
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VU

a Republicii Socialiste România
Ain Uniunea Sovietică D 0

Vineri la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd la Moscova, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., va face o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică. Din 
delegație fac parte tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Apostol și Alexandru 
Bîrlădeanu, membri ai Comite
tului . Executiv al C.C. al 
P.Gprim-vicepreședinți ai

Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv și secretar 
al C.G. al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, secretar al G.G. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al G.G. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Ni- 
colae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Chivu 
Emil Bodnaraș, 
Drăghici, Gogu 
Leonte Răutu, Leontin 
jan, Ștefan Voitec, membri ai 
Comitetului Executiv al G.G. 
al P.C.R., de membri supleanți 
ai Comitetului Executiv și se
cretari ai G.G. al P.C.R., de

al P.C.R., ai 
și ai guver- 
ai institn-

Stoica, 
Alexandru 
Rădulescu, 

Sălă-

membri ai C.G. 
Consiliului de Stat 
nului, conducători 
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, ziariști ro
mâni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă Ro
mânia, membrii Ambasadei 
Uniunii Sovietice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cu același avion a plecat la 
Moscova și Ambasadorul Uni
unii Sovietice în Republica 
Socialistă România, I. K. Je- 
galin.

La plecare membrii delega
ției au fost salutați călduros 
de numeroși cetățeni ai Capi
talei. Pionieri le-au oferit flori.

(Agerpres)

Sosirea la Moscova
MOSCOVA 3. — Grupul de 

trimiși speciali transmite :
Clădirea din sticlă și beton 

a porții aeriene oficiale a ca
pitalei sovietice are o înfățișa
re sărbătorească. Sînt arbora
te drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și Uni
unii Sovietice. Pe o pancartă 
de un roșu aprins este înscrisă 
în limbile rusă și română ura-

rea „Bine ați venit, dragi prie
teni români".

Deasupra aeroportului își
face apariția avionul „II 18“ 
pe bordul căruia sosește în
capitala sovietică delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii 
care, la 
P.C.U.S. 
tic face 
Uniunea

România,
CC. al

Socialiste 
invitația

și a guvernului sovie- 
o vizită oficială în 
Sovietică. Nava ae-

riană este însoțită 
de onoare formată 
de vînătoare.

în întîmpinarea 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
au venit L. I. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. N. Kosîghin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S.,

de o escortă 
din avioane

delegației

(Continuare în pag. a S-a)
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Astă-seară, pe „Republicii", primul sunet de gong

65 DE PARTICIPANT! IA TURNEUL „SPERANJEIOR OLIMPICE"
Astă-seară, la ora 19, prima 

bătaie de gong va anunța înce
putul celei mai mari 
pugilistice organizată 
waslră — „TURNEUL 
l’ELOR OLIMPICE". 
Republicii va găzdui 
celor mai buni tineri

competiții 
de țara 
SPERAN- 
Stadionul 
întrecerile 

pugiliști 
din șase țări, boxeri care au toate 
șansele să se reîntîlnească 
viitoarea ediție a J.O.

In cele cinci reuniuni, un 
măr de 65 de pugiliști își vor 
stala cunoștințele, vor lupta pen
tru cucerirea locurilor fruntașe, 
pentru afirmarea pe plan euro
pean.

Valoarea participanților, repre
zentanți ai unor țări care se 
bucură de un frumos renume pe 
plan internațional (Uniunea So
vietică, R.I). Germană, Bulgaria, 
Iugoslavia, Ungaria, România), 
constituie garanția reușitei acestei 
competiții.

nu-

l’urneul internațional organizat 
de țara noastră prezintă un inte
res deosebit pentru specialiștii 
români, ca și pentru cei străini 
prezenți la aceste întreceri, el 
constituind un ghid în pregătirile 
ce urmează în vederea participării 
la viitoarele ediții a J.O.

Iatăi pe cci 20 de boxeri ro
mâni în ordinea categoriilor: 
C. Pop, C. Gruiescu, N. Giju. P.

Covaliov, C. Sianef, C. Buzuliuc, 
C. Negoescu, I. Negru, M. Du
mitrescu, V. Tudose, C. Nicu- 
(eseu, C. Giiilă, V. Dobre, E. Con- 
stantinescu, Gli. Cliirăr, 1. Ma- 
nole, V. Trandafir, I. Alexe, N. 
Motoc, I. Ivan.

Programul reuniunilor este ur
mătorul : azi, ora 19; duminică 
>ra 10; luni și mărfi, orele 19, 
miercuri zi de odihnă, iar joi, de 
la ora 19 vor avea loc finalele.

Din poșta zilei
SIGHIȘOARA. Ca și în anii 

trecuți, în acest an zeci de co
pii din Sighișoara au învățat 
să înoate, unii dintre ei fiind 
luați în evidență pentru a 
practica sportul de performanță. 
Printre aceștia se află Alexan
drina Costea (10 ani), Rozine 
Blau (10 ani), loan Fazecaș (12 
ani) și Imola Verdes.

ION TURJAN - coresp.

GRATIA. Tinerii din comu
na Gratia, raionul Videle, au 
terminat de curînd amenaja
rea unui teren dc fotbal, a u- 
nei gropi de sărituri și a unui 
sector de aruncări. în această 
acțiune s-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii Ion Barbu, Au
rel Camen și Gheorghe Cră
ciun.

DUMITRU VIȘAN, coresp.

lancu
Și • ••

agronomia

O temă actuală in discuția profesorilor dc educație iizică

$1 a antrenorilor:

Cartea și
In zilele următoare, vor avea 

loc consfătuirile organizate <le 
Consiliile regionale UCFS și sec
țiile de invățămînt ale sfaturilor 
populare regionale. Măsura — d» 
t> deosebită actualitate — se în 
scrie pe linia celor tnai importante 
acțiuni de îmbunătățire substan
țială, sub toate aspectele, a edu
cației fizice în Invățămînt, do 
Creștere a rolului acesteia în șco
lile de toate gradele. Consfătuirile 
vor dezbate multilateral modul în 
care se desfășoară activitatea de 
educație fizică în învățămîntul 
elementar, mediu și profesional și 
vor stabili — pentru noul an dc

Anul trecut, prin august, 
Constantin lancu ronțăia cu 
poftă dintr-un porumb fiert. 
Nu-și mai lua ochii de la pos- 
tava aburindă, cu ciucalăi de
an cot, cu boabe aurii, dulci, 
înșirate ca la paradă. Să mai 
ia unul ? Să nu mai ia ?... De 
o dată, fulgerat de-un gînd, 
strigă „Am găsit !“, de se 
sperie femeia cu porumbul.

— Am găsit ! Asta e ! Mă 
fac... mă fac agronom ! Păi, 
da ! Pui porumb fiert, pui 
porumb copt... (trase batista 
din buzunar să-și alunge din 
barbă o inimă de boabă de 
porumb și risipi pe caldarîm 
cîteva semințe de la filmul din 
seara trecută). Da... Pui se
mințe de floarea soarelui... 
Ce-o să mai zică federația ? 
Haida-de !Și, întors acasă, scrise o pe
tiție de transfer, în care cerea 
să plec© de la Progresul la 
C.S.M.S. lași !

— De ce nu te-nscrii la Bucu
rești ? l-au întrebat cei din
dr. Staicovici. Poți studia și 
aici agronomia...

— Eu ? în București ? Nu, 
tovarăși ’. Eu nu mă bat, ca 
alții, după Capitală. în pro
vincie ! Și încă de pe băncile 
facultății. Să mă obișnuiesc...

Curînd adăugă la cerere și a- 
deverința nr. 1380 din 5 X.64 a 
Institutului Agronomic din 
Iași, dovadă că e student în 
bună regulă, la cursurile de
ei. în anul universitar 1961— 
65.

Și dus a fost.
Prin martie, cînd prind a 

fumega ogoarele, pe lancu îl 
apucă dorul de... familie. Se 
convinsese că pînă să ajungă 
fiert porumbul e cale lungă. 
„Renunț la facultate, vreau

electrician. La ur
și asta e de 

adeverință precum 
la învățătură, că 

Ministerul

să mă fac 
ma-urmei, 
viitor".

Anexă o 
că e slab 
nu poate și deed învățământului îi aprobă re; 
tragerea de la facultate... și 
înapoi la Progresul ! Bacă nu 
poate omul ? Nu poate și gata!

Și iar a ieșit porumbelul 
fiert (și a căzut Progresul în 
B). Și iar l-a apucat pe lancu 
nostalgia agronomiei (tot la 
Iași !). Și iar cerere de transfer, 
cu adeverință de la institutul 
cu pricina, din care cităm : 
„lancu Const, e înscris în a- 
nul I de studii pe anul 1964—’65 
(n. n. Ce-o vrea să zică ?), 
Prezenta adeverință se elibe
rează fiindu-i necesară la Clu
bul sportiv muncitoresc stu
dențesc Iași*  (n.n. Aici știm 
ce vrea să zică ! Deși, dacă 
se-ntoarce la ’64...).Și pentru ca ..agenda” să 
aibă și umor, cităm din proas
pătul memoriu al lui lancu : 
„Am urmat cursurile la zi 
pînă la data de 9 februarie 
1965, cînd a izbucnit un con
flict personal între mine și 
antrenorul Teașcă (n.n. Al 
naibii, Teașcă ! L-o fi tirîntit la agrotehnica porumbului...) 
și am fost nevoit să mă întorc 
la clubul de unde am plecat, 
Progresul/*

Și încheie : „Doresc să mă 
pregătesc șl din punct de ve
dere profesional, pentru vi
itorul meu”.

Ei nu, că are haz agronomo- 
electriciano-etceteranul nostru. 
Numai că, tot alergînd de colo 
pînă colo, nu vedem cum o 
să fie cu profesionalul lui... 
în viitor. Ei, dar pînă la anul 
— cînd îi trece suspendarea — 
mai are timp. Numai dacă nu 
s-o gîndi să se... răzgîn- 
dească.

MIRCEA COSTEA

sportul, buni prieteni
invățămînt — problemele de care 
trebuie să se ocupe profesorii de 
educație fizică și asociațiile spor
tive din școli în noul an de îa- 
vățămînt.

Educația fizică în rîndurile e- 
levilor are ca obiective principale 
— după cum se știe — întărirea 
sănătății, dezvoltarea fizică gene
rală și pregătirea fizică multila
terală a școlarilor, formarea unui 
larg bagaj de deprinderi motrice, 
cuprinderea unei mase cît mai 
largi de elevi într-o activitate 
sportivă organizată și continuă 
care să ducă la promovarea din 
rîndurile tineretului studios a cit 
mai multor 
tivă pentru 
man|ă.

Cartea și 
corelație în
toare pentru formarea unui tine
ret bine pregătit pentru viată 
și totodată sănătos, puternic, ca
pabil să aplice în practică cunoș
tințele căpătate în școală.

Tocmai aceste relații școală 
sport vor sta la baza dezbaterilor 
din consfătuirile regionale, la care 
sînt chemați să-și aducă aportul 
profesorii dc educație fizică, an 
trenorii, activiștii și ceilalți par- 
ticipanți.

Este, desigur, un fapt unanim 
recunoscut că educația fizică — 
a cărei contribuție la formarea 
multilaterală a tinerei 
izvorăște 
leninistă 
rccții de 
sporește

elemente 
sportul

dc pcrspcc- 
de perfo*

reprezintă osportul
mare măsură hotărî'

generații
din concepția marxist 
despre principalele di 
educare a tineretului— 
considerabil capacitatea

de învățătură a elevilor, care re
prezintă scopul principal al școlii. 
La rîndul ci, școala — cum este 
și firesc — a dat și va continua 
să dea sportului românesc ele 
atentele dotate, bine pregătite, ti 
neri care — în majoritatea caz.u 
rilor — s-au afirmat ca certe va
lori internaționale încă înainte de 
a trece pragul institutelor supe
rioare dc învăță mint.

In diferite discuții organizate 
dc ziarul nostru, directori dc școli, 
profesori dc educație fizică și alte 
cadre didactice au apreciat ca 
extrem de pozitivă influența ac 
livității sportive, a exercițiului 
fizic, asupra procesului de învii 
țătură. Să amintim, de asemenea, 
:ă în special în ultimii ani șco 
Iile au dat sportului campioni și 
recordmani dc valoare mondială, 
ca Mihaela Peneș, Gheorghe Co« 
tacite, Florin Gheorghiu, Ecaterim 
lencic și alții, care au fost în 
același timp fruntași la învățătură.

Desfășurarea ultimei ediții a 
locurilor Olimpice dc la Tokio, 
ca și a altor întreceri sportive de 
amploare, a arătat că în general 
în sport și în special în unele ra 
muri sportive, ca natația, gim 
□astica, atletismul etc., pentru a 
se realiza astăzi performanțe de 
valoare mondială este necesar ca 
pregătirea să înceapă de la o vîr 
stă timpurie, să aibă o bază ri
guros științifică și continuitate. 
De altfel, în această direcție deo
sebit de importantă s-au îndreptat

(Continuare în pag. a 3-a)

CliivărCifiva din concurehfi: Grunișkin (U.R.S.S.)
(România) — rindul de sus ; Stanei (România) și Pivk (Iugo
slavia) — rindul de jos, văzuli de Neagu Rădulescu

Modificare in programul
campionatului categoriei A de fotbal
Continuînd seria partidelor 

de verificare în vederea meciu
lui cu Cehoslovacia, lotul nos
tru reprezentativ va întî’ni, 
miercuri 8 septembrie, la 
Frankfurt pe Main, echipa Ein
tracht, antrenată acum de Elek 
Schwartz. Săptămînă trecută, e- 
chipa Eintracht Frankfurt, care 
activează în prima ligă a R.F. 
Germane, a servit de sparlng-

parteneră reprezentative*  Fran
ței, intr-un meci desfășurat la 
Strasbourg și încheiat cu un 
rezultat de egalitate (2—2).

Astfel, etapa a 5-a din 8 sep
tembrie va fi reprogramată pen
tru o dattă care va fi anunțată 
ulterior. Etapa imediat urmă
toare după meciul Cehoslova
cia — România se va desfășura 
duminică 26 septembrie

a campionatului
A la fotbal

Meci de mare atracție — din 
acelea la care și spectatorul cel 
mai comod renunță Ia... fotoliul 
din fața micului ecran — inline 
pe stadionul ,,23 August", de la

16,30: DINAMO BUCU-

Dumitriu II controlează balonul, flancat de Ivan (jucătorul cu ni. 4) și Gherqheli. Fază din 
meciul Rapid — Dinamo, disputat în returul campionatului trecut și încheiat eu victoria 

feroviarilor (1—0)
Foto: V. Bageac

ora
KEȘTI—RAPID, derbiul de ne
contestat al etapei, indiferent de 
pozițiile pe care echipele Ie o- 
cupă in clasament la ora actuală. 
Așteptăm de la aceste două for
mații fruntașe ale fotbalului nos
tru un joc de bună factură teh
nică, mai ales că amîndouă dau 
iotului nostru reprezentativ, aflat 
înaintea unor importante confrun
tări internaționale, o serie de titu
lari. In deschidere, dc la ora 
14,45, echipa STEAUA, rămasă 
datoare publicului bucureștean din 
meciul cu U.T.A., va primi re
plica formației G.S.M.S. IAȘI. Mai 
pasionant ca oricînd se anunță 
derbiul regiunii Banat, dintre 
U.T.A. și ȘTIINȚA TIMIȘOARA, 
două echipe care n-au cunoscut 
încă înfrîngcrea.

In rest, etapa a patra a cam
pionatului categoriei A mai pro 
gramează următoarele ’ 
PETROLUL—CRIȘUL.
RURGISTUL—STEAGUL ROȘU. 
ȘTIINȚA CRAIOVA—FARUL și 
DINAMO PITEȘTI—ȘTIINȚA 
CLUJ.

jocuri! 
SIDE-



ÎN 
DISCUȚIE:
STILUL
ns1
MUNCĂ

îndeplinirea sarcinilor trasate de cel die, al IX-lea 
Congres al P.C.R. mișcării de cultură fizică este strins 
legată de modul cum activează organele UCFS, de 
permanentă îmbunătățire a stilului lor de muncă. 
Redactorii ziarului nostru au întreprins un raid prin 
regiunile București, Galați și Dobrogea, avind ca temă 
tocmai stilul de muncă al organelor regionale și raionale 
UCFS. In această pagină ei vor pune in discuție stilul’ 
de muncă al acestor organe sportive, oglindit in poziția 
față de două importante probleme; GRIJA PENTRU 
CREȘTEREA Șl ÎNDRUMAREA ACTIVIȘTILOR OBȘTEȘTI Șl 
SPRIJINUL ACORDAT ASOCIAȚIILOR SPORTIVE PENTRU 
DEZVOLTAREA AtTWFMjllt

B PREGĂTIREA
_ INSTRUCTORILOR 
B SPORTIVI - 

g OBIECTIV

PRINCIPAL

S-a simțit, de multă vreme; în aso
ciațiile sportive din raionul Feteștii, 
nevoia pregătirii unor oameni care 
să cunoască îndeaproape, la... con
cret, problemele activității sportive. 
Președinții sau secretarii asociaților 
n-aveau posibilitatea să cuprindă șî- 
nici să rezolve diferitele aspecte ale. 
muncii tehnice sportive; legate- de 
procesul de instruire-antrenament. 
Acest lucru a făcut cai pregătirea vi
itorilor instructori sportivi să devină 
o necesitate stringentă Activiștii 
UCFS s-au deplasat ta satele și co
munele raionului, s-au- sfătuit cu cei 
care cunosc în amănunt treburile 
sportive, au căutat împreună, cu 
atenție, tineri care iubesc cu- pasiune 
sportul. Căutările s-au- soldat cu suc
ces. Peste 100 de tineri au urmat 
acum doi ani cursurile de instruc
tori sportivi, devenind — la întoar
cerea în asociațiile lor — cadre de 
nădejde ale activității sportive. Anul 
trecut, alți 60 de tineri au fost for
mați ca instructori, astfel că în pre
zent în raionul’ Fetești nu există aso
ciație sportivă în care să nu activeze 
cel puțin un instructor voluntar. Sîht 
asociații, ca Recolta Săveni, Avintul 
Unirea sau cele din comunele Făcă- 
ieni, Platonești sau Țăndărei, în care 
iși desfășoară activitatea cite 5—10 
instructori sportivi ! Și, datorită ac
tivității rodnice a acestor instructori, 
în asociațiile sportive respective se. 
observă un vizibil salt calitativ. La 
Săveni, de pildă, handbalul în 7 este 
practicat de aproape toți tinerii' din 
sat, ia® în comuna Unirea atletismul 
a. luat, datorită și priceperii instruc
torului sportiv Vasite Davidescu, un 
mare avinfc La. Spartacbiiada republi
cană atletii asociației Unirea au ocu
pat locul III pe rairan,. stabilind cu 
acest prilej 27 de recorduri raio
nale I Multă sîrgttiințăi dovedesc,, de 
asemenea, instructorii Constantin. Ma
tei (Locomotiva. Fetești), Constantin 
Cioacă (Brazdă Nouă-Cegani), Clau
dia Calaschi (Recolta- Perișoru)- ș.a-.

