
Din viata organizației noastre PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!

Realizări și lipsuri în activitatea
unei mari asociații sportive OM

Uzina de utilaj greu Progre
sul Brăila te întîmpină cu ha
lele ei mari și impunătoare, cu 
aleile pline de flori și panouri 
cu fotografiile fruntașilor în 
producție.

Pretutindeni domnește o at
mosferă de muncă intensă care 
te impresionează. Aici se fău- 
resa concasoare, compresoare 
și escavaitoare, mașini mari, 
puternice. Calitatea superioară 
a produselor a creat acestei 
uzine o faimă binemeritată.

Am vizitat-o de curînd cu 
gîndul de a consemna cîte 
ceva despre activitatea spor
tivă a oamenilor de aici, a ti
neretului. Cunoșteam faptul că 
multi dintre constructorii de 
utilaj greu iubesc sportul, că 
îi preocupă, în afară de lite
ratură sau teatru, și întrece
rile de pe stadioane.

lată-ne la sediul asociației 
sportive ce poartă numele uzi
nei — Progresul Brăila. Inter
locutor ne-a fost tov. Pompiliu 
Eftimie, secretarul asociației.

în cadrul asociației sînt cu
prinși peste 5 400 de membri 
ai UCFS> Așadar, este vorba 
de o asociație puternică, una 
dintre cele mai mari din re
giunea Galați. Oare activitatea

,.-r
ce se desfășoară aicisportivă

corespunde acestei-.; poziția ’ 
Să încercăm să relatăm câteva 
fapte și vom avea prilejul să 
tragem unele concluzii.

BOXUL PE PRIMUL PLAN

ta cadrul asociației sportive 
își desfășoară activitatea 10 
secții pe ramură de sport. Din
tre ele cea mai cunoscută este 
cea de box ,unde, după cum se 
vede, tradiția brăîleană își 
spune cuvîntul. Boxul se bu
cură de multă popularitate în 
uzină și de aceea numeroși ti
neri se prezintă antrenorului 
Constantin Dobrescu. După o- 
rele de producție (lucrează 
în secția mecanică grea) an-

cu a-
15

trenorul se ocupă 
tenție de pregătirea a 
seniori și 15 juniori. în aceas
tă secție au învățat tainele 
boxului și s-au afirmat N. Del- 
cu, P. Covaliov, I. Covaci, că
rora le urmează alți tineri ta- 
lentați. (Ultimilor doi li se

CONSTANTIN ALEXE

(Continuare in pag. a 2-a)

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
DE CICLISM PE PISTA

CAMPIONI LA 1 000m
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RUSSE LA ÎNOT, POLO Șl 

SĂRITURI

TURNEUL „SPERANȚELOR OLIMPICE1 LA BOX

OPT ROMÂNI IN
Nicolae Gîju a urcat aseară 

treptele ringului, în cea de a 
doua semifinală a turneului 
„speranțelor olimpice", cu 
prea multă încredere în for
țele proprii. Și, după 9 minute 
de luptă, a coborît de pe ring 
plîngînd. Pierduse partid-a. 
Gîju a dominat majoritatea 
timpului, dar a fost o domi-

fost rănit la arcadă), în re
priza a treia fiind abandonat 
de arbitrul V. Șchiopu. Nicu
lescu și Schwerdtner (R. D. G) 
s-au angajat chiar de la pri
mul sunet de gong într-un 
schimb puternic de lovituri. 
Boxerul nostru a luat repede 
inițiativa plasînd puternice lo
vituri la cap și plex. în re-

■ C. DUMITRESCU și G. NEGOESCU
Șl, RESPECTIV, LA 500 m CU START DE PE LOC
■ JUNIORUL PAUL SOARE A STABILIT UN NOU RECORD

Finalele campionatelor re
publicane de ciclism pe pistă au 
continuat marți pe velodromul 
din parcul sportiv Dinamo. în 
programul reuniunii de ieri au 
figurat probe de contratimp in-

George Negoescu (Steaua) cam
pion la proba de 501) m cu start 

de pe loc, juniori cat. I.
Foto: St. Ciotloș

dividual : 1 000 m cu start de 
pe loc seniori, 500 m cu start 
de pe loc juniori cat. I și un 
concurs republican, la 500 m cu 
start de pe loc, rezervat juniori
lor de cat. a Il-a.

In cea mai importantă între
cere a zilei, proba de 1 000 m au 
pornit ca favoriți Vasile Burla-

cu și C. Dumitrescu. Cei doi 
principali pretendenți la titlu 
s-au detașat categoric de cei
lalți concu-renți. V. Burlacu și 
C. Dumitrescu, care au luat 
startul unul după altul, au reali
zat următorii timpi intermediari: 
Burlacu : 200 m — 16,8 ; 400 m
— 30,2 ; 600 m — 43,5 ; 800 m
— 58,4 ; 1 000 m — 1:12,8. Du
mitrescu 17,7; 31,2; 44,4; 58,5; 
1:12,7.

CLASAMENT: 1. C. Dumi- 
trescu (Steaua) 1:12,7; 2. V. Bur
lacu (Steaua) 1:12,8 ; 3. P. Soare 
(Steaua) 1:13,9; 4. S. Duță
(Steaua) 1:14,0; 5. D. Popovici 
(Dinamo) 1:14,2 etc. După cum 
se vede, juniorul Paul Soare a 
reușit să se claseze înaintea u- 
nor sportivi experimentați, tim
pul lui reprezentînd un nou re
cord la juniori cat. I (v. r. 
1:14,3).

O surpriză plăcută a furni
zat-o tînărul G. Negoescu (Stea
ua) rare l-a depășit pe colegul 
său de club, P. Soare, devenind 
campion de juniori la 500 m cu 
timpul de 36,6. II urmează, în 
clasament, P. Soare cu 36,8, C. 
Grigore (Voința) 38,2, D. Du
mitrescu (S.S.E. nr. 1) 38,5, M. 
Beșleagă (Dinamo) 38,9 etc. 
Concursul juniorilor de cat. a 
II-a a fost cîștigat de Dorel 
Radu (Steaiua) marcat, la capă
tul celor 500 de m, cu 37,5. în
trecerile continuă azi de la ora 
16.

TR. IOANIȚESCU

Arena viitoarelor
Așadar, anul viitor vom fi 

gazda campionatelor mondiale 
de popice. Deci, 
gătim Mai lntll 
primi oaspeții intr-o arenă fru ■ 
moașă, modernă, la Înălțimea e- 
venimentului sportiv. Permiteți- 
ne să v-o prezentăm...

înconjurată de roșul terenu
rilor de tenis și verdele crud 
al stadionului Voinfa, noun 
sală de popice se integrează ar 
monios în peisajul odihnitor și 
elegant al cartierului Floreas- 
ca- Asta in ceea ce privește 
exteriorul. Interiorul fiind mat 
pretențios, deocamdată este. . 
„șantier". Adică, pe o suprafa
ță de peste 500 m. p. se execută 
cu migală viitoarele piste ale 
arenei, tribuna centrală și cea 
laterală, instalațiile termice, de 
iluminat etc.

Desigur, pentru specialiștii și 
iubitorii acestui sport am tre

ne pre- 
pentru a

FINALE

Schimb de lovituri între I, Negru (stingă) și C, Negoescu
Foto : T. Roibu

cît în meciul trecut, N. Motoc a 
fost depășit în viteză de Limant 
(R.D.G.), s-a aruncat de nenu
mărate ori, descoperit, asupra 
adversarului și a recepționat, 
firește, multe lovturi. Decizia 
de învingător a fost acordată, 
în asemenea condiții, boxeru
lui din R. D. Germană.

Iată celelalte rezultate teh
nice : semiușoară: I. Negru b. 
p. G. Negoescu; Mihailov 
(Bulgaria) b.p. Nahin (U.R.S.S).; 
mijlocie: Gh. Chivăr b.p. I. 
Manole ,- Rogociov (U.R.S.S.) b. 
p. Pogel (R.D.G.); grea: Turkin 
(U.R.S.S.) b. ab. I Nedev (Bul
garia).

R. CĂLARAȘANU
Mîine seară, de la ora 19, se 

vor disputa finalele.
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Ștrandul Tineretului din Ca
pitală găzduiește astăzi, da 
la ora 16, întîlnirea prieteneas
că de înot, polo șl sărituri 
dintre sportivii regiunii Bucu
rești și cei ai regiunii Russo 
(Bulgaria).

DE JOI Șl FINA DUMINI
CA, FINALA ALPINIADEI 

REPUBLICANE
mal buni alpinist! din 
sportivi cu categoria I

Cel 
țară, . _ _____ __
de clasificare șl maeștri al 
sportului, îșt dispută întîieta- 
tea incepind de mîine șl pină 
duminică în finala Alpiniadei 
republicane. Competiția ara 
loc în masivul Piatra Craiu
lui pe trasee de gradul 5 A da 
dificultate.

DINAMO PITEȘTI PLEACA 
TN R. D. GERMANA

Dînd curs unei invitații, 
echipa Dinamo pitești va 
pleca, luni 13 septembrie, în 
R. D. Germană pentru un tur
neu de trei Jocuri. Piteștenii 
vor evolua în zilele de 15, 
19 și 22 în compania unor 
formații din Karl Marxstadt șl 
Stendal.

Campionatele internaționale
de înot și sărituri

LOTURILE CEHOSLOVACIEI Șl UNGARIEI

nare sterilă. S-a aruncat 
coperit, a folosit laterale 
și a atacat deseori cu capul, 
mult prea jos. în schimb, ad
versarul său, Rancovici (Iugo
slavia) a boxat economic, cîș- 
tigînd pe merit.

