(5

situații de 
obținerea 
acest !■- 
prin an-

salt valoric, condiționat 
îndrumare permanentă și

prof. AL. POPESCU
antrenor

dr. I. DRAGAN
arbitru

DE LA I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal STEAUA 

— C.S.M.S. Iași și DINAMO BUCU
REȘTI ---- RAPID din 5 septembrie de
pe stadionul „23 August", biletele se 
găsesc de vînzare la casele speciale 
din str. Ion Vidu, Pronosport calea 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Giulești.

• Aceleași case de bilete vlnd șl 
bilete pentru turneul internațional de 
box din 4—7 și 9 septembrie, de pe sta
dionul Republicii.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc Înscrieri pentru cursul de ini
țiere lra inot pentru copii.



interesante precizări ne regulament la cursul 
international de arbitri de handbal de la Piran

Cu prilejul desfășurării cursului in
ternațional de arbitri de la Piran 
(Iugoslavia), comisia tehnică a Fede
rației Internaționale de Handbal a 
adus unele precizări în ceea ce pri
vește regulamentul de joc. Cea mai 
importantă dintre acestea, asupra că
reia ne vom opri astăzi, ținînd seama 
și de faptul că peste câteva zile în
cep campionatele republicane ale 
țării noastre, este aceea legată de exe
cutarea loviturilor libere.

Iată despre ce e vorba. La Congre
sul F.I.H. de la Budapesta, în dorința 
de a se da mai multă cursivitate jo
cului de handbal, s-a stabilit ca la 
executarea loviturilor libere să nu se 
mai aștepte fluierai arbitrului. Mă
sura a contribuit într-adevăr la creș
terea ritmului de joc, la ridicarea ca
litativă a întâlnirilor. Din păcate, s-a 
constatat că cea mai mare parte a 
jucătorilor de handbal, în dorința de 
a executa mai repede loviturile libere, 
nu mai sînt atenți la respectarea al
tor clauze ale regulamentului. Și ast
fel, sau nu execută lovitura din locul

Tinerii fotbaliști bulgari 
învingători in turneul de la Sofia

SOFIA 81 (prin telefon de la co
respondentul nostru). 
Iul turneu i_l------'
pentru juniori, organizat de federa
ția bulgară de specialitate, a reunit 
la cea de a treia ediție reprezentative 
din 5 țări. Bulgaria a prezentat două 
formații, ceea ce a ridicat numărul 
participantelor la 6 echipe, împărți
te în două grupe preliminare. In a- 
mîndouâ, s-au clasat pe primul loc 
formațiile bulgare, care și-au dispu
tat finala. Victoria și locul întîi în 
clasamentul turneului a revenit echi
pei Bulgaria A, care a dispus de 
Bulgaria B cu scorul de 5—3. Pentru 
al treilea loc în clasament s-au în
tâlnit formațiile Cehoslovaciei și 
Greciei. Tinerii fotbaliști greri au 
cîștigat acest meci cu 1—0. Cu ace
lași scor a terminat învingătoare Iu
goslavia în fața Turciei, clasîndu-se 
astfel pe locul cinci

TOMA HRISTOV

.. — Tradiționa- 
internațional de fotbal

unde s-a comis infracțiunea, sau co
echipierii nu sînt în afara spațiului 
dintre cele două semicercuri. Ținând 
seama de acest lucru, la Piran s-au 
adus modificări paragrafului 2 din ar
ticolul 10, al 
astfel :

„Aruncarea 
ce direcție

Dacă însă 
executată înainte ca toti jucătorii să 
fi ocupat pozițiile prevăzute de regu
lament și prin aceasta jocul va fi 
influențat, arbitrul trebuie să corec
teze pozifla neregulamentară și după 
aceasta va trebui să fluiere reluarea 
jocului. Deci, prin așezarea neregu
lamentară a jucătorilor echipei care 
beneficiază de aruncarea liberă, acea
sta nu va pierde mingea.

La întîrzterea jocului, la întrerupe
rea lui pentru avertisment sau dacă jo
cul a fost întrerupt pentru orice alt mo
tiv, care nu este prevăzut în regulament, 
atunci arbitrul trebuie să fluiere relua
rea jocului".