Cu toate eforturile depuse, instruc
torii sportivi n-au; reușit însă să atra
gă pe terenurile- de sport decît un 
număr mic de fete. La consiliul regio
nal UCFS s-a făcut o situație, din 
care se vede- că între numărul băie
ților și cel al tetelor care iau. parte 
Ia competiții sportive este un decar 
iaj mult prea mare.

— Ce este de făcut ?
— Să formăm instructori din ri-n- 

dul fetelor — șf-a dat cineva păre
rea.

Ideea s-a dovedit a fi bună. Acti
viștii, sportivi au reușit să selecțio
neze 50 de tinere dornice să devină, 
instructori sportivii De aci înainte, 
munca de atragere a fetelor pe te
renul de sport nu va mai întîmpinai 
obstacole...

,,SOSIM, B

CONSTATĂM, 

PLECĂM“...

Sfiit, totuși, asociații sportive in 
raionul Fetești care nu se bucură de 
prea multă... trecere la consiliul ra
ional UCFS'. Ca de pildă, asociația 
Borcea din satul' Bulig.a. Șl cînd; te 
gOndeșt i că intre Feteștii și acest sat 
n- sini dec it 12 Frai,

— Cum explicați, aceasta ț — l-am 
ititrebra pe președinted& consiliului 
Nnonal UCFS, tov. Alexandru loan.

— Ne-am orientat g.reșit. Am con
siderat că este mai bine să ne ocu
păm intens de asociațiile mai. înde
părtate și i-am lăsat pe sportivii aso
ciației Borcea în „voia soartei”. Am 
trecut foarte rar pe acolo, am con
statat și am plecat. Consiliul aso
ciației este ca și inexistent, (de cinci 
luni consiliul este descompletai, fără 
ca activul UCFS să fi luat vreo mă
sură in acest sens); sportul, de masă 
este total neglijat, nu există nici, un 
purtător al insignei de polisportiv, 
cit despre cotizația, sportivă,, anul, 
acesta nu s-a încasat nici un leul

— Vasă/.ică, lipsuri cu duiumul...
— Așa este, și lucrurile nu. mai 

puteau merge pe acest făgaș. S-au 
sesizai comuniștii: din comună. Or
ganizația de partid, a cooperativei a 
analizat munca consiliului și a tear 
sat sarcini precise,, menite să impul
sioneze activitatea sportivă. La ria
dul său, consiliul raional UCFS a 
intervenit pe lingă conducerea C.A.P. 
pentru a sprijini munca asociației. 
In plus, am trimis in asociația Bor
cea pe profesorul de educație fizică 
Dumitru Damian, care va sprijini pe 
o perioadă îndelungată activitatea 
consiliului.

B TERENURI

~ SPORTIVE

« IN TOATE 
2 ASOCIAȚIILE

Anul, acesta, în raionul' Medgidia 
mii de tineri au participat la acțiuni 
patriotice de amenajare a terenurilor 
sportive. A existat — pentru reali
zarea. acestui obiectiv — o strînsă 
colaborare între organele UCFS, 
U.T.C., sfaturile populare, precum și 
sprijinul concret al cooperativelor 
agricole de producție. în prezent nu 
este sat sau comună in raion în care 
să lipsească terenurile, de volei și 
fotbal. De asemenea,
de 8. ani și medii de pe cuprinsul ra
ionului au amenajări sportive ca : te
renuri de fotbal, handbal în 7, volei, 
piste de atletism, spații pentru arun
cări și. sărituri, porticuri de gimnas- 
tică etc.

Și ta raionul Fetești, prin- străda
nia tinerilor mobilizați de- organiza
țiile U.T.C., au fost date în folosință 
în- ultimul an numeroase terenuri1 
sportive simple.

COMPETIȚIILE- B 
MIJLOC 

IMPORTANT 

DE ANGRENARE 

A TINERETULUI

Se știe că unul dintre cele mal 
bune mițloace de atragere a tineri
lor pe terenurile die sport îl' consti
tuie- Întrecerile. Acest adevăr, veri
ficat nu o, dată in practică, este bine
cunoscut: și de activiștii: sportivi din 
raioanele Fetești și. Medgidia. De 
aceea, pentru sportivii din asociațiile 
respective sînt organizate cu: regu
laritate. diverse întreceri; Asociația 
Oigprul: GAS: Fetești, de pildă, este 
socotită: fruntașă- pe raion in ceea 
ce privește frecvența eu care orga
nizează competițiile sportive. Aci; 
ciind nu are loc o. „diiminică, spor
tivă",. tinerii, se tal rec in cadrul cam
pionatului: asociației. La: etapa I a 
Spartachiadei de vară din acest an, 
tinerii db lla GAS Fetești au avut 
prezență de sută la sută, iar la faza 
orășenească, aproape loji campionii

organele UCFS din regiunea Galați 
au realizat anul acesta. (în 8 foni) 
instruirea și formarea a aproape 800 
de instructori sportivi voluntari. In a- 
cest fel atletismul, voleiul, boxul, nata- 
ția, luptele, halterele; fotbalul, basche
tul- și, handbalul și-au mărit numărul 
de cadre tehnice și, implicit, posibili
tățile de angrenare și pregătire a unui 
număr sporit de tineri și tinere. Fi
rește, organele și organizațiile sportive, 
s-au orientat spre cuprinderea marii 
majorități a asociațiilor sportive, selec- 
ționînd pentru aceste cursuri tineri și 
tinere din acele locuri unde se simțea- 
mai acut nevoia- îndrumării tehnice a 
echipelor și sportivilor. Așa se- face 
eă în momentul cfe față aproape eă nu 
există asociație sportivă din regiunea 
Galați care să nu aibă minimum 3—4 
instructori voluntari-

CURSURILE B 

S-AU

ÎNCHEIAT, 

HAR 
PREGĂTIREA 

CONTINUĂ

încheierea cursurilor în care au fost 
pregătiți cei aproape 800 de instruc
tori, sportivi voluntari n-a însemnat 
însă pentru activiștii atiganelar UCFS 
din regiunea Galați și încheierea pre
gătirii acestor cadre tehnice obștești, 
împreună cu instructorii sportivi eu, 
mai. vechi „state de serviciu",, cei noi 
participă la consfătuiri periodice im 
care le sînt arătate noile metode de' 
pregătire și instruire, scheme tactice și 
elemente tehnice observate cu prile
jul ultimelor competiții de amploare, 
metode și mijloace de organizare a în
trecerilor sportive pentru depistarea 
elementelor talentate și pentru verifi
carea gradului de pregătire a sporti
vilor.

Numai în ultimul timp au avut loc 
în raioanele regiunii 15 asemenea 
consfătuiri, la care au luat parte peste 
1200 de instructori sportivi. Ele au 
constituit, în același timp, utile schim
buri de experiență, prilej do promovare 
și generalizare a experienței pozitive. 
Am. vrea să cităm cu acest prilej nu
mele cîtorva dintre cei mai harnici 
instructori: sportivi voluntari ale căror 
rezultate se situează peste nivelul ge
neral al celorlalți. Este vorba de 
Dumitru Teodora (sporturi nautice), 
Grigore- Jelesneac (box), VioreL Șeitaa 
(atletism), Z. Lupu (gimnastică) și 

Angela Solotnonescu (volei)

B COMISHLE

PE RAMURĂ

DE SPORT 
DESFĂȘOARĂ 

O BOGATĂ 

ACTIVITATE

Creșterea numărului întrecerilor 
sportive, îmbunătățirea calitativă a mo
dului lor. de. organizare, mai; buna, în
drumare a procesului instruetiv-edtica- 
liv din secțiile pe ramură de sport ale 
cluburilor și asociațiilor sportive; în
drumarea și sprijinirea continuă a 
muncii instructorilor sportivi, voluntari 
sînt realizări la- obținerea cărora și-au 
adus din, pli-n contribuția activiștii1 ob
ștești din cadrul comisiilor pe ramură

au fast desemnați din rindurile mun
citorilor de la GAS.

In asociațțiile, sportive sătești din 
raionul Medgidia (printre care, Gura 
Dobrogei;. Castanul, Grădina, Tîrgu- 
șoru, Izvora ș>a.); unde activitatea 
sportiv® nu progresa in ritmul dorit, 
s-a dus. in ultima vreme o muncă/ 
susținută pentru, atragerea tinerilor în 
activitatea sportivă. Strădaniile au 
dai roade din cele mai frumoase. 
Cea mai mare... perlonmanță a fost 
faptul că fetele au început să prac
tice sportul, ba mai mult,. ele au par
ticipat chiam Ia amenajarea: terenu
rilor.

B ÎN 8 LUNI,

- APROAPE
2 800 DE NOI

« INSTRUCTORI

SPORTIVI

Ca și în celelalte părți ale țării, în 
regiunea Galați ultima perioadă de timp 
a fost marcată de o simțitoare creștere 
a activității sportive de masă. La spar- 
tacliiade, la campionatele pe asociație, 
la concursurile pentru- obținerea Insig
nei de polisportiv, la crosuri s-au pre
zentat anul; acesta un număr sporit 
de tineri și tinere. Organele șii orga
nizațiile sportive nu s-au mulțumit însă 
cu succesele cantitative. Bucuriei de 
a fi mobilizat în întrecerile sportive 
alte mii și mii de oameni ai, muncii i 
s-a adăugat dorința de a face un pas- 
hotărâtor spre creșterea CALITATIVA 
a activității sportive de masă. Pentru 
aceasta era însă nevoie de un. mai 
mare număr de tehnicieni, de oameni 
care să cunoască metodele și mijloa
cele de realizare a progresului într-o 
ramură sportivă, sau alta. Așadar,, se 
simțea nevoia sporirii numărului de ca

toate școlile dre, în special al' aceluia- de instructori 
sportivi voluntari.

Consiliul regional a. îndrumat con
siliile. raionale- UCFS. și comisiile re-
gienafe pe ramură de sport să orga
nizeze cursuri pentru pregătirea unui 
mare număr de instructori sportivi vo
luntari. Asigurînd. materialul didactic, 
cadre bine pregătite, cu, calificare su
perioară- pentru- predarea teoretică și 
practică a lecțiilor și recrutînd — cu 
sprijinul larg al. organizațiilor U.T.C. 
— pe cei mai dotați dintre tinerii eare 
an îndrăgii sportul și- care au cunoș
tințe temeinice în ramura respectivă,

Concluziile ce se desprind din aceste însemnări sînt 
clare. Legătura cu asociațiile sportive, munca practică 
pe teren pentru sprijinirea, îndrumarea și controlul acti
vității au devenit pentru activiștii Consiliului regional 
UCFS. Galați și ai consiliilor raionale UCFS Fetești 
și Medgidia; un mijloc eficace de impulsionare a dez
voltării activității, sportive de masă, o caracteristică 
esențială a muncii lor. Grija pentru pregătirea unui 
număr sporit de cadre sportive — în deosebi instruc
tori voluntari, îndrumarea lor permanentă a>u fost, de 
asemenea,: metode eficiente. Fără îndoială;,, succe
sele obținute se datorase tocmai aplicării acestor im
portante princioii de muncă. Antrenarea- maselor de 
tineri în amenajarea terenurilor sportive a însemnat 
o contribuție activă la mărirea volumului întrecerilor 
sportive de masă și, implicit, posibilități sporite pentru 
cuprinderea unui mare număr de tineri și tinere în 
competiții.

Toate acestea- au fost posibile datorităi conducerii, 
îndrumării și sprijinului acordat organelor si organiza
țiilor sportive de către organele de partid, colaborării

rodnice cu, organizațiile UîT.C., sindicale și sfaturile 
populare.

în general, în regiunile București, Dobrogea și 
Galați (în raioanele vizitate), se observă, un evident 
progres al muncii sportive. Dar, așa cum se spune, este 
încă, loc pentru, mai bine. Ne vom referi, în primuî 
riad; la sarcinile care-sfau în această! perioaă În-Fața or
ganelor și, organizații lor sportive privind creșterea-CALI- 
TÂȚIJ muncii În toate sectoarele. îmbunătățindu-și stilul 
de muncă, at-răgînd' cu grijă cad-rel’e dfe tehnicieni 
(profesori de; educație- fizică, antrenori și instructori 
sportivi),, pe sportivii- cu experiență, activiștii, UGFS 
var reuși să contribuie la ridicarea, calitativă a muncii 
de instruire d-in; cadrul- secțiilor pe ramură- de- sport, 
var face ca; recordurile asociațiilor, cele raionale și 
cele regionale să crească necontenit.

Pagjnă realizată de :
CONSTANTIN ALENE

HBISTACHE NADM.
ROMEO CĂLARAȘANEJ

de sport regionale și raionale. Consiliul 
regional și consiliile raionale UCFS; au 
în fruntea preocupărilor Iot perma
nenta îndrumare a acestor comisii. Sînt 
numeroase cazurile cînd activiștii or
ganelor UCFS muncesc alături de 
membrii comisiilor, se deplasează îm
preună- pe teren, diesfășoară o muncă 
concretă de îndrumare și control.

Numai astfel s-a putut ajunge la 
mărirea ariei de activitate a comisiilor 
pe ramură de sport. In momentul de 
față tot mai numeroase sînt comisiile 
care în afara programărilor întrecerilor 
și arbitrilor se ocupă intens dte- viața 
ce se desfășoară în- secții, de modul 
cum- se pregătesc echipele cuprinse în 
competițiile- oficiale. In. acest fel se 
poate vorbi despre comisiile regionale 
dfe volei, handbal, lupte și box și ci
clism (ne referim îndeosebi la orașul 
Brăila, o adevărată pepinieră de talente 
în sportul cu pedale).

Grija pe care o manifestă aceste co
misii pentru ridicarea de noi elemente 
tinere, pentru progresul real al muncii 
de instruit» și pentru organizarea, pe
riodică a unor competiții atractive tre
buie să constituie un exemplu grăitor 
și pentru celelalte comisii regionale pe 
ramură de sport.

FIREȘTE, ■

MAI SÎNT
ÎNCĂ MULTE 

DE FĂCUT

Ar fi, desigur, greșit să, se creadă că. 
astfel merg lucrurile în toate raioa
nele regiunii: Galați, în toate asociațiile 
sportive de aici. Relatîndu-vă aspectele 
pozitive ale muncii cu activul obștesc 
ne referim la o situație existentă 
în multe dintre organele și- organiza
țiile' sportive gălațene. Dar (și de a- 
ceasti dată există un... dar), sînt: și 
consilii raionale UCFS care vădesc o 
atitudine de nepăsare față de pregăti
rea instructorilor sportivi, față de con
tinua îndrumare a activiștilor obștești. 
Ce părere au în această privință — de 
pildă — tovarășii din consiliile raionale 
UCFS Panciu și Faur ei? Curm se face 
că în aceste raioane numărul instruc
torilor spartioi voluntari: continuă să fie 
insuficient, că: în: preocupările lor nu 
și-a găsit loc grijai pentru creșterea ca
drelor tehnice obștești? Să. mire 
faptul că în aceste raioane munca, 
sportivă bate pasul pe loc, că acti
vitatea sportivă de masă nu înregis
trează creșterea calitativă pentru care 
i s-au creat condiții? Este edificator 
și faptul că, pîna, acum, nu s-a or
ganizat în aceste raioane nici o con
sfătuire cu instructorii sportivi și nici 
cu ceilalți activiști sportivi voluntari. 
Este, deci; clar modul' cum pot munci 
acești entuziaști activiști obștești cînd 
sînt lipsiți, de îndrumarea și sprijinul 
necesar...

Consiliul regional UCFS trebuie 
să ia măsuri pentru remedierea lu
crurilor în aceste raioane. De aseme
nea; se impune activizarea comisiilor 
regionale de notație, atletism, gim
nastică, canotaj, fotbal etc. Se șiirA 
nevoia ca și în aceste ramuri sportive 
să se înregistreze un salt calitativ pe 
măsura condițiilor ce le sînt asigu
rate.

0 lacună peste care nu putem trece 
este șt aceea, că se face încă foarte 
puțin în întreaga regiune pentru sti
mularea activiștilor obștești' care se 
evidențiază în mod deosebit. Forme 
se găsesc, fără îndoială, fncepînd cu 
popularizarea lor prin numeroasele 
mijloace pe care activiștii consiliului 
regional și. ai. consiliilor raionale UCFS 
le au la îndemînă, cu. promovarea lor 
în comisiile regionale șt raională pe 
ramură dv sport există, mijloace: mul
tiple prin care poate fi recompensat 
entuziasmul activiștilor obștești. Este 
nevoie doar d» inițiativă;



SCRISOARE DIN CRAIOVA I
11    nwim ^T«-wiW'.riv j

Un k. o., un „sirop" cu... pai— |

Ridicarea măiestriei sportivei

GIMNASTICĂ: Cît de eficace au fost taberele de vară?
și... consecințele

De puțin timp s-au încheiat la 
Craiova întrecerile campionatului 
feminin de calificare în seria a 
II-a a categoriei A la baschet.

Ș.S.E. Craiova, obținînd o vic
torie decisivă în fața echipei Țe- 
sătoriile Reunite-București, s-a cla
sat pe locul II, după Ș.S.E. Satu 
Mare, calificîndu-se fără a arăta 
însă prea multe lucruri pozitive. 
Eforturile cîtorva componente, tena
citatea manifestată în momente di
ficile au fost umbrite de compor
tarea total nesportivă de care a 
dat dovadă... cine credeți?... antre- 
noarea (și jucătoarea) prof. Lucia 
Dîrjan, care a găsit de cuviință că 
e necesar să-și încheie socotelile cu 
adversara printr-un veritabil k.o. 1 
Să vă explicăm însă despre ce este 
vorba.

Intrată pe teren în ultimele mi
nute de joc, prof. Lucia Dîrjan 
de la Ș.S.E. Craiova a avut ime- 
dissT. „discuții” cu Doina Mateescu 
(Țesătoriile Reunite). Au urmat 
faulturi reciproce și, în final, două 
lovituri zdravene : Doina Matees
cu... învinsă prin k.o. !