Disputa dintre Estrin (Uni
unea Sovietică) și 
zweig (R. D. Germană) 
oferit un 
boxerul 
lupta în

des- 
largi

Sauer-
ne-a 

meci anost, în care 
german nu a putut 
condiții normale (a

PROGRAMUL FINALELOR

Muscă : C. Pop — C. Gruiescu ; 
cocoș : Estrin (U.R.S.S.) — Ran
covici (Iugoslavia) ; pană .- C. Sta- 
nef — Ghlcov (Bulgaria) ; semi- 
ușoară I. Negru — Mihailov 
(Bulgaria) ; ușoară .- M. Dumitres
cu — Musalimov (U.R.S.S.); semi- 
mijlocie : C. Niculescu — Radev 
(Bulgaria) ; mijlocie mică : V. 
Dobre — Gruniușkin (U.R.S.S.) ; 
mijlocie : Gh. Chivăr — Rogoclov 
(U.R.S.S.) ; semigrea : Stambollev 
(Bulgaria) — Novikov (U.R.S.S.) ; 
grea : Turkin (U.R.S.S.) — Llmant 
(R.D.G.).

„mondiale* de popice
cut prea repede peste ceea ce 
li interesează Îndeosebi: pis
tele. Vor fi în număr de șase ! 
Intrarea sportivilor în sală se 
va face pe sub tribuna centra
lă de care vorbeam (asemănă
toare tunelului de pe „Republi- 
cii")- In afară de vestiare șl

Instantanee

camere pentru arbitri, arena 
va dispune și de o frumoasă 
sală de așteptare (îmbrăcată in 
mozaic venețian), de un birou 
pentru secretariatul concursu
lui și presâ, precum și de un 
bufet-bar... Intr-un cuvînt vom 
avea una dintre cele mai fru
moase și moderne arene de po
pice din Europa'

Cînd am fost noi se lucra In
tens, pe toate,., fronturile. In 
fruntea celor mai entuziaști 
constructori — majoritatea lor 
popicari — se afla un mare iu 
bitor al sportului: Nistor Crețu 
— președintele cooperativei în
treținerea, cea care execută a- 
ceastă pretențioasă lucrare. O 
cunoștință de-a noastră mai ve
che, nelipsită de pe terenurile 
de sport, conducătorul secției 
de handbal a clubului Voința. 
Deci, nici o clipă de îndoială 
că noua sală de sport va ii da'ă 
în folosință la timp.

51 tot nici o clipă de îndoială 
că sportivii care ne vor repre 
zenta [ara la aceste campiona
te mondiale se vor pregăti se
rios, la înălțimea condițiilor ce 
li se creează.

V. TOFAN

priza secundă, reprezentantul 
nostru a atacat deslănțuit, fă- 
cîndu-1 de două ori K.D. pe 
Schwerdtner. Spre sfîrșitul re
prizei, Niculescu a aruncat o 
nouă dreaptă la față, determi- 
nîndu-1 pe arbitrul Schermer 
(Ungaria) să oprească meciul, 
iar pe judecătorii de la mese 
să consemneze în buletine vic
toria boxerului nostru prin a- 
bandon. Meci plin de obstruc
ții între Supov (U.R.S.S.) și 
Radev (Bulgaria). Supov a a- 
tacat des, dar a împins (în re
priza a treia a și fost averti
zat) foarte mult. Învingător 
Radev. Mai puțin inspirat de-

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
piscina olimpică de la Dinamo 
găzduiește cea mai importantă 
competiție de natație a anului: 
Campionatele internaționale ale 
României. La startul întrecerilor 
și-au anunțat pînă acum partici
parea sportivi valoroși din Un
garia, Cehoslovacia, Polonia, Ita
lia, Iugoslavia, R.D. Germană, 
Bulgaria și Grecia.

Pe adres» federației de specia
litate au sosit și primele înscrieri 
nominale. Lotul Cehoslovaciei, de 
pildă, va fi prezent cu trei înotă
toare — Marie Kocendova (1:03,9 
la 100 - - - - - - -
(1:21,1 la 100' m și 2:56,5 
200 m ' . .' "
(1:14,1 Ia 100 m fluture) — și 
5 săritori — Tomas Bauer, Ka

m liber), Eva Schmidtova 
la 

bras) și Tona Fricova

rel Ilejl, Petr Junek, Milena Du- 
chkova și Marie Smokova.

Și în delegația Ungariei sa 
află cîțiva înotători de valoara 
bine cotați pe arena europeană: 
Gabor Csaba, campion la 100 m 
fluture (1:01,9), Laszlo Jaczo 
(56,7 Ia 100 m liber și 4:34,8 la 
400 ni liber), Laszlo Csaba (56,6 
la 100 m și 2:06,7 la 200 m li
ber), Ianos Palinkas (1:03,0 Ia 
100 m și 2:20,9 la 200 m flu
ture), Miklos Sendro (2:43,5 la 
200 m bras), Eva Szentessy 
(1:03,6 la 100 m și 5:15,0 la 
400 m liber), Katalin Szatmary 
(1:05,2 la 100 m și 5:22,0 la 400 
m liber) și Maria Brandi (1:22,0 
la 100 m și 2:58,8 la 200 in 
bras).

A XXIV-A EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM
NOASTRE

LA ATENA
• ECHIPELE 
PLEACĂ AZI

la Atena IotulAstăzi va pleca 
de atletism al Republicii Socia
liste România pentru a participa 
la cea de a XXIV-a ediție a Jocu
rilor Balcanice. In principiu, se 
contează pe participarea următo
rilor atleți și atlete:

BĂRBAȚI : 100 m, 200 m și 
4x100 m: Gh. Zamfircscu, Al. 
Tudorașcu, P. Ciobanu, V. Jurcă; 
400 m: B. Albrecht, I. Rățoi; 
800 m: C. Bloțiu, Gh. Ene, II. 
Stef; 1500 m: Bloțiu, Z. Vamoș; 
5 000 m: A. Barabaș, N. Mus
tață, 10 000 m: G. Grcccscu, Mus
tață; 3 000 m obst: Vamoș, V. 
Caramihai; 110 mg: V. Suciu, 
Jurcă; 400 mg: Albrecht, Rățoi; 
lungime: A. Samungi, D. Bădini; 
triplu: S. Ciochină, O. Viscopo- 
leanu, N. Mărășescu; înălțime: E. 
Ducu, S. loan; prăjină: P. Asta- 
fei, A. Savin; greutate: A. Raica, 
C. Crețu; disc: I. Naghi, V. Să- 
lăgean; ciocan: Gh. Costachc, C. 
Drăgulescuțsulifă.- Gh. Popescu, 
Al. Biziin; decatlon: C. Socol, 
Mureșanu; maraton: T. Voicu, 
Buiac; 20 km marș: I. Popa, 
Caraiosifoglu.

FEMEI : 100 m și 4x100 m: 
Petrescu, A. Bcșuan, Cr. Mesa- 
roș, Ec. Cheșu; 400 m: Ec. Clic- 
șu ; 80 mg: M. Iliuță, S. 
Anghelescu; lungime: V. Viscopo- 
leanu, Ec. Potoroacă; înălțime: 
1. Balaș, E. Stoenescu; greutate: 
A. Sălăgean, A. Gurău; disc: Ol. 
Cataramă, L. Manoliu; suliță : M. 
Peneș, M. Diaconescu; pentatlon: 
M. Pândele, El. Vinlilk-

După cum se vede, anul acesta 
vor debuta în prima reprezentati
vă a țării o serie de tineri atleți: 
E. Suciu, I. Naghi, 1). Bădini, S. 
Ioan, L. Caraiosifoglu, Sanda An- 
ghclescu, Erica Stoencscu, Elena 
Vinlilă etc. Cel ntai spectaculos 
salt l-a făcut, fără discuție, cam
pioana la înălțime a junioarelor

mici, Erica Stoenescu, din Alexan
dria, care după numai doi ani de 
activitate atletică a (ost promo
vată în echipa senioarelor. Sîntein 
convinși că atît ea cît și ceilalți 
„debutanti“ vor face totul să 
răsplătească încrederea acordată.

Drum bun, atleți și succes la 
Atena I

Ioana Petrescu, campioană balcanică în 1964, la 200 m, va încerca 
să reediteze victoria la Atena.



După „europenele14 de junioare

Unde este schimbul de miine al baschetului?
Echipele clasate pe primele locuri la 

ediția Inaugurală a campionatelor euro
pene de junioare au demonstrat elocvent 
drumul pe care merge baschetul femi
nin pe plan mondial șl anume practi
carea unui joc tn mare viteză, bazat 
pe dezvoltarea armonioasă a calităților 
fizice generale șl specifice, pe însușirea 
pînă la mare grad de îndemînare a pro. 
cedeelor tehnice șl pe aplicarea acestora 
în regim de viteză. Reprezentativele 
U.R.S.S. Iugoslaviei (surpriza competi
ției). Cehoslovaciei, Poloniei șl, în mai 
mică măsură, Bulgariei (echipe clasate 
în ordine la turneul final desfășurat la 
Sofia) au realizat între ele meciuri de 
înaltă valoare tehnică și deosebit de 
spectaculoase, deșt componentele for
mațiilor erau la vîrsta junioratului. 
Mai mult chiar, multe jucătoare (Keebi 
— U.R.S.S, Veger — Iugoslavia, Miku- 
laskova și Olejnickova — Cehoslovacia 
ș.a.) s-au arătat capabile să promoveze 

Antrenorul: Nu disperați, fetelor! Pină „miine" mai creșteți voi și ajungeți
singure la coș 1

(Desen de Neagu Rădulescu)

în primele „garnituri" ale acestor țări, 
al căror prestigiu în baschetul feminin 
este recunoscut.

Selecționata tării noastre a avut o 
comportare modestă, ocupînd locul 7 
Dar, ceea ce este mai îngrijorător, tine
rele noastre baschetbaliste au arătat că 
sînt departe de a putea constitui, cît de 
cît, o pepinieră pentru „naționala" de 
senioare, de a putea asigura schimbul 
de mîine al echipei care s-a clasat pc 
locul 4 la ultimele două ediții ale „euro
penelor", fapt oglindit, de altfel, șl de 
înfrîngerile la scor suferite în fața echi
pelor U.R.S.S. și Iugoslaviei Spre deo
sebire de formațiile fruntașe ale cam. 
pionatului, selecționata țării noastre a 
practicat un joc lent, lipsit de vigoare, 
a făcut, mai degrabă, un baschet dc 
„salon", demodat și fără valoare. Și nici 
nu putea să facă altceva, deoarece pre
gătirea fizică a aproape tuturor compo 
nentelor (excepții fac Ecaterlna Vogel 
și, în mai mică măsură. Elisabeta Naghi 
șl Anca Demetrescu) s-a dovedit defici
tară sub toate aspectele (forță, viteză, 
detentă), iar deprinderile motrice s-au 
„dizolvat" cînd a fost vorba de un joc 
In viteză.