In concluzie, se poate spune că forul 
tehnic internațional a urmărit ca ase
menea situații — cînd arbitrul intervine 
pentru coreotarea poziției jucătorilor în 
atac — să nu ducă la pierderea mingii 
de către echipa care beneficiază de a- 
runcarea liberă. Firește, dacă după inter
venția arbitrului și după fluierul lui, 
echipa în atac comite o altă greșeală de 
acest gen, conducătorul jocului va dicta 
executarea unei lovituri libere în favoa
rea celeilalte formații. Acest lucru este 
necesar să fie reținut de arbitrii noștri, 
acum în preajma începerii unei noi 
ediții a campionatelor republicane.

cărui nou text „sună”

liberă se execută în ori- 
fără fluierul arbitrului, 
aruncarea liberă va fi

pentru turneul finul
al OI. de îotDal

Argentina s-a calificat

CATHY FERGUSON — KIKI CARON 
2—2

„Duelul" a început în toamna trecută 
la Tokio. Atunci Kathy a atins pere
tele bazinului cu două zecimi de se
cundă înaintea lui Kilii. Cronometrele 
au arătat 1:07,7 pentru învingătoare 
(care stabilea un nou record mondial) 
și 1:07,9 (record european), pentru în
vinsă. 9 luni mal tirziu, în bazinul 
Georges Vallerey din Paris, înotătoa- 
rea franceză îșl lua o strălucită re
vanșă, terminînd proba în 1:08,1, cu 
9 zecimi de secundă mai repede decît 
sportiva americană. După numai patru 
săptămînl, cele două mari specialiste 
aveau să fie din nou la startul unei 
dispute directe : finala probei de 100 
m spate din cadrul campionatelor S.U.A. 
de la Toledo. Șl din nou victorie pen
tru Christine Caron (1:08,1), care a 
„smuls" o singură zecime rivalei sale.

", zilele trecute, la Monaco,

Cathy Ferguson a restabilit egalitatea, 
cîștlgînd cu 1:08,1 față de 1:08,5 cit au 
marcat cronometrele pentru adversara 
sa. Așadar, victorii egale (2) șl per
formanțe — în acest sezon — asemă
nătoare (1:08.1). Iată pe cele două ad
versare și prietene fotografiate imediat 
după cursa de la Monaco. Pe cînd man
șa decisivă ?
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LA PAZ 31 (Agerpres). — Ultimul 
meci din grupa a IlI-a a zonei sud- 
americane, din preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, a opus echi
pele Argentinei și Boliviei. Fotbaliștii 
argentinieni au câștigat cu 2—1, cla- 
sîndu-se pe primul loc în această grupă 
și obținînd calificarea în turneul final 
al „Cupei Jules Rimet". Din cele 16 
echipe finaliste carc-și vor disputa 
anul viitor titlul mondial sînt cunos
cute 5: Brazilia, deținătoarei ^ titlului, 
Anglia, țară organizatoare (calificată 
din oficiu), Argentina, Uruguay și 
Mexic.

Turneul de șah de la Havana

FISCHER „JINUT“ CU REMIZĂ DE CIOCÎLTEA • ••

„smuis" o
I in sfîrșit,

Keino foarte aproape 
de recordul mondial și pe 1 milă!
LONDRA 31 (serviciul nostru de ra

dio). — Pe stadionul White City, din 
capitala Angliei, s-a desfășurat întâlni
rea de atletism dintre selecționatele 
.Marii Britanii și Cehoslovaciei. In ca
drul acestei reuniuni, a avut loc și 
o cursă internațională pe 1 milă 
(1.609,43 m.), cu care prilej și-a fă
cut debutul In Anglia alergătorul din

Kenia, Kip.chonge Keino. Atletul afri
can a câștigat proba cu 3:54,2 — cea 
mai rapidă cursă de 1 milă alergată 
vreodată în Anglia — la numai 6 zecimi 
de secundă de recordul mondial. Pe 
locurile următoare s-au clasat, în or
dine, cu noi recorduri naționale: Od- 
lozil (Cehoslovacia) 3:55,6; Simpson 
(Anglia) 3:55,7; May (R.D.G.) 3:57,0.

In runda a treia a turneului inter
național de șah „Memorialul Capa- 
blanca", care se desfășoară la Havana, 
șahistul american Bobby Fischer a 
trebuit să cedeze prima jumătate de 
punct! El a încheiat cu remiză par
tida susținută cu fostul campion ro
mân Victor Ciocîltea. Agențiile de 
presă acordă spațiu larg descrierii a- 
cestei partide, considerată „derbiul 

rundei". De mai multe ori, înaintea 
întreruperii jocului, șahistul român a 
trecut pe lîngă victorie — relatează 
comentatorul agenției U.P.I. Fischer 
s-a apărat însă cu exactitate și, cu 
puține mutări înainte de întrerupere, 
a reușit să restabilească echilibrul 
poziției. Astfel, la continuarea partidei, 
u-au mai fost făcute decât 6 mutări, 
după care ambii adversari și-au

seama că șansele sînt perfect egale. 
La mutarea 47, telexul transmitea si
multan între New York și Havana: 
remiză!

In cea de a patra rundă, adversa
rul lui Ciocîltea a fost șahistul bul
gar Peev-Tringov. Și această partidă 
s-a întrerupt, poziția fiind caracteri
zată ca destul de complicată, cu 
resurse de ambele părți. Liderul de 
pînă acum al turneului, Fischer, a 
întrerupt și el. Adversar în a patra 
partidă a sa „prin telex" îi este cu
noscutul mare maestru belgian 
0‘Kelly, renumit ca foarte tenace 
în defensivă.