Publicul a dezaprobat gestul. 
Credem că federația de speciali

Cartea și sportul, buni prieteni

tate (nu cea de box, desigur...) 
nu va trece nici ea cu vederea 
acest fapt.

Atitudinea nu pare a fi întîm- 
plătoare. Iată un alt exemplu : 
Jucătoarea Rodica Stănculescu (17 
ani — 1,80 m), care în jocul cu 
Țesătoriile Reunite reușise să în
scrie 15 puncte, putea fi văzută în 
preziua (mai bine spus... preseara) 
celui de al doilea joc, cu Ș.S.E. 
Satu Mare, la ora 23,00 într-un 
local, consumînd un sirop cu... pai 
și — de ce nu ? — o cafea. Con
secința : jucătoarea a înscris doar 
2 puncte în meciul cu Ș.S.E. Satu 
Mare, s-a mișcat greoi, fiind cea 
mai slabă din echipă. Comentariile 
despre munca de educație ce se 
desfășoară la Ș.S.E. Craiova ni se 
par de prisos.

Dorim, desigur, ca cele semna
late să nu se mai repete. Nu de 
așa ceva are nevoie baschetul cra- 
iovean, mai ales acum, după pro
movare. Iar fără înzecirea efortu
rilor și pe plan educativ, nu vom 
face pași înainte.

VENERU SĂNDULESCU -coresp.
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Ca șl în alți ani, în această vacanță de vară, taberele de juniori și 
de tineret au oferit „speranțelor" gimnasticii noastre un bun prilej de 
recreare și de pregătire sportivă. Organizate de către F.R.G. și Ministerul 
Invățămîntului, la Cîmpulung Muscel, Brașov, Lugoj și Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, ele au cuprins zeci de gimnaști și gimnaste. în general, con
dițiile de pregătire au fost corespunzătoare, iar conducerea taberelor și 
antrenorii au depus toate eforturile pentru ca sportivii să-și îmbogă
țească bagajul de cunoștințe. Pe lingă pregătirea de specialitate, peste 
tot s-au organizat excursii frumoase și instructive în împrejurimile loca
lității respective. Vizitînd cîteva dintre aceste tabere, am putut consemna 
multe aspecte pozitive privind desfășurarea antrenamentelor și organi
zarea activităților. Dar, pe lingă acestea, am constatat și existența unor 
lipsuri care au diminuat eficiența acestor acțiuni.

TABĂRĂ FRUNTAȘĂ...
~ o putem califica pe cea feminină 

de tineret a F.R.G. de la Cîmpulung 
Muscel (conducătoare Eliza Nedel- 
covici, antrenori Tatiana Isar, Jana 
Baltă, Titus Isar, A. Kerekeș, Gh. 
Chiose, M. Simion). Efectivul — 38 
de fete — a cuprins „floarea" gim
nasticii noastre feminine. Printre ele, 
unele consacrate, altele mai la în
ceputul „carierei" — toate însă au 
muncit cu mult elan și dorință de 
afirmare. Evidențiem totuși, pentru 
progresele înregistrate și pentru 
conștiinciozitate în pregătire, pe 
Elena Ceampelea, Emilia Panait, Maria 
Măcicășan, Lucia Chiriță, Rodica 
Cheșa, Mioara Popescu, Alina Baicu 
și... am mai putea continua.

Antrenamentele au fost zilnice, 
gimnastica sportivă alternînd cu cea 
artistică și cu lecții de pregătire fi
zică. Intensitatea lor a fost mare, pe 
linia cerințelor. După două săptă- 
mîni de activitate, sportivele și-aii 
însușit sau și-au perfecționat o serie 
de elemente din rîndul cărora nu au 
lipsit salturile și răsturnările spec

taculoase, săriturile dificile, combi
națiile grele.

Cu acest prilej am asistat și la o 
lecție de gimnastică artistică, condusă 
cu multă pricepere de maestrul de 
balet clujean Vasile Simon. Ne-a im
presionat neplăcut însă faptul că ma
joritatea gimnastelor au o pregătire 
artistică foarte slabă, mult sub ni
velul cerințelor. Și, după cum este 
firesc, într-o lună de tabără nu se 
pot îndrepta lipsurile care dăinuie 
11 luni într-un an. Continuînd pe 
această idee, trebuie să arătăm că 
multe gimnaste au venit în tabără 
neantrenate, iar cînd se vor întoarce 
acasă este posibil să slăbească din 
nou ritmul de pregătire. Deci, aten
ție tovarăși antrenori ai secțiilor i

FĂRĂ PREA MULTĂ TRAGERE 
DE INIMĂ

Tabăra de tineret a băieților a 
poposit la poalele Tîmpei. Cei 22 de 
sportivi de perspectivă au lucrat sub 
îndrumarea a 4 antrenori români și 
a antrenorului japonez Kono. Tineri 
tâlentați nu au lipsit nici aici, în 

frunte cu P. Mihaiuc, P. Potcovarii, 
Gh. Păunescu, Gh. Mntw, J. Lascu 
etc. Și aici s-au lucrat zilnic cite 
3 ore, elemente grele, combinații 
frumoase. Dar... Comparativ cu an
trenamentele fetelor, parcă aici a 
existat mai puțină tragere de inimă. 
Și antrenorul Kono a fost de părere 
că avem cîtiva gimnaști tineri buni 
care peste 3—4 ani ar putea forma 
o echipă reprezentativă la un nivel 
valoric mult mai înalt decît cea ac
tuală, însă nu se muncește suficient. 
Gimnaștii noștri, după ce au execu
tat cîte un element la un aparat, 
s-au așezat pe bancă și s-au odihnit 
cîteva minute bune pînă le-a venit 
iar rîndul. Gimnastica de perfor
manță de azi cere un lucru continuu, 
chiar și fără asistența directă a an
trenorului. In pauzele dintre execu
țiile cu antrenorul se pot încerca o 
mie și una de elemente la aparatele 
ajutătoare, la saltele, pe covor etc. 
Gimnaștii noștri preferă însă să-i 
„admire" pe colegii lor și nici antre
norii nu-i îndeamnă la lucru con
tinuu. După cum a arătat și antre
norul Kono, trebuie să muncești 
mult și după „punctul mort", adică 
după ce simți că nu mai poți de obo
seală.

Credem că experiența antrenorului 
japonez nu a fost pusă în valoare 
în suficientă măsură. în loc ca el să 
privească numai, să noteze și să co
munice observațiile după antrena
mente, ar fi trebuit angrenat direct 
în procesul de pregătire.

De asemenea, credem că timpul 
liber al gimnaștilor nu a fost folosit 
judicios. Cineva a afirmat că spor
tivii sînt obosiți după-amiază la an-

(Urmare din pag. 1)

și concluziile plenarei Consiliului Gene
ral al UCFS din ianuarie, care au subli
niat necesitatea pregătirii timpurii la 
unele ramuri sportive, preocuparea deo
sebită care trebuie arătată sporturilor 
cuprinse în programul J. O. — în spe
cial celor care oferă posibilitatea cu
ceririi unui mai mare număr de medalii 
și puncte — inanifestîndu-se totodată 
aceeași grijă pentru sporturile neolini- 
pice în care avem o tradiție și în care 
am cucerit poziții fruntașe pe plan mon
dial.

Consfătuirile regionale vor dezbate, 
desigur, aceste aspecte. Dorim s-o facă 
cit mai profund, cit mai exigent, cu par
ticiparea tuturor profesorilor de educa
ție fizică, antrenorilor și activiștilor care 
au dovedit pricepere și pasiune, care au 
o mare experiență în organizarea și con
ducerea orelor de educație fizică, in 
desfășurarea activității sportive.

Ne exprimăm convingerea că bogata 
experiență a participanților la consfă
tuirile regionale va ajuta la generaliza
rea celor mai bune metode privind orga
nizarea și desfășurarea orelor de educa
ție fizică, astfel îneît calitatea și conți
nutul acestora să se îmbunătățească pc 
măsura nevoilor actuale, precum și mun

ca de selecție și de pregătire a elemen
telor talentate din rîndul elevilor.

Așteptăm ca toate aceste probleme 
să-și găsească locul cuvenit, atît în dis
cuții, cît și în planurile de măsuri — 
cît mai concrete, cît mai cuprinzătoare, 
cît mai realiste — în care totul să 
se bucure de atenție și în care 
preocuparea pentru dezvoltarea acti
vității sportive ?ă fie axată pe nece
sitatea angrenării tuturor elevilor din șco
lile patriei noastre în practicarea educa
ției fizice și sportului.

Măsurile care vor încheia dezbaterile 
consfătuirilor regionale vor trebui apoi 
grabnic și în întregime aplicate. Pentru 
aceasta se cere multă muncă, multă dra
goste și pasiune, multă pricepere. în
tărirea colaborării și efortul colectiv al 
organelor și organizațiilor UCFS, U.T.C. 
și secțiilor de învățământ ale sfaturilor 
populare, ale profesorilor de educație 
fizică și antrenorilor, vor duce la o dez
voltare impetuoasă a sportului în rîn
dul tineretului școlar și prin aceasta 
la creșterea contribuției pe care sportul 
o are în întărirea sănătății tineretului 
nostru, la descoperirea și pregătirea a 
cît mai multor elevi care să obțină noi 
și tot mai valoroase succese sportive 
pentru patria noastră, Republica Socia
listă România.

Echipa de gimnastică artistică a clubului Știința București execută aceste exerciții in decorul pitoresc din 
jurul cabanei Piriul rece

linele aspecte legate de pregătirea
pentru 10. de la Mexico

Zilnic, presa de specialitate ne re
latează fapte noi care arată inte
resul deosebit pe care-1 acordă spe
cialiștii din întreaga lume probleme
lor legate de pregătirea sportivilor 
pentru performanțe la altitudine.

Se știe că Mexico, gazda celei de-a 
XIX ediții a J.O. de vară, din 1968, 
creează condiții speciale pentru spor
tivii celor mai multor națiuni. Alti
tudinea de 2 240 m, cu scăderea res
pectivă a presiunii atmosferice 
(558 mm Hg), care atrage după sine 
scăderea presiunii parțiale a oxige
nului de la 150—160 mm Hg Ia apro
ximativ 120 mm Hg (deci la circa 
25%), produce în organismul neadap
tat o sete de aer (oxigen), manifestă, 
în special, în eforturile de durată. 
Organismul răspunde la aceste con
diții printr-o serie de reacții de adap
tare, foarte complexe, care tind ca 
într-un răstimp, variind după dife
riți autori între 14—21 zile, să de
pășească toate neajunsurile.

Bazați pe concluziile mai multor 
cercetări științifice, ca și pe expe
riența practică reieșită de pe urma 
unor competiții care au fost deja or
ganizate în Mexico (Jocurile Pan
americane din 1955, Campionatul 
mondial de pentatlon modern din 
1962) în multe țări s-a trecut la ame
najarea de baze sportive la altitudini 
de peste 2 000 m, unde sportivii se 
antrenează și participă în competiții 
în scopul de a se stabili, pe criterii 
științifice, ctt durează această perioa
dă de aclimatizare pentru sportivii 
veniți de la șes, iar — pe de altă 

parte — la cît timp după trecerea 
fazei critice ei pot realiza perfor
manțe ridicate, asemenea celor obți
nute în condiții normale.

Și în țara noastră aceste preocupări 
rețin de multă vreme atenția. Cu oca
zia organizării de către Federația ro
mână de box a taberei de vară pen
tru tineret, am ales ca loc de găz
duire cabana Babele, situată pe un 
platou la o altitudine de 2 206 m, 
prilej cu care — alături de rezolvarea 
sarcinilor impuse de o asemenea ac
țiune (ridicarea capacității fizice la 
efort, perfecționarea tehnico-tactică) 
— am inițiat și un studiu privind 
reacțiile de adaptare la mediu. Ne-au 
ajutat în activitatea noastră labora
torul de biochimie al spitalului Pan
duri (chimiști M. Tudor și M. Bote
zata), laboratorul de biochimie al Cen
trului 23 August (cercetător Gh. Ha- 
ralambie) și asistentul Florea Traian 
de la Centrul de medicină sportivă.

în cele ce urmează vom face cîteva 
aprecieri pe marginea rezultatelor 
probelor de control efectuate la Bucu
rești, în preziua deplasării la altitu
dine, la munte — după 18 zile de 
antrenament și din nou la București, 
la două săptămîni după reîntoarce
rea de la Infime. în paralel am ur
mărit și modul cum evoluează cali
tățile fizice (forța musculară măsu
rată dinamometric și înscrierea tim
pului de reacție la excitant optic), 
făcînd înregistrările în aceleași zile. 
Ce concluzii se pot desprinde din da
tele preliminare de control ?

După 18 zile de antrenament la al

titudine s-au modificat simțitor ur
mătorii indici : la tragere în brațe, 
80% din sportivi și-au ameliorat re
zultatele cu valori impuse între 20— 
100%, 5% au rămas staționari iar 
15% au scăzut nesemnificativ ; la flo- 
tări la paralele, 90% au crescut cu 
valori impuse între 20—100% iar 10% 
au rămas staționari ; la detentă, 60% 
au crescut cu valori cuprinse între 
2—10 cm iar 40% au scăzut cu 
2—7 cm ; la zigzag 75% au îmbu
nătățit rezultatul (cu 300—4”2) iar 
25% au realizat timpi mai slabi cu 
4/10—1”9. La alergarea pe 60 m plat 
78% și-au îmbunătățit performanța 
iar 22% au rămas staționari. La aler
garea pe 300 m plat 78% și-au îm
bunătățit performanța iar 22% au rea
lizat rezultate mai slabe.

Urmărind In aceleași condiții indi
cii dinamometrici și timpii de reacție 
la un grup experimental, remarcăm 
că absolut la toți subiecții ele s-au 
ameliorat simțitor, explicînd funda
mentul anatomo-funcțional pentru 
creșterea rezultatelor probelor de con
trol.

Revenind în pregătire, la București, 
după o odihnă activă de 7 zile și 
reînceperea antrenamentelor, sportivii 
de mai sus au fost din nou supuși 
probelor de control și examenului 
medical. Se remarcă de astă dată o 
ușoară scădere, la toți sportivii, a in
dicilor urmăriți, este drept, însă, fără 
a atinge nivelul inițial înregistrat la 
București. Reiese clar că aceste sal
turi obținute într-un timp atît de 
scurt, greu de realizat în condițiilo 

unui antrenament la șes, se pierd re
pede dacă nu sînt întreținute.

Comparînd însă două grupe, spor
tivi care s-au antrenat la altitudine 
și 8 sportivi (de certă valoare în 
box) care s-au pregătit de la 1 au
gust în București, reiese clar din pro
bele de control la indicii de forță, 
detentă și viteză cît și la măsurarea 
dinamomctrică și a timpului de reac
ție, superioritatea celor ce au bene
ficiat de tabăra de altitudine.

Observațiile noastre sînt desigur 
mult mai ample și urmează a fi ana
lizate. Materialul faptic adunat atestă 
îmbunătățirea esențială a calităților 
fizice în urma pregătirii la altitudine, 
mai pregnant pentru indicii de forță 
și viteză. Comparînd grupe de spor
tivi antrenați la altitudine și șes, su
perioritatea este net în favoarea pri
milor. Procentele de ameliorări nu 
pot fi obținute în urma unui lucru 
egal la altitudine joasă. în același 
timp, însă, reîntoarcerea de la altitu
dine impune continuarea judicioasă 
a efortului, deoarece, așa cum ne-au 
arătat rezultatele, scăderile apar des
tul de repede, chiar dacă nu se ma
nifestă simțitor. Cei ce vor folosi an
trenamentele la altitudine, ca mijloc 
de ridicare a capacității fizice și func
ționale de efort, trebuie să aibă în 
vedere alte fapte.

Am prezentat aceste cîteva date în 
ideea de a oferi tehnicienilor noștri 
un material care constituie o pledoa
rie în favoarea antrenamentelor la 
altitudine și prezintă unii indici asu
pra perioadei de aclimatizare. Desi
gur, acest lucru este posibil cînd se 
respectă un program judicios, în spe
cial la capitolul volum-intensitate. cu 
precădere în primele 10 zile.

dr. I. DRAGAN
Centrul de Medicină Sportivă — 

S.P.S. 

trenament pentru că toată dimineața 
au jucat, neorganizat, tenis de masă, 
fotbal, baschet. în loc de aceasta 
n-ar fi fost mai folositoare organi
zarea unei excursii sau a unei lecții 
de pregătire fizică într-un cadru și 
cu o intensitate bine determinate 7

MULTI GIMNAȘTI, 
PUTINI ANTRENORI...

In tabăra Ministerului învățămîn- 
tului pentru școlile cu program spe
cial de educație fizică — tot la Brașov 
— au fost chemați 110 sportivi (60 
de fete, 50 de băieți). Antrenori nu 
știm precis cîți au fost chemați, dar 
s-au prezentat 5 la băieți (să zicem, 
cu îngăduință, suficienți) și numai 3 
la fete (cu totul insuficient). în 
această situație unei antrenoare i-au 
revenit 20 de gimnaste. în condițiile 
unei pregătiri la categorii superioare, 
acestea nu au putut să se ocupe în 
mod corespunzător de fiecare gim
nastă. Organele care au răspuns de 
desfășurarea taberei trebuie să ana
lizeze cu toată seriozitatea de ce nu 
s-au prezentat profesorii chemați.

Desigur, chiar și în aceste condiții 
și cu toată durata redusă a taberei 
(18 zile) s-au obținut rezultate pro
mițătoare : copiii au învățat cîteva 
elemente noi. Antrenorii Zina Boroș, 
Barbara Dumitrescu, Ileana Diaco- 
nescu, S. Sebeșan, A. Reti, M. Adrian 
și ceilalți au muncit așa cum trebuie. 
Dar s-ar fi putut realiza și mai mult...

★
în concluzie trebuie să arătăm că 

taberele de gimnastică din această 
vară au oferit unui număr mare de 
sportivi posibilități optime de pregă
tire. Acum, după încheierea lor, 
esențialul este ca munca să fie con
tinuată și chiar intensificată în ca
drul secțiilor cluburilor, iar cele în
vățate în tabără să fie aplicate cu 
maximum de eficacitate în procesul 
de pregătire.

ILDICO RUSSU-ȘIRLANU



O concluzie se impune flupfl „republicane"

Trăgătorii fruntași să muncească 
mai mult in vederea „europenelor"!