Firește, unii ar fi înclinați să spună 
că dacă s-ar fi făcut o selecție mai 
judicioasă .. Nici nu putea fi vorba însă 
de așa ceva, deoarece vizionarea finale-

Realizări și lipsuri în 
unei mari asociații

(Urmaie din pag. 1)

cuvine totuși o paranteză: de la 
un timp s-au cam înfumurat și 
vor să plece din secție alerglnd după 
condiții... mai bune). Secția de box se 
bucură de sprijinul conducerii uzi
nei.

Boxului îi urmează luptele (secția 
este reprezentată în campionatul re
gional), handbalul (în orășenesc) vo
leiul, șahul, turismul In cele 10 sec
ții activează aproape 100 de sportivi 
legitimați și 4 antrenori cu cîte o 
jumătate de normă. (C. Dobrescu- 
box, 1. Tătaru — lupte, N. Stanciu 
— fotbal seniori și A. Economu — 
fotbal juniori, dar acesta din urmă 
are rezultate toarte slabe, nereușind 
să dea de zece ani nici un jucător 
de perspectivă).

Am ținut să începem cu sportul 
de performantă fiindcă el este mai 
prezent în preocupările consiliului 
asociației, ale celor doi salariati (— 
P. Eftimie — secretar și V Șeitan — 
tehnician) — și fiindcă...

...IN ACTIVITATEA SPORTIVA DE 
MASA TREBURILE CAM ȘCHIOAPATA

Clnd am auzit că asociația cuprinde 
peste 5 400 de membri ai UCFS ne- 
■ata *i gîndit la o intensă activitate 

lor campionatelor de junioare, a campio
natelor școlare ca și a altor competiții 
ne-a dat prilejul să constatăm că selec
ția a fost bine făcută șl că în lotul de 
junioare au fost alese elementele consi
derate cu cea mal mare perspectivă. Din 
păcate însă, selecția a fost făcută dintr-o 
masă care nu avea ea însăși valoare...

Șl, de fapt, de aici trebuie pornit dacă 
vrem ca baschetul nostru să-și păstreze 
locul fruntaș în Ierarhia europeană. AlcL 
în masa de eleve, trebuie să se vadă 
grija profesorilor de educație fizică pen
tru a asigura viitoarelor baschetbaliste 
o pregătire fizică de bază, fără de care 
munca antrenorilor se va dovedi (cum 
s-a dovedit în Bulgaria) fără perspec
tive, dacă nu chiar inutilă. Din școală 
profesorul de educație fizică trebuie să 
învețe eleva să alerge corect și repede, 
să sară, să-i dezvolte forța și de.abia 
după aceasta să vină rîndul antrenori
lor Ș.S.E., Clubului sportiv școlar, ai 

secțiilor cluburilor și asociațiilor spor
tive, să selecționeze elementele cele mai 
dotate, să le conducă spre măiestrie Șl 
nu exagerăm de loc cînd facem aceste 
afirmații, deoarece eleve ajunse pină 
în lotul de junioare ne-au arătat că 
după 10—11 ani de școală nu știu să 
alerge, să sară, nu au forță, deci nu au 
calitățile elementarp solicitate de sport, 
în general, și de baschetul modern, în 
special. In aceste condiții, degeaba se 
ostenește antrenorul să le învețe contra
atacul. alegerea celei mai bune poziții 
pentru recuperare sau aruncarea din 
săritură...

Fără a fi pesimiști, trebuie să spunem 
cu toată hotărirea că principala condu. 
zie trasă după „europenele” de junioare, 
ca și după finalele școlare și de junioare 
la care am asistat, este că baschetul 
nostru feminin va trece printr-o perioa
dă foarte critică, dacă nu se vor lua 
măsuri, în primul rînd în școH, In sen
sul celor arătate mal sus. Primul „sem
nal de alarmă" ni l-au dat jocurile de la 
KiustendU și Sofia unde junioarele 
noastre au arătat cît de mult am rămas 
în urmă Și sperăm că el a fost auzit 
și că se vor lua măsurile de rigoare. 
Direcția activității educative (Serviciul 
educație fizică) din Ministerul Invăță- 
mîntului șl Federația de baschet, profe
sorii de educație fizică și antrenorii au 
cuvîntul..

D. STANCULESCU

sportivă de masă. Am crezut că în 
activitatea sportivă sînt atrași aproa
pe toii membrii UCFS de aici, între
gul tineret. Dar, cele văzute nu ne-au 
confirmat aceasta.

Un dosar prezentat de tov. Efti
mie arăta că în privința planifică
rii, a ședințelor de lucru, consiliul 
asociației stă destul de bine. In acest 
dosar erau trecute planurile de mun
că trimestt iale cu sarcini precise, cu 
termene și cu numele celor care 
răspund de îndeplinirea lor.

Dacă numărul celor angrenați în 
competițiile oficiale corespunde în- 
tr-o oarecare măsură cerințelor unei 
asociații atît de mari, în privința ac
tivității de masă treburile nu stau 
chiar atît de bine. Vom da cîteva 
cifre, luate nu după foile de concurs 
fiindcă ele se aflau la tov. Șeitan, 
închise în dulap, ci după spusele tov. 
secretar Am aflat din ce... și-a mai 
adus aminte și apoi dintr-un regis
tru găsit în „ultimă instanță" că la 
Spartachiada de vară au participat 
12 echipe la fotbal (campioană for
mația secției montaj), 12 la volei 
(cîștigătoare sculăria centrală), 90 
de participant! la haltere, iar la at
letism... (cifra nu era sigură, așa că 
n-o mai dăm).

Campioni la faza pe oraș a Spar- 
tachiadei asociația nu are. De ce ? 
Fiindcă, spunea tov. Eftimie, nu s-ai

în pragul unui bogat sezon de hochei
• ANTRENAMENTELE PE GHEATA ÎNCEP MAI DEVREME • CAMPIO
NATUL REPUBLICAN SE DESFASOARA DUPĂ O NOUA FORMULA • PRI

MUL MECI INTERNATIONAL, CU SELECȚIONATA UNGARIEI

De cîtăva vreme, numeroase știri ves
tesc începerea activității competiționale 
la hochei pe gheață. Echipele sovietice, 
suedeze, cehoslovace, poloneze și din alte 
țări dispută jocuri amicale, de verificare 
în vederea primelor partide oficiale, de 
care nu ne mai desparte mult timp. Fi
rește că iubitorii hocheiului se întreabă 
ce fac jucătorii noștri, pe care Ii așteap
tă un bogat sezon de activitate coinpc- 
lițională ? Nici ei nu stau cu... miinile 
în sîn 1

La București, Brașov, Miercurea Ciuc 
și în alte centre, componenții echipelor 
fruntașe de hochei pe gheață și-au în
ceput de mult pregătirile și în curînd, 
tor intra pe gheață. Primii vor fi spor
tivii din lotul de tineret care se vor 
deplasa zilele acestea în localitatea Opa- 
va (R.S. Cehoslovacă) pentru o perioadă 
de pregătire pe gheață. Tot aci se antre
nează și prima garnitură a Cehoslovaciei, 
ceea ce înseamnă că tinerii noștri jucă
tori vor avea parteneri de pregătire va
loroși. Pujin timp după aceea, echipa

BOX: Activitatea 
pugilistică in țară

1 ULCEA. — în localitate a avut 
loc o reuniune pugilistică între boxe
rii asociației Munca din localitate
și cei de la C. S. Olimpia Bucu
rești. Reuniunea nu s-a ridicat la
nivelul așteptat datorită slabei pregătiri
a boxerilor din ambele formații. în plus, 
arbitrajele au fost părtinitoare, lată re
zultatele în ordinea categoriilor : S. Isaev 
(Tulcea) b. ab. II C. Stan (Buc.); D. 
Pescăruș (Tulcea) m.n. C. Alexandru 
(Buc.); P. Fîrvu (Tulcea) m.n. C. Ghi- 
nescu (Buc.); M. Stan (Buc.) b.p. L. 
Ivanov (Tulcea); D. Constantin (Tulcea) 
b. ab. II T. Zer dan (Buc.); 5. Bălan 
(Buc.) b.p. C. Caraenache (Tulcea); I. 
Șerban (Buc.) b. ab. I S. Afanase (Tul
cea).

A. Nahui, corcsp.

Recent, la Turnu Severin a avut loc 
o gală de box între pugiliștii localnici 
și cei de la Metalul Oțelul roșu. Întîl- 
nirea a luat sfirșit cu victoria gazdelor 
la scorul 21—11.

Iată cîteva rezultate mai importante: 
Gh. Frunză (Tr. Severin) b. p. E. Pa- 
raschiv (Oțelul roșu); C. Tobă (Tr. Se
verin) b. p. P. Ianoșek (Oțelul roșu); 
I. Costea (Tr. Severin) b.p. I. Enache 
(Oțelul roșu); M. Gherghescu (Tr. Se
verin) cîșligă prin descalificare în fața 
lui V, Andrei (Oțelul roșu); R. Cornea 
(Tr. Severin) b.p. T. Maria (Oțelul 
roșu); P. Olaru (Tr. Severin) meci nul 
cu I. Negrescu (Oțelul roșu).

M. Focșani și Ioniță Gheorghe 
coresp.

activitatea 
sportive

fi ținut finalele pe oraș. Tovaiășii de 
Ia clubul orășenesc l-au contrazis, 
precizînd că la fotbal și atletism 
(singurele sporturi la care au avut 
loc întreceri — atenție, consiliul re
gional —) sportivii de la Progresul 
nu s-au prezentat.

Insigna de polisportiv. Din 5 400 
membri UCFS pînă acum doar 230 
și-au trecut normele. 120 de purtă
tori în 1964, 110 anul acesta, iar pînă 
la 1 septembrie s-au angajat să mai 
facă 40. în procente ar însemna să 
sub 5% din membrii asociației sînt 
purtători ai insignei. Intr-adevăr 
foarte puțin. De asemenea, credem 
că amatorii de sport din uzină nu se 
mulțumesc cu campionate ale asocia
ției doar la șah, tenis de masă și vo
lei — cum era prevăzut în planul 
de muncă.

La Progresul Brăila există condi
ții ca activitatea sportivă de masă 
să se desfășoare la un nivel cores
punzător. Cei doi salari.iți ai asocia
ției (ca și ceilalți 19 membri ai con
siliului) trebuie să se preocupe mai 
mult de organizarea activității spor
tive de aici. Consiliul se bucură de 
sprijinul conducerii uzinei după cum 
ne spunea tov. Eftimie. E necesar doar 
să se treacă la o muncă concretă de 
organizare a activității sportive în 
această mare asociație. Și rezultatele 
nu vor întîrzia.

<le hochei pe gheață Steaua va pleca 
Ia Bratislava pentru a se antrena în 
comun cu redutabila formație ceho
slovacă Slovan.

După cum se poate observa, anul a- 
cesta sportivii români intră mai devreme 
ca de obicei pe gheajă, fapt care poate 
fi considerat ca foarte îmbucurător. A- 
ceastă măsură nu este însă izolată, de
oarece și competițiile oficiale vor începe 
mai devreme. Inaugurarea sezonului ofi
cial se va face prin disputarea primului 
tur al campionatului republican. Așadar, 
în acest sezon nu vom mai aștepta pri
măvara pentru a disputa principala 
competijie a calendarului intern, care 
acum se desfășoară în patru tururi, fie
care programat la date astfel eșalonate 
tncît să se asigure formațiilor fruntașe 
o activitate continuă de-a lungul între
gului sezon. Primul tur va avea loc 
intre 8 și 14 noiembrie Ia București, 
după care în calendar este înscrisă dubla 
întîlnire cu selecționata Ungariei (Bucu
rești 20—21 noiembrie). In continuare, 
se va disputa un alt tur al campionatu
lui, urmind ca ultima verificare pentru 
turneul de calificare la campionatul mon
dial, turneu care are loc între 10 și 12 
decembrie la București, să se facă cu 
prilejul partidei dintre selecționatele ora
șelor București și Berlin. Această par
tidă va avea loc la slîrșitul lunii noiem
brie la București. După cum se vede 
hocheiștii noștri au în fața lor o scrie 
de examene serioase ce vor culmina cu 
campionatul mondial din 1966 (Lu- 
bljana).

CĂLIN ANTONESCU

TENIS: Au fost desemnați campionii de juniori
CLUJ, 6 (prin telefon). — După 

întreceri disputate timp de o slptămlnă, 
duminică s-au încheiat în localitate fi
nalele campionatului republican de tenis 
pentru juniori. De-a lungul competiției, 
o bună pregătire au demonstrat tinerii 
sportivi de Ia Steagul roșu Brașov (an
trenor I. llacovifă), care au eucerit pri
mele locuri în toate probele. Am mai re
ținut frumoasa comportare a juniorilor 
din Cîinpia Turzii (antr. Gavrilă Vaida) 
și a celor din Ouj (antr. A. Tânâsescu). 
Mai puțin convingătoare a fost evoluția 
jucătorilor din cluburile bucureștene, 
prezenți în clasamente de la locurile 
5 în jos. Și acum clasamentele finale 
și rezultatele Întrecerilor decisive: băieți 
17—18 ani (Ia această categorie cei 4 
seinifinaliști au disputat un turneu) — 
1. Codin Dumitrescu (Steagul roșu Bra
șov) 3 v„ 2. Viorel Marcu (St. roșu) 
2 v, 3. Sever Mureșan (St. roșu) 1 v, 
4. I. Sântei (Progresul Buc.) 0 v; Du
mitrescu—Marcu 6—4, 6—0, 6—1; Du
mitrescu—Mureșan 6—1, 6—2, 2—6, 
7—5; Dumitrescu—Sântei 6—3, 6—1, 
6—3; Marcu—Mureșan 6—2, 1—6, 
6—1, 6—2; Marcu—Sântei 3—6, 
3-—6, 6—3, 6—0, 6—4; Mureșan— 
Sântei 7—5, 6—2, 6—4; băieți 
15—16 ani — 1. C. Dumitrescu, 2.

POLO: Echipa României

(tineret) pe locul secuRa 

in turneul de la Varșovia
La slîrșitul săptămînii trecute s-a 

desfășurat la Varșovia un turneu in
ternațional de polo la care au partici
pat echipele de tineret ale României, 
Ungariei, precum și primele două re
prezentative ale Poloniei. Tînăra noa
stră formație a întrecut prima repre
zentativă a Poloniei cu scorul de 6—4 
(1-1, 2-0, 2-2, 1-1), iar pe cea secundă 
cu scorul de 11—1 (3-0, 8-0, 3-0, 2-1). 
In partida decisivă, care avea să sta
bilească cîștigătoarea turneului, for
mația de tineret a Ungariei a învins 
echipa de tineret a țării noastre cu 
7—4 (2-1, 2-0, 1-3, 2-0). Siwos 2, Kar- 
das 2, Nemeth 2 și Kasas au marcat 
pentru formația maghiară. Pentru 
echipa română au înscris Unc 2, Ță- 
ranu și Zamfirescu.

In celelalte meciuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ungaria (tine
ret) — Polonia 6—1, Ungaria (tineret) 
— Polonia (B) 13—0, Polonia — Po
lonia (B) 8—3. Iată și clasamentul fi
nal al turneului :

1. Ungaria (tineret) 6 p, 2. România 
(tineret) 4 p, 3. Polonia 2 p, 4. Polo
nia (B) 0 p.

★
Iată cum arată clasamentul campio

natului republican după meciurile din 
ultima etapă :

1. Dinamo BUC. 15 15 0 0 143:11 30
2. Steaua BUC. 12 11 0 1 86:16 22
3. Crișul Oradea 15 9 4 2 53:35 22
4 Rapid Buc. 14 6 3 5 51:48 15
5. Știința Cluj 13 6 2 5 43:40 14
6. I.C. Arad 16 3 5 8 38:83 11
7. Ind. linii Timiș 17 4 2 11 40:87 10
8. C.S.M. Cluj 16 3 3 10 36:81 9
9. Voința Cluj 16 3 3 10 40:92 9

10. Mureșul Tg. Mureș 14 3 0 11 29:66 6

V. Marcu, 3. Tonta Ovici (Mureșul 
Tg. Mureș), 4. A. Navroțchi (S.S.E. 2 
Buc.); semifinale — Dumitrescu—Na- 
vrojehi 6—1, 6—1; Marcu—Ovici 3—6, 
6—0 ; pt. loc. 3—4 : Ovici—Navroțchi 
6—3, 8—6; finala a revenit lui Codin 
Dumitrescu în urma neprezenlării lui 
Marcu, care a plecat din localitate; fete 
17—18 ani — 1. Agneta Kun (Steagul 
roșu Brașov) 3 v, 2. Felicia Bucur (St. 
roșu) 2 v, 3. Marta Sorkadi (I.T. Ora
dea) 1 v, 4. Daniela Sotiriu (Știința 
Buc.) 0 v; rezultatele turneului de 4; 
Kun—Bucur 6—2, 6—1; Kun—Sarkadi 
6—2, 8—6; Kun—Sotiriu 6—1, 6—1; 
Bucur—Sarkadi 3—6, 7—5, 6—1; 
Bucur—Sotiriu 6—1, 6—1; Sarkadi— 
Sotiriu 6— 3, 6—3; fete 75—16 ani — 
1. Agneta Kun 3 v, 2. Felicia Bucur 
2 v, 3. Mariana Oargă (Progresul Buc.) 
1 v, 4. Doina Sîrbu (Ind. sînnei /,i:: 
Turzii) 0 v; rezultatele turneului; Kun— 
Bucur 6—1, 6—0; Kun—Oargă 6—0, 
6—2; Kun—Sîrbu 6—1, 6—1, Bucur— 
Oargă 6—2, 6—2; Bucur—Sîrbu 6—3, 
6—4; Oargă—Sîrbu 6—1, 6—2; dublu 
băieți finală — Sântei, Mureșan—Bol- 
dor, Stan (Ind. sîrmei) 6—4, 4—6,
8—10, 6—0, 6—4; dublu mixt — Kun, 
Dumitrescu—Sotiriu, Sântei 6—3, 6—2.

PAUL RADVANI, coresp.



AMĂNUNTE DIN CATEGORIA C
• Jocuri spectaculoase ® Gazdele învingătoare in majoritatea partidelor

• Multe goluri înscrise din 11 m.
SERIA EST

LOCOMOTIVA IAȘI — CHIMIA 
ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ 
(3—0). Partidă de factură tehnică mo
destă. Gazdele au dominat majorita
tea timpului, dar au și ratat nume
roase ocazii de gol. Oaspeții au jucat 
frumos în mijlocul terenului. Ei nu 
au periclitat, însă, poarta adversă. 
Au marcat: Brîndușescu (min. 19, 53) 
și Comănescu (89). (D. Diaconescu, 
coresp. reg.).

VIITORUL SUCEAVA — VICTO
RIA P. NEAMȚ (2—1). Jocul a plă
cut datorită dîrzeniei manifestate de 
ambele echipe. Au marcat: Luțac 
(min. 27) și Bibu (66) pentru Viito
rul, respectiv, Snacovschi (47). A ar
bitrat, cu scăpări, Ivanovici (Iași). 
(R. Munteanu — coresp.).

FL. ROSIE TECUCI — METALUL 
RĂDĂUȚI (1—1). Gazdele au jucat 
slab și au nemulțumit astfel pe cei 
.1000 de spectatori. Au înscris: Bu
jor (min. 9) pentru localnici, respec
tiv, Lavrici (min. 34). (M. Chitic — 
coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — RAPID 
M1ZIL (2—0). în prima repriză am
bele formații au practicat un joc ste
ril, cu numeroase greșeli de tehnică. 
Mai decise în final, gazdele au reușit 
să ciștige prin golurile realizate de 
Cristea (min. 50 și 80). (C. Panait 
coresp.).

M1NOBRAD VATRA DORNEI 
UNIREA NEGREȘTI (1—0). Ambele 
echipe n-au dat satisfacție, sub nici 
un aspect. Singurul punct al meciului 
a fost înscris de Buta în min. 50. (P. 
Spac — <

FORESTA
LA BUHUȘI (2—0). Meci viu disputat, 
de bun nivel tehnic. Localnicii, fără 
trei titulari, și-au depășit totuși ad
versarii, care s-au mulțumit doar să 
se apere (uneori prea dur). Au mar
cat Muraru (min. 23) și Chelemen 
(min. 39). în min. 63, Zăvoaie (Fo
rests) a ratat un penalti. A condus, 

_-u scăpări, D. Macovei — Iași. (N. 
Lazăr — coresp.).

METALOSPORT GALAȚI — FRUCT- 
EXPORT FOCȘANI (1—0). Gălătenii, 
cu o echipă întinerită, au luptat mult 
pentru victorie, realizînd un joc fru
mos. Golul a fost înscris de Ion Io
nică, în min. 71. (S. Constantinescu și 
T. Siriopol — coresp.).
1. Foresta Fălticeni
2. Viitorul Suceava
3. -4. Victoria P. Neamț 
3.-4. Locomotiva Iași
5. Petrolul Moinești
6. FI. roșie Tecuci
7. Minobnad V. Dornel
8. Metalosport Galați
9. Frnctexport Focșani

10. ? trea Negrești
11. —iz. Textila Buhuși 
11.—12. Rapid Mizil
13. Metalul Rădăuți
14. Chimia Orașul Gh.

Gheorghlu-Dej

SERIA SUD
TEHNOMETAL BUC. — FLACARA 

ROȘIE BUG. (2—2). Meci de slabă 
'."țtură tehnică. în prima repriză su
perioritatea a fost de partea fotbaliș
tilor de la Tehnometal. Centrările 
bune ale lui Cacoveanu nu au fost 
fructificate de Cojocaru și Mehedin- 
țeanu. în repriza a doua, Flacăra ro
șie înscrie prin Cociș și prin Mehe- 
dințeanu. Cele două goluri ale echi
pei Tehnometal au fost înscrise de 
Florea și Moldoveanu. (N. Năstase — 
coresp.).

S. N. OLTENIȚA — TRACTORUL 
BRAȘOV (0—0). Joc frumos cu faze 
spectaculoase la ambele porți. Brașo
venii au jucat mai bine dar n-au reu
șit să obțină decît un punct. (I. Ste- 
rescu — coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — TEXTILA 
VGHEORGHE (1—0). Meciul a avut 

două aspecte dilerite. în prima repri
ză ambele formalii au practicat un 
fotbal de calitate, aplaudat de cei 
peste 2 000 de spectatori. în repriza 
secundă, jocul a degenerat, s-a jucat 
nervos de ambele părți. Aceasta în 
mare măsură din cauza arbitrajului 
slab prestat de Dumitru Constantin 
(București). A marcat Iancu (min. 44 
din 11 m). (Tr. Barbălată — coresp.).

ELECTRICA FIENI — CHIMIA FÂ- 
GARAȘ (5—2). Joc de bună factură 
tehnică cu multe faze spectaculoase 
din care s-au înscris 7 goluri: Botea- 
nu (min. 8), Iancu (min. 20), Podină 
(min. 66, 74 și 85) pentru Fieni și, 
respectiv, Sîntioan (min. 16) și Eoată 
(min. 81). (Gh. Avram — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — ME- 
'■ȚOM BRAȘOV (2—3). Derbiul local 

s-a caracterizat printr-o luptă dîrză, 
perioadele de dominare alternînd.

Au înscris: Olteanu (min. 8 — au
togol), Berekmeri (min. 20) și Mile- 
șan (min. 83) pentru Metrom și, res
pectiv, Cheresteș (min. 55) și Bună- 
ziua (min 73). (E. Bogdan — coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — MARINA 
MANGALIA (2—0). Gazdele au do
minat tot timpul și au cîștigat pe 
merit. Au marcat: Bașchir (min. 52), 
Oțelea (min. 77). (Radu 
coresp.).

Avram

1. Metrom Brașov 3 2 1 0 8—3 5
2. Tehnometal Buc. 3 1 2 0 7—3 4
3. Tractorul Brașov 3 1 2 0 3—0 4

4.—-5. Dunărea Giurgiu 3 2 0 1 3—1 4
4.--5. I.M.U. Medgidia 3 2 0 1 7—5 4

6. Electrica Constanța 3 1 2 0 4—3 4
7. Electrica Fieni 3 111 5—4 3

8.--9. Textila Sf. Gheorghe 3 111 3—3 3
8.--9. Flacăra roșie Buc. 3 111 4—4 3
10. Portul Constanța 3 111 5—7 3
11. S. N Oltenița 3 0 2 1 0—4 2
12. Chimia Făgăraș 3 1 0 2 8—13 2
13. Marina Mangalia 3 0 1 2 2—5 1
14. Rulmentul Brașov 3 0 0 3 3—7 0

MINERUL
SERIA VEST

VICTORIA TG. JIU -
ANINA (3—0). Gazdele-au cîștigat pe 
merit. Au marcat: Asan (min. 11), 
Marinescu (min. 13) și Băloi III (min. 
55). (M. Băloi — coresp.).

Au înscris: Crăciun (2), Covaci și 
Pali (2) pentru Aiud, respectiv, Dom- 
brovschi și Arghireanu. (I. Barbu — 
coresp.).

METALUL COPȘA MICA — FA
IANȚA SIGHIȘOARA (3—0). Prima 
parte a jocului a fost echilibrată, în 
repriza a doua, însă, 
minat categoric. Au 
șan II, în min. 13 și 
și Niță (min. 66). A 
Soos — Tg Mureș, 
coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — UNIREA 
DEJ (4—2). Meci frumos, cu faze 
palpitante, de mare luptă. Au înscris : 
Vancea, Crișan și Popanică (2) pen
tru Soda, respectiv, Neagu și Hălă- 
jan. (Gh. Tăutan — coresp.).

MINERUL BIHOR — OLIMPIA 
ORADEA (3—1). Deși oaspeții au
luptat din răsputeri pentru victorie, 
ei nu au reușit decît să marcheze un 
gol în prima repriză, gazdele punînd 
stăpînire pe joc în continuare. Au 
marcat: Petrică (min. 53, din 11 m), 
Drăgoi (min. 66) și Roman (89) pen
tru Minerul, respectiv David 
19). (M. Domițian — coresp.).

gazdele au do- 
marcat: Mure- 
77 (din 11 m), 
arbitrat slab I. 
(M. Foliciu —

(min.

coresp.).
;ta fălticeni

3

acum despre „olimpici"

TEXTI-

Fază din meciul dintre echipele bucureștene Tehnometal și Flacăra roșie (2—2). 
Foto : Șt. Ciotloș

MINE-
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MUSCELUL CÎMPULUNG — PRO
GRESUL STREHALA (3—0). Joc fru
mos. Gazdele, cu a înaintare mai e- 
ficace, au cîștigat pe merit. Au în
scris : Naghi (min. 30 și 55), Stă- 
nescu (min. 53 autogol). (Viorel Po
pescu — coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — METALUL 
TR. SEVERIN (2—0). Peste 2 000 de 
spectatori au aplaudat formația loca
lă pentru jocul practicat. Din nume
roasele ocazii de gol au fost fructi
ficate două prin Matei (min. 45) și 
Novacovici (min. 62). (M. Mutașcu — 
coreso.).

VICTORIA GALAN — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA (0—0). Meciul a 
prilejuit un bun spectacol fotbalistic. 
Partida s-a desfășurat într-o notă de 
perfectă sportivitate. Gazdele, deși au 
dominat mai mult, n-au putut trece 
de apărarea bine organizată a craio- 
venilor. (A. Tuza — coresp.).

ELECROMOTOR TIMIȘOARA — 
MINERUL CÎMPULUNG (6—0). Ini
țiativa a aparținut, în permanentă, 
gazdelor Ocazii de gol au fost mult 
mai multe, dar au fost fructificate nu
mai... șase: Renye (min. 2f și 48), 
Huppl (min. 57), Klein (min. 59 din 
11 m), Foiliță (min. 69) și Cîța (min. 
89). (E. Grozescu — coresp.).

MINERUL DEVA — METALUI. 
HUNEDOARA (1—2). Peste 4 000 de 
spectatori, mulți dintre ei veniți de 
la Hunedoara, au asistat la un meci 
spectaculos. Victoria oaspeților este 
meritată datorită jocului mai bun 
practicat de înaintași. Au marcat : 
Dobindă (min. 14) și Păunescu (min. 
75) pentru învingători și, respectiv, 
Iordăchescu (min. 60) pentru învinși. 
(Gh. Cioranu — coresp.).

CHIMICA TÎRNĂVENI
RUL BAIA SPRIE (0—0). Fotbaliștii 
de la Chimica au dominat categoric, 
dar nu au putut fructifica din cauza 
impreciziei în șuturi a atacanților. 
(I. Hasașiu — coresp.).

PROGRESUL REGHIN — SĂTMA- 
REANA (1—0). Joc echilibrat doar în 
prima repriză. în cea de a doua, Pro
gresul a dominat mai mult, dar steril. 
A marcat Crețu (min. 44). (L. Maior 
— coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — ST. ROȘIE 
SALONTA (4—1). Victorie meritată 
a localnicilor, care au jucat mult mai 
bine. Au înscris: Vasilescu (min. 5 
și 37, din 11 m). Marin (73) și Săn- 
duță (75) pentru gazde, respectiv, 
Bojoli (min. 46). (D. Deac
1. Soda Ocna Mureș
2. Minerul Bihor
3. Gloria Bistrița
4. Chimica Tîrnăveni
5. Steaua roșie Salonta
6. Progresul Reghin
7. A. S. Aiud
8. Sătmăreana

9.—10. Unirea Dej 
9.—10. Metalul Copșa Mică
11. Minerul Baia Sprie
12. Olimpia Oradea
13. Forestiera S.-Marmațlei
14. Faianța Sighișoara
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cu Bazil Marian
© „DE CE OLIMPICI"?
® UN VAST PROGRAM DE PREGĂTIRE PENTRU MEXIC 
© 4 MECIURI INTERNAȚIONALE TN ACEASTA TOAMNA

Dispus să răspundă oricînd solici
tărilor rubricii noastre de fotbal, fos
tul internațional Bazil Marian ne-a 
vizitat zilele trecute. înzestrat cu 
ceea ce se cheamă „ochi" de specia
list, Bazil are în fotbalul nostru o 
sarcină pe cît de importantă, pe atît 
de dificilă : el se ocupă de pregătirea 
formației reprezentative de tineret, 
care, de curînd a căpătat denumirea 
de «olimpică" I

— De ce „olimpică", tovarășe Ma
rian ?

— Pentru că obiectivele noas
tre, spun ale noastre, deoarece de 
ele mă ocup împreună cu Anqelo Ni- 
culescu și dr. Dumitru Tomescu, au 
ca punct terminus Olimpiada din 1968 
din Mexic..

— Vă rog să ne relatați pe scurt 
etapele, ținînd seama 
vom mai avea ocazia 
nim.

— Cu plăcere. Mai 
vă spun că federația 
zii din cele mai serioase după evolu
ția fotbaliștilor la Tokio, așa că a 
hotărît ca pregătirile pentru viitoa
rea Olimpiadă să înceapă cu... 
ceas mai devreme

— Un ceas de-., trei ani I
— Trei ani în fotbal zboară 

vîntul. Planul nostru se împarte 
4 mari etape- în prima (august 1965— 
august 1966), se va face selecționa
rea și verificarea jucătorilor din lo
tul lărgit, în vederea creării unui 
lot de 22 de jucători ; a doua peri
oadă (septembrie 1966—31 martie
1967) prevede pregătirea specială a 
jucătorilor și a echipei pentru preli
minariile turneului olimpic; perioa
da a treia (1 aprilie 1967—31 iulie
1968) este rezervată jocurilor din 
preliminarii și pregătirii, în caz de 
calificare- pentru turneul final din 
Mexic; în sfîrșit, ultima perioadă 
(1 august 1968—1 octombrie 1968) co
respunde pregătirii și participării la 
turneul final olimpic. îndeplinirea cu 
strictețe a fiecărei etape ne va da 
posibilitatea realizării scopului pro
pus: calificarea la J.O. încă un a- 
mănunt care aș vrea să fie reținut 
este acela că pe întreg parcursul pre
gătirilor, mergind pe ideea alcătui
rii unei echipe olimpice, ea trebuie 
să se confunde cu scopul și obiecti
vele unei echipe naționale de tine
ret.

— Adică ?
— De promovarea continuă a ele

mentelor celor mai talentate din rîn- 
dul echipelor de A și B, din lotul 
național de juniori și cel U.E.F.A. în 
vederea realizării acestor sarcini am 
alcătuit un lot, care, la această dată, 
cuprinde aproape 50 jucători

— Pe ce criterii ?,
— Valoare tehnico-tactică, capaci

tatea necesară pentru eforturi mari 
și pregătire, gabarit, jucători cu o 
comportare exemplară în viața spor
tivă și extrasportivă. Acest lot este 
alcătuit din jucători care nu iau par
te la preliminariile campionatului 
mondial și se încadrează în prevede
rile F.l.F.A. cu drept de 
la J. O.

— Cum veți reuși să 
activitatea de pregătire a 
itorilor olimpici ?

că pînă în '68 
să ne ... întîl-

întîi vreau să 
a tras conclu-

un

ca 
în

participare

cuprindeti 
tuturor vi-

SERIA NORD

1. Metalul Hunedoara 3 2 10 6—2 5
2. Electromotor Tim. 3 2 0 1 10—3 4
3. C.F.R.Timișoara 3 2 0 1 10—5 4
4. Minerul Deva 3 2 0 1 5—2 4

5.-6. C.F.R. Caransebeș 3 2 0 1 4—2 4
5.-6. Victoria Tg. Jiu 3 2 0 1 7—5 4
7. Electroputere Craiova 3 111 9—1 3
8. Progresul Corabia 3 111 2—2 3

9.—10. Victoria Călan 3 111 2—4 3
9.—10. Muscelul C.-lung 3 111 5—7 3
11. Metalul Tr. Severin 3 10 2 3—6 2
12. Minerul Anina 3 0 12 0—5 1
13. Minerul Cîmpulung 3 0 12 3—10 1
14. Progresul Strehaia 3 0 12 3—15 1

A. S. AIUD — FORESTIERA SI- 
GHETUL MARMAȚIEI (5—2). Parti
dă spectaculoasă. Ambele echipe au 
luptat din răsputeri pentru victorie.

— Ii vo<n urmări In jocurile de 
campionat și internaționale inlerclu- 
buri. Dar antenele noastre cele mai 
de pre( sînt antrenorii cluburilor- Cu 
aceștia vom avea o legătură perma
nentă. De altfel, de buna colaborare 
cu ei se leagă în principal succesul- 
Pentru a evita orice ..probleme" care 
s-ar putea ivi pe parcurs, F.R.F. a 
delegat pe tov. loan Lupaș să răspun
dă de buna desfășurare a întregii 
munci, de îndeplinire a planului 
pregătire a lotului olimpic.

— Ne puteți face cunoștință 
jucătorii pe care îi veți folosi în 
cest sezon? Ce meciuri internaționale 
susțin olimpicii?

— Primul meci bate la ușă: Ia 
18 septembrie vom juca la Pitești cu 
selecționata similară a R.S. Cehos
lovace. Pentru acest joc am convo
cat pe următorii fotbaliști: GABORAȘ 
și ADAMACHE — portari; LU- 
PESCU, SURDAN, PETESCU, GRĂJ- 
DEANU, BOC și MOCANU—fundași; 
NĂFTĂNĂILA, PESCARU, neșu — 
mijlocași; NĂSTURESCU, DUMITRIU, 
FRĂȚILĂ, GORAN, CODREANU, și 
HAIDU — înaintași.

Pregătirea va avea loc în zilele 
care urmează la Snagov, apoi, cu 
cîteva zile înainte de meci, ele vor 
continua la Pitești. Pe agenda aces
tui sezon mai figurează jocuri cu 
echipele R.D. Germane (29 septem
brie la Craiova), Turciei (24 octom
brie la Constanța), și Poloniei (3 
noiembrie la Cluj)- Așadar, după cum 
vedeți avem un start bogat chiar 
în prima etapă a programului expus 
mai sus. Ce aș putea să vă mai spun, 
decît că dorim să-l îndeplinim cu 
bine-

I-am urat succes lui Bazil Marian, 
dar nu numai lui ci și 
și jucătorilor, care se . _
tru primele întreceri internaționale 
din această toamnă.

de

cu
a-

colaboratorilor 
pregătesc pen

C- MANTU

Știri... Știri...
■I al

DUMINICA ÎN CAPITALA

în lipsa jocurilor de categoria A, iu
bitorii fotbalului din Capitală vor avea 
totuși duminică un bogat program. Ast
fel, vor putea fi urmărite întilniri d« 
„B“ și „G“ programate după cum ur
mează : stadionul Dinamo, ora 16,30: Di
namo Victoria—Ceahlăul P. Neamț (cat. 
C); stadionul 
Știința București—Știința Galați 
B)ț terenul Timpuri Noi, ora 
căra roșie București—I.M.U. 
(cat. G).

PETROLUL MOINEȘTI — 
BUHUȘI 3—0

După cum se știe, partida de categorie 
dintre Petrolul Moinești și Textila Bu

Politehnica, ora 10,30j 
(cat. 

10,30: Fia- 
Medgidia

TEXTILA

C
huși, desfășurată la 22 august, s-a în
cheiat cu 2—0 pentru localnici. In urma 
contestației introduse de conducerea e- 
chipei Petrolul, pe considerentul că șapte 
dintre jucătorii formației adverse nu 
aveau controlul medical trecut pe car
netele de legitimare, F.R.F. a omologat 
rezultatul întâlnirii cu 3—0 în favoarea 
gazdelor.

251.353 lei report la concursul Pronoexpres de azi
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 35 din 1 septembrie a.c.
Categoria a II-a: 1 variantă a 

29.583 lei și 15 variante a 4583 lei; 
categoria a IlI-a : 58 variante a 1361 
Iei; categoria a IV-a : 568 variante a 
178 lei; Categoria a V-a: 1350 va
riante a 75 lei; categoria a Vl-a: 
7475 variante a 18 lei.

Report la categoria 1: 251.353 lei.

PREMIILE TRAGERII EXCEPȚIO
NALE LOTO DIN 31 AUGUST A.C.

Categoria I (3 din 6): 1 Fiat 1500; 
categoria a Il-a (3 din 5): 2 Fiat 1100 
F; categoria a IlI-a (3 din 4); 2 Re
nault 10 major tip 1966 și 2 Wart- 
burg-Lux (prin tragere la sorți); ca
tegoria a IV-a (3 din 3): 2 Wartburg- 
Lux, 2 Fiat 850 și 3 Trabant-Combi 
(prin tragere la sorți); categoria a 
V-a (2 din 6): 122 variante a 1200

5): 134 
a VH-a

lei; categoria a Vl-a (2 din 
variante a 900 lei; categoria 
(2 din 4): 377 variante a 600 lei și 
categoria a VIII-a (2 din 3): 1675 va
riante a 300 lei.

Se vor mai atribui 180 excursii cu 
vaporul pe Dunăre, pe ruta Giurgiu 
— Belgrad — Budapesta, prin tra
gere la sorți.

★
Tragerea din urnă pentru desem

narea cîștigătorilor de autoturisme și 
ai excursiilor de la tragerea excep
țională Loto din 31 august a.c. va 
avea loc în ziua de miercuri 8 sep
tembrie a.c. în Orașul Victoria.

Deoarece vaporul cu care urmează 
să se facă excursia pe Dunăre are 
repartizate locuri pe clase (I, a II-a 
și a IlI-a), acordarea excursiilor se 
va face pe clase, în ordinea extrage
rii din urnă.

Concursurile PRONOSPORT (A nr. 
37 și B nr. 3) de duminică 12 sep-

tembrie, cuprind meciuri din categoria 
B și întîlciiri din etapa a doua a cam
pionatului italian.

I. Constructorul Brăila — Dinamo 
Bacău

C.F.R. Roșiori — Progresul Buc. 
Metalul Tîrgoviște — Poiana 

Cîmpina
A.S. Cugir — Jiul Petrila 
Gaz metan Mediaș — Arieșul 

Turda
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul

Baia Mare
C.S.M. Reșița — Clujeana Cluj 
Cagliari — Sampdoria 
Fiorentina — Brescia
Napoli — Catania
Romă — Spăl
Varese — Bologna
Atalanta — Juventus

ii. 
III.

IV. 
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI. 
XII.

XIII.

Rubrică redactată de Loto.Piono- 
sport.



Cor espon dentă din Budapesta Pregătiri pentru campionatul mondial de fotbal
Trăgătorii maghiari sînt gata de start
In ultimul timp, poligonul sportiv de 

pe bulevardul Mexico, de la marginea 
orașului, a cunoscut în permanență, de 
dimineața și pînă seara, atmosfera unor 
intense pregătiri, Aici se antrenau zeci 
de trăgători dintre care cei mai buni 
vor face deplasarea la campionatele eu
ropene de la București. întreaga con
ducere a federației maghiare de tir a 
fost antrenată în pregătirile pentru ma
rea competiție. Stînd de vorbă cu se
cretarul general al federației, Sandor 
Havai, am aflat că sportivii maghiari 
ca și toți acei care vor fi prezenți la 
„europenele" de la Tunari, consideră ca 
deosebit de importantă această ediție a 
campionatelor. Motivele sînt multiple: 
în primul rînd, după cum se știe, la 
competiție va participa întreaga elită a 
tirului european, iar acei care vor să 
urce pe podiumul învingătorilor vor tre
bui să întreacă zeci de adversari credi
tați cu rezultate dc valoare. Să nu uităm 
că azi, ca să te poți clasa pe un loc 
fruntaș la o competiție de nivel european 
trebuie să obții cifre foarte ridicate.

Cu toate că in ultimul timp sportivii 
maghiari s-au antrenat cu multă seriozi
tate, forma lor sportivă la ora actuală 
nu este pe deplin concludentă. Proiectul 
unei repetiții generale pentru campiona
tele europeno — concursul din Elveția 
în compania sportivilor sovietici, italieni 
și elvețieni — nu s-a putut realiza din 
cauză că acești trăgători și-au schimbat 
între timp programul competițional inter
național. Cu toate acestea, sperăm ca 
trăgătorii noștri să aibă o frumoasă 
comportare la București. Spun aceasta 
deoarece selecționabilii au îndeplinit ba
remul fixat, adică au obținut rezultate 
cu care se pot clasa pe locurile 1—10 la 
orice competiție de anvergură.

Metodistul federației, Lajos Kis- 
gyorgyi ne-a arătat că, la ora actuală, 
trăgătorii maghiari sînt bine pregătiți, 
atît la individual cît și pe echipe în
deosebi la probele de armă liberă calibru 
redus. Trăgătorul nostru nr. 1 este llam- 
merl campion olimpic la 60 focuri culcat. 
Dar, cum ne spunea el, la București va 
avea adversari greu de trecut, printre 
care și româuul Rotaru.

„Memorialul Capablanca"

Smîslov l-a egalat pe Ivkov
După a 9-a rundă, turneul dc șah 

de la Havana are din nou doi lideri. 
Prin victoria obținută asupra olandezu
lui Donner, fostul campion mondial V. 
Smîslov îl egalează pe Ivkov, care n-a 
reușit decît remiză în fața iui Szabo. 
De remarcat evoluția de pînă acum a 
lui Smîslov : 7 partide cîștigate, 2 pier
dute, nici o remiză. Amîndoi liderii au 
acum cîte 7 puncte și — împreună cu 
Gheller 61/2, Fischer 6 (1), Rachman 6 
și Holmov â1/^ (l) — pare că se vor

înotătorii din R. D. Germană 
au stabilit noi recorduri

In ultimele zile, înotătorii din R.D 
Germană au stabilit o serie de perfor
manțe valoroase. Două noi recorduri 
mondiale a trecut la activul său înotă
torul Frank Wiegand, medaliat olim
pic la Tokio. El a parcurs — în ca
drul unei reuniuni de natație desfășu
rată la Leipzig — distanța de 110 
yarzi liber în 53,7, corectînd cu două 
zecimi de secundă recordul mondial 
deținut pînă acum de scoțianul Mac 
Gregor. Al doilea record mondial a 
lui Wiegand este la 220 yarzi liber, 
unde a realizat performanța de 1:59,2.

Rezultate de valoare au fost înre
gistrate și în cadrul campionatelor de 
natație ale R.D. Germane, desfășurate 
la Berlin. Iată cîteva dintre acestea : 
BĂRBAȚI : 100 m liber — Wiegand 
54,2 ; 200 m spate — Rother 2:16,7 
(record R.D.G.) ; 200 m bras — Ku- 
tzur 2:31.4 ; 200 m liber — Wiegand 
1:59,3 FEMEI : 200 m bras — Barbel 
Grimmer 2:47,9 (record R.D.G.) ; 400 
m liber — Martina Grunert 4:56,6.

In ultimul moment am aflat și lotul 
care se va deplasa în România: Han- 
meri, Jakosits, Kuti, Sandor, Krebs, Pe
trovacz — la probele de pușcă, Balogh, 
GSnczi, Kelemen, Mucza, Kun Szilărd, 
Dobsa, Pintir Vasil — la pistoale, Kis- 
gyorgyni, K urine, Veresni și Era Hadadi 
— la proba die 3 x 30 focuri femei.

Tînărul Jakosits, campionul Ungariei pe 1965 la proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri cu 1138 p va fi prezent la „europenele'1 de la București

Precum se vede, în lot sînt și cîțiva 
„veterani" care au participat la multe 
ediții ale europenelor, ca de pildă, Krebs, 
Dobsa, Kun, Kisgyiirgyne etc. Printre 
tineri: Ilammerl, student în anul II la 
medicină, Jakosits, Petrovacz, Mucza și 
alții.

In încheiere vreau să enumăr cîteva 
dintre rezultatele cele mai bune obținute 
anul acesta la campionatele Ungariei: 
60 focuri culcat seniori: Hammcrl 594 
p, Jakosits 593 p, Petrovacz 592 p — 
pe echipe 2370 p; 3x40 focuri seniori: 
Jakosits 1138 p, Krebs 1130 p, pe echi
pe 4532 p; 40 focuri pozifia în genun
chi: Jakosits 386 p, pe echipe 1518 p; 

distanța de restul concurcnților, consti
tuind un pluton fruntaș.

Reprezentantul țării noastre, maestrul 
internațional Victor Ciocîltea, se menține 
la nivelul celor 50 la sută din punctajul 
maxim. El a făcut o nouă remiză, de 
data aceasta cu maestrul cubanez Jime
nez. Remize s-au încheiat și partidele 
Robatsch-Parma, Pachman-Tringov. Ghel
ler l-a învins pe Lehman, iar Bilek pe 
Wade. Partida prin telex Garcia-Fischer 
s-a întrerupt la mutarea 41. La fel, 
Pictsch-IIohnov și Doda-Percz.

Iată care sînt viitorii adversari ai lui 
Ciocîltea, Î11 rundele programate în a- 
ceastă săplămînă : Gheller, Doda, Pietsch, 
Smîslov.

ALTE ȘTIRI ȘAHISTE
• SOCI. — Boris Spasski s-a

distanțat în clasamentul turneu
lui internațional de șah de la 
Soci, totalizînd după 10 runde 
7i/2 puncte. El este urmat de Zaițev 
(U.R.S.S.) și Unzicker (R.F.G.) 6V2
puncte, Cirici (Iugoslavia) 5,*/2 (1) 
puncte. în runda a 10-a Spasski l-a în
vins pe Kotkov, Unzicker a remizat cu 
Flohr, iar Zaițev cu C. Garcia.

• VARNA. — La Varna a în
ceput un turneu internațional de 
șah la care participă și mae
strul român Miron Nacu. în pri
ma rundă Nacu a făcut remiză cu 
bulgarul Țvetkov. Alte rezultate : Mi- 
nev—Vizantiadis 1—0 ; Pogacs—Po
pov 1—0 ; Pîdevski—Radulov 1—0 ; 
Matulovici—Lengyel */2—*/2.

• BELGRAD. — Campionatul fe
minin de șah al Iugoslaviei pe 
anul 1965 s-a încheiat cu vic
toria maestriei internaționale Ve
ra Nedelkovici care a totalizat ll.*/2 
puncte din 15 posibile. Pe locul doi

I s-a clasat Zivkovici cu 10l/2 puncte. 1

40 focuri pozifia în picioare: Sandor 
364 p, pe echipe 1444 p; 3x30 focuri 
femei: Kisgyiirgyne 855 p, Kunnă 853 
p, Hadadi 829 p.

GYORGY VINCZE 
redactor la ziarul „Nepsport'- 

Budapesta

După două manșe, I. Dumitrescu 
și Gh. Enache conduc în concursul 

de tir de la Leipzig

LEIPZIG 7 (prin telefon). Trăgătorii 
fruntași cu arma de vînătoare din 
Austria, România, R. D. Germană, 
Norvegia, Suedia, Elveția și Polonia 
și-au dat întîlnire într-un important 
concurs internațional pe poligonul 
din localitate. După două zile de 
concurs, cinci concurenți se găsesc 
la egalitate — 145 talere lovite din 
150 posibile. Aceștia sînt I. Du
mitrescu, Gh. Enache, Levartow- 
schi (Polonia), Marscheider (R.D. Ger
mană) și Meixener (Austria)* De ase
menea, alți patru tintași se află la 
numai un taler diferență de cei din 
primul pluton. St. Popov ici și A. Io- 
nescu au realizat în aceste două zile 
cifre sub posibilitățile lor: 139 și, 
respectiv, 132 t*

Flacăra recordurilor
Progresul atletismului mondial și al 

metodelor de antrenament în atletism 
constituie tema unui articol publicat de 
săptămînalul parizian „L'EXPRESS". din 
care extragem următoarele :

De la 1 ianuarie 1965 — scrie revista — 
au fost bătute 26 de recorduri mondiale 
de atletism, dintre care 18 în probele 
de alergări. Aceasta s-a petrecut în anul 
ce a urmat J.O. de la Tokio, în ciuda 
tradiției care consideră Jocurile ca un 
fel de vîrf al activității atletice după 
care urmează o pauză inevitabilă. Chiar 
și în timpul întîlnirilor internaționale 
— în care, de obicei, clasamentul trece 
înaintea grijii pentru performanțe — au 
fost doborîte recorduri... Astfel, în mod 
brusc, „limita" posibilităților umane în 
sport a fost, din nou, depășită.

Se întîmplă, bineînțeles, în sport ca 
și în alte domenii, ca o simplă noutate 
tehnică să schimbe dintr-o dată în
treaga situație. In 1952, cînd americanul 
Parry O'Brien a început să arunce 
greutatea plecînd cu spatele către di
recția de aruncare el a făcut ca toți 
aruncătorii din lume să cîștige un me
tru. Folosirea prăjinii din metal în 
locul prăjinii din bambus a făcut ca 
recordul lumii să crească cu 12 centi
metri, iar prăjina din fibre supraelastice 
a permis o nouă ascensiune de 39 de 
centimetri. Dar anul acesta nu s-a con. 
statat ceva asemănător. Se poate spune 
că în probele de alergări unde progre
sul este cel mai spectaculos, nu s-a 
schimbat nimic pe plan tehnic de la apa
riția pantofilor cu cuie în 1868. Ceea ce 
este cu adevărat revoluționar în prezent 
este concepția despre antrenament. In 
urmă cu 15 ani, Emil Zatopek apărea 
drept un fenomen, deoarece îsi impusese 
să alerge zilnic cîte 15 km. In 1956, un 
australian bătrîn, cu părul alb, Percy 
Cerutti, a hotărît să facă din aceasta o 
metodă. El a constrîns pe unul din ti
nerii săi elevi. Herb Elliot, la un antre
nament atît de sever, îneît specialiștii 
au crezut că și-a pierdut mințile : 20 km 
pe zi în pădure, cu escaladarea dunelor 
de nisip de 20 pînă la 30 de ori I Elliot

Federația engleză de fotbal face pregă
tiri intense în vederea turneului final al 
celui de-al 8-lea campionat mondial de 
fotbal programat în luna iulie a anu
lui viitor. Datorită fondurilor alocate de 
federație (aproximativ 150 000 de lire 
sterline) s-au adus îmbunătățiri substan
țiale stadioanelor care vor găzdui 32 
de meciuri eșalonate de-a lungul a 19 
zile.

Cele 16 echipe finaliste vor fi repar
tizate în 4 grupe preliminare, meciurile 
urmînd să se joace pe 8 stadioane de
semnate încă de acum doi ani : Wem
bley din Londra, unde vor avea loc 9 
meciuri inclusiv o semifinală, meciul 
pentru locul trei și finala : White City 
din Londra (1 meci) ; Middlesborough (3 
meciuri) ; Sunderland (4 meciuri) ; E- 
verton (5 meciuri) ; Manchester (2 me
ciuri), Sheffield (4 meciuri) și Aston 
Villa din Birmingham (3 meciuri). Pu
blicul consideră satisfăcătoare reparti
zarea jocurilor în regiunea Londrei, 
în orașele industriale din nord și în 
Midlands.

Anglia, care organizează pentru pri
ma oară campionatul mondial șl se ca
lifică din oficiu, vb disputa meciurile 
sale (ca și Brazilia de altfel) pe stadio-

Știri... rezultate...d
BRUXELLES
• Timp de două zile orașul Bru

xelles a găzduit triunghiularul de atle
tism Belgia—Austria—Olanda. Pri
mul loc a fos ocupat de selecționata 
Belgiei, care a totalizat 162 puncte, ur
mată de Olanda cu 135 p și Austria 
ou 127 p.

PARIS
• Comitetul executiv al asociației 

internaționale de box amator (A.I.B. 
A.) se va întruni la Paris între 21—25 
octombrie. Pe ordinea de zi figurează 
și tragerea la sorți a viitoarei ediții a 
„Cupei Europei" interțări.

HAMBURG
• Echipa de judo a Japoniei, afla

tă în turneu în Europa, a învins cu 
7—1 selecționată R.F. Germane. Ar
bitrul întîlnirii a fost olandezul An
ton Geesink, campion olimpic la cate
goria supergrea.

Campionatele mondiale de ciclism
SAN SEBASTIAN 7. (AgeiȚres).
Campionatele mondiale de ciclism pe 

pistă au început la velodromul Anoeta 
din San Sebastian (Spania) cu elimina
toriile probelor de viteză și urmărire 
individuală rezervate amatorilor. In 
seriile probei de urmărire s-au înregis. 
trat două mari surprize : campionul o- 
lirnpic de Ia Tokio, cehoslovacul Jiri 
Daler și i/tali aniul Giorgio Ursi (meda
lie de argint) au fast eliminați. GeJ 
mai bun timp l-a realizat englezul 
Hugh Porter —• 4:59,04 ipe 4 000 m, ur-

este singurul atlet din lume care nu a 
fost învins niciodată pe distanța sa pre
ferată — 1 500 m. Iar în cursul finalei, 
la Jocurile Olimpice de la Roma. în 
1960, el a îmbunătățit recordul mondial 
al acestei distanțe la 3:35,6. Acest record 
rezistă și astăzi, fiind cel mai „bătrîn" 
împreună cu cel de la 100 de metri. 
Lecția a dat roade. Miehel Jazy aleargă 
zilnic cîte 25 km. Pentru anul viitor el 
a hotărît să alerge între 30 și 35 km. Se 
spune că australianul Ron Clarke face 
cîte 40 de kilometri pe zi.

Revista presei străine

O altă inovație a antrenamentului con
temporan : medicul. El nu se mulțu
mește să supravegheze numai sănătatea 
atletului. El îi măsoară capacitățile, îl 
cîntărește, îl analizează. Toate instru
mentele posibile sînt mobilizate pentru 
a evalua în mod științific posibilitățile 
sale și a.i permite să extragă maximum 
din ele „Pentru a doborî un record 
trebuie să gîndești mult" — spune docto
rul Andrivet, medic la Institutul națio
nal al sporturilor din Paris De la ulti
mele campionate ale Franței, Robert Poi
rier se gîndea să bată recordul țării 
pe 400 m garduri. In săptămîna care a 
precedat semifinala „Cupei Europei" de 
la Oslo, aceasta a ajuns pentru el o 
obsesie. Și, în cursul meciului, a reușit.

Un atlet se depășește pe sine nu nu
mai pentru că este bine antrenat 
— acesta este numai un mijloc — ci și 
pentru că găsește în el însuși noi re
surse pentru a merge mai repede și 
mal departe. S-a constatat că nici un 
record nu constituie o limită de netre
cut. Acestei revoluții psihologice, care 

nul Wembley, care are o capacitate de 
100 000 de locuri. Brazilia a solicitat 10 000 
de bilete de intrare, ceea ee reprezintă 
cea mal maro „invazie" de suporteri 
de fotbal venițf dintr-o singură țară 
In Anglia. Locațiunea biletelor de intrare 
a început în luna Ianuarie, iar pînă la 
sftrșitul lui august au fost primite 50 000 
de cereri provenind din 74 de țări.

Un membru al comitetului de orga
nizare a declarat că acest campionat 
mondial suscită un asemenea interes 
îneît numeroase cereri au fost primite 
din țări care nici nu participă la com
petiție. Majoritatea solidtanților prefe
ră bilete care dau drept de intrare la 
10 meciuri, ceea ce reprezintă 500 000 
de bilete. Pînă acum au fost utilizate 
pentru tipărirea biletelor. 5 tone de hîr- 
tle, luîndu-se bineînțeles toate precau
țiile pentru evitarea falsificării lor.

Englezii speră să depășească rețeta 
realizată la campionatul mondial din 
Chile, conslderînd că numai stadi «nul 
Wembley va aduce 750 000 de lire ster
line, excluzînd drepturile de televizare.

în Ce privește găzduirea echipelor, au 
fost alese hoteluri situate în locuri mal 
retrase, în afara orașelor șt în apropie
rea unor terenuri de antrenament.

Centrul de presă va fl instalat la 
Londrei în hotelul Royal Garden, în a- 
propiere de West End. Se așteaptă ca 
la meciurile turneului final să asiste 
1 600 de ziariști, în afară de trimișii 
posturilor de radio și televiziune și de 
fotoreporteri.

Pe terenurile de fotbal
• Meciul inaugural al ediției 1965—66 

a campionatului italian de fotbal a avut 
loc sîmbăta trecută, cînd deținătoarea 
titlului, echipa Internazionale Milano, 
a dispus cu 5—2 de formația Varese. 
Duminică s-au jucat celelalte meciuri 
ale primei etape : Atalanta — