
Vine toamna! Cum o intîmpinăm?
Recunoaștem tot mai des semnele apropierii toamnei. 

Ne aflăm, deci, în pragul ei. Așadar, în curînd va începe 
— pentru sportivi — un nou sezon, mai bogat, mai 
atractiv, mai interesant. Tradiționala întrebare — „Cum 
îl intimpinăm ?" — stăruie de multă vreme pe buzele 
activiștilor sportivi. Mulți dintre ei au și găsit soluțiile 
cele mai bune si au început treaba. Alții... mai așteaptă.

Pentru sportivii de performanță lucrurile sînt clare. Ca
lendarul competițional prevede — în majoritatea cazu
rilor — întreceri din turul sau returul campionatelor, con
cursuri de calificare, finale pentru cucerirea titlurilor ș.a. 
Din acest punct de vedere, în activitatea sportivă de masă 
există însă o „zonă liberă*.  La orașe, Spartachiada de 
vară a tineretului s-a încheiat cu faza regională, iar 
etapele de masă ale Spartachiadei de iarnă încep abia 
la 1 decembrie. La sate, continuă Spartachiada de vară 
a tineretului dotată cu „Cupa Agriculturii", dar și aici 
vor râmîne mai bine de două luni „libere". Să fie vorba 
de o vacanță... prelungită ? Nu. Pare paradoxal, dar 
acesta este adevărul : această „zonă liberă" este de fapt 
una dintre cele mai aglomerate perioade din punct ae 
vedere competițional și organizatoric.

Activiștii sportivi din consiliile asociaților, din secțiile 
pe ramură de sport, instructorii sportivi voluntari, în cola
borare cu organizațiile de bază U.T.C. și cu sprijinul larg 
al consiliilor raionale UCFS, al comisiilor locale pe ramură 
de sport și al cluburilor sportive organizează în această 
perioadă o bogată activitate sportivă. Se continuă, la 
același nivel, pregătirile în cadrul secțiilor pe ramură de 
sport, sînt mobilizați tot mai mulți tineri în centrele de 
învățare a sportului, se reamenajează terenurile sportive 
deteriorate pe parcursul verii. Așa stau lucrurile în aso
ciațiile sportive ” 
Constanța și în

Dacă acestea 
nizatoric care-i 
tul de față, nu , .
nu sȘ află și problemele competiționale. întrecerile spor
tive au un puternic rol mobilizatoric. Tocmai de aceea 
asociațiile sportive Țesătura lași. Recolta Săveni, raionul 
Fetești, Prahova 1 Mai Ploiești ș.a., acordă o mare în
semnătate organizării campionatelor pe asociație.

Aceste întreceri trebuie să constituie un pas înainte în 
ceea ce privește creșterea CALITĂȚII performanțelor și a 
nivelului tehnic al concursurilor. Pentru aceasta pregătirile 
sportivilor în cadrul procesului instructiv-educativ sînt in
tensificate. Pentru ca aceste competiții deosebit de popu
lare să-și atingă pe deplin scopul este necesar ca între
cerile să fie eșalonate pe o perioadă mai mare de timp, 
să fie programate întâlniri tur-retur și, acolo unde numărul 
de echipe este mic, să se programeze cîte 4 meciuri, să 
se asigure partidelor condiții regulamentare de desfășu
rare, iar echipelor asistența tehnică necesară. Crearea 
unei ambianțe de concurs oficial în jurul întrecerilor cam
pionatului pe asociație va constitui pentru concurenți un 
puternic stimulent în pregătire și le va crea obișnuința 
necesară participării la competițiile raionale și orășenești 
la care vor fi promovați. Antrenorii, tehnicienii, instnuc- 

pe în- 
depista

Pe boi

Cauciucul Jilava, Poiana Cîmpina, Portul 
multe altele.

sînt o parte din problemele de ordin orga- 
preocupă pe activiștii sportivi în momen- 
înseamnă, însă, că în centrul atenției lor
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torii sportivi au datoria să urmărească întrecerile 
treaga lor durată de desfășurare pentru a putea 
elementele talentate, știut fiind că aceste competiții sînt 
principalul izvor de recrutare a tinerilor dotați pentru 
secțiile de performanță.

Campionatele pe asociație sînt completate — în ceea 
ce privește programul competițional — de concursurile 
pentru obținerea Insignei de polisportiv, de „zilele pentru 
realizarea performanțelor necesare clasificării sportive", 
de „zilele pentru doborîrea recordurilor asociației", de 
întrecerile programate pe ramuri sportive și pe probe 
(„ziua aruncărilor", „ziua săriturilor" etc), de frumoasele 
„duminici cultural-sportive", de un bogat program tu
ristic ș.a.

Așa cum afirmam mai înainte, această perioadă este 
plină de competiții atractive. Pregătirile pentru start în 
sezonul de toamnă au început șî trebuie continuate intens 
pentru ca peste cîteva zile să se poată desfășura din plin 
competițiile. Nu trebuie uitat însă, în același timp, că 
avem datoria să pregătim și sezonul următor, sezonul 
sporturilor de iarnă.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA
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Golul victoriei a fost în

scris de Ivansuc în min. 70 
printr-un șut bombă de la 
30 m (Citiți cronica meciu
lui în pag. a IV-a).Campionatele republicane de tir
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Siluete, pe poligonul Tunari
Foto: A. Neagu

In penultima zi a „republica
nelor" am asistat la întreceri pa
sionante în care trăgătorii de 
armă standard au dat deplină 
satisfacție. La 60 de focuri cul
cat seniori, reprezentantul clu
bului Știința, Robert Vainerich 
(student în anul III la Arhi
tectură), a stabilit un excepțio
nal record republican — 595 
puncte din 600 posibile, — cifră 
demnă de invidiat și de trăgă
torii de la armă liberă, care au 
rămas la proba de 60 focuri cul
cat cu 4 puncte sub acest re
zultat.

De asemenea, trebuie să scoa
tem în evidență comportarea ti
nerilor trăgători cu arma de vî- 
nătoare, Gheorghe Sencovici și 
Bogdan Marinescu, care în prima 
zi a concursului de talere arun-

CE SURPRIZE NE REZERVA CAMPIONATELE

CELOR MAI BUNI JUNIORI A! ȚARII?.
PRIMELE ÎNTRECERI — ASTAZI, DE LA ORA 10, LA „TINERETULUI"

septembrie) și întîlnirea inter
națională amicală de la Vol
gograd (18—19 septembrie) cu 
selecționata R.S.F.S.R.

Concursul va cuprinde toate 
probele pe distanțe clasice ce 
se vor desfășura în cadrul a 
6 reuniuni: astăzi, de la ora 
10 dimineața și ora 18 după- 
amiază, vineri de la ora 18, 
sîmbătă de la ora 10 și ora 18 
și duminică de la ora 17,30.

cate din turn (skeet) s-au impus 
cu autoritate în fața unor spor
tivi cu experiență ca Șt. Po- 
povici, D. Danciu, I. Albes
cu și alții. Merită să fie relevată 
;i comportarea trăgătoarelor din 
orașele Arad și Cluj, caire ieri. 
Ia proba de armă standard 60 
focuri culcat, au reușit să smul
gă bucureștencelor locurile I și 
III, prin Tereza Quintus și lu- 
liana Daroți.

Pînă în ziua a patra de con
curs, cea mai bună comportare 
au avut-o trăgătorii de la Steaua 
care au cucerit 9 titluri de cam
pioni republicani la individual 
și pe echipe. Urmează Știința și 
Dinamo cu 8 și respectiv 6 tit
luri de campioane. Printre câș
tigători se află triplul campion 
Marin Ferecatu (Dinamo), Ion 
Tripșa (Dinamo), L. Giușcă 
(Știința), Gh. Enache și N. Ro
taru (Steaua), Edda Baia și 
Aurelia Schaffer (Știința) și 
alții.

Din păcate, trebuie să semna
lăm și unele defecțiuni de arbi
traj care ne pun în situația să 
rectificăm rezultatele din numă
rul nostru de ieri. Astfel, la 
armă liberă calibru redus 3x30 
focuri senioare, poziția în ge
nunchi, titlul de campioană a 
țării a fost atribuit inițial Anei 
Goreti, iar în urma unei con
testații, nejudecată la timp de 
către juriu, ieri dimineață locul 
I i s-a decernat trăgătoarei Iu- 
dith Moscu (Dinamo). Felul 
cum a procedat juriul în această 
problemă, judecind abia a doua 
zi contestația ni se pare nenor- 
mal. Clasamentul probei 
acum astfel : 1. IUDITII MOS
CU (Dinamo) 284 p, 2. Edda

Baia (Știința) 284 p, 3. Ana Go- 
reti (Olimpia) 283 p.

Rezultatele de miercuri : Ar
mă standard 60 focuri culcat se
niori: 1 R. VAINERICH (Ști
ința) 595 p — record republican 
stabilit, campion al Republicii 
Socialiste România, 2. Gh. Va- 
silescu (Olimpia) 588 p, 3. L. 
Cristescu (Steaua) 586 p, 4. M. 
Axente (Steaua) 585 p, 5. N. 
Rotaru (Steaua) 585 p, 6. M 
Rusescu (Steaua) 584 p. Senioa
re: 1. TEREZA QUINTUS
(C.F.R. Arad) 581 p — cam
pioana a Republicii Socialiste 
România, 2. Edda Baia (Știința) 
576 p, 3. Iuliana Daroți (C.S.M. 
Cluj) 574 p, 4. Margareta Ena- 
che (Steaua) 574 p, 5. Maria 
Ignat (Știința) 572 p, 6. Ana 
Goreti (Olimpia) 570 p. La skeet 
s-au înregistrat în prima zi (75 
de talere) următoarele rezultate : 
B. Marinescu (S.S.E. 1), G. Sen- 
oovici (S.S.E. 1) cîte 74 talere 
lovite, I. Albescu (Steaua) și D. 
Danciu (Dinamo Obor) cîte 71 t.

Programul de azi: Armă stan
dard 3x20 focuri senioare, pis
tol calibru mare și manșa a 
doua la skeet.

T. RABȘAN
V. GODESCU
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Cei mai tineri tenismeni in întrecere

Gica Manaiu (S.S.E. Ga/afi). cea mai tinără campioană a 
tării (14 ani), o autentică speranță a natafiei românești

Nici nu s-au stins bine ecou
rile pasionantelor dispute ale 
seniorilor și iată-ne în pragul 
unor noi campionate republi
cane, de data aceasta, ale Îno
tătorilor care n-au depășit încă 
vîrsta de 18 ani. Aproape 150 
de juniori și junioare din în
treaga tară vor urca 
astăzi și pînă 
blocstarturile 
.Tineretului" 
pută titlurile 
campioni.

de 
duminică — pe 
piscinei de la 

pentru a-și dis- 
și medaliile de

LA HANDBAL : CAUCIUCUL 
ORAȘUL GH. GHEORGHIU*  
DEJ—SELECȚIONATA ORA
ȘULUI SARAJEVO (IUGO

SLAVIA) 16—11 (10—5)
ORAȘUL GH. GHEORGIHU- 

DEJ, 1 (prin telefon). Cei peste 
2 000 de spectatori care au a- 
sistat miercuri după-amiază 
la întîlnirea internațională de 
handbal dintre formația iugo
slavă și cea română au urmărit 
un joc dinamic, cu numeroase 
faze palpitante la ambele porțt 
Șandbaliștii de la Cauciucul 
au luat conducerea din prima 
repriză, ca urmare a unor a- 
lacuri mai decisive și a unui 
plus de voință, cîștigind pe 
merit. Meciul, condus corect 
de Petre Țîrcu /Buc.), s-a des
fășurat într-o deplină sporti
vitate. întreaga echipă gazdă; 
din rîndurile căreia s-au evi
dențiat în mod deosebit Bădiță 
și Holerbach, a dat satisfac
ție. De la oaspeți cei mal 
buni jucători au fost Draghi- 
cevici și Martincevici. (A. An
ti rones cu și Gh. Grunzu-coresp)

CONCURSURI DE ATLETISM

• Din motive de ordin 
tehnic, concursul atletic re
publican pentru tineret care 
trebuia să se desfășoare la 
Galați în zilele de 4—5 sep
tembrie a fost amînat pentru 
zilele de 11—12 crt. El va a- 
vea loc la Ploiești. Cluburile 
șl asociațiile sportive sînt ru
gate să comunice consiliului 
regional UCFS Ploiești (pînă 
la sfîrșitul săptămînii> e- 
fectivele loturilor pe care le 
vor deplasa.

• Astăzi, după-amiază, de 
la ora 14, pe stadionul „23 Au
gust" va avea loc un concurs 
de verificare a atleților frun
tași în vederea Jocurilor Bal~ 
canice de la Atena.

POLO: ECHIPA DE TINE
RET A ROMÂNIEI LA TUR
NEUL DE LA VARȘOVIA

Ieri a părăsit Capitala e- 
chlpa de tineret a țării noas
tre la polo, care va participa 
— alături de formația 
rlel (tineret) șt două 
ționate poloneze — 
turneu Internațional 
lele 
brie 
care 
află,
Racoveanu, 
feriu, 
Băjenaru șl Pecsl,

SE REIAU CAMPIONATELE 
REPUBLICANE DE LUPTE 

PE ECHIPE

Unga- 
selec- 

la un 
în al

de 3—5 septem- 
la Varșovia. In lotul 
a făcut deplasarea »e 

printre alții. Bogdan, 
Zamfirescu, Fle-

Țăranu, L.azăr, Unc.

Returul campionatelor re
publicane de lupta greco-ro- 
mane șl lupte libere pa echi
pe se reia în zilele de 18 și lt 
septembrie. Orașele Baia Mare, 
Reșița, Galați, Brașov, Lugoj 
șl Cluj vor găzdui primele în
treceri.

Duminică, la Pitești, concurs internațional de motocros

București Solia Belgrad
Duminică se va desfășura la 

Pitești, pe traseul din apropierea 
noului stadion, cea de a II-a e- 
tapă a competiției balcanice de 
motocros care angajează la start 
reprezentativele orașelor Bucu
rești, Sofia și Belgrad.

întrecerea balcanică are Ioc nu
mai la clasa 250 cmc (două man
șe). Concursul va programa însă 
și dispute la clasa 350 cmc. la 
startul cărora vor fi prezențl nu
mai sportivi români.

Pentru competiția balcanică, fe
derația de specialitate a alcătuit 
un lot format din Mihai Dănescu, 
Gh. Ion, Mihai Pop, Tr. Macarie, 
Cr. Doviț, Al. Șuier, P. Paxino, 
Șt. Chițu șl V. Savin Forul de 
motociclism din R.P. Bulgaria 
ne-a comunicat lista alergătorilor 
care vor evolua la Pitești : Ml- 
ladin Miladinov, Dimitr Dimitrov. 
Petr Pencev, Nicola Hriștov, 
Gh. Gheorghiev, Atanas Atana
sov, Milko Calcev si Borislav 
Simov

Concursul va începe la ora 10.

Mihai Dănescu. căpitanul echi
pei bucureștene, pe traseul din 

Pitești
Foto; I. Dumitresc#

joc, și Agneta Kun de la Steagul 
roșu); 15—16 ani: Felicia Bucur- 
Elena Cotuna (Ș.S.E. II Buc.) 
6—1, 8—6; Agneta Kun—Uva 
Prccup (Mureșul Tg. Mureș)
6— 1, 6—1; Băieți 17—18 ani; 
sferturi ele finală Codin Dumi
trescu (St. roșu)—Ludovic Szabo 
(St. roșu) 6—1, 6—1, 6--2; Se
ver Mureșan (St. roșu)—Dan Mo
canii (Știința Buc.) 6—4, 6—1,
7— 5; Viorel Marcu (St. 
Toma Ovici (Mureșul) 
6—8, 6—3, 6—-4; Ion 
(Progresul Buc.)—Petre 
(Știința Buc.) 6—1, 7—5,
La această categorie au fost în
scriși 35 de concurenți.

CLUJ 1 (prin telefon). — De 
duminică, terenurile din parcul 
orașului găzduiesc finalele cam
pionatului republican de tenis 
rezervat juniorilor, la categoriile 
15—16 și 17—18 ani. întrece
rile care au început cu probele 
individuale au ajuns pînă la 
semifinale, cu o singtuă excep
ție și anume la categoria băieți 
15—16 ani. Pînă în prezent s-au 
evidențiat tinerii sportivi care 
tu participat, de curînd, la ta
băra federației de specialitate. 
Și acum cîteva rezultate : Fete 
17—18 ani. sferturi de finală 
Felicia Bucur (Steagul roșu 
Brașov) — Mariana Oargă (Pro
gresul Buc.) 6—2, 6—2, (s-a mai

Așadar, un nou asalt spre 
performanțele de valoare, un 
nou 
care 
dem 
lună.
același timp, un serios examen 
pentru tinerii noștri înotători 
care vor fi selecționați să ne 
reprezinte țara în cadrul cam
pionatelor internaționale ale 
României (București 11—12 | calificat pentru semifinală, fără

atac al recordurilor pe 
ne-am obișnuit să le va- 
modificate din lună în 
Întrecerile constituie, în roșu—

6—3, 
Sântei
Rusu 

12—10.

PAUL RADVANY-coresp. i



Relache ?
Amatorii de ciclism au sesizat, de

sigur, pauza survenită în activita
tea sportului cu pedale. De la ulti
mul concurs internațional desfășurat 
la București și Brașov (13—15 au
gust) nici o competiție oficială 
sau... amicală de fond nu i-a mai 
chemat pe sportivii noștri la start. 
Și sîntem în plin sezon competi
țional ...

Care să fie cauza acestui „rela
che" nedori: în activitatea ciclismu
lui nostru ? Ln primul rînd este 
vorba — după părerea noastră — 
de o greșită „dozare” — dacă se 
poate spune așa — a calendarului 
competițional central, care a „în
ghesuit” campionatele țării pe o 
perioadă de timp relativ scurtă. 
Scuza că ne aflăm înaintea campio
natelor mondiale (la care din cîte 
știm, nu participăm) nu este vala
bilă.

Și pentru această întrecere — 
în cazul cînd ne-am fi prezentat la 
San Sebastian — era nevoie de 
competiții de pregătire și verifi
care. Apoi, se mai poate vorbi des
pre o oarecare nepăsare a clubu
rilor sportive în ceea ce privește 
organizarea întrecerilor de ciclism. 
Aflați pe poziția — „de ce să ne 
complicăm cu inițierea unei curse 
cicliste cînd putem sta liniștiți?" — 
activiștii sportivi de la Dinamo, 
Steaua, Olimpia, Tractorul Brașov, 
Petrolul Ploiești, C.S.O. Brăila ș.a. 
preferă să aștepte „invitații" la 
curse cît mai... avantajoase, în loc 
să se străduiască să ajute ciclismul 
să progreseze prin dezvoltarea ac
tivității competiționale. „Cursa 
munților”, „Cupa Victoriei” și alte 
întreceri cicliste tradiționale au fost 
abandonate și este pe cale să dis
pară din calendarul ciclismului și 
„Cupa UCECOM" ...

Așadar, în plin sezon, sportul cu 
pedale și-a îngăduit o ... vacanță 
care, după cîte știm, se va prelungi 
mai bine de o lună de zile. Am 
vrea să-i întrebăm pe tehnicienii 
ciclismului: cum se face că în a- 
cest sport sînt programate nume
roase competiții în martie și apri
lie, cînd vremea este friguroasă, 
iar în lunile de vîrf ale sezonului 
competițional sînt lăsate goluri in
admisibil de mari ?

HRISTACHE NAUM

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal STEA

UA — C.S.M.S. IAȘI și DINAMO 
BUCUREȘTI — RAPID, din 5 septem
brie, de pe stadionul „23 August", bi
letele 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 vînd și 
bilete pentru turneul internațional 
de box din 4—7 și 9 septembrie, de pe 
stadionul Republicii.

PRONOSPORT

CĂLĂRIE: Astăzi primele probe din campionatul republican Turneul international de boi de Ia Constanta

FILMUL FINALELOR
De azi și pînă după du

minică, amatorii sportu
lui echitației vor asista la 
disputele fruntașilor a- 
cestei discipline, aflati in 
luptă pentru cucerirea 
titlurilor de campioni.

In aceste zile vom re
vedea pe componenții 
lotului republican — 
Vasile Pinciu, Gheorghe 
Langa, Virgil Bărbuceanu 
și Constantin Vlad — 
maeștri ai sportului, pe 
călăreții fruntași Mircea 
Stancu (C. S. M. Sibiu), 
Aurelian Stoica și Dan 
Mihăilescu (Petrolul Plo
iești), pe membrii lotului 
republican de juniori i 
Mircea Silea, Mircea A- 
luneanu, Valentin Popa, 
Gheorghe Moiseanu, pe 
sportivele fruntașe Ma
nuela Bogza, Liliana Ni- 
tulescu, Gabriela Iones- 
cu. Ani Dinulescu, Emi
lia Podaru (Progresul 
Craiova), Viorica Terechi 
(A- S. A. Cluj) etc.

Iată programul între
cerilor de azi și mîine 
de pe baza hipică din
Calea Plevnei : astăzi (o-
rele 9—12) — dresaj juniori și ca
tegoria ușoară; după amiază (orele 
15—19) obstacole categoria semi 
ușoară și categoria juniori 16 ani.

Pe urmele materialelor publicate
e Tn ziarul nostru ut. 4726 s-a pu- 

ljlicat la rubrica „Lovitura de pedeap
să" materialul intitulat „E el sau... nu 
e el p" în care s-a arătat că echipa de 
polo-juniori I. C. Arad a folosit în me-*  
ciul cu Rapid Oradea jucători ce nu-i 
aparțineau.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

Cercetînd cele semnalate de ziar, Fe
derația română de natație ne-a comu
nicat că cele relatate în coloanele zia
rului sînt juste, că, într-adevăr, antre
norul echipei arădane, Ion Borza, a re
curs la fals, introducând în formația de 
juniori pe jucătorul Sabău în vîrstă de 
25 de ani. Consiliul asociației I. C. 
Arad a luat măsuri de sancționare, sco- 
țîndu-1 din funcția de antrenor al echi
pei de juniori, iar federația l-a retro
gradat cu o categorie pe timp de trei 
luni și a soluționat favorabil contestația 
depusă de Rapid Oradea.

• „Așteptăm cuvîntul comisiilor re
gionale de atletism" — a fost titlul ar
ticolului publicat în nr. 4714 în care 
era criticată și comisia de atletism din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
arătîndu-se că la faza regională a cam
pionatului republican au participat pu
țini concurenți, iar rezultatele lor au 
fost slabe. La probele feminine n-a 
participat nici o atletă.

în răspunsul său, consiliul regional 
UCFS menționează printre altele : 
„Consiliile raionale UCFS din regiunea 
noastră nu se ocupă în suficientă mă
sură de organizarea activității atletice. 
Același lucru se petrece și cu o serie 
de profesori de educație fizică. Se or
ganizează prea puține concursuri locale 
de atletism, iar pistele de la multe te-

Manuela Bogza
Foto : P. Romoșan

Vineri (orele 9—11,30) dresaj cate
goria mijlocie : (orele 15,30—19) — 
obstacole categoria ușoară.

renuri sportive sînt neîngrijite. Pentru 
lichidarea acestor neajunsuri s-au luat 
următoarele măsuri: la Timăveni, Lu
duș, Reghin, Gdorhei și Gheorghieni se 
vor termina lucrările de reamenajare a 
pistelor și a sectoarelor de aruncări și 
sărituri. Totodată, organul regional s-a 
îngrijit ca in fiecare reședință de raion 
să funcționeze cîte un antrenor de a- 
tletism. In orașul Tg. Mureș se vor 
organiza, începînd din septembrie, con
cursuri de atletism gen divizie, sepa
rat pentru școlile de 8 ani elementare, 
școlile medii și cele profesionale, aso
ciațiile sportive din întreprinderi și in
stituții. în acest scop, clubul sportiv 
Mureșul a luat toate măsurile".

• Coonducerea asociației sportive
I.D.E.B.  din Capitală a fost criticată 
în ziarul nr. 4705, în articolul intitulat 
„în grija... speciactorilor?" în urma în
frângerii echipei de fotbal — seniori 
— activiștii sportivi de la I.D.E.B. s-au 
supărat și pe... formația de juniori. La 
unul din meciurile tinerilor fotbaliști, 
cînd s-a accidentat un jucător, n-a fost 
nimeni pe tușă să-i acorde îngrijirile 
necesare. Membrii biroului secției de 
fotbal și antrenorul respectiv au plecat 
de pe stadion supărindu-se că în me
ciul seniorilor echipa I.D.E.B. a suferit 
o severă înfrângere și au lăsat pe ju
niori în seama... spectatorilor.

Consiliul asociației I.D.E.B. ne-a răs
puns : „Critica din ziar este întemeiată. 
Antrenorul P. Stănilă și ceilalți membri 
ai biroului secției de fotbal au uitat de 
obligațiile lor elementare. Membrii con
siliului se fac și ei vinovați de necon- 
trolarea activității antrenorului respec
tiv și a secției de fotbal. S-au luat mă
suri ca în viitor asemenea lucruri să 
nu se mai repete. Antrenorul P. Stă
nilă a fost sancționat cu un ultim a- 
vertisment".

Ora tîrzie la care s-a terminat 
gala nu ne-a permis să relatăm pe 
larg modul cum s-au disputat meciu
rile din cadrul finalei turneului in
ternațional de box de la Constanța, 
de marți seara... Revenim acum cu 
amănunte.

Deschiderea reuniunii au făcut-o 
„muștele' D. Davidescu și I. Huppen 
(Olanda). Partida a avut loc pentru 
stabilirea locurilor 3 și 4. Reprezen 
tantul nostru, care în această corn 
petiție a dovedit o însemnată ascen 
siune de formă, s-a comportat exce 
lent. El a aplicat cea mai bună tac
tică în fața unui boxer puternic, cu 
serii în viteză și deplasări derutante 
învingîndu-1 clar pe olandez.

în meciul pentru desemnarea clș 
tigătorului turneului la categoria 
muscă, reprezentantul nostru St 
Costescu l-a întîlnit pe sovieticul V. 
Pivovarov. Deși sportivul nostru n-a 
strălucit în această partidă (a fost 
depășit din punct de vedere tehnic 
și a dovedit că nu cunoaște suficiente 
procedee tactice), el a obținut vie 
toria datorită voinței și a pregătirii 
fizice mai bune, atuuri pe care le-a 
avut, în special, în ultima repriză.

La categoria cocoș, primul loc a 
fost ocupat de N. Puiu. El a fost de
clarat învingător la puncte în fata 
sovieticului V. Bendalowski dar... 
Timp de două reprize, Puiu a fost 
dominat de adversarul său (acesta 
fiind un foarte bun tehnician) nu și-a 
găsit cadența, a lovit de multe ori 
în... gol și a atacat periculos cu capul, 
motiv pentru care a primit și un 
avertisment în repriza secundă. Voința 
sa binecunoscută și puterea de luptă 
l-au ajutat în ultima parte a meciu
lui să-și nimerească mai des „ținta*.  
Aceasta însă, considerăm, n-a fost 
suficient pentru a obține victoria.

C. Crudu — C. Buzuliuc. Meci în 
familie la „pană"? Nicidecum! Mai 
mult, cei doi boxeri români au luptat 
fără menajamente de la primul pînă 
la ultimul sunet de gong și de multe 
ori au recurs și la unele neregula-

HANDBAL: Pregătiri, meciuri de verificare
• în Capitală continuă să se desfă

șoare competiția amicală organizată de 
clubul „Steaua” la care participă, după 
cum am mai anunțat, patru echipe 
masculine. In ultimul meci, echipa 
Știința București, proaspăt promovată 
în seria I a campionatului republican, 
a întrecut formația Rafinăria Teleajen, 
calificată și ea pentru seria I, cu sco
rul de 37—12 (16—4).

• După cum ne informează cores
pondentul nostru, I. Turjan, la Sighi
șoara s-a disputat o competiție la star
tul căreia s-au prezentat formațiile fe
minine C.S.M. Sibiu, Voința Sighișoara, 
Textila Sighișoara și Chimia Orașul 
Victoria. Partidele care au avut loc cu 
acest prilej au scos în evidență buna 
pregătire a echipelor C.S.M. Sibiu și 
Voința Sighișoara. Iată rezultatele: 
Voința Sighișoara cu C.S.M. Sibiu 
9—5 (5—2), cu Textila Sighișoara 
18—7 (9—3), cu Chimia Or. Victoria 

rități (în special Buzuliuc — motiv 
pentru care a primit și avertisment). 
Aspectul general al meciului a con
sfințit superioritatea lui Buzuliuc, care 
în cele din urmă, însă a fost decla
rat... învins. Decizia îl nedreptățește 
dar, în același timp, îi servește de 
lecție pentru ca în viitor să știe să-si 
stăpînească nervii.

V. Antoniu, cu două victorii îna
inte de limită, a ocupat primul loc la 
categoria semiușoară. Boxînd sobru, 
lovind precis, el l-a învins prin k.o. 
în repriza secundă, pe T. Haynal 
(R.P. Ungară) după ce acesta mai fu
sese trimis la podea și în prima re
priză. începînd cu categoria ușoară, 
în finală s-au disputat meciuri numai 
intre boxerii români. Șt. Popoacă a 
evoluat neașteptat de slab în com
pania lui O. Baciu și a fost învins 
la puncte. La „semimijlocie", I. Pițu. 
în mare formă, l-a scos din luptă 
din primele minute pe I. Marin. La un 
schimb de lovituri. Marin a recep 
ționat o „dreaptă" fulgerătoare în 
bărbie și a căzut la podea. După cele 
8 secunde regulamentare lupta se 
reia, dar arbitrul din ring, Aii Rișat, 
sesizează situația de dificultate îu 
care se găsește Marin, și oprește 
meciul, salvîndu-1 pe acesta ■ ' ? la 
k.o. Pentru locurile 3—4, J. Roossier» 
(Olanda) l-a învins prin abandon în 
repriza a Il-a pe Șt. Brazdil (Ceho 
slovacia). I. Covaci a fost declarat 
învingător la puncte în meciul cu 
V. Badea și s-a clasat pe primul loc 
la categoria mijlocie-mică. Meciul a 
fost urît, cu multe lovituri neregula
mentare (în special Covaci), cei doi 
pugiliști urmărind •— exclusiv —
scoaterea adversarului din luptă.

în cadrul categoriei mijlocie I. Ol- 
teanu l-a învins categoric la puncte 
pe M. Mariuțan, datorită tehnicii sale 
superioare. V. Mariuțan a cîștigat la 
puncte în fața lui Th. Basarab, ocu- 
pînd primul loc la categoria grea, dar 
evoluția sa n-a satisfăcut.

MIHAI TRANCA

• ••

16—5 (7—1); C.S.M. Sibiu cu Textila 
Sighișoara 8—4 (3—2), cu Chimia Or. 
Victoria 8—3 (4—1); Textila Sighi
șoara cu Chimia Or. Victoria 16—9 
(7-2).

• La Buzău a avut loc în zilele de 
29. 30 și 31 august un turneu de hand
bal Ia care au participat echipele 
Ș.S.E. Buzău, Știința Galați și Șc. 
medie nr. 4 Timișoara. întrecerea a 
stîmit un viu interes în rîndurile iu
bitorilor de sport din oraș, care au avut 
prilejul de a urmări partide de un 
ridicat nivel tehnic. Rezultatele înre-g 
gistrate au fost următoarele : Șc. m. 
Timișoara—Știința Galați 16—10 (6—’. /, 
Ș.S.E. Buzău—Șc. m. 4 Timișoara
7—5 (3—1), Știința Galați—Ș.S£. Bu
zău 7—3 (1—2). Toate echipele au fost 
la egalitate de puncte, primul loc în 
clasament revenind elevelor din Timi
șoara la golaveraj. fA4f. Dumitru—co
respondent) .

Programul concursului Pronosport 
din această săptămînă cuprinde me
ciuri foarte atractive. Este vorba de 
cea de a patra etapă din Campiona
tul categoriei A de fotbal, din care 
iese în evidență partida Dinamo 
București — Rapid. în rest 6 întîlniri 
din cadrul campionatului categoriei B.

Pentru a veni în ajutorul partici- 
panților la concursurile Pronosport 
A 36 și B 2, publicăm din nou pro
gramul de duminică 5 septembrie 
1965:

I. Sid. Galați — Steagul roșu
II. Dinamo Pitești — Știința Cluj

III. Petrolul — Crișul
IV. Șt. Craiova — Farul
V. U.T.A. — Șt. Timișoara

VI. Steaua — C.S.M.S. Iași
VII. Dinamo Bacău—Flacăra Moreni

VIII. Met. Tîrgoviște — Unirea Rm.
Vîlcea

IX. Recolta Cărei — C.S.M. Reșița
X. Min. Baia Mare — Ind. sirmei

C. Turzii
XI. C.S.M. Sibiu — Minerul Lupeni 

XIJ. Arieșul Turda —■ A.S.A.
Tg. Mureș 

XIII. Dinamo București — Rapid
PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 1 
septembrie 1965, au fost extrase din 
tună următoarele numere :

9 2 8 19 39 22

Numere de rezervă : 16 43
Fond de premii 772.750 lei din care 

report la categoria I 208.662 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

Orașul Victoria.
Premiul de 25.000 lei oferit câști

gătorilor la categoria a II-a la con
cursul Pronoexpres nr. 34 din 25 au
gust a. c. a revenit prin tragere la 
sorți participantului Scondac Theo
dor din București.

LOTO
Premiile întregi și sferturi la tra

gerea Loto din 27 august 1965.
Suplimentar 1: 1 variantă întreagă 

a 120 000 lei; Suplimentar II: 1 a 
55.322 lei și 2 a 13.830 lei; Categoria 
1: 3 a 19.525 lei și 5 a 4.881 lei ; 
Categoria a II-a : 13 a 4.425 lei și
23 a 1.106 lei; Categoria a III-a : 39 
a 1.765 și 32 a 441 lei; Categoria a 
IV-a: 57 a 1.160 lei și 58 a 290 lei; 
Categoria a V-a : 93 a 674 lei și 120 
a 168 lei; Categoria a Vl-a: 135 a 
481 lei și 149 a 120 lei; Categoria a 
VII-a : 178 a 355 lei și 221 a 88 lei ; 
Categoria a VIII-a : 168 a 386 Iei și 
186 a 96 lei.

Report la suplimentar 1: 59.153
lei.

Premiul de 120.000 lei a revenit 
participantului Dumitru Zinovca din 
Brăila.

RUBRICĂ REDACTATĂ DE LOTO- 
PRONOSPORT,

Nu de mult, echipa de 
fotbal Viitorul Suceava a 
fost programată să joace la 
Cîmpulung cu echipa locală 
un meci amical. Spectatorii 
au așteptat însă degeaba, căci 
Viitorul nu s-a prezentat.

— Dragul meu, ești tinăr și vi
itorul iți stă în față 1

— Unde, dragă ? Că l-am aș
teptat astăzi două ore și tot nu 
l-am zărit 111

DIN JOI, ÎN JOI
Terenurile de sport ale aso

ciației Progresul din Băile 
Herculane au fost lăsate în 
paragină.

— Faci prinsoare cu mine câ 
dinlr-o singură bilă pun la pă- 
mint.. popicăria ?

(După scrisorile trimise de M. Zvarici, R. Suit, O. Negrea).
.............

Desene de S. NOVAC
Gh. Marcu, președintele 

cooperativei agricole de pro
ducție Stăjeriș, raionul Agni
ta, nu mai lasă pe sportivii 
asociației Recolta pe terenul 
de sport, pe care a băgat 
vitele la păscut.

— Măi, Nicolăieș, ia dă Iu o 
fugă și adă In cireada vaca aia 
care paște ln.„ ofsaid 111



După Universiadă
® Impresii, declarații, comentarii

După cum declara dr. Primo Ne- 
v!>lo, președintele FISU, întrecerile 
celei de a IV-a Universiade, de la 
Budapesta, au marcat o etapă impor
tantă în dezvoltarea sportului univer
sitar mondial care a avut posibili
tatea să-și demonstreze tăria orga
nizatorică, valoarea ridicată a spor
tivilor săi, priceperea și sîrguința 
conducătorilor. Pe de altă parte, miș
carea sportivă universitară a de
monstrat, cum nu se poate mai bine, 
că tinerii, din toate colțurile lumii, 
de rase și convingeri politice dife
rite, doresc să se cunoască, să tră
iască în bună înțelegere, în pace.

Din acest punct de vedere Univer-

„Campionul dv. este un mare ju
cător. Pe mine m-a întrecut cu o 
„armă" hotăritoare: jocul în torță. 
Pur și simplu, nu mi-a dat posibilita
tea nici să respir. Am fost foarte cu
rios să-1 văd jucînd împotriva lui 
Leyus.

Am avut plăcerea să descopăr un cu 
totul al jucător ; mă refer la modul 
său de a aborda partida. De data 
aceasta a jucat... cerebral, tehnic! 
Și Leyus n-a avut ce face, decît să-i 
strîngă mina... Țiriac mi-a plăcut însă, 
cel mai mult, în finala probei de dublu 
mixt, în care a demonstrat toată gama 
posibilităților sale. Voi fi bucuros să-l 
întîlnesc într-un alt concurs".

Dr. Jeno Kamuti este, într-un fel, 
marele performer al Universiadei,

jucatîn acest meci ai noștri au 
bascheț adevărat.

Jim Bradley, jucătorul nr. 
Tokio și aici la Budapesta, ne-a , 
„Românii au posibilități cu mult mai 
mari decît cele pe care le-au etalat 
la Budapesta. Dacă ar fi jucat și în 
celelalte partide cum au făcut-o cu 
noi, locul lor n-ar fi fost cel din cla
samentul final (9). Mi-a plăcut pi
votul (Demian) și tehnica lui Albu. 
Pentru a putea obține însă succesele 
dorite românii trebuie să-și ordoneze 
jocul, să se străduiască să elimine 
„căderile" de pe parcursul unui meci. 
Tehnic și fizic nu sînt cu nimic in
feriori celorlalți jucători pe care i-am 
văzut Ia Budapesta".

1 la
spus:

ROMEO VILARA

după lirtala probei de simplu
„Te felicit, Țiriacl Ai fost mai bun...” îi spune tenismanul sovietic Tomas Leyus campionului nostru,

Foto : R. Vilara

Atacul portarului
Aspecte teoretice și practice ale problemei

Duminică, în timpul meciului Progre
sul—C.F.R. Pașcani, Mîndru, portarul 
bucureștenilor, prinzînd mingea, și în- 
cercînd apoi s-o degajeze, a fost atacat 
de înaintașii adverși, lucru care i-a 
făcut pe unii spectatori să protesteze 
reclamînd intervenția arbitrului.

Au fost justificate aceste proteste ? Ni
cidecum. Și iată de ce :

— regulamentul are la bază ideea asi
gurării continuității unei partide, Iar con
tinuitatea se asigură prin circulația min
gii pe teren, prin jucarea ei efectivă 
cît mai mult pe parcursul celor 90 mi
nute. — portarul este cel care întîrzie ade
seori repunerea mingii în joc, atît cu ocazia 
loviturii de poartă (cînd poate fi sanc
ționat de arbitru) cît și în cazul cînd 
mingea este în joc, adică atunci cînd a 
fost prinsă de el in timpul unei faze în 
preajma propriei porți și apoi a fost de
gajată cu piciorul sau cu mîna de la 
marginea careului (în acest caz dacă por
tarul întîrzie să dea drumul la minge nu 
poate fi sancționat de arbitru, în schimb 
poate fi atacat de înaintașul advers).

CUM SI CÎND POATE 
FI ATACAT PORTARUL?

Din lectura art. 12 completat cu deci
ziile F.I.F.A. și ale Internațional Board, 
rezultă că portarul poate fi atacat in
tr-un anumit fel, după cum se află în : 
(a) suprafața porții, (b) suprafața de pe
deapsă sau (c) în restul terenului de 
joc.

In cele ce urmează vom arăta, ținînd 
seama de aceste trei situații, cum pot 
înaintașii să atace portarul. Insistăm, 
bineînțeles, asupra aspectului practic al 
problemei.

a) Atacul in suprafața porții (careul 
mic).

In această parte a terenului de joc, 
denumită și spațiul de protecție al por
tarului sau, impropriu, ,.careul mic“, 
portarul poate fi atacat numai după ce 
a prins mingea sau în situația cînd je
nează un adversar și numai cu condiția 
ca el să aibă unul sau ambele picioare 
pe pămînt, indiferentă fiind poziția bra
țelor sale. Deci, dacă a prins mingea în 
aer, chiar dacă este cu ca în brațe, por
tarul nu poate fi atacat. în schimb, aflat 
cu unul sau ambele picioare pe pămînt, 
în aceeași situație, el poate fi atacat 
umăr contra umăr, putînd fi împins co
rect, adică fără violență în propria-i 
poartă (un astfel de gol fiind valabil), 
sau pentru a-i ,,sufla” mingea cînd a- 
ceasta a 
conform 
mint la 
rului).

b) în suprafața de pedeapsă.
In această parte a terenului denumită, 

Impropriu, ..careul mare", portarul poete 
fi atacat și în cazul cînd încă nu a prins 
mingea, indiferentă fiind poziția brațe
lor sale, ----------- --------------
cel puțin 
fi atacat 
adversar, 
joacă. In ____  _____  ____ ,______ __
buie efectuat corect, adică cu umărul, 
fără violență și cu intenția vădită de a 
juca mingea, adică de e i-o lua portaru- 
ruj atunci cînd aceasta a părăsit mîinile.

c) Tn restul terenului de joc.
Portarul care a ieșit din propria su

prafață de pedeapsă poate fi atacat ca 
oricare jucător de cîmp. El poate fi îm
pins cu umărul, nu însă violent cînd 
mingea este în joc și la distanță de joc 
(2 m), ambii jucători fiind in condiții 
egale de joc (pe pămînt sau în aer). 
Portarul nu mai poate uza în acest loc 
ie mîini pentru a prinde mingea, fiind 
considerat ca oricare alt jucător de cîmp.

Am vrea să facem aici o precizare : 
este greșită opinia unor spectatori care 
vociferează la arbitru cînd portarul, de- 
gajînd mingea, calcă cu un picior în a- 
t’ara liniei ce delimitează suprafața de 
pedeapsă. Portarul are dreptul, după ce 
a degajat mingea, să calce în afară de 
linia ce delimitează ,,careul4* Important 
este ca mingea să fi părăsit mina por
tarului în suprafața de pedeapsă. Unde a 
călcat el după ce a dat drumul lra minge, 
nu are nici o importanță.

CONSIDERAȚÎUNI PRACTICE

dar cu condiția ca el să aibă 
un picior pe pămînt ; el poate 
de asemenea ci-nd jenează un 
cînd ține mingea sau cînd o 
toate aceste cazuri atacul tre-

N-am vrea să se înțeleagă greșit că 
numai un singur înaintaș poate ataca 
portarul advers. Nicidecum. Acesta poate 
fi atacat de unul, doi sau mai mulți ju
cători simultan. Nicăieri în regulamen
tul de joc nu este limitat numărul celor 
ce pot ataca portarul.

Mai trebuie reținut că jucătorii nu au 
voie să scoată mingea din mîinile por
tarului cu capul, cu piciorul, cu cotul, 

Ei pot 
aceasta

părăsit mîinile portarului (fiind, 
regulamentului-, bătută de pă- 
fiecare patru pași ai porta-

siada anului 1965 a depășit cu mult 
edițiile sale precedente.

Printre invitații de onoare de la 
Budapesta s-a aflat și inginerul fran
cez Jean Petitjean, un „Coubertin*  
al jocurilor mondiale universitare, el 
fiind inițiatorul, de acum trei decenii 
și mai bine, al acestor întreceri.

„Acum, Ia Budapesta, participînd 
la diferite reuniuni ale tineretului, 
asistînd cu emoție la desfășurarea 
multor competiții, am uitat că am... 
77 de ani și m-am simțit din nou
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căci el a cîștigat, de fiecare dată, 
proba individuală de floretă la toate 
cele patru ediții ale competiției. Fiind 
și un bun cunoscător al scrimerilor 
noștri i-am adresat rugămintea să 
aprecieze evoluția lor în sala de la 
„Jeg-szinhasz*.

„Voi vorbi despre întrecerea echi
pelor în care, la eliminarea directă, 
am întilnit formația română. Deși am 
tras cu toată hotărîrea n-am putut 
infringe forța și omogenitatea româ
nilor și am pierdut cu 7—9. I-am

foarte 'înăr, laolaltă cu ceilalți. Fără văzut apoi, în semifinală, cu echipa 
nici un fel de exagerare, Universiada 
este o mare competiție și am perfecta 
convingere că, în viitorii ani, ea va 
fi și mai mare, îndreptățind denumi
rea de „mică Olimpiadă" ce 1-a fost 
dată. Este și firesc să fie așa din 
moment ce majoritatea sportivilor de 
mare valoare sînt studenți*.

întrebîndu-1 ce impresie i-a făcut 
evoluția sportivilor români, dl. Petit
jean ne-a spus : „Să fiu sincer, i-am 
urmărit mai mult pe conaționalii mei, 
dar am avut ochi și pentru ceilalți. 
Mi-au plăcut voleibalistele dv., cu o 
echipă mai bine pusă Ia punct decît 
la Universiada de la Sofia, l-am 
aplaudat pe Ion Țiriac în finala de 
simplu în care a fost magnific, am 
admirat valoarea scrimerelor în semi
finala cu Franța, pe care au cîștigat-o 
în mai puțin de o oră și voi încheia 
cu această admirabilă atletă 
numește Mihaela Peneș. Pe 
am făcut și eu atletism și se 
că, cît de cît, mai mă pricep
acest sport. De aceea îndrăznesc să 
afirm că nu peste prea multă vreme 
ea va putea duce recordul lumii la 
performanțe 
astăzi ni se

Spectator 
ale partidei
mânui american Allan Fox a aplaudat 
cu căldură succesul lui Ion Țiriac. 
După cum se știe, în semifinalele 
probei, Țiriac I-a învins pe Fox cu 
6—3, 6—1.

care se 
vremuri 
cheamă 
ceva la

de peste 65—66 m, care 
par utopice".
la ultimele „ghemuri" 
finale de simplu, tenis-

sovietică. A fost o întîlnire care nu 
poate fi uitată ușor. Mureșanu a tras 
excepțional, ca și Haukler, de altfel, 
obținînd cîte 4 victorii Ia Sarov, Pu- 
tianin, Jludko și Osipov. Rezultatul 
de 9—7 pentru români este foarte 
bun. A doua zi, la primele ore ale 
dimineții, în finală, românii i-au în- 
tîlnit pe floretiștii francezi (cu Re- 
venu și frații Rodocanachi din echipa 
de Ia mondiale). Firesc, scrimerii ro
mâni au plătit acum tributul puținu
lui timp de refacere și au pierdut cu 
5—8".

Baschetbaliștii noștri au pornit în 
întrecere cu mari speranțe, deși jucau 
în grupa preliminară alături de for
mațiile Cehoslovaciei, S.U.A., R.F.G. 
și Italiei. In primul meci, cel cu Ceho
slovacia ai noștri s-au impus net în 
prima repriză și ne-au întărit spe
ranțele într-o victorie. După pauză 
însă comportarea lor a fost cu mult 
sub posibilități și... au pierdut I Era 
evident că pierzînd această partidă, 
ei au ratat și șansa calificării în semi
finală, căci era puțin probabil că 
aveau să poată întrece echipa S.U.A. 
Si iată că în meciul cu S.U.A., De
mian, Albu, Popescu și ceilalți au 
jucat excepțional, ținînd în șah for
mația americană și conducînd pînă 
în min. 31. în cele din urmă au fost 
învinși, la o diferență de 8 puncte 
(cea mai mică diferență înregistrată 
de vreo echipă în fața formației ame
ricane) și, ceea ce este mai important,

După cum se știe, la 28 septembrie 
se dispută la București prima manșă a 
întâlnirii din cadrul „Cupei campioni
lor europeni” dintre echipele Dinamo 
București și B. 1909 Odense, campioa
na Danemarcei. La forul nostru 
specialitate a sosit zilele acestea o 
legramă prin care se comunică că 
legația oaspeților, alcătuită din 35 
persoane, sosește la București cu 
avion special, în ziua de 27 septem
brie .

ropa". Vorbește ing. Virgil Economii. 
Sînt convocați antrenorii și sportivii 
secțiilor din Capitală, precum și con
ducătorii de secții.

cu pumnul sau cu genuchiul. 
juca mingea numai după ce 
a părăsit mîinile portarului.

Din cele expuse pînă aici nu 
să rezulte nici că dc acum înainte por
tarii sînt condamnați, ei urmînd a fi 
hărțuiți mereu. Lucrurile nu stau așa, 
căci dacă portarii vor ști cum să răs
pundă acestor atacuri, jocul de fotbal 
va avea de cîștigat în dinamism și spec
tacol.

Ce obligații revin în acest caz porta
rilor ?

Imediat ce au prins mingea și au se
sizat un atac al înaintașilor adverși, por
tarii trebuie să nu aștepte nici o clipă 
și să degajeze imediat balonul sau să-l 
arunce celui mai apropiat coechipier 
(orice întîrziere constituind un pericol 
grav). Apărătorii, colegii acestui portar, 
nu au voie să oprească pe jucătorii ad
verși să atace portarul. Ei pot alerga 

| cu fața la minge (cu spatele la atacant) 
cînd acesta este la distanță de joc (2 m) 

! pînă ce portarul o prinde, dar nu au 
voie să se interpună între ~s
portar, cu intenția vădită de 
dîca pe ace?ta din urmă să 
tarul, pentru că astfel creeză 
ție, lucru nepermis și vor fi
cu o lovitură liberă indirectă. Ei pot 
însă veni în apropierea colegului lor (por-

trebuie

atacant și 
a-1 impie- 
atace por
ci obstruc- 
sancționați

SIMPOZION FOTBALISTIC

de 
te- 
de-
rle 
un

din
19,

Comisia orășeneasca de fotbal 
București organizează astăzi, ora 
în sala Quadrat (Aleea Tonola) un sim
pozion pe tema: „Ce putem învăța din 
turneul reprezentativei Biaziliei în Eu-

DECEBAL NEAGU

Inaintaș central la Siderurgistul 
Galați.

Profesia: student în anul IV 
la Facultatea de tehnologia pro
duselor alimentare.

Vii sta: 22 ani.
Înălțimea: 1,66 m.
Greutatea : 64 kg.
Trăsături tehnice : șute uză bine 

cu ambele picioare (anul trecut a 
fost golgeterul diviziei B, seria I)
— controlează bine balonul
— driblează foarte bine (cea mai 
valoroasă calitate a lui Necigu)— 
viteză de reacție remarcabilă — 
viteză de execuție bună — viteză 
de deplasare mulțumitoare.-

Trăsături moral-volitive : la a- 
cest capitol este deficitar. Comod, 
nu depune efortul necesar la an
trenamente. In jocuri 
dividual ist, nu-și
cum trebuie sarcinile 
renunță ușor la lupta cu adversa
rii.

Mărirea randamentului său în e-

— este in- 
indeplinește 
de joc —

PROGRAMUL JOCURILOR DE 
S1MBATĂ ȘI DUMINICA 

DIN CAPITALĂ

SlMBĂTA. Teren Dinamo, 
14,45: Dinamo Victoria—Metalul Bucu
rești (cat. B); ora 16,30. Progresul Buc - 
Știința Buc.

DUMINICA. Stadionul „23 August", 
ora 14,45: Steaua—CSM.'S. Iași; ora 
16,30: Dinamo Buc.—Rapid. Teren 
Laromet, ora 10: Telmometal Buc.— 
Flacăra roșie Buc. (cat. C)

ORA DE ÎNCEPERE A JOCURI
LOR OFICIALE DIN CATEG. A, 
B ȘI C (IN TOATA ȚARA) ESTE 
16,30.

chipă este în funcție directa dc 
înlăturarea lipsuri'.or In pregăti- 
tea moral-volitivă.

TEODOR ADAM

Extremă dreapta 
pir tul Galați.

Profesia: lăcătuș 
Vîrsta: 23 ani.
înălțimea : 176 m
Greutatea : 71 kg.
Trăsături tehnice : 

bine cu ambele picioare (cea 
valoroasă, calitate a lui Adam) 
driblează bine — nu știe să joace 
fără minge — fuge cu capul în pă- 
•nînt (cea mai mare deficiență) — 
are o slabă viteză de start și de e- 
xecuție — orientare tactică slabă.

Trăsături moral-volitive: mun
cește mult atît la antrenamente cît 
și în timpul meciurilor — bun coe
chipier, exemplu de dăruire în joc 
pentru colegii de echipă.

Cu voința și cu calitățile pe care 
le are i se prevede un „crescendo" 
valoric care să-l aducă în rîndul ce
lor mai valoroși înaintași.

— la Siderur-

mecanic.

șut emu foarte
mai

tarul) cerîndu-1 prin gesturi sau cuvinte 
să le arunce mingea spre a o juca, 
degaja sau pasa. De asemenea portarul 
nu are voie să evite atacul înaintașului 
ieșind cu genunchiul înainte cînd prinde 
mingea, după cum nu are voie nici să 
se culce pe minge cu ocazia pJonjoane- 
lor și să rămînă în această poziție mal 
mult decît este necesar pentru a “se ri
dica și a o juca, întrucît va fi sancționat 
cu avertisment și lovitură liberă indi
rectă. iar în caz de recidivă cu elimi
narea de pe teren.

Dacă înaintașii vc-r înțelege sensul ce
lor arătate în prezentul articol, iar por
tarii vor ști să răspundă acestor 
printr-o mai rapidă repunere a 
în joc, vom înregistra*  faze mai 
roase, mai spectaculoase, într-un 
•nai mult fotbal.

atacuri 
mingii 
nume- 
cuvînt



Viitoarea ediție a Universiadei SPORTUL IN R. D. VIETNAM
se va desiășura ia Tokio

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
Cu prilejul lucrărilor Congresului 
F.I.S.U. de la Budapesta s-a stabilit 
ca viitoarea ediție a Universiadei, 
din anul 1967, să aibă loc la Tokio. 
Această hotărîre a fost decisă cu 
unanimitate de voturi. Pentru orga
nizarea celei de a 5-a ediții a acestei 
competiții au mai candidat orașele 
Lisabona și Barcelona. Orașul Lyon 
și-a retras candidatura, delegația 
franceză anunțînd că intenționează să 
organizeze Universiada din 1973, cînd 
se va sărbători cea de-a 50-a aniver

„Memorialul Capablanca“

Smîslov ~ lider al turneului
La Havana, Victor Ciocîltea a mai 

înregistrat două rezultate de egali
tate în cadrul turneului de șah „Me
morialul Capablanca". Ciocîltea a re
mizat partida întreruptă cu bulgarul 
Trinqov, în runda a 4-a, iar apoi a 
terminat egal cu marele maestru 
iugoslav Parma.

In fruntea clasamentului a trecut 
acum fostul campion mondial Vasili 
Smîslov (U.R.S.S.), care l-a învins pe 
maghiarul Laszlo Szabo.

Remarcabil continuă să se corn- 
porte marele maestru american R. 
Fischer. EI l-a învins — în runda a 
5-a — pe Tringov, în numai 22 de 
mutări, prima sa partidă prin telex, 
care nu se întrerupe. Alte rezultate 
din această rundă : Pachman — Hol
mov * */ 2—‘/2, Garcia—Lehman 1—0, 
Donner — Jimenez 1—0, Pietsch — 
Ivkov */ 2—'/2, Robatsch — Perez 
1—0, Wade — O'Kelly */ 2—‘/2, Ghel
ler — Cobo 1—0. A rămas întreruptă 
partida Perez — Bilek din runda pre
cedentă.

Iată acum punctajele obținute de 
cei 22 de participant la turneu, în 
ordinea clasamentului, fiecare jucător 
avînd disputate cîte 5 partide: 
Smîslov 4, Fischer 3*/2 (1), Donner, 
Holmov, Parma, Ivkov și Gheller 
3*/2, Robatsch 3, Wade, Parma și 
Garcia 2</2, O’Kelly 2(1), CIOCÎLTEA, 
Szabo și Tringov 2, Perez și Bilek 
l‘/2 (1), Jimenez, Lehman și Pietsch 
l‘/2, Doda și Cobo 1.

în runda a 6-a a turneului, Ciocîl
tea îl întîlnește pe cubanezul Gar-

BERLIN 1 (Agerpres). Cu prilejul 
unui concurs de natație desfășurat 
la Berlin, echipa masculină a R.D. 
Germa ae a stabilit un nou record 
mondial în proba de ștafetă 4x110 
yarzi mixt, cu timpul de 4:05,4. Ve
chiul record era de 4:08 și aparținea 
selecționatei U.R.S.S. Din echipa ger
mană au făcut parte Frank Wiegand, 
Egon Henninger. Roland Kunbe și 
Guenter Gregor. Recordul mondial 
în proba de 4x100 mixt este de 3:58.4 
și aparține echipei S.U.A. care l-a 
stabilit la J. O. de la Tokio

într-un meci tur contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
fotbal, echipa norvegiană Lyn Os
lo a învins cu scorul de 5—3 (3—2) 
echipa irlandeză Derry City.

• La San Sebastian încep campio
natele mondiale de ciclism. In prima 
zi pe program figurează proba de 100 
km contra-cronometru pe echipe, a- 
matori. Sîmbătă 4 septembrie au loc 
întrecerile de fond (feminin) și fon
dul pentru amatori. Duminică, are loc 
cursa de fond pentru profesioniști. 
Campionatele continuă apoi cu preli
minariile probelor de velodrom. Fi
nalele acestor probe vor avea loc de
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Concursul de atletism
de la Moscova

MOSCOVA, 1 (Agerpres). — în 
cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat la Moscova, tînărul sprin
ter Suvorov a alergat 100 m în 10,2, 
învingînd în ordine pe Feodorov și 
Ivanov, cronometrați în 10,4. Suvorov 
este o speranță a atletismului sovie
tic. El a fost descoperit anul trecut 
într-un concurs popular. Iată alte re
zultate înregistrate: 200 m — Iva
nov 21,0; 10 000 m — Kuzin 29:28,6; 
110 m g — Bogdariev 14,3; triplu — 
Kravcenko 15,96 m; ciocan — 
Parhomenko 65,06 m. In proba de 80 
m garduri Larionova a realizat 10,6

ÎNAFOIATI din Chile, 
Roland Rudin, directorul 
tehnic al federației de schi 
a Suediei și Andreas Hefti, 
antrenorul echipei naționa
le, și-au exprimat rezerve 
serioase față de posibilita
tea organizării viitoarelor 
campionate mondiale în 
stațiunea de sporturi de 
iarnă Portillo. Ei au subli
niat că principala dificul
tate o constituie lipsa unor 
mijloace adecvate de co
municație între Portillo și 
restul tării, precum și pe
ricolul permanent de a- 
valanșe, așa cum s-a de
monstrat și luna trecută.

TREI campioni olimpici 
de natație din S.U.A. — 
Robert Windle, Chet Jas- 
tremsky și Kevin Berry — 
au fost supuși unui prim 
test medico-sportiv, la Ciu
dad de Mexico, pentru a 
se determina efectele al
titudinii capitalei mexica
ne asupra organismului 
sportivilor.

COTIDIANUL sportiv 
portughez ,.A Boia'*  rela
tează că Eusebio, celebrul 
jucător al echipei Benfica 
este obiectul unei oferte 
„excepționale” din partea 
unui club străin. Contrac
tul lui Eusebio cu Benfica 
Lisabona expiră în sezonul 
viitor. Ziarul scrie că pro
punerea pare să-i fi fost 

sare a Jocurilor Mondiale Universi
tare.

S-a stabilit, de asemenea, ca pînă 
la viitoarea Universiadă din 1967 
studenții sportivi să participe la alte 
competiții special organizate pentru 
ei la cîteva discipline. Astfel, în 1966 
în R.S. Cehoslovacă va avea loc un 
turneu de judo, în Izrael se va orga
niza un turneu de baschet, iar Spania 
va găzdui o competiție de fotbal.

Ca președinte al F.I.S.U. a fost re
ales, cu unanimitate de voturi, dr. 
Primo Nebiolo (Italia).

cia.

ȘTIRI ® REZULTATE @ ȘTIRI

făcută „de un italian care 
se află în legătură cu In
terna/ ionale Milano’.

CAMERA Reprezentanți
lor S.U.A. a aprobat cu 
345 voturi contra 4 un pro
iect de lege care prevede 
crearea unei comisii fede
rale de box. Această mă
sură a fost luată ca ur
mare a numeroaselor po
lemici provocate de ulti
mul meci dintre Casius 
Clay și Sonny Liston. Co
misia via avea împuterni
cirea de a interzice difu
zarea la radio și transmi
sia la televiziune a meciu
rilor de box apreciate ca 
fiind contrare interesului 
publicului.

UN ROI de albine a se
mănat panică pe terenul de 
fotbal din Ponta Grossa 
(Brazilia) obligînd arbitrul 
să suspende un meci între 
două echipe locale. Cei 
4 000 de spectatori au fugit 
urmăriți de albinele afri
cane importate recent de 
apicultorii locali pentru 
marea lor capacitate de 
producție.

CUNOSCUTUL hochelst 
suedez Tumba Johansson 
sia afirmat recent într-un 
concurs international de... 
golf, desfășurat la Praga 
(primul turneu de golf or
ganizat în Cehoslovacia),

ocupînd un valoros loc 
patru, cu rezultatul de 250 
de puncte.

FURTUNA la Madison 
Square Garden... Nemulțu
miți de decizia arbitrilor 
meciului de box dintre 
Flash Elorde și portorica- 
nul Frankie Narvaez, 7 000 
de spectatori, în mare ma
joritate suporterii lui Nar
vaez, au devastat sala do 
sporturi, distrugînd tot ce 
le-a căzut în mîini. Poliția 
a trebuit să solicite întăriri 
pentru a împiedica distru
gerea întregii săli. Un nu
măr de 9 persoane au fost 
rănite, pagubele fiind a- 
preciate la peste 10 000 de 
dolari.

DEPUTATUL Aureo Melo 
a cerut în Congresul brazi
lian ca Direcția națională a 
impozitelor să anuleze da
toria de 120 000 cruzeiros 
pe care internaționalul 
Garrincha o are față de 
fisc. El a subliniat că, prin 
aceasta, Garrincha va putea 
pleca, împreună cu repre
zentativa de fotbal a Bra- 
zilei, în turneele programa
te în Europa și Africa. în 
sprijinul poziției sale Melo 
a declarat că „Garrincha, 
ca și Pele, aduc tot atîtea 
servicii Braziliei, ca și cei 
mai buni diplomăți ai 
țării”.

Start intr-un concurs de înot desfășurat la Hanoi

Multi dintre cei 4 milioane de elevi 
(de 3 ori mai multi ca in 1964) și 
peste 26 000 de studenți, alături de 
tinerii muncitori și țărani, practică 
astăzi diferitele discipline sportive.

• Exercițiile de gimnastică dina
intea începerii programului de muncă 
au angrenat numai în anul trecut 
4 185 000 de persoane (un sfert din 
populația țării), alte zeci de mii de 
tineri și vîrstnici participînd la șe
dințele de educație fizică dintre 
orele de program.

nam de o deosebită popularitate. 
8 484 de echipe reuneau la slîrșitul 
anului trecut peste 130 000 de jucă
tori. Dintie succesele fotbaliștilor 
vietnamezi pe plan international se 
pot aminti intilnirile cu echipele din 
R.P. Chineză, U.R.S.S., R.P. Bulgaria, 
Republica Socialistă România, Indo
nezia, Cambodgia etc.

• Voleiul a cunoscut, de aseme
nea, o mare popularitate. în prezent, 
în R.D. Vietnam activează 17 192

© Fotbalul se bucură in R.D. Viei 

la 7 septembrie pînă la 12 septem
brie.

în turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Landsnut (R.F. 
Germană) echipa selecționată a 
R.S. Cehoslovace a învins cu 
scorul de 11—0 (6—0; 5—0; 0—0) 
echipa Spartak Praga. Cele două 
echipe cehoslovace domină acest 
turneu la care participă două din 
cele mai valoroase formații din 
R.F. Germană.

La Bratislava a început un turneu 
internațional de tenis cu participa
rea a 37 de jucători printre care 
Howe (Australia). Gulyas (R. P. Un
gară) Rautenberg (R- D. Germană), 
Sands (S.U.A.) și alții. Iată cîteva re
zultate înregistrate în primul tur: 
Gulyas—Lukacs 6—2, 6—3; Rauten
berg—Slavik 6—3, 6—4 ; Kolar- 
Sands 6—0, 6—0; Seifert — Trettin 
6—2, 7—5; Novak—Luttrop 6—2, 6—3.

La Viena s-a disputat un turneu 
internațional de tragere la țintă cu 
arcul. în competiția masculină a fost 
înregistrată o surpriză: polonezul 
Mazynski l-a învins pe campionul 
mondial, cehoslovacul Hadaș. Proba 
feminină s-a încheiat cu victoria 
sportivei Mohr (R. D. Germană).

NICI o modificare nu va 
interveni în actualul sistem 
de acordare a punctelor șî 
notelor la patinaj artistic. 
Intr-adevăr, un proiect în 
acest sens prezentat la 
congresul Comisiei de pati
naj artistic a Federației in
ternaționale de patinaj 
(I.S.U.) ținut la Viena nu a 
întrunit majoritatea nece
sară. De asemenea, a fost 
respinsă o propunere care 
prevedea acordarea unor 
valori egale notelor și 
punctelor atribuite la exer
cițiile liber alese și impuse 
— raportul actual fiind 
de 60—40 în favoarea figu
rilor impuse.

„LANSAT1* în cursă mar
țea trecută ba ora 19,31 
pe stadionul municipal Pu- 
teaux din Paris, ciclistul 
columbian Antonio Marco 
Navas a coborît din șa în 
noaptea de sîmbătă spre 
duminică la ora 1,30. Astfel 
el a realizat un „maraton 
ciclist" de peste 102 ore în 
care timp a rulat fără în
trerupere, egalînd recordul 
mondial stabilit tot de el 
la Oran. La 25 de minute 
după ce a trecut de cele 
102 ore, Navas s-a prăbușit 
fiind învins de lipsa de... 
somn. Medicii care l-eu e- 
xaminat au declarat că se 
va restabili total după un 
somn bun...

Note externe 
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De-ale „apartheid“-ului...
Fără îndoială, boxul profesionist 

— acest sector de activitate atît de 
discutat al sportului din țările ca
pitaliste — a intrat într-o „zodie" 
a scandalurilor. Nici nu s-au încheiat 
discuțiile în jurul parodiei de meci 
pentru titlul mondial — între Clay 
și Liston — și iată că un nou con
flict este în perspectivă, în jurul 
luptei pentru una din centurile de 
campion mondial profesionist. De 
data aceasta, la inculcarea ițelor au 
contribuit din plin campionii... ra
sismului, cei din cercurile conducă
toare din tara „apartheid"-ului, Re
publica Sud-Africană.

Se programează un meci pentru 
titlul mondial profesionist la cate
goria mițlocie, între actualul cam
pion, negrul american Emile Griffith 
și sud- af ricanul de culoare Joe Ngidi 
S-au găsit organizatori, dispuși să 
învestească banii respectivi pentru 
punerea pe picioare a viitorului 
„spectacol". Ei sini cîțiva bancheri

Debut victorios in „Cupa cupelor"

Știința Cluj—Wiener Neustadt
1-0 (0-0)

VIENA, 1 (prin telex de la cores
pondentul nostru). Pe stadionul Neu
stadt s-a desfășurat miercuri după 
amiază întîlnirea internațională de 
fotbal, din cadrul primului tur al 
„Cupei cupelor*,  dintre formația din 
prima ligă Wiener Neustadt și Ști
ința Cluj. La fluierul arbitrului ma
ghiar Vadasz s-au aliniat următoa
rele formații:

WIENER NEUSTADT : Schneider — 
Offenbach, Fenz, Hutfless, Neu- 
dauer — Fresser, Lenzinger — Seidl, 
Tiefenbrunner, Schatzer, Artner.

ȘTIINȚA CLUJ: Gaboraș — Mar- 
cu, Neșu, Grăjdeanu, Cimpeanu — 
Al. Vasile, Pexa — Ivansuc, Geor
gescu, Adam, Szabo.

Partida, desfășurată în fața a apro
ximativ 7 000 de spectatori, a stat 
pînă la pauză sub semnul unei 
ușoare superiorități în cîmp a jucă
torilor austrieci. Chiar în minutul 
trei gazdele au beneficiat de o bună 
ocazie de a deschide scorul. La un 
corner, executat de Lenzinger, mij
locașul Fresser a tras slab, astfel că 
apărarea clujenilor a putut rezolva 
o situație dificilă în fața propriilor 
buturi. în minutul 9, Marcu a șutat 
puternia, însă peste bară. Au mai 
acționat periculos Schatzer, Tiefen
brunner și Adam. Repriza s-a înche
iat cu un scor alb.

După pauză, gazdele au atacat — 

echipe masculine și 1 904 echipe fe
minine de volei.

• Echipele masculine reprezentind 
R.D. Vietnam au participat la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă de la Pekin și Praga, lnregi' 
trind rezultate de prestigiu în com
pania reprezentativelor din Australia, 
Canada, Belgia, Ghana, Italia, Anglia 
etc.

• în fiecare an are loc, la 30 iunie, 
sărbătorirea Zilei Sporturilor. Pe ma
rele stadion din Hanoi se desfășoară 
întrecerile finale ale competițiilor de 
masă de pe întreg cuprinsul țării. 
Festivitățile se încheie cu demon
strații sportive, cu participarea a mii 
de tineri și tinere.

A 14-a ediție
a Balcaniadei de lupte

Cea de a 14-a ediție a Balcaniadei 
de lupte (greco-romane și libere) se 
va desfășura între 9 și 12 septembrie 
în orașul Jambol (R. P. Bulgaria). 
Luptătorii români se prpțsătesc in
tens în vederea acestui M eveniment. 
Lotul de lupte libere are în frunte 
pe campionul european Fr. Bolla, I. 
Focaru și P. Poalelungi, iar cel de 
lupte greco-romane pe N. Martinescu, 
I. Baciu și N. Neguț.

din Johannesburg. Locul de dispu
tare urmează să fie stabilit pe teri
toriul Republicii Sud-Africane. To
tul părea gata. Dar...

lată că meciul Griffith—Ngidi 
stă sub semnul întrebării. După 
cum se știe, în Africa de sud sînt 
în vigoare legi draconice interzi
când „amestecul raselor" pe terenul 
de sport. Nu se admit reuniuni 
sportive „mixte", atît concurența cit 
și publicul trebuind să fie în mod 
obligatoriu de aceeași culoare a 
pielii... Pînă aici, nici un pericol 
pentru Griffith sau Ngidi. Amîndoi 
sânt negri. Alb este însă-. Gill 
Clansey, managerul pugilistului a- 
merican, care — conform regu
lamentului — are voie să stea în 
colțul elevului său. Lui însă legea 
sud-africană îi interzice apariția pe 
ring. Ce e de făcut? Se pare că 
Clansey nu mai este dispus acum 
să semneze contractul meciului.

Fără comentarii...

la început — insistent, dar apărarea 
clujeană, la post, a reușit să îm
piedice deschiderea scorului în fa
voarea vienezilor. în min. 60, Neșu 
a riscat o pasă înapoi, care se putea 
încheia cu un gol, însă înaintașii 
vienezi s-au pripit și au ratat și a- 
ceastă ocazie.

Este rîndul oaspeților să-și încerce 
șansele. Ei ies la atac și realizează 
faze periculoase. în min. 70 — ca 
urmare a dominării echipei din Cluj 
— se înscrie singurul goi al partidei: 
Ivansuc trage de la 30 m, prin sur
prindere, portarul Schneider prins 
pe „picior greșit" nu reacționează în 
timp util și-., este 1—0 pentru Știința 
Cluj I

Deși gazdele încearcă totul pen
tru a răsturna situația existentă pe 
tabela de marcaj, nu mai pot face 
nimic, pentru că apărătorii clujeni, 
mobilizați de perspectiva victoriei, 
joacă fără greșeală. Și astfel, primul 
joc din turul I al „Cupei cupelor", 
dintre Wiener Neustadt și Știința 
Cluj, s-a încheiat cu victoria meri
tată a studenților clujeni.

Meciul dintre Selecționata militară 
austriacă și Steaua București s-a în
cheiat cu scorul de 1—1 (1—1).

ERNST MORAVEC 
redactor la ziarul Volkstimme
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