S-a încheiat ediția din acest an a 
campionatelor republicane de tir. Timp 
de patru zile, cei mai buni trăgători 
și-au disputat întiietatea pentru cuceri
rea mult rîvnitelor titluri de campioni 
ai țării. In general, rezultatele pot prinzi 
calificativul satis făcător'4. Au ieșit în 
evidentă, în mod deosebit, trăgătorii de 
la pistol viteză. La această probă avem 
o echipă omogenă, cu rezultate cons
tante și de valoare ridicată. De ase
menea, 1a skeet cei mai tineri sportivi, 
Bogdan Marinescu și Gheorghe Senco- 
■vici, au dat satisfacție deplină, ceea ce 
ne dă speranțe că la confruntarea celor 
mai buni juniori din Europa ei vor 
juca un rol principal. In sfîrșit, trebuie 
să scoatem în evidență progresele înre
gistrate la armă standard, probă intro
dusă recent, unde tînărul Robert Wine
rich (Știința) a stabilit un record repu
blican de o excepțională valoare (595 p). 
Pe lista evidențiaților se mai află 

sportivii de la Steaua care au cucerit 
10 titluri, cei de la Știința 8 titluri. 
Dinamo 7 titluri, cit și C.F.R. Arad 
care, prin Tereza Quintus, a obținut 
două titluri — armă standard 60 focuri 
culcat și 3x20. Dintre campioni, cuvinte 
de laudă mai merită Marin Ferecatu (3 

CAMPIONII PE 1965
SENIORI

• Armă liberă cialibru redus 60 focuri culcat : LAURIAN CRISTESCU 
(Steaua) 591 p. Pe echipe : ȘTIINȚA 2325 p.e Armă liberă calibru redus 3X40 foc îrf, poziția în genunchi: MARIN 
FERECATU (Dinamo) 388 p. Pe echipe : STEAUA 1507 p. Poziția în picioare : 
NICOLAE ROTARU (Steaua) 365 p. Pe echipe : STEAUA 1436 p. Pe trei poziții : 
MARIN FERECATU 1137 p. Pe echipe : STEAUA 4506 p.

• Armă standard 60 focuri culcat : ROBERT VAINERICH (Știința) 595 p 
(record stabilit).

• Armă standard 3X20 focuri : MARIN FERECATU 563 p.
• Pistol viteză : ION TRIPȘA (Dinamo) 591 p. Pe echipe : DINAMO 2338 p.
• Pistol liber : LUCIAN GIUȘCA (Știința) 551 p. Pe echipe : ȘTIINȚA 

3150 p.
• Pistol calibru mare : VIRGIL ATANASIU (Steaua) 578 p. Pe echioe •DINAMO 2288 p. -
A Talere aruncate din șanț (300 buc.) : GHEORGHE ENACHE (Steaua) 382 t. Pe echipe (200 buc.) : STEAUA 715 t.
e Talere aruncate din turn (Skeet) 200 buc. : BOGDAN MARINESCU (Di

namo Obor) 195 t. Pe echipe (100 buc.) : DINAMO OBOR 370 t.

1965=195 t, pistol viteză: 1964=590 p, 
pe echipe 2 333 p, *1965=591  p, pe 
echipe 2 338 p; armă liberă 60 focuri 
culcat senioare: 1964=583 p, pe echipe 
1 718 p, 1965=588 p, pe echipe 1 747 
p; pistol liber: 1964=541 p, pe echipe 
2138 p, 1965=551 p, pe echipe 2150 
p. Armă liberă calibru redus 40 jocuri, 
poziția in picioare: 1964 pe echipe =
1 395 p, 1965=1436 p.

Din statistici rezultă însă că la o se
rie de probe nu s-au înregistrat creșteri, 
ba dimpotrivă, scăderi. Astfel, la pistol 
calibru mare situația se prezintă în fe
lul următor: 1964 =585 p, pe echipe
2 296 p, 1965=578 p, pe echipe 2 288 p. 
Armă liberă 3x30 senioare: 1964=846 p, 
1965=835 p. Armă liberă 60 focuri 
culcat seniori: 1964=598 p, 1965=591 
p. Anul trecut cu rezultatul de 591 p. 
M. Ferecatu s-a clasat pe locul III și 
590 p l-a situat pe St. Caban pe locul 
IV (anul acesta locul IV a obținut 
585 p).

In încheiere, trebuie să vorbim și des
pre comportarea unor sportivi din Iot. 
Așteptam ca la „republicane44 unii trăgă
tori, ca de exemplu N. Rotaru (care 
anul acesta în Elveția a obținut un re-

ta Pitești este așteptat cu interes concursul tfe motocros

București -Sofia - Beigrad
din 
ne- 

mîi-

Iubitorii sportului 
Pitești așteaptă cu 
răbdare ziua de 
ne. Este și firesc dacă 
ținem seama de faptul 
că orașul lor va găzdui 
duminică dimineața un 
important concurs inter
național de motocros, 
iar după-amiază o par
tidă de fotbal în care 
și-au pus multe... spe
ranțe.

Despre fotbal veți citi 
la rubrica de specialita
te. Aici vă vom da cî- 
teva amănunte privind 
concursul de motociclism. 
Etapa a doua a com
petiției balcanice de mo
tocros, care angajează 
la start reprezentativele 
orașelor București, Sofia 
și Belgrad, se va desfă
șura duminică dimineață, 
începînd de la ora 10, 
pe traseul special ame
najat în apropierea nou
lui stadion. Sportivii 
oaspeți au sosit în loca
litate și astăzi după- 
amiază vor participa la 
antrenamentul oficial. Ies 
în evidență alergătorii 
Miladin Miladinov — maestru emerit 
al sportului, Dimitr Dimitrov, Petr 
Pencev și Nicola Hristov — maeștri ai 
sportului (R.P. Bulgaria). Echipa R.S.F. 
Iugoslavia este formată din cei mai 
în formă alergători belgrădeni, ma
eștri ai sportului și campioni ar țării.

Antrenorul nostru, Gheorghe lo- 
niță, va alcătui echipa definitivă du
pă antrenamentul de azi după-amiază. 
El are Ia dispoziție următorul lot de 
alergători: Mihai Dănescu, Gheorghe 
Ion, Mihai Pop, Traian Macarie, 
Cristian Doviț, Alexandru Șuier, Pe
tre Paxino, Ștefan Chițu și Vasile 
Savin.

Mae strut sportului Traian Macarie, unul dintre 
componența de bază ai echipei bucureștene

Foto: I. Dumitrescu

Amintim că prima etapă a compe
tiției s-a desfășurat la Sofia, in luna 
iunie. Atunci, sportivii noștri s-au 
impus cu autoritate cucerind locul I 
pe echipe și primele trei locuri la 
individual. Așteptăm, deci, confirma
rea rezultatelor realizate în R.P. Bul
garia.

Previziunile meteorologice pentru 
duminică sînt bune. Poate tocmai da
torită acestui fapt la Pitești și-au a- 
nunțat sosirea sute de excursioniști 
din localitățile învecinate care vor să 
vizioneze spectacolele sportive de di
mineață și de după-amiază.

Unde mergem?
AZI

RUGBI. Teren Parcul Copilului, 
ora 17: Grivița Roșie—\jloria 
(cat. A)

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 și de la ora 18: cam
pionatele republicane de juniori.

BOX. Stadionul Republicii, ora 
19: turneul speranțelor olimpice

FOTBAL. Teren Dinamo, ora 
14,45 : Dinamo Victoria—Metalul 
București (cat. B); ora 16,30 : Pro
gresul Buc.—Știința Buc. (cat. B).

CĂLĂRIE: Baza hipică din Ca
lea Plevnei, ora 9: dresaj categ. 
semigrea ; orele 15—19 : obstacole 
cat. mijlocie și juniori 18 ani.

MTINE

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, ora 
18: campionatele republica ne de 
juniori.

POLO. Bazinul Dinamo, ora 11: 
Dinamo — Mureșul Tg. Mures 
(cal. A).

BOX. Stadionul Republicii, ora: 
10: turneul speranțelor olimpice.

RUGBI- Teren Progresul, ora 9: 
Progresul — Rulmentul Bir Iad; 
teren Dinamo, ora 11 : Dinamo — 
Știința Timișoara (cat. A).

HANDBAL. Teren Progresul, 
ora 10: Confecția București — 
Șc. medie nr. 4 Timișoara (Cupa 
de toamnă); ora 11,15: Steaua- 
Voința Sighișoara (m. L); stadio
nul Tineretului, ora 17: Știința 
— Rafinăria Teleajen (m. Ij-

FOTBAL. Stadionul „23 August", 
ora 14.45: Steaua — C.S.M.S. Iași; 
ora 16,30: Dinamo Buc. — Rapid 
(cat- A); teren Laromet, ora 10: 
Tehnometal Buc. — Flacăra roșie 
Buc. (cat. C).

CĂLĂRIE: Baza hipică din Ca
lea Plevnei, orele 9—12,30 : dresaj 
cat. grea; obstacole — cat. semi
grea, durată cat. U, fete,- orele 
16—19: obstacole — cat. grea și 
echipe.

SENIOARE
• Armă liberă calibru redus 60 focuri culcat : AURELIA SCHAFER (Știința) 588 p. Pe echipe : ȘTIINȚA 1747 p.
• Armă liberă cnlihru redus 3X30 focuri, poziția în genunchi : IUDITH 

MOSCU (Dinamo) 284 p. Pe echipe : OLIMPIA^ 839 p. Poziția în picionre : 
ELENA NISTOR (Steaua) 268 p. Pe echipe : STEAUA 783 p. Pe trei poziții : BDDA BAIA (Știința) 835 p. Pe echipe : ȘTIINȚA 2464 p.

• Armă standard 60 focuri culcat : TEREZA QUINTUS (C.F.R. Arad) 
581 p.

• Armă standard 3X20 focuri : TEREZA QUINTUS M4 p.

NATAȚIE: Primele finale, primele recorduri, ieri ia campionatele juniorilor

titluri), Ton Tripșa, Gh. Enache, Edda 
Baia, Lucian Giușeă, Elena Nistor și 
Aurelia Schafer.

Este cazul să amintim că această edi
ție a campionatelor republicane a eviden
țiat cîțiva tineri trăgători care au dat 
de furcă colegilor lor cu o veche expe
riență. Printre aceștia sînt Dan Iuga 
(Dinamo) locul III Ia pistol viteză cu 
585 p, M. Axente (Steaua) locul IV Ia 
armă standard 60 focuri cu 585 p, Ma
ria Ignat (Știința) și alții.

C1TEVA COMPARAȚII...

com-Pentru a vedea mai amănunțit 
portarea trăgătorilor fruntași la această 
ediție a campionatelor, am făcut cîteva 
comparații cu rezultatele obținute în 
competiția din 1964, care s-an desfă
șurat în aceeași perioadă. Anul trecut, 
în fața țintașilor fruntași stătea ca o- 
biectiv principal J.O. de la Tokio, iar 
anul acesta campionatele europene de la 
București. Deci și în 1965 pregătirile au 
început de timpuriu în cluburile și aso
ciațiile sportive. Să vedem însă care este 
situația rezultatelor puse față în față. 
Un progres vizibil se constată Ia proba 
de skeet, pistol viteză, armă liberă 60 
focuri culcat senioare și pistol liber. 
Iată cîtcva cifre: skeet: 1964=183 t,

cord excepțional, 400 p din tot atîtea 
ț/Osibile), G. Maghiar, V. Atanasiu, T. 
Ciulu, I. Dumitrescu, I. Olărcscu, Ana 
Goreti. Margareta Enache, să iasă net 
în evidență. Lucrurile Insă nu s-au în- 
tîmplat tocmai așa iar unii dintre .,se- 
lecționabili*  au obținut rezultate slabe 
(I. Dumitrescu locul 5 la talere cu 267 
t la o diferență de 15 talere față de cîș- 
tigător, N. Rotaru a cîștigat un singur 
titlu, nu figurează printre primii șase la 
40 focuri culcat și s-a clasat pe locul 
trei la 60 focuri culcat). Asemenea exem
ple s-ar mai putea da. Ne oprim însă 
aici cu speranța că în puținele zile 
care au mai rămas pînă la „europenele44 
de la Tunari trăgătorii noștri fruntași, 
inclusiv cei enumerați mai sus, vor fi 
în stare să recupereze ceva diD rămânerea 
în urmă. Dar aceasta cu prețul unor e- 
forturi deosebite.

T. RÂBȘAN 
V. GODESCU

Primele finale, primele recorduri 
ieri la ștrandul Tineretului la campiona
tele juniorilor. Deținătoare a numeroase 
recorduri, Cristina Balaban (Dinamo 
Buc.), a pornit și în urmărirea aceluia 
din proba dc viteză 100 m liber. Ieri, 
acele cronomelrelor s-au oprit pentru ea 
la 1:06,6 (nou record de junioare cat. 
a Il-a). Cristina a ajuns Ia numai 1,5 
sec. dc recordul senioarelor, deținut de 
Ingrid Ungur. Deosebit de promițător 
ni se pare recordul de juniori cat. a Il-a 
(2:35,5) realizat de foarte tînărul Vla
dimir Belea (S.S.E. II Buc.) Ia sfîrșitul 
cursei de 200 m mixt, probă în care 
Ștefan Bis (S.S.E. Arad) a obținut, cu 
timpul de 2:39,4, un record de copii cat. 
1. Cel de al patrulea record înregistrat, 
ieri, în probele individuale îi aparține 
reșițeanului Z&io Giurasa, cronometrat 
în 2:33,0 la 200 m spate (record de ju
niori cat. a Il-a). în sfîrșit, ștafeta de 
4x100 m liber junioare cat. a Il-a de 
la S.S.E. I Buc. (Isbâșoiu, Coșevoi, 
Munteanu, Gruia) a parcurs distanța în 
4:55,0 — nou record de junioare cat. a

Il-a. înainte de a insera rezultatele teh
nice să mai consemnăm și surpriza fur
nizată de Mihaela Ionescu (C.S.S. Buc.), 
care a depășit-o, la 200 m 
vorita probei Gica Manafu 
lăți).

REZULTATE TEHNICE:
l 400 m mixt : 1.
(C.S.S. Buc.) 5:37,1;
(C.S.S. Buc.) 5:54,5; 3. Ilian (C.S.M. 
Cluj) 6:23,0. 200 m spate: 1. Lungu 
(C.S.S. Buc.) 2:37,4; (timp sub barem);
2. Albert (S.S.E. Arad) 2:43,2; 3. Bc- 
nedec (S.S.E. Tg. Mureș) 2:46,7. 100 m 
liber: 1. VL. MORARU (C.S.S. Buc.) 
59,2; 2. Malarciuc (C.S.S. Buc.) 1:03.8-,
3. Albert 1:04,7. 4x200 m liber: C.S.S. 
Buc. 9:44,3. (în primul schimb al șta
fetei Steaua: P. Teodorescu 2:27,7 
nou record de copii cat. I).

Juniori cat. a Il-a. 200 m mixt: 
BELEA (S.S.E. II Buc.) 2:35,5 — 
cord de juniori cat. a Il-a; 2. 
(S.S.E. Arad) 2:39,4 — record de copii 
cat. I; 3. Vizitiu (Rapid Buc.) 2:43,7. 
200 m spate: 1. G1URASA (S.S.E. Re
șița) 2:33,0 — record de juniori cat. a 
Il-a; 2. Soroceanu (Rapid Buc.) 2:42,3; 
3. Mărgeanu (S.S.E. Reșița) 2:43,8. 100 
m. liber: 1. Covaci (Mureșul) 1:01,3; 2.

bras, pe fa-
(S.S.E. Ga-

juniori cat. 
ȘOPTEREANU 
2. Sărtileanu

1.
re-

Bis

POLO: Crișul oradea
din nou învingătoare

i

în campionat
Ea Oradea s-a desfășurat restanța din

tre formația locală Crișul și Știința 
Cluj. Partida s-a caracterizat printr-o 
luptă extrem de echilibrată și a revenit 
pe merit arădenilor cu scorul de 4—2 
(1—0, 1—0. 1—1, 1—1). (/, Oprea și 
hi. Pop - coresp.).

★
Etapa de mîine a campionatului re

publican dc polo programează 4 partide. 
La București se întîlncsc Dinamo și Mu
reșul Tg. Mureș (bazinul Dinamo dc la 
ora II), iar în țară se dispută meciurile 
lnd. linii Timișoara—Știința Cluj, Vo
ința Cluj—Steaua și C.S.M. Cluj—Cri- 
șU Oradea.
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Tînărul campion al țării Ia skeet. Bogdan Marinescu (Dinamo Obor), a 
realizat valoroasa cifră de 195 talere doborîte

FotoA. Neagu

Badiță (Rapid Buc.) 1:03,8; 3. Preda 
(C.CS. Buc.) 1:04,2. 4x200 m liber: 
S.S.E. Reșița 9:55,5 — record dc juniori 
cat. a Il-a.

Junioare cat. I. 100 m liber: 1. BA.- 
LABAN (Dinamo Buc.) 1:06,6 — re 
cord dc junioare cat. a Il-a.; 2. Ursu 
(S.S.E. II Buc.) 1:10,3; 3. Talpan 
(C.S.S. Buc.) 1:10,5. 200 m bras : Pas
tor (Mureșul) 3:13,8 (a fost 
concurentă Ia această probă). 
liber: S.S.E. II Buc. 4:53,6.

Junioare cat. a Il-a. 100 m
(S.S.E. I Buc.) 1:11,1; 2. Șuier 
II Buc.) 1:11,4; 3. Anca Andjr ' 
Reșița) 1:13,0. 200 m bras : 1.

(C.S.S. Buc.) 3:01,5; 2. Ma-
3. Dumi-

singura 
4x100 m

liber: 1.
GRUIA 
(S.S.E. 
(S.S.E.
Ionescu
nafu (S.S.E. Galați) 3:03,5;
treseu (S.S.E. II Buc.) 3:06,0. 4x100 m 
liber: S.S.E. I Buc. 4:55,0 — record de 
junioare cat. a Il-a.

întrecerile continuă astăzi (de la ora 
10 și de la ora 18) și mîine (ora 17.30) 
la ștrandul Tineretului.

— g- n. —

CICLISM: întreceri pe velodrom
AZI ÎNCEPE finala campionatelor republicane de pista

Velodromul din parcul sportiv Di
namo a găzduit mai multe zile cam
pionatele Capitalei de ciclism pe 
pistă. La sfîrșitul reuniunii de ieri, 
l-am rugat pe tov- Octavian Amza, 
arbitrul principal al competiției, să 
ne împărtășească impresiile sale asu
pra Întrecerilor desfășurate timp de 
o săptămînă.

— Nivelul disputelor la care am a- 
sistat a lost mulțumitor, Clubul 
Steaua, cu cei mai mu Iți concurenți, 
a dominat competiția. Dinamo a avut 
in concurs doar doi pistarzi „verita
bili", pe D. Popovici și M- Popescu. 
Dintre sportivii fruntași au corespuns 
doar D. Popovici, S. Duță, V. Burfacu 
și în mar mică măsură M. Popescu.

— Despre juniori... -■
— La juniori Întrecerile au lost e ■ 

chilibrate, deoarece cluburile Steaua, 
Olimpia, S-S.E. nr. 1, Dinamo, Voin
ța și C.P.B. au prezentat cicliști de 
forțe sensibil egale. In mod special 
s-au remarcat tinerii Paul Soare, Do- 
rel Radu, George Negoescu și 1. Beș
leagă,

— Ce părere aveți despre finala pe 
țară, care începe sîmbătă, a campio
natelor republicane.

— Dacă timpul va fi favorabil cred 
că se vor obține, Îndeosebi la probele 
de 1 000 m cu start de pe loc, urmă
rire individuală și urmărire pe ech< 
pe, rezultate mai bune decit la „oră
șenești".

— De ce n-a existat un interval de 
pregătire pentru cicliști între cam
pionatele Capitalei și finale.

— Pentru a avea o participare mai 
mare. In această perioadă putem con 
ta și pe concursul fondiștilor. Altfel, 
am număra... pe degete concurența 
in finala pe țară.

La cele spuse de arbitrul interna
țional O. Amza adăugăm că întrece
rile finale ale campionate’.o-r republi
cane ele ciclism pe pistă, care au loc 
pe velodromul Dinamo între 4—12 
septembrie, debutează cu proba de 
viteză. Programul de azi și mîine în
cepe la ora 16 și respectiv la ora 
9,30.

TR. L



DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR
Dornice de a avea o comportare 

cît mai bună, în etapa de mîine, 
echipele au făcut pregătiri intense 
în cursul acestei săptămîni. Iată cî- 
teva amănunte de la antrenamente :

4 ȘEDINȚE DE PREGĂTIRE
Giuleștenii, care vor întîlni pe 

campionii tării — dinamoviștii bucu- 
reșteni, au privit cu toată seriozita
tea întîlnirea de mîine, de pe sta
dionul „23 August"- Marți și miercuri 
feroviarii au făcut antrenamente nor
male; joi au jucat la două porți, cu 
echipa a doua, pe care au învins-o 
cu 4—1, iar ieri au participat la o 
ședință de pregătire tehnico-tacti
că. La sfîrșitul antrenamentului de 
ieri, i-am solicitat lui Valentin Stă- 
nescu un pronostic privind întîlnirea 
echipei sale cu Dinamo București. 
„întotdeauna focurile dintre echipele 
noastre au fost viu disputate, des
chise oricărui rezultat. Așa că... de- 
abia mîine după-amiază se va putea 
cunoașld' învingătoarea".

Formația probabilă a Rapidului : 
Andrei — Lupescu, Motroc, C. Dan, 
Greavu — Dinu, Jamaischi — Nas
ture seu, Du mitr iu, Ionescu, Codrea- 
nu.

însoțit și în partidele susținute în 
deplasare.

Joi a avut loc un meci în... fami
lie în care au fost încercați o serie 
de tineri. Echipa probabilă de dumi
nică : Papuc — Mihăilescu, Deliu, M. 
Marcel, Dumitrescu — Blllan, Bărbu- 
lescu — Vasilescu, Silrlogea, Pluga
rii, C. Popescu. Rezerve: Vasilescu 
(nortar), Pașcanu și One«-

Dridea I, Badea, Moldoveanu (min. 
13 Dridea II).

După cum se poate observa, an
trenorii ploieștenilor au verificat a- 
proape tot lotul de jucător'

TIMIȘORENII CONTINUĂ SĂ LU
CREZE PENTRU OMOGENIZARE

ÎNAINTAREA SIDERURGISTULUI IN 
VERVĂ

Corespondentul nostru regional, 
Șt. Const anti nescu, ne-a informat că 
echipa Siderurgistului a făcut mai 
multe antrenamente în cursul acestei 
săptămîni. Joi, formația gălățeană a 
avut ca parteneră de joc echipa 
Constructorul I.C-M.S.G., din cam
pionatul regional, pe care a între
cut-o cu 11—0 (4—0). Au înscris: 
Neagu (5), Voinea ,4), R. Matei șl 
Stătescu. Iată formația care va juca 
duminică cu STEAGUL ROȘU: Fie
rea — Valean. Coman, Voicu II, Pas
eri — Costache, R. Matei — Adam, 
Voinea, Neagu, Statesc*

Echipa timișoreană Stiinta a lu
crat săptămînla aceasta cu multă 
atenție, 
schi și 
nizarea 
cl ar at 
nostru 
ții privesc cu multă seriozitate în
tîlnirea cu U.T. Arad. Mai mult ca 
sigur. Știința Timișoara va prezenta 
formația: Siclai — Surdan, Petro- 
vici, Răcelescu, Speriosu — Grizea, 
Mihăilă — Cotormani, M. Popa, Le- 
re ter, Mițaru.

lor C. Voroncov- 
urmărind omoge- 

După cum aude- 
corespondenta Iui

antrenorii 
I- Ionescu 
formației, 

antrenorii 
regional P. Arcan, studen-

OPTIMISM LA STEAGUL ROȘU

PETROLIȘTII ȘI-AU VERIFICAT TOT 
LOTUL

Brazilia în „Cupa lumii"
de NÎAX MORIER, reporter la „JORNAL DOS SPORTS" 

Rio de Janeiro

PÎRCĂLAB ȘI IVAN REINTRĂ LA 
DINAMO

In cadrul pregătirilor pentru me
ciul cu Rapid, Dinamo a susținut 
joii un meci cu formația Dinamo O- 
bor, pe care a învins-o cu 6—0- 
Dinamoviștii bucureșteni au arătat 
o bună dispoziție de joc, ceea ce l-a 
făcut pe antrenorul Angelo Nieulescu 
să ne declare următoarele în legă
tură cu meciul de mîine: „Cred că 
partida dintre Dinamo și Rapid vo 
corespunde așteptărilor, ambele e- 
echipe străduindu-se să practice un 
fotbal modern, care să placă publi
cului".

In fortmația idinamoviistă reintră 
Pîrcălab și Ivan. Iată 11-Ie dănamo- 
vist care va fi opus rapidiștilor: 
Uțu — Popa, Nunweiller III, Nun- 
weiller IV, Ivan — Ghergheli, O 
Popescu — Pîrcălab, Frățilă, Ungu- 

ttoiu, Haidu.
STEAUA S-A ÎNTORS ASEARĂ
După cum se știe, echipa bucureș- 

teană Steaua a susținut miercuri, la 
Viena, o întîlnire amicală cu Selec
ționata militară austriacă- Partida s-a 
încheiat cu un scor de egalitate: 
1—1 (1—1) prin golurile marcate de 
Constantin, în mi®. 17. și Herford, în 
min. 20.

Jucătorii bucureșteni s-au reîntors 
aseară, tîrziu, cu avionul, în Capi
tală. Ei vor face astăzi un ușor an
trenament pe terenul Ghencea, după 
care va fi alcătuită formația ce va 
întîlnj, mîine, în deschidere pe sta
dionul . "'S August", echipa C.S.M.S. 
Iași.

STUDENȚII CRA1OVENI SINT 
DATORI PUBLICULUI

Antrenorul N. Oțeleanu a decla
mat corespondentului nostru St- Gur
gui că echipa studențească s-a pre
gătit cu multă seriozitate în vede
rea meciului cu Farul. Jucătorii lo
calnici speră să aibă o comportare 
mai bună duminică, fiind datori 
spectatorilor care i-au încurajat cu 
multă căldură „acasă" și care i-au

Aprecierile pozitive aduse de spe- 
cialiști echipei Steagul roșu, în ur
ma jocului de duminica trecută cu 
Dinamo București, i-au însuflețit pe 
jucătorii brașoveni care și-au inten
sificat pregătirile. Antrenamente:" 
din cursul acestei săptămîni s-au

O PRECIZARE
Am citit cu mult interes articolul a- 

părut în „Sportul popular," nr. 475€, din 
2 sept. a.c., intitulat „Atacul portaru
lui", semnat de tov. dr. Nicolae Che- 
lemen, arbitru de fotbal.

Din articol s-au desprins multe lucruri 
interesante» necunoscute de marele public, dar s-au strecurat și unele inexae- 
tthtăți de interpretare.

Iată despre ce este vorba : atacul a- 
supra portarului în suprafața porții, su
prafața de pedeapsă și în restul terenului 
de joc, este permis numai cu „umărul 
contra umăr”. (Cu respectarea celorlalte 
condițiuni regulamentare si »u așa cum 
reiese din articol că, atacul „umăr con
tra umăr" este obligator numai în supra
fața porții).

Trebuia precizat „umăr contra umăr*  
și în celelalte situații.

în ceea ce privește numărul jucători
lor care pot ataca în același timp și corect portarul, practic nu este posibil să 
fie mai mult de unul singur. Un exem
plu este edificator : să ne imaginăm un 
portar care ține mingea și este împins 
simultan cu umărul contra umăr de doi 
adversari. Unul dintr-o parte, iar celă
lalt din partea opusă. Deși ambii îm
ping cu umărul contra umăr, fără vio
lență, acest lucru nu mai este regu
lamentar, el constituind fault care tre
buie penalizat cu lovitură liberă directă.

Am făcut aceste precizări, pentru a 
nu se crea confuzii în rîndul arbitrilor, 
antrenorilor, jucătorilor și publicului 
spectator.

GEORGE N. GHERGHE 
axbiUu

In aștepitarea meciului cu Crișul

Fază din meciul desfășurat duminica trecută la Cluj, între Știința și 
ia poarta bucureșteniloz

Foto: I. Miclea-Mihale (Cluj)
Steaua: atac

Oradea, petroliștii au susținut 
joc de. verificare cu echipa de 
tegoria G, Electrica Fieni. Rezultatul 
9—0 (7—0). Autorii golurilor : Badea 
(3), Dridea I (2), Frățifă, D. Muntea- 
nu, Dridea II și Drăgan. Corespon
dentul nostru. Ion Constantinoaia, 
ne-a comunicat formația pe care a 
utilizat-o Petrolul Ploiești în acest 
joc: Ionescu (min- 46 Sietcu) — 
Pahonțu, Boc, Florea (min. 46 Fro- 
nea), Mocanu — Iuhas (min. 46 D 
Murite anu), Dragomir (min. 46 Cri- 
șan) — Frățilă (min. 46 Drăgan),

un 
că

încheiat printr-u® joc de verificai-’' 
susținut în compania echipei Hidro
mecanica, din campionatul orășenesc 
de care „stegarii" au dispus cu 8—I 
(4—O’). Au marcat: Năftănăilă (3), 
N ecu ta (2), Goran, Selimesi și Naghi 
din lovitură liberă de la 25 m., După 
acest meci de verificare, brașovenii 
privesc cu încredere întîlnirea de la 
Galați, unde — după cum ne-a trans
mis corespondentul nostru regional 
C- Gruia, vor folosi următoarea for
mație : Adamache — Ivăncescu 
Campo, Naghi, Zaharia — Pescaru, 
Sigheti — Necula, Năftănăilă, Go
ran, Selymesi.

Știind,, de pe acum, că nu va tl 
deloc ușor să-și depășească adver
sarii pe plan tactic, conducătorii 
selecționatei braziliene de fotbal în
cearcă la risc un plan pregătitor 
pentru a clștiga „Cupa Mondială" din 
1966, la Londra, răminînd astfel de
finitiv în posesia valorosului trofeu 
„JULES RIMF,T“-

Pentru antrenorul tehnic, Vicente 
Feola, „omul forte’ al C.B.D.-ului 
(Confederagao Brasileira de Depor- 
tes), încercarea de a clștiga Încă o 
cupă, a treia consecutivă, este deo
sebit de problematică. Intr-o Între
vedere cu ziariști» brazilieni el a 
enumerat cauzele:

1. Selecționata braziliană trebuie 
să-și schimbe urgent sistemul tactic. 
Atît 4-2-4 cit și 4-3-3 sfnt pentru 
ea sisteme depășite, intruclt selec 
ționatele adverse s-au obișnuit să 
Înfrunte Brazilia, juclnd după ace
leași scheme.

2. Membrii Comisiei tehnice (care 
este Însărcinată să rezolve toate 
pioblemele legate de selecționată) 
consideră că după clștigarea penti ’ 
a doua oară a campionatului mon
dial și datorită comentariilor presei 
mondiale, care consideră Brazilia 
Încă o dată drept favorită absolută a 
„Cupei J. Rimei 
za/ie de 
toare.

3. Ca 
Vicente 
Menii vor avea, de Înfruntat situații 
din cele mai dificile. Prima, și poate 
cea mai mare, o constituie climatul 
care de pe acum se creează. Toți 
adversarii Braziliei o vor Înfrunta 
cu și mai multă hotărlre și entu
ziasm, încerclnd s-o învingă cu 
rice preț, știind că victoria lor 
supta campionilor va fi foarte 
predată.

Recent, selecționata Braziliei a 
deprins un hrrneu prin Europa: 
urmărit, îh primul rlnct, acomodarea 
jucătorilor cu clima europeană șl 
cu... arbitrafele. Această ultimă pro
blemă, de altfel, constituie obiectul 
multor discuții prilejuite de lipsa 
unei interpretări unice a< regulilor 
jocului de fotbal-

Armando Morgues, considerat 
drept cel mai bun arbitru brazilian, 
a pus și el In discuție mat multe 
probleme. A dezbătut, In cadrul u- 
nor programe de televiziune, cltevo 
puncte care contravin regulilor sta
bilite de Fotball Asociation în Brazi
lia. De exemplu, este permis ca un 
jucător să țină mingea pentru a în- 
ttrzia efectuarea unei lovituri și a 
da timp coechipierilor să-și marche
ze oamenii sau să facă zid. Dimpo
trivă, In Europa, arbitrii consideră 
această atitudine drept indisciplină

jucătorii au
autalncredere toarte

și in Suedia și In 
Feola consideră că

o sen 
cRlu nă

Chile, 
brazi-

O 
a- 
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Programul campionatului republican de juniori 19S5-W66 (tur)
SERIA I

ETAPA I 1» SEPTEMBRIE
Minobrad Vatra Dornei — Loc om. Iași 
C.F.R. Piașcani — Metalul Rădăuți 
Victoria P. Neamț. — C.S.M.S. Iași 
Ceahlăul P. Neamț — Foresta Fălticeni 
Viitorul ~
ETAPA
Metalul
Foresta
Locomotiva Iași
Viitorul Suceava
Unirea Negrești. -
ETAPA A IH-A 3 OCTOMBRIE
Foresta Fălticeni: — Locomotiva Iași 
Ceahlăul p. n. — Mtnobrad V. Dornei 
C.S.M.S. Iași — Metalul Rădăuți 
Victoria P. Neamț — Viitorul Suceava 
C.F.R. Pașcani — Unirea Negrești.
ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE
Viitorul Suceava — Foresta Fălticeni 
Locom.. Iași — Unirea Negrești
Minobrad V. Dornei — Metalul Rădăuți 
Victoria F. Neamț — Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M.S. Iași — C.F.R. Pașcani
ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE
Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani 
Minobrad V. Dornei — Victoria P. Neamț 
Locomotiva Iași — 
Metalul Rădăuți — 
Unirea Negrești —
ETAPA A VI-A 24
Metalul Rădăuți —
Unirea Negrești — 
Ceahlăul P. Neamț
C’.F.R. Pașcani — Victoria P. Neamț 
Foresta -
ETAPA
Victoria
Viitorul

Suceava — Unirea Negrești
A II-A 26 SEPTEMBRIE
Rădăuți — Victoria P. Neamț 
Făltieeni — Minobrad V. Dornei

• C.F.R. Pașcani
- C.S.M.S. Iași 
Ceahlăul P. Neamț

Viitorul Suceava 
Foresta Fălticeni
C.S.M.S. Iași
OCTOMBRIE
Viitorul Suceava 
Minobrad V. Dornei 
— Locomotiva Lași

Fălticeni — C.S.M.S. Iași
A VII-A 31 OCTOMBRIE
p. Neamț — Unirea Negrești 
Suceava — Minobrad V. Dornei

Locomotiva lași — Metalul Rădăuți 
Forest» Fălticeni — C.F.R. Pașcani 
C.S.M.S. rașl — Ceahlăul P. Neamț
ETAPA A VIII-A 1 NOIEMBRIE
Minobrad V. Dornei — C.S.M.S. Iași 
Locomotiva Iași — Victoria P. Neamț 
Metalul Rădăuți — Ceahlăul P. Neamț 
Unirea Negrești — Foresta Fălticeni 
C.F.R. Pașcani — Viitorul Suceava
ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE
Unirea Negrești — Metalul Rădăuți 
Minobrad V. Dornei — C.F.R. Pașcani 
C.S.M.S. Iași — Locomotiva Iași 
Foresta Fălticeni — Victoria P. Neamț 
Ceahlăul P. Neamț — Viitorul Suceava

SERIA A II-A
ETAPA I 19 SEPTEMBRIE
Chimia Oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej — 

Metalosport Galați
Frmctexport Focșani — Sid. Galați 
Petrolul Moinești — Constr. Brăila 
Flamura Roșie Tecuci — Din. Bacău 
Textila Buh uși — Știința Galați
ETAPA A D-A 26 SEPTEMBRIE
Fructexport Focșani — Petrolul Moinești 
Dinamo Bacău —

Chimia Oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Constr. Brăila — Metalosport Galați 
ștlintia Galați — Flamura Roșie Tecuci 
Siderurgistul Galați — Textila Buhuși
ETAPA A in-A 3 OCTOMBRIE
Metalosport Galați — Flamura R. Tecuci 
Chimia Oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej — 

Fructexport Focșani
Petrolul Moinești — Textila Buhuși 
Dinamo Bacău — Constr. Brăila 
Știința Galați — Siderurgistul Galați.
ETAPA A IV-A 1» OCTOMBRIE
Fl. R. Tecuci — Fructexport Focșani

Mfetalosport GaTați — Petrolul Moineștd 
Textila Buhuși — Chimia Oraș Gheorghe

Gheorghiu-Dej.
Constructorul! Brăila — Știința Galați 
Siderurgieiul Galruți — DinamO' Bacău
ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE
Chimia Oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej —

Constructorul Brăila
Siderurgistul Galați — Metalosport G-ți 
FI. Roșie Tecuci — Petrolul Moinești 
Fructexport Focșani — Textila Buhuși 
Dinamo Bacău — Știința Galați.
ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE
Textila Buhuși — Fl. R. Tecuci
Știința Gcnați — Chimia Ora$ Gheorghe: 

Gheorghiu-Dej.
Fructexport Focșani — MetaPosport Galați 
Petrolul Moinești — Dinamo Bacău 
Constr. Brăila — Slderur. Galați
ETAPA A VII-A 31 OCTOMBRIE
Chimia Oraș Gheorghe Gheorghru-Dej —

Flamura Roșie Tecuci 
MetaTosport Galați — Dinamo Bacău 
Știința Galați — Fructexport Focșani 
Siderurgistul Galați — Petrolul Moinești 
Constr. Brăila — Textila Buhuși.
ETAPA A VUI A 7 NOIEMBRIE
Chimia Oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej — 

Siderurgistul Galați,
Textila Buhuși — Metalosport Galați 
Dinamo Bacău — Fructexport Focșani 
Petrolul Moinești — Știința Galați 
Flamura R. Tecuci — Constr. Brăila
ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE
Petrolul Moinești — Chimia Oraș Gheor

ghe Gheorghiu-Dej
Metalosport Galați — Știința Galați 
Fructexport Focșani — Constr. Brăila 
Flamura Roșie Tecuci — Siderur. Galați 
Dinamo Bacău — Textila Buhuși.

și pot chiar să-l pedepsească cu eli
minarea de pe teren.

In partidele amicale disputate ta 
Portugalia, Algeria, U.R.S.S. și Suedia, 
s-a încercat profilarea unei baze a 
selecționatei braziliene pentru focu
rile de la Londra. Concluzia Ia care 
au afuns membrii Comisiei tehnice 
și ziariștii care au asistat la focuri 
este că șase făcători vor putea ti 
convocafi In mod sigur pentru Cupă: 
Manga, Hilda, Dudu, Gerson, Peie ș*  
Parană.

GARRINCHA, unul dintre cei care 
au „căzut" cu ocazia turneului prin 
Europa, fiind acum pe punctul de o 
fi Înlocuit cu coechipierul său de la 
Botafogo, Jairzinho, cu greu va mai h 
convocat pentru tentativa de cucerire 
a titlului de tricampioni ai lumii. Pro 
blema cea mai gravă: încă nu s-a 
refăcut după leziunea la genunchiul 
drept. Pe lingă acestea, el și-a pă
răsit sofia și s-a căsătorit cu clntă- 
reafa Elsa Soares. Presa braziliană a 
Început 
ceea ce 
opt fiice 
ziare, în 
nitar, ceri nd Întoarcerea tatălui șt a- 
devărul este că nu se știe în ce grad 
aceste lucruri au influențat scăderea 
randamentului lui Garrincha, care are 
acum 34 de ani.

De asemenea, experiența Iui Djal- 
ma Santos, Belini, Orlando ar fi foar
te utilă,, dacă aceștia n-ar fi atins și ei 
o vlrstă Înaintată.

Brazilienii speră cu Înfrigurare ca 
echipa lor să clștige pentru a treia 
oară titlul invidiat de întreaga lume, 
dar toți știu că acest lucru nu va f! 
dintre cele mai ușoare. Echipa Brazi
liei va trebui să joace ca un singur 
tot pentru a obține victoria-

să răscolească acest caz, 
l-a agitat și mai mult. Cele 
ale lui au apărut in diferite 
reportaje cu caracter uma-

NOTĂ

„Bun c vinul
ghiurghiuliu ii

Printre zecile de scrisori care 
sosesc zilnic în redacție, multe 
se ocupă de cel mai popular 
sport, fotbalul. O- astfel de 
scrisoare am primit ieri de la 
Baia Mare, în care un cititor 
al ziarului nostru, suporter 
eehipei Minerul 
ne sesizează un 
este spre lauda 
băimăreni. Iată 
din corespondența primită: 
minică seara, 29 august, am in
trat în restaurantul București din 
localitate. Printre consumatori 
am recunoscut și cîțiva dintre 
jucătorii Minerului. Pînâ aici 
nimic deosebit. Au și fotbaliștii 
voie să intre într-un local, să 
măinînce, să bea o bere sau un 
șpriț, să stea de vorbă cu prie
tenii. Dar jucătorii noștri — 
SASU, COLCERIU, și mai apoi 
PÎNZARU — căci despre ei e 
vorba, nu s-au mulțumit cu atît. 
Doreau să sărbătorească cu tot- 
dinadinsul palida victorie din 
ziua aceea (2-0 cu Clujeana). în 
circa două ore, cît am stat la 
restaurant, cei trei fotbaliști au 
dat pe gît șase sticle de vin. 
Un adevărat record. Ce au mai 
făcut după aceea nu știu. Era 
tîrziu și am plecat”.

Este de neînțeles cum acești 
jucători, care cunosc foarte bi
ne regulile vieții sportive, pot 
face asemenea abuzuri imediat 
după meci, după un efort fizic 
susținut. Ei nu știu oare cit de 
dăunătoare este consumarea al
coolului și . pierderea nopților 
pentru organism,? Fotbaliștii ca
re nu respectă, regimul de viață 
cu adevărat sportivă nu pot ab
ține performanțe. Dacă cei mai 
buni jucători de la Baia Mare 
își petrec serile la restaurant 
degeaba așteaptă inimoșii lor su
porteri ca echipa lor să reintre 
in „A".

Poate și antrenorii latului re
prezentativ vor avea un cuvînt 
de spus, deoarece unul dintre 
petrecăreți era Mircea Sasu. 
component al lotului reprezenta
tiv.

di® 
fapt 
unor 

cîteva

al 
localitate, 
care nu 

jucători 
rînduri 

„Du-



CARNET COMPETIȚIONAL
CĂLĂRIE: Duelul N. Mihalcea—D. Velicu continuă HANDBAL: Prima etapă a campionatelor republicane ȘAH: Semifinaliștii

în probele
Ieri au continuat întrecerile din ca

drul campionatului republican de 
călărie — obstacole și dresaj.

Dimineața s-a disputat o singură 
probă de dresaj : categoria mijlocie. 
De data aceasta, Dumitru Velicu 
(Steaua) s-a clasat pe primul loc cu 
un punctaj bun (706), luîndu-și ast
fel revanșa în fața colegului de club, 
N. Mihalcea, clacat pe locul secund.

După-amiază, am asistat din nou la 
o întrecere spectaculoasă ; proba de 
obstacole, categoria ușoară. Peste 50 
de concurenți s-au prezentat la start, 
din care 14 au terminat parcursul cu 
0 puncte penalizare. în ultimul ba
raj au rămas doar 6 concurenți (2 
reprezentanți ai clubului Steaua, 2 
ai clubului Dinamo și cîte unul de 
la clubul Știința București și asocia
ției Recolta din Mangalia). Maestrul 
sportului Gheorghe Langa, par- 
curgînd fără greșeală traseul, s-a 
clasat pe primul loc, întrecîndu-1 la 
timp pe reprezentantul Științei, 
Mircea Silea, și pe tînărul său coleg 
de club — Ion Popa.

Iată rezultatele, în cele două probe
disputate ieri: dresaj, cat. mijlocie : 
1. D. Velicu (Steaua) cu Șeic —706 
p; 2. N. Mihalcea (Steaua) cu Do
mino — 637 p, și Gli. Antemia (Pe
trolul Ploiești) cu Necaz — 637 p. 
Obstacole cat. ușoară: 1. Gh. Langa 
(Steaua) cu Gînd, 0 p, 31,3 sec,- 2. M. 
Silea (Știința Buc.) cu Gratis — Op,

„CRITERIUL OLIMPIC DE TINERET" LA CAIAC-CANOE
în acest sfîrșit de săptămînă au loc, 

în mai multe centre nautice din țară, 
întrecerile din cadrul fazei de zonă 
a „Criteriului olimpic de tineret" la 
caiac-canoe. Acest concurs organizat 
de federația noastră de specialitate 
cu scopul verificării pregătirii tine
rilor mînuitori ai padelei și pagaei 
pentru marile concursuri internațio
nale, cu țintă finală Ciudad de Me
xico, se află la a doua ediție. Anul tre
cut, la inaugurare, el a corespuns în 
bună măsură, atît ca participare cît 
și ca valoare demonstrată de concu
renți și concurente.

Actuala fază de zonă a competiției, 
ale cărei finale sînt programate în 
zilele de 17 și 18 septembrie la

Un premiu de 120 000 lei la PRONOSPORT

de dresaj
34,2 sec; 3. I. Popa (Steaua) cu Gelu 
— Op, 37,9 sec.

întrecerile continuă azi și mîine 
pe baza hipică din Calea Plevnei.

V. POMPILIU

RUGBI: o etapă importantă mai ales pentru echipele 
din jumătatea inferioară a clasamentului

In cea de a doua etapă a returului, 
cuprinzînd de data aceasta program 
complet de șase meciuri, figurează trei 
dispute echilibrate care vor avea darul 
de a lămuri în mare măsură jumătatea 
inferioară a clasamentului. Este vorba 
de întilnirile Progresul București—Rul
mentul Bîrlad, Farul Constanța—Cons- 
tiuctorul București și, mai ales, Știința 
Cluj—Știința Petroșeni. Astfel, în po
fida (aptului că formația din str Dr. 
Staicovici a părut lipsită de vlagă, bir- 
lădeuii pot sconta, normal, doar pe un 
scor egal. La Constanța localnicii vor

OINĂ: Știri...
9 Orașul Timișoara a găzduit în

trecerile etapei regionale a campio
natului republican de oină pe anul 
1965, la care au participat echipele 
Timișul Cebza (raionul Deta), Stă-

Snagov, se desfășoară pe pistele de 
apă din Timișoara (aci vor mai 
concura tinerii din Arad și Reșița), 
Tg. Mureș (plus Reghin), Galați, Satu 
Mare și București. De reținut că la 
întreceri au drept de participare toți 
caiaciștii și canoiștii născuți în 1942 
sau după acest an. Faza de zonă a Ca
pitalei este programată pentru astăzi, 
pe lacul Herăstrău, cu începere de la 
ora 16,30, după următorul program; se
riile eliminatorii la caiac simplu băieți 
și cele șapte finale pe distanțe olim
pice (caiac dublu 500 m fete, caiac 
simplu 500 m fete, respectiv canoe 
simplu 1000 m, canoe dublu 1000 m, 
caiac 4 1000 m, caiac dublu 1000 m 
și caiac simplu 1000 m băieți). (N. M.)

Prima etapă a campionatelor re
publicane programează în general 
partide interesante, dintre care unele 
sînt derbiuri locale, între echipele 
studențești sau dinamoviste. De altfel 
aceasta este o caracteristică a primei 
etape. Cu toate acestea vom menționa 
că dintre aceste jocuri unele vor fur-

încerca să cîștige pentru a realiza un... 
schimb de locuri în clasament cu Cons
tructorul și au șanse de a-1 efectua. 
Cea mai echilibrată (și decisivă pentru 
profilarea celor două formații care vor 
participa la barajul pentru rămînere în 
,,A“) este confruntarea studențească 
Cluj—Petroșeni. O eventuală victorie a 
localnicilor ar micșora substanțial șan
sele rugbiștilor din Valea Jiului de a 
evita suspomenitul baraj.

Celelalle întilniri ale etapei: Dinamo- 
Știința Timișoara, Grivița Roșie—Glo
ria si C.S.M.S.—Steaua.

rezultate...
ruința Dorobanți (raionul Arad), Ce
ramica Jimbolia (raionul Timișoara) 
și Bega Belinț (raionul Lugoj). Cele 
patru formații și-au disputat întîie- 
tatea sistem turneu tur-retur. La ca
pătul unor partide viu disputate, 
primul loc în clasamentul final a fost 
ocupat de echipa asociației sportive 
Ceramica Jimbolia, care a totalizat 
16 puncte, urmată, în ordine, de e- 
chipele Timișul cu 15 p, Stăruința 9 
p și Bega 7 p. Prima echipă va re
prezenta regiunea Banat în faza de 
zonă a campionatului republican.

• Zilele trecute, Federația ro
mână de oină a stabilit localitățile 
și datele desfășurării întrecerilor zo
nale. Iată programul: GALAȚI, 11 
și 12 septembrie, participă campioa
nele regiunilor Suceava, Brașov, 
Ploiești, Galați și Iași,• DEJ, 18 și 19 
septembrie: campioanele regiunilor 
Bacău, Cluj, Mureș-Autonomă Ma
ghiară și orașului București ,- 
SEBEȘ: campioanele regiunilor Ma
ramureș, Banat, Crișana, Hunedoara 
și echipa clasată pe locul 2 în cam
pionatul regiunii București; o locali
tate ce va fi stabilită ulterior în ra
ionul Oltenița: campioanele regiuni
lor București, Argeș, Oltenia, Do- 
brogea și formația clasată pe locul 
2 în campionatul Capitalei. 

niza spectatorilor întilniri echilibrate 
și viu disputate.

Iată programul complet : MASCU
LIN, SERIA I : Timișoara: Știința — 
Știința Galați ; Bacău : Dinamo — 
Dinamo București ; Brașov : Dina
mo — Tractorul Brașov ; București : 
Steaua — Voința Sighișoara, Știința — 
Rafinăria Teleajen ; SERIA A II-A : 
Iași : C.S.M.S. — Știința Petroșeni ; 
Sibiu : Voința — Știința Tg. Mureș ; 
Copșa Mică : Metalul — Tehnometal 
Timișoara ; Reșița : C.S.M.R. — Ti
mișul Lugoj : Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej : Cauciucul — Rapid București ; 
FEMININ, SERIA A II-A : Con
stanța : Spartac — Constructorul Ti
mișoara ; Petroșeni: Ș.S.E. — Ș.S.E. 
Buzău ; Sighișoara : Voința — Favorit 
Oradea ; Brașov : Partizanul Roșu — 
Progresul București ; Galați : Știin
ța — Știința Cluj. în „Cupa de 
toamnă”, rezervată echipelor feminine 
din seria I, sînt programate urmă
toarele jocuri : SERIA 1 : Timișoara : 
Știința — Rapid București ; Bucu
rești : Confecția — Șc. medie nr. 4 
Timișoara ; SERIA A II-A : Sibiu : 
C.S.M. — Rulmentul Brașov ; Tg. 
Mureș : Mureșul — Tractorul Brașov.

ATLETISM: Concursuri importante
In activitatea competițională atle

tică figurează, în săptămînjile urmă
toare, o serie de concursuri foarte 
importante. în zilele de 10—12 sep
tembrie va avea Ioc la Atena cea de 
a XXIV-a ediție a Jocurilor Balca
nice pentru seniori și senioare. La în
treceri vor lua parte echipele repre
zentative ale Albaniei, Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, României și Turciei. 
Tot la sfîrșitul săptămînii viitoare 
se va desfășura la Ploiești concursul 
republican de tineret.

La 25 și 26 septembrie echipa mas
culină a Republicii Socialiste Româ
nia va întîlni selecționata Italiei, ta- 
tr-o localitate din Italia care urmează 
să fie stabilită în zilele următoare, 
în prima săptămînă din octombrie, la 
Timișoara, vor avea loc meciurile in
ternaționale dintre reprezentativele 
României și Norvegiei (bărbați) și 
României și Cehoslovaciei (femei).

SĂPTĂMÎNĂ VIITOARE PE ECRANE

campionatului republican 
in întrecere

Au început întrecerile semifinale 
din cadrul campionatului țării la șah 
(masculin). Concurențiii sînt împărțiți 
în patru grupe, două la București, iar 
celelalte la Iași și Tg. Mureș. Primii 
patru clasați în fiecare dintre grupe 
se califică în finala campionatului.

Printre participanți întîlnim nume 
cunoscute de maeștri și candidați de 
maeștri, foști competitori la titlul de 
campion al țării. Iată cîțiva dintre 
principalii candidați la finală, pe 
grupe :

București I : Paul Voiculescu, Petre 
Seimeânu, Mircea Pavlov, Emanuel 
Reicher, I. Fischer, Dan Bondoc, Șer- 
ban Teodorescu.

București II : Constantin Botez, 
Carol Partos, Gheorghe Gavrila, Va- 
sile Georgescu, Emil Ungureanu, Mir
cea Rozvan.

Iași : Gheorghe Mititelu, Traian 
Stanciu, Octavian Pușcașu, I. Weis
man, I. Moisini, M. Șuta, I. Mar- 
covici.

Tg. Mureș : Iuliu Szabo, Mihai Ră- 
dulescu, A. Giinsberger, Edgar Nacht, 
Adrian Buza.

La București, întrecerile se des
fășoară în sala Progresul (str. Lips
cani 16) și Constructorul (str. 13 De
cembrie 5—7).

Returul campionatului republican 
de atletism pe echipe va începe la 26 
septembrie pentru formațiile din 
categ. B (Hunedoara : Hunedoara, 
Dobrotgea, Argeș, Oltenia ; Ploiești : 
Ploiești, Bacău, Mureș-A.M., Bucu
rești ; Baia Mare: Maramureș, Iași, 
Suceava, Galați). Meciurile echipelor 
din grupa bucureșteană se vor des
fășura la o dată pe care o vom co
munica ulterior. întilnirile din cadrul 
cat. A (București : Metalul, Crișana, 
Știința ; Reșița : Banat, Dinamo, 
Steaua ; Brașov : Brașov, Cluj, Ra
pid) vor fi reluate la data de 9—10 
octombrie.

în calendar figurează, de asemenea, 
etapele preliminare ale campionatelor 
republicane de cros (individual și pe 
echipe) : 26 sept, etapa pe asociații, 
3 oct. etapa pe localități, 24 oct. 
etapa orășenească și 21 noiembrie 
etapa regională. Finalele vor avea loo 
în anul 1966.

Pentru concursul Pronosport de mîine, 
In programul căruia figurează cea de a 
patra etapă a campionatului categoriei 
A de fotbal în frunte cu derbiul Dinamo 
București-—Rapid, am cerut părerea tov. 
Alexandru Dănilă, secretarul clubului 
Știința București.

Pronosticul său este următorul:
I. Siderurgistul — Steagul roșu 2
II. Dinamo Pitești - Știința Cluj 1 2
III. Petrolul • Crișul 1
IV. Știința Craiova - Farul 1

V. U.T.A. - Știința Timișoara 1 x 
VI. Steaua - C.S.M.S. Iași 1

VII. Din. Bacău - Flacăra Moreni 1 
VIII. Metalul Tîrg.-A.S. Oltul

Rm. Vîlcea 1
IX. Recolta Carei-C.S.M. Reșița 1 2

X. Minerul B. M. - Ind. sîrmci 1 x
XI. C.S.M. Sibiu - Min. Lupeni 1
XII. Aricșul Turda - A.S.A. Tg. M. 1 x 

XIII. Dinamo București - Rapid x
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• Se adine Ia cunoștința participan- 
ților că deși meciul X Minerul Baia 
Mare-Ind. sîrmei se va disputa dumi
nică dimineața, el va conta în concurs.

Vă prezentăm acum programul con
cursurilor Pronosport A. 37, și B. 3:

I. Construct. Brăila - Dinamo Bacău
II. C.F.R. Roșiori - Progresul Buc.

III. Metalul Tîrg. - Poiana Cîmpina
IV. A.S. Cugir - Jiul Petrila

V. Gaz metan Mediaș - Arieșul Turda
VI. A.S.A. Tg. Mureș - Minerul B. M.

VII. C.S.M. Reșița • Clujeana Cluj
VIII. Cagliari - Sampdoria

IX. Fiorentina - Brescia
X. Napoli - Catania

XI. Roma - Spăl
XII. Varese • Bologna

XIII. Atalanta - Juventus

LOTO

La tragerea Loto din 3 septembrie 
1965 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

50 57 55 23 54 68 60 63 20 17 
Premii suplimentare : 13 29 57.
Fond de premii : 786.594 lei din «care 

59.153 lei report supliment I.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 10 septembrie la Făgăraș.
★

în urma tragerii la sorți PREMIUL 
EXCEPȚIONAL de 120 000 lei a fost 
obținut de participantul SIȘU DO- 
BRE din București, str. Intrarea Am- 
zei nr. 3, raionul 30 Decembrie.

Rezultatele complete ale omolo
gării concursului Pronosport (A 35 
și B 1) vor fi cunoscute în cursul 
zilei de azi.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

VOLEI: Obună verificare...
Meciurile de verificare a echipelor na

ționale de juniori, desfășurate ieri la 
„Sănătatea", s-au încheiat cu victoria 
echipelor divizionare Metalul (3—2 : —7, 
5, 9, —5, 14) la fete și Steaua (3—1 ; 10, 
—9, 9, 8) la băieți. Echipele masculine 
au jucat și un «al cincilea set, cîștigat 
de juniori cu 15—8. Independent de ceea 
ce arată scorurile parțiale și cele finale, 
întilnirile, spectaculoase și de satisfă
cător nivel tehnic, au reliefat buna pre
gătire a „speranțelor”, evidențiind toto
dată citeva aspecte ale muncii cu ju
niorii asupra căreia se cuvin reveniri. 
Pînă la acestea însă, cîteva remarcări 
din loturile celor două echipe repre
zentative de juniori șl junioare văzute 
ieri la lucru și care așteptăm să con
firme în partidele cu Iugoslavia : Vir
ginia Dăneț, Carmen Bărbulescu, Car
men Marineșcu, Ana Comaroni, Tănă- 
sescu, Vraniță, Rouă, Armion. (—C. F.—) * •

• Pentru cuplajul de fotbal 
STEAUA — C.S.M.S. IAȘI și DI
NAMO BUCUREȘTI — RAPID, de 
mîine, 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 vînd și bilete pen
tru turneul internațional de box din 
4, 5, 6, 7 și 9 septembrie, de pe sta
dionul Republicii.

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

DE LA I. E. B. S.

o COPRODUCȚIE 
FRANCO -

SpaniqlK

IJI l TRECUIBig "

cu : Corrine Marchand, Jean-Pierre Cassel, Antonio Casas, 
Julia Gutierrez Caba

în completare scurt metrajul

ELEVUL DE SERVICIU
o producție a studioului Al. Sahia



Nea Marcel, debitantul
Prof. CAMIE MORȚCIN

CONSTANTIN ALEXE

La Ofițerul stării civile

CURAJ Șl HDEMINARE

IN PATRU RINDURI

totuși, de 
povești a- 
asemenea 

auzit nude

în calitate* 
stomatolog, 

făcut: întîl-

La proba de suliță 
din etapa regională de 
la Ploiești a Spartaahia* 
del a participat un sin
gur concurent.

1957—58; Rapidul 
palmares o 

ediția.

pe 
o stat

al tele de 
orașului, 

după 
terminat lecțiile

Ion Tiriac 
Brașov, de 

la 9 mai. 
mai puțin, 

așa se obiș-

immn.
„DA".
pus tradiționala

de bună 
nimeni 
căsăto- 

Alexun-

reasa 
iubea 
tualul
192'1,
i participat la Turul 
clist al Franței fi a avut 
intr-o etapă o comportare 
bună.

Florea, portarul echipei 
Siderurgistul, a. fost 
schimbat după ce a stat 
impasibil la golurile 
primite de lra C.3.M.S-.

a fost
„ e-

a Rapidului,, avînd 
ei

mai scurt, el 
în primul' tui 

Cane, în fața

și Bulgaria, 
am pierdut 
Moscova și

Amatorul de ciclism are 
la dispoziție velodromul. 
Dar amatorul de automo
bilism.? De curînd, în 
cartierul Floreasca au în
ceput lucrările pentru a- 
menajmea unui mare 
motodrom. Cum, nu aveți 
încă macină? N-are a 
face! Automobilele vi le 
pun la dispoziție I.T.B.-ul. 
Dacă trebuie să dați vreun 
examen de conducere ? 
De loe. Toemai. în asta, 
stă toată „poanta". Veți 
conduce cum vă pricepeți. 
Adică, puteți merge cu 
mașina oricum: cu spa
tele, în diagonală, puteți 
lua viraje „în linie dreap
tă”, iar dacă vă tampo
nați de mai multe ori cu 
vecinul, toată lumea va 
fi mulțumită. Interesant, 
nu ?

are m 
victorie ou 

5—2 în ediția 1948- 
1949. In campionatul tre
cut Dinamo a învins în 
tur (3—1) și Rapid a câș
tigat în retur (1—0). Să 
vedem, mîine, eine ia.. 
conducerea! Dv, cine 
vreți ?...

MARIA STANESCU, 
și VIRGINIA UNGU- 
R’EANU, ORAȘUL 
GIIEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. — Am toate 
motivele să fiu surprins : 
două reprezentante ale 
sexului feminin (după 
scris, aș putea să jur că 
e aceeași mînă) care pun 
întrebări despre... fotbal 
și nu despre modă! Mă 
grăbesc să vă răspund: 
]:), In preliminariile tur
neului olimpie din 1960 
România, s-a întâlnit cu

un,.. drum 
întîlnindu-1 
pe Dante 
căruia a pierdut la pune 
te.

CONSTANTIN RON- 
CEA, CRAIOVA. — Di
namo București și Rapid 
s-au întîlnit de 32 dfe ori 
în cadrul campionatului 
categoriei A la fotbal. 
Cele două echipe se a- 
flă la. egalitate, cu același 
număr de victorii (14) și, 
bineînțeles, același nu
măr de meciuri nule : 4. 
Cofe mai nete victorii 
obținute de Dinamo; 5—1 
în 1951 și 4—0 în ediția

ăsură bună 
>re” în tribună, 
în poarta lor; 
spectator.
V. D. POPA

Francezul Henry Rechatin a stabilit un record 
mondial sui generis: de mers pe sir mă. La St. 
Etienne el a parcurs distanța de u milă pe un 
cablu întins la înălțime amețitoare, in 2 ore și 
15 minute. (Alergătorii buni o străbat, pe pistă, 
in mai puțin de 4 minute^

După realizarea „performanței^, Rechatin a 
oferit un bis, repetind — cum vedeți — cursa pe 
motocicletă și avînd în... ataș pe soția sa. Curaj, 
nu glumă 1

luri consecutive de caw- 
pion republican la simplu 
reprezintă de pe acum 
două treimi din recordul 
de „nouă" al lui Gogu VI- 
ziru.

O dată cu „ieșirea în 
lume",, „copilul victoriei"^ 
începe o colecție' demnă 
de un mare campion. Câ
teva „selecțiuni" din aceas
tă lungă listă de victorii 
sînt edificatoare. Iată-le : 
Fraser, Mulligan, Fletcher,. 
Davidson, Bovery (toți din 
împărăția tenisului), Fox 
(S.U.A.), Mill.es (Anglia), 
Bungert, Ecklebe (R:F_G.), 
Pietrangeli, Merlo (Italia), 
Leyus (U.R.S.S.), Ulrich 
(Danemarca), Ottway (N. 
Zeelandă), Pilici, Iova.no- 
vici (Iugoslavia), Kaloghe- 
ropoulos (Greeia), Alvarez 
(.Columbia), GasioreJc (Po
lonia).

Stop ! E Vorba de o 
„carte de vizită" și nu de 
un anuar.

I. CH.

nu 
o... jumă- 
Are — în 
entuziasm, 
specialiști, 
nu vrea 

imite nimeni ?

La 74 de ani, Guillaume 
Cecharelli, un locțiitor din 
ftpon, s-a căsătorit cu o 
vecină a sa, Lucie Couil- 
lerot, în etate de 68 de 
ani.

In culmea fericirii, mi
tt mărturisit că îl 
și îl admira pe ac
ei soț încă, din...

an în care acesta 
ei-

concu- 
Ah- 

început să producă, 
sintetică, un ga- 
pare a fi tot atît 
ca și cel natural, 
artificial nu cere 
fel de îngrijire. 

El se execută, „la coman 
dă", respectîndu-se în
tocmai înălțimea și densi
tatea. cerută de client?

...Și mai știați că... la 
Reghin, la meciurile de 
fotbal, se vînd obligato 
riu, cu 1 leu programe 
trase la șapirograf ?

Cunoscutul fundaș cen
tral al Rapidului, Dan 
Coe, a trăit săptămîna
trecută, un eveniment deo
sebit. înaintea ultimului 
antrenament pentru me
ciul' cu Petrolul, el a com
părut în. fața ofițerului 
stării civile al Sfatului 
,7—«ular din raionul Gri- 
vița Roșie, alături de a- 
leasa. inimii, pentîu a 
rosti „DA", atunci cînd 
i s-a pus tradiționala în
trebare d'acă 
voie și nesilit de 
consimte s-o ia în 
rie pe Elena 
dreseu”.

Tînăra pereche 
aplaudată- de întreaga 
chipă 
în frunte pe suporterul 
cel mai înflăcărat, vechiul 
echipier al „Sportului Stu
dențesc", Duce; și care în 
calitate de tată al lui 
Dan, a fost sărbătorit oa 
„socru mare".

Nouă nu ne rămîne de-

E. G1AMBULINI, M.OI 
N.EȘTI. — 1.) La cam
pionatele europene de box 
din 1963 (Moscova) Ion 
Monea a învins pe Dampc 
(Polonia), Frauenlob (Aus
tria) și Schultz (R.F.G.), 
pierzînd în finală în fața 
lui Popencenko (U.R.S.S.). 
Vasile Mariuțan a avut

ei bine pe o 
stradă, într-o zi, 
de inimă i-a 

pe puști. Era 
de o idee ; 

organizeze me- 
să-i arbitreze și. 

să lb dea 
, să-i

nu era

Cîți oameni nu dă
ruiesc fotbalului o bună 
parte din timpul lor li
ber? Mii, zeci și chiar 
sute de mii! Dragostea 
pentru sportul cu balonul 
rotund este nemăsurată, 
oferind întîmplări, soco
tite deseori de domeniul 
fanteziei, 
multe ori 
devărate. 
„poveste" 
mult într-un debit de tu
tun din Brăila.

...Prin anul 1958. 
strada sf- Petru, 
dă ca multe 
la marginea 
cu copii care după ce 
și-au terminat lecțiile se 
împart în două echipe și 
joacă fotbal pînă cade în
tunericul, 
astfel de 
un om 
adunat 
frămîntat 
să le 
citirile, 
dacă se poate, 
și ceva sfaturi, să-i în
drume. Deși nu era un 
specialist. Ideea a... prin» 
și’ pe str. sf. Petru au luat 
ființă două echipe de co
pii. „Nea Marcel", debi
tantul de la unitatea din 
str. Galați nr. 8 — căci 
despre el e vorba — i-a 
împărțit pe puști în două 
categorii : 9—12 și 13—15 
ani. A găsit un loc viran 
prin apropiere și, îm
preună cui copiii, a ame-

Eram să uit: platforma 
motodromului care se cons
truiește în imediata veci
nătate a patinoarului ar
tificial Floreasca va avea 
o suprafață de 600 m. p., 
iar micile automobile (e- 
lectrocare de două locuri) 
vor fi prevăzute cu bare 
speciale de cauciuc. Deci, 
în curînd, un nou și plă
cut loc de agrement și 
sport pentru bucureșteni.

Și iată ziua plecării.. 
Conduși de rude și. prie
teni, grupul de studenți 
români se urease în tren, 
așteptînd pe delegații U- 
niunii Studenților, care 
trebuiau să aducă biletele 
și pașapoartele. Trec însă 
minutele, se apropie ora 
plecării' și mult așteptații 
delegați nn-și fac apariția.. 
Și rru aveau să și-o mai 
facă niciodată, fiindcă, 
pur și simplu, mîncaseră 
Banff.

Zadarnic veți căuta, de 
aceea; printre partici- 
panții la cea de a V-a 
ediție a „Universiadei" din 
1988, numele unui spor
tiv român. Toți au trebuit 
să coboare pe peronul 
Gării de Nord și să se 
uite lung după tren...

UR.S.S. 
U.R.S.S. 
2—0 la 
făcut 0—0 la București, 
iar cu Bulgaria am cîștigat 
la București (1—0) și am 
pierdut la Sofia (1—2).
2) In 1938 am participat 
direct la turneul final al 
campionatului mondial de 
fotbal (Egiptul nu s-a 
prezentat în preliminarii). 
Parteneră de joc : Cuba. 
Am terminat la ega
litate (3—3) — după 
prelungiri — astfel că a 
avut loc un nou meci, 
cîștigat de Cuba cu 2—1
3) La campionatul mon
dial din 1934, tot în tur
neul final, am fost între 
cuți cu 2—1, la Trieste, 
de Cehoslovacia, care a- 
vea să ajungă in finala 
competiției. La pauză con
duceam noi cu- 1—0 prin

narile cu Alexandru Va
sile să fie ...dureroase 1. 
Lăsînd gluma la o parte, 
să vă răspund și la cea
laltă întrebare : a jucat 
de 7 ori în echipa națio
nală. Ultima oară în anul

rit- obligatorii, în cadrul 
orelor de educație fizică, 
probele 100 m plat, arun
carea greutății și săritura 
în lungime? In felul aces
ta se crede că- vor putea 
fi create noi cadre pentru 
atletism?

...faimosul gazon engle
zesc are acum o 
rență? O firmă din 
glia 
pe cale 
zoii care 
de bun 
Gazonul

...Ni-Tchi-cin (R. P. 
Chineză), care a urcat re
cent recordul țării sale la 
lăritura în înălțime la 
2,22 m, nu măsoară decît 
1,75 m ?

...In programa analitică 
a școlilor din Austria au 
fost introduse ea „mate-

golul înscris în. min. 10 
de Dbbay. Iată formația 
pe care am aliniat-o în 
acest meci; Zombori — 
Vogi, Alba — Moravetz, 
Kotormani, Dehefeanu — 
Bindea, Covaci, Sepi II, 
Bodola, Dobay. La 19 
septembrie sperăm să- 
conducem și la sfârșit, nu 
numai la pauză!

IOAN SITA, COMUNA 
UNGHENI-MUREȘ. — 
Alexandru Vasile (Știința 
Cluj) va putea fi văzut, 
în curînd, și 
de medic 
Parcă e un

niță, Nichița, frații Tă- 
nase.

Aceasta este povestea 
micului campionat din 
Brăila, născut în mintea 
unui iubitor al fotbalului. 
„Nea Marcel", debitantul, 
nu e nici specialist și 
are nici măcar 
tate- de normă, 
schimb —
Oare dintre 
dintre antrenori 
să-l

Așa au decis... ursitoa
rele.Intr-adevăr, 
s-a născut la 
ziua Victoriei, 
Anul contează 
dar, pentru că 
nuiește — 1939.

De mic copil a intuit ne
cesitatea „acumulărilor și a 
polivalenței". A debutat ca 
hocheist la 11 ani (1950, 
Flamura roșie Brașov), a 
continuat ca fotbalist (cen
tru înaintaș la Dinamo 
Brașov) și a rimat cu an
ticipație paleta cu racheta, 
cîștigînd titlul de campion 
regional al Brașovului — 
juniori — la tenis de masă, 
în 1954.

A debutat ca tenlsman 
la... 16 ani, împotriva tu
turor metodicilor din lu
me, Fiind în apropierea 
terenulut de tenis, a pus 
rămășag cu un jucător 
mai vechi și t-a învins la 
primul contact cu racheta. 
Ura, în fond, copilul vic
toriei.

A început să „scrie" pe 
zgură cu Roman Turușan- 
co șl apoi cu Nonei Ra- 
coviță. O dată „acordat", 
a început să sară peste 
trepte, nevrînd să mai aș- 

liftul progresului flu
ent.

In anul debutului e al 
treilea junior din țară. 
In 1957 e al șaptelea senior. 
In 1958 se călește, pier
zînd o mare finală cu 
Gogu Viziru (1—3). In com
pensație, joacă foarte fru
mos in zona, bucureșteană 
a „Cupei Galea", învin- 
gîndu-i pe tinerii francezii 
și sovietici, inclusiv Reno
vând și Leyus.

In 1959 începe „marele 
monopol Tiriac", care pro
mite să continuie încă 
mulți ani.,. Cele șase tit-

Hugbiștii de la Gloria 
și Rulmentul au vool- 
ferat pe teren.

cît să urăm tinerei pe
rechi noroc, înțelegere și 
fericire!

(Foto : Vasile Bageac)

najat un teren de mări
mea unuia de handbal în 
7, unde au început pre
gătirile. Au trecut cîteva 
luni și meciurile de aid 
au- ajuns cunoscute în tot 
cartierul. Despre ele au 
mai auzit și alți copii, 
care s-au prezentat la „nea 
Marcel" cu dorința de a 
lua parte și ei la între
cere. Au venit copii de pe 
străzile Dorobanți, Hipo
drom, Ollmpiacos, elevi 
ai alaselor a VlII-a D. de 
la școala N. Bălcescu și 
a IX-a D. de la Școala 
medie nr. 4. „Nea Mar
cel”, ajutat de profesorul 
V. Popescu, s-a interesat 
de terenuri și micii fot
baliști joacă azi pe stadio
nul orașului, pe terenurile 
„Progresul" și „1 Mai".

In fața debitului de pe 
strada Galați se opresc 
deseori copii, dar și oa
meni mari. După fiecare 
joe, debitantul afișează în 
vitrină, scrisă pe un car
ton mare, cronica meciu
lui din ziua precedentă. 
Competiția a dat rezul
tate, stîmind1 un interes 
deosebit în mijlocul co
piilor și raidurile lor spo
resc mereu. Anul trecut, 
din echipa străzii lui „nea 
Marcel" 8 puști au fost 
promovați în echipa de 
juniori Constructorul Bră
ila! Cu siguranță că lor le 
vor urma alții, cum sînt 
Reață, Pavel, Petrică, Io-

La. Budapesta s-au în
cheiat, 'luminica trecută, 
întrecerile din cadrul 
„Universiadei", la care au 
participat și numeroși, re
prezentanți ai studenților 
din România. Ei s-au în
tors din capitala Unga
riei cu destule satisfac
ții,. cu medalii de aur, 
argint și bronz...

Consemnînd aceste suc
cese, ne vine în minte o 
pagină mai vecile din is
toria Jocurilor mondiale 
universitare.

August 1933. Băiînd pe 
la. toate porțile, un grup 
de studenți sportivi, prin
tre care tenismenul Tache 
Caraliilis și atleta Angela 
Filîp-Petrovici, reușiseră 
să... înmoaie inimile mă
rimilor din vremea aceea 
și să obțină banii necesari 
pentru deplăsare.

Multă țipau ta fa diez
De puteam să pariez 
Că formațiile Ier
Nu-s de rugbi. ci de... cor

Mill.es
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președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., K. T. Mazurov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, N, V. Podgornîi, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Șelepin, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. N. Demicev, membru 
supleant al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., P. F. Lo- 
mako, V. N. Novikov, membri ai C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., mare
șalul R. I, Malinovski, ministrul apă
rării al U.R.S.S., P. S. Neporojnîi, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energetică și electrificare, N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., V. S. Semiceastnîi, 
președintele Comitetului securității de 
stat, S. K. Romanovski, președintele 
Comitetului de stat pentru legături 
culturale cu țările străine, I. V. Arhi
pov, prim-vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru relațiile economice ex
terne, L. F. Ilicev, locțiitor al minis
trului afacerilor externe, N. G. Ego- 
ricev, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S., nu
meroși activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții culturale și ob
ștești din capitala sovietică, numeroși 
moscoviți, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții.

Era de față Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Moscova, 
membru al delegației de partid și gu
vernamentale române.

Erau, de asemenea, prezenți șefi și 
membri ai misiunilor diplomatice acre
ditați în Uniunea Sovietică, personalul 
diplomatic al Ambasadei Române, zia
riști sovietici și corespondenți ai pre
sei străine.

La ora 15,30 (ora Moscovei) nava 
aeriană aterizează și înaintează încet 
spre platoul de oprire.

Din avion coboară tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comite
tului^ Central al Partidului Comunist 
Român, conducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Apostol și Alexandru Bîrlădeanu, 
membri ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România.

Cu același avion a sosit la Moscova 
I. K. Jegalin. ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

REVISTA PRESEI STRĂINE

„Portillo din nou sub semnul întrebării...1'
Viitoarea ediție a campionatelor 

mondiale de schi alpin pare să fie 
din nou In căutare de gazde..' Por
tillo, sta|iunea de sporturi de iarnă 
din Chile, acoperită cu avalanșe de 
zăpadă In ultimele săptămini, nu 
mai inspiră încredere specialiștilor 
și gazetarilor sportivi care au vi
zitat-o In această perioadă. Sub fo
cul concentric al criticilor apărute 
recent In presa mondială, este po
sibil ca forul de specialitate din 
Chile să fie nevoit a-și retrage drep
tul de organizare a Întrecerilor pen 
tru titlurile supreme In schiul al
pin, programate peste un an In lo
calitatea din Anzi.

După cum se știe, In august, fu
sese anunțată o „săplămlnă inter
națională de schi la Portillo", com
petiție conlînd ca repetiție gene
rală a mondialelor 1966. Ba n-a mai 
putut avea loc, viscolele puternice 
devastlnd pistele de concurs. Nu
meroși concurenți străini, europeni 
și americani, au rămas zile Întregi 
izolați In cabanele din Portillo, co- 
municlnd cu exteriorul doar prin 
telefon. întorși acasă, mulți din
tre oaspeții localității Portillo și-au 
exprimat Îndoiala că viitoarele cam
pionate mondiale mai pot fi orga
nizate acolo.

Tovarășii Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin îi salută cu căldură pe oas
peți.

Garda de onoare aliniată pe platoul 
aerogării prezintă onorul.

Se intonează imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și Uniunii 
Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de tovarășul Leonid Brejnev, trece în 
revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de stat 
români și sovietici se îndreaptă spre 
salonul de primiri oficiale al aeropor
tului. Un grup de pionieri oferă mem
brilor delegației buchete de flori.

Oaspeților români le sînt prezentate 
persoanele oficiale sovietice venite 
în întîmpinare, precum și șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Mos
cova.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Brejnev se apropie de microfoane 
pentru a rosti cuvîntări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Leonid Brejnev și 
Alexei Kosîghin iau loc într-o mașină 
deschisă și se îndreaptă spre Krem
lin, la reședința delegației Republicii 
Socialiste România.

Cortegiul oficial este deschis de o 
escortă de motocicliști.

Pe prospectul Lenin și pe străzile 
care duc spre Kremlin sînt arborate 
drapele românești și sovietice, pan
carte pe care se află înscrise în lim
bile română și rusă cuvinte de salut : 
„Salut fierbinte solilor poporului fra
te român", „Trăiască Partidul Comu
nist Român", „Trăiască prietenia ro- 
mâno-sovietică.

în ciuda ploii, mii și mii de locuito
ri ai capitalei sovietice, purtînd ste- 
gulețe și buchete de flori, au făcut 
solilor români o caldă primire.

★

„Pravda“, „Komsomolskaia Pravda", 
„Trud" și celelalte ziare sovietice din 
3 septembrie și „Izvestia" din seara 
aceleiași zile au publicat pe primele 
pagini biografia însoțită de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sub 
titlul „Salut fierbinte prietenilor ro
mâni" „Izvestia" a publicat și un 
reportaj despre sosirea la Moscova 
a delegației Republicii Socialiste Ro
mânia.

Sub titlul „O vastă panoramă", 
„Pravda" publică note de drum din 
Româniia de ziarista sovietică Olga 
Cecitokina, „Vecernaia Moskva" con
sacră un articol dezvoltării orașelor 
românești iar „Trud" publică un 
articol despic dezvoltarea industriei 
chimice din țara noastră.

Postul central de televiziune sovie
tic a transmis direct sosirea la Mos
cova a delegației de partid și guver
namentale române, iar seara, în ca
drul unei ediții speciale, a prezentat 
un reportai despre sosire.

Cronicarul sportiv al ziarului 
elvețian „GAZETTE DE LAUSAN
NE" furnizează amănunte noi In 
legătură cu „cazul Portillo". Cităm: 
„Moartea, la Portillo, a unui foto
reporter argentinian, d. Alfredo Fra
ga, de la ziarul „La Nacion' din 
Buenos Aires, pune în particular 
problema asistenței medicale în a- 
ceastă stațiune- D. Fraga a decedat

Gazette ie Lausanne
în urma unei pneumonii, datorită 
faptului că stațiunea era — și con
tinuă să fie — izolată de restul lu
mii, singurul mijloc de locomoție 
fiind calea ferată îngustă, acum blo
cată de avalanșe. Starea bolnavului 
reclama transportarea sa urgentă la 
spital.

Un membru al echipei franceze 
ne-a mărturisit îngrijorarea sa 
pentru întrecerile din anul viitor: 
cum se va organiza transportul 
sportivilor răniți sau bolnavi, dacă 
se produc asemenea situații? Se 
poate admite ca elita schiului din

PIONIERII SOVIETICI TȘI DISPUTA 
„MINGEA DE FOTBAL — 1965“

O frumoasă cupă cu încrustații, iar 
deasupra ei o minge... O minge ade
vărată de fotbal, purtînd pe luciul pie
lii semnăturile celor mai buni fot
baliști sovietici, echipieri ai reprezen
tativei U.R.S.S., maeștri ai sportului. 
Acesta este premiul oferit de ziarul 
„Pionerskaia Pravda" echipei de mici 

Cunoscutul boxer sovietic A. Soțikas, devenii antrenor, iși împărtășește 
acum vasta sa experiență tinerilor boxeri

fotbaliști care s-a dovedit învingătoare 
din sutele de meciuri de calificare și 
finale, in cadrul competiției purtînd 
sugestivul nume : „Mingea de fotbal— 
1965“.

S-a jucat în numeroase subgrupe 
preliminare și apoi in grupe semifinale, 
pe întreg cuprinsul Uniunii Sovietice. 
Sute și mii dc copii, care au îndrăgit 
fotbalul, s-au întrecut în aceste me
ciuri dirz disputate, sau au contribuit 
cu aportul „galeriei" Ia succesul e- 
cliipei lor dragi, reprezentînd strada 
sau cartierul in care locuiesc.

Cele mai bune cinci formalii — 
,,Ceaika“-Lugansk, „Volna“-Minsk,
„Molnia* -Vladivostok, „Vimpcl" - Do- 
nețk și „Vostok 3“ - Alina Ata — s-au 
reunit la sfîrșițul lunii trecute la Mos-

i

Turneul de șah de Ia Havana
• IVKOV — LIDER

Turneul internațional de șah de la 
Havana a continuat cu desfășurarea 
partidelor rundei a 7-a. Victor Ciocîltea 
l-a întilnit cu negrele pe marele maestru 
austriac Robaisch. înlr-o variantă a des
chiderii „Indiana regelui’1, cl a egalat

lumea întreagă să fie astfel izolată, 
cu toate riscurile pe care Ie com
portă o asemenea situație ?

Medicul delegației elvețiene, dr. 
G. Schbnholzer, pe de altă parte, a 
remarcat că la această altitudine și 
cu condiițiitle climaterice speciflice 
din Chile, pneumonia este un risc 
foarte frecvent în această stațiune'.

In continuare „Gazette de Lausan
ne" dă amănunte interesante In le
gătură cu dificultățile in care s-au 
aflat recent delegațiile europene la 
Portillo.

„...Blocați la Santiago, de la sosi
rea lor în Chile, schiorii francezi 
nici n-au ajuns la Portillo — scrie 
ziarul elvețian. Ei se pregătesc să se 
întoarcă în patrie și aceeași inten
ție o au și celelalte delegații euro
pene, aflate în aceeași situație. Aus
triecii, izolați la Portillo o săptămî- 
nă întreagă, au încercat să pără
sească stațiunea pe schiuri, făcînd o 
traversare prin Anzi pînă la prima 
localitate legată prin cale ferată sau 
șosea cu restul țării".

In concluzie ziarul notează : „în 
fața acestei situații, specialiștii 
schiului au și emis părerea că vi
itoarele campionate mondiale ar 
trebui transferate într-o stațiuni» din 
Elveția sau Japonia". 

cova, pentru a apare în fața publicu
lui din capitala țării. N-au fost pu
țini cei care au văzut la lucru echipele 
micuților fotbaliști. Meciurile lor fi
nale s au disputat in deschidere la 
jocurile de etapă din cadrul primei ca
tegorii a campionatului unional. Și nu 
da puține ori, din tribunele stadionului 
Lujniki, au răsunat aplauze adresate 
viitorilor maeștri ai balonului rotund.

ASCENSIUNE ÎN MUNȚII TATREI

Peste 3 000 de tineri fi tinere din 
toate regiunile R.S. Cehoslovace, pre
cum și 300 de turiști din U.R.S.S., 
R.D. Germană, R.P. Ungară, Franța, 
Japonia și din alte țări sau reunit în 
zile de august la Stara Lesna, nu de
parte de Talranska Lomnice, într-o 
tabără de vară. Aici, ei au instalat 
corturi, ridicind un adevărat orășel al 
tinereții și voioșiei.

Unul din punctele cele mai impor
tante ale programului taberei a fost 
ascensiunea spre vîrful Rycy din mun
ții Tatra. La început, condițiile me
teorologice nu se arătau de loc favo
rabile pentru asemenea acțiune. Nin
sese, zăpada se așternuse într-un 

rapid situația și Ia mutarea a 17-a cei 
doi parteneri au căzut de acord asupra 
remizei.

Marele maestru iugoslav Ivkov l-a în
vins pe O’Kelly, fiind acum singur în 
fruntea clasamentului. In schimb, Fis
cher n-a putut trece peste rezistența fos
tului campion mondial de juniori, Parma, 
partida încheindu-se remiză. Alte rezul- 
late: Smislov—Bilek 1—0, Szabo—Wade 
I—0, Tringov—Garcia 1—0, Donner— 
Doda 1—0, 1’achman—Lehman l/2—*/ 2. 
Restul partidelor s-au întrerupt. Fischer 
a remizat întrerupta cu O’Kelly din 
runda a 5-a.

In clasament: Ivkov 5’/2, Smislov 5, 
Fischer și Ifolmov 41/2 (1), ...9. CIO
CÎLTEA 3i/2 p.

Astăzi se joacă partidele întrerupte.

FOTBAL
• BELFAST.
Echipa Dinamo Kiev, care parti

cipă pentru prima oară la competiția 
de fotbal „Cupa cupelor' a învins 
cu scorul categoric de 6—1 (4—0) 
formația Coleraine din Irlanda de 
Nord. Returul acestui meci va avea 
loc la 8 septembrie la Kiev.

• ATENA.
Meciul internațional de fotbal dis

putat la Atena între echipa locală 
A.E.K. și echipa bulgară Lokomotiv 
Sofia s-a încheiat cu scorul de 2—0 
(1—0) în favoarea jucătorilor greci. 
Cele două goluri au fost înscrise dc 
Nestoridis și Nicolaidis.

• MADRID.
Meciul de fotbal dintre Real Ma

drid și River Plata Buenos Aires, or
ganizat cu ocazia sărbătoririi cunos
cutului jucător Francisco Gento, a 
fost cîștigat de Real cu scorul de 

strat gros, iar termometrele coborau 
sub zero grade. Localnicii spun că aici 
cerul este senin doar trei săptămîni pe 
an. Atunci se poate admira peisajul 
mutifilor în adevărata lui splendoare.

Tinerii adunafi la Stara Lesna nu 
aveau nevoie deeît de trei zile înso
rite pentru ascensiunea ce și-o propu
seseră. Si iată că ei au avut această 
șansă. Intr-o dimineață, corturile au 
fost slrînse și ascensiunea a început. 
Urcînd pe cărări însorite, tinerii au 
escaladat vîrful Rycy intr-un timp re
cord.

SPORTIVII DIN R.P. CHINEZA 
STABILESC NOI RECORDURI

In luna septembrie sînt programate 
finalele celei dc a Il-a ediții a Jocu
rilor Naționale ale R.P. Chineze. Încă 
în întrecerile preliminare s-a vădit buna 
pregătire a sportivilor care se vor în
trece pentru medaliile competitivi. Cî- 
Icva valoroase recorduri ale provinciilor 
au fost obținute in cadrul concursuri
lor de atletism, în care s au remarcat, 
reprezentanții Armatei populare de eli
berare, precum și sportivi din provin
ciile Kwantung și Ileilunkian. Tot 
la atletism au obținut norme de maes
tru al sportului tineri concurenți re- 
reprezentând școala sportivă din Sliansi. 
Sportivi din regiunea Autonomă Uigură 
Sinkian au obținut performanțe bune la 
natație, haltere, tir ca și la întrecerile 
dc radiotelecomunicații.

ÎNTRECERI PENTRU „CUPA CONSTI
TUȚIEI" ÎN R.P. UNGARA

Cu prilejul „Zilei Constituției" din 
R.P. Ungară, care sa sărbătorit la 20 
august, în întreaga tară au fost orga
nizate o serie de competiții sportive. 
In această zi, mii de iubitori de sport 
s-au întrecut pe stadioanele și terenu
rile de sport de la orașe și sate. Nu
mai la Csepel, de pildă, au luat parte 
la întrecerile din cadrul „Cupei Cons
tituției" un număr de 11646 pârtiei- 
panți. Muncitori și tehnicieni din 11 
unități ale uzinelor metalurgice din 
Csepel s-au întrecut la 13 discipline 
sportive. 1053 concurenți au fost pre- 
zen/i la atletism, iar la acțiunile turis
tice au participat nu mai puțin de 
3 654 lucrători ai uzinelor. învingătorii 
întrecerii pe întreaga întreprindere au 
fost reprezentanții colectivului „Cse- 
szu", care reeditează astfel performanta 
ultimilor trei ani, obținută in edițiile 
anterioare ale „Cupei".

Importante hotărîri ale Congresului 
Uniunii Internaționale de Ciclism 
In cadrul Congresului Uniunii Inter

naționale de Ciclism (U.C.I jvrretț se 
desfășoară cu ocazia Cai» ' uatelor 
Mondiale de ciclism, la San Sebastian 
(Spania), s-au luat ieri hotărîri ex
trem de importante. Astfel, s-a hotă- 
rît înființarea în cadrul Uniunii a 
doua federații de ciclism separate pen
tru amatori (președinte fiind ales ita
lianul Rodoni, actual președinte al 
U.C.I.) și pentru profesioniști (pre
ședinte a fost ales belgianul Ducha- 
teau). Urmează ca aceste două noi 
federații să se întrunească într-un 
Congres extraordinar pentru a alege 
noile organe de conducere ale Uniunii 
în forma ei actuală.

PE GLOB
3—1 (2—0). In echipa spaniolă au 
evoluat și foștii săi jucători Alfredo 
di Stefano și Raymond Kopa.

• CADIX.
în finala turneului internațional de 

fotbal dotat cu cupa Carranza : Real 
Saragossa — Benfica Lisabona 3—2.

Dublă întîhîire de volei 
România-Iugoslavia (jr.)

Echipele naționale de volei (juniori 
și junioare) ale României și Iugosla
viei își inaugurează mîine palmare
sul întâlnirilor lor amicale. Meciuri
le dintre ele se vor disputa duminică 
la Kladovo în Iugoslavia și, revanșa, 
marți 7 septembrie în România, Ia Tur- 
nu Severin.
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