Iată rezultatele celorlalte partide, 
încheiate în runda a patra: Smîslov- 
Wade 1—0, Holmov-Robatsch ’/?— 
Pachman-Donner 1—0, Ivkov.Doda 

1—0, Szabo-Pietsch 1—0, Gheller-Bilek 
1—0, Cobo-Jimenez Va—Vj. De notat 
victoria rapidă a lui Gheller asupra 
lui Bilek, 29 de mutări.

In urma acestor rezultate, clasamen
tul turneului are în 
cători, fiecare eu 
Holmov și Smîșlov 
man (Cehoslovacia), 
via). Fischer are 2!/j 
tidă întreruptă.subli-
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Paul Stock (Mexic): „Intenționăm să copiem
amenajările de la Snagov..."

nată Ia viitoarea ediție a campiona
telor mondiale de Ia Grilnau, in var a 
lui 1966. Desigur că băieții noștri 
vor sosi în toate probele la 2—3 mi
nute după „elita mondială", dar im
portant este să învățăm cit mai mult 
de la acești campioni, pe care eu am 
avut fericitul prilej să-i admir aci, 
pe apele lacului Snagov".

In continuarea interviului, Paul 
Stock abordează interesanta proble
mă a aclimatizării în condițiile de 
altitudine de la Ciudăd de 
Mexico, temă care preocupă în mod

Ziarul de sport „IDROTTSBLADET", 
care apare la Stockholm, continuă 
să publice în rubrica sa de sporturi 
nautice, aspecte și comentarii de la 
campionatele europene de caiac-ca- 
noe desfășurate la Snagov. Intr-un 
număr recent este înserat un inte
resant interviu — luat de trimisul 
special la 1 cur ești al ziarului sue
dez, Ove Karlsson — cu unul 
tre specialiștii străini prezenți 
întreceri, Paul Stock, secretarul 
derației de sporturi nautice din
xic. El a asistat la campionate în 
calitate de observator trimis al Co
mitetului Olimpic mexican, dovadă 
a interesului deosebit pe care l-au 
acordat organizatorii viitoarelor 
Jocuri Olimpice din 1968, întrecerilor 
găzduite de țara noastră.

In Interviul menționat sînt expri
mate o serie de concluzii ale spe
cialistului mexican s

„Atlt Ia Roma cit și la Tokio ins
talațiile pentru probele de canotaj 
ale J.O. au fost extrem de costisi
toare. Intenționăm să copiem ame
najările de la Snagov, care ni s-au 
părut a fi bazate pe soluții foarte 
simple, fiind in același timp adecva, 
te perfect cerințelor unui mare con
curs'.

In ce privește pregătirile pe care 
le fac .canoiștii mexicani în vede
rea viitoarelor întreceri olimpice, 
Paul Stock precizează: „Plnă acum 
două luni, In Mexic nici nu existau 
ambarcațiuni de caiac-cctnoe. Fede
rația noastră a cumpărat recent 
șase caiace din Danemarca și inten
ționăm să trimitem o mică selecțlo-

Revlsta vest-gertnană de mare ti
raj „SPORT ILLUSTRIERTE" publi
că un reportaj pe două pagini, bo
gat ilustrate, cu recordmana mon
dială la săritura în înălțime Iolanda 
Balaș. Prezentarea sportivei român
ce — care este caracterizată de au
torul articolului drept un „miracol" 
al atletismului — începe cu urmă
toarele rînduri:

„Cu săritura ei de 1,91 m, Iolanda 
Balaș, tronează suveran, dominlnd 
net pe toate celelalte săritoare din 
lume. Toate adversarele sale, din 
țări cu tradiție In atletism, se stră
duiesc s-o ajungă, să atingă înălți
mile ei singuratice. Dar... fără succes. 
Și va fi greu, chiar și In viitor, ca 
cineva să reediteze performanțele ro
mâncei. întreaga lume sportivă pri
vește cu admirație, dar și cu... invi
die la această atletă, recunoscindu-i 
meritele deosebite. Fie că e numită

toate
nu...

special cercurile sportive din 
țările. După Paul Stock nici 
există o asemenea problemă.

„Cred că se exagerează — 
niază specialistul mexican — 
dindu-se prea multă importantă ce
lor 2 200 m de la Mexico. Campio
natele mondiale de pentatlon modern, 
care s-au desfășurat Ia noi In 1062, 
au decurs în cele mai bune condiții
lor la concursurile sportive ale ti
neretului mexican, care au loc In 
fiecare an în capitala noastră, par
ticipa de obicei 8 600 de fete și bă- 
iefi din toate regiunile tării, inclu
siv cele de joasă altitudine. De fie
care dată, toți concurenfii s-au sim
țit excelent, n-au existat Impedimen
te pentru ca ei să realizeze recor
duri și performante maxime".

„Balaș , fie că i se spune simplu 
„Ioli", ea se bucură de o mare popu
laritate, fiind recordmană mondială 
și de două ori laureată olimpică la 
săritura în înălțime: la Roma și la 
Tokio"

In continuare, revista publică nu
meroase amănunte în legătură cu 
viața Iolandei Balaș și cu activita
tea ei sportivă, relatate de Iolanda 
sau povestite de autorul reportaju
lui. Se arată astfel că recordmana 
mondială la săritura în înălțime a 
visat în copilărie să ajungă aler
gătoare, idolul ei din acel tiru,p 
ind sprinterul Eugen Lupșa, care lo
cuia în același imobil din Timișoa
ra, unde se afla și familia ei. După 
ce relatează o serie de fapte legate 
de drumul în sport parcurs de Io
landa Balaș, de la săritura ei de la 
1,28 m, realizată în 1948, cînd avea 
12 ani, și pînă la recordul mondial 
de 1,91 m, revista citează o declara
ție a lui „loli" : „Vreau să adaug 
la cele două medalii olimpice de 
aur cucerite plnă acum, pe a treia, 
cea de la Ciudad de Mexico, 
cînd 
sacra 
indcă 
belul 
o româncă".

„SPORT ILLUSTRIERTE* își 
cheie reportajul cu următorul co-

Iolanda Balaș văzută de fotore
porterul revistei „Sport Illustrierte"- 
Miinchen.

frunte patru ju
cate 3 puncte: 

(U.R.S.S.), Pach- 
Ivkov (lugosla- 

puncte și o par-
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fat 
mă voi retrage, mă voi con- 
pregătirii tinerelor cadre, 
vreau ca urmașa mea pe 

recordurilor mondiale să fie

fi- 
ta- 
tot

în

mentariu : „O veste Îmbucurătoare Și 
proastă In același timp. Bună pentru 
atletism In general, proastă pentru 
...atletele care vor trebui să-și mă
soare forțele cu ea. Așadar, Iolanda 
Balaș vrea să devină din nou cam
pioană olimpică 1 Și cînd „Ioli" 
vrea... Dacă n-ar fi acea ușoară um
bră a incertitudinii care planează 
asupra oricărei Întreceri sportive, 
s-ar putea spune că la Înălțime — 
femei zarurile pentru J.O. 1968 au 
fost aruncate de pe acum".

• Pe velodromul din Tuia s-a 
disputat întîlnirea cicliste interna
țională dintre echipele de pistarzi 
ale U.R.S.S. și Danemarcei. Au cîș
tigat cicliștii sovietici cu 8—7, Cei 
mai bun rezultat a fost înregistrat 
în proba de urmărire pe echipe, cîș- 
tigată de selecționata U.R.S.S. (Mos
kvin, Koliusev, Lazis, Bikolov) cu 
timpul de 4:39,8

• Maratonul de tnot, desfă
șurat pe Iacul Ontario, a fost 
cîștigat de egipteanul Abdel 
Lati Heif și canadianul Jean 
Lacoursicre. Amîndoi au par
curs distanța de 16 kilometri 
în 5h 18:54.

a, In meciul atletic Anglia — H. S. 
Cehoslovacă, încheiat la Londra cu vic
toria sportivilor cehoslovaci (112—111), 
s-au înregistrat în general rezultate mo
deste. Iată cîțiva dintre cîștlgătorli pro
belor : 400 m — Trousil 47,2; 800 m -r 
Jungwirth 1:50,0; 10 000 m — Sulivnv,
29:15,3; 400 mg — Cooper 52,3; triplu — 
Alsop 16,00 m; disc— Danei: 61.01 m: 
ciocan — Matusek 63,01 m; ștafeta 4x109 
m — Anglia 40.9

• Australianul Roy Emerson a 
cîștigat turneul de tenis de la New
port (S.U.A.) învingîndu-1 în finală 
pe compatriotul său Fred Stolle c» 
6—3, 6—4, 6—3

• Campionatul de pentatlon mo
dern al U.R.S.S, a fost cîștigat 
nul acesta de Albert Mokeev
5177 puncte, urmat de Novikov 
5146 p și Apasaparnis 4951 p.

ă
crii 
cu

de• In finala turneului de tenis 
la San Sebastian (Spania): Mulligan 
— Gisbert 10—8, 6—2, 6—3.
• La Soci (U.R.S.S.) se desfășoară, 

un turneu internațional de șah. După 
patru runde, conduc Ciricl (Iugosla
via) și Garcia (Cuba) cu cite 3 puncte 
fiecare.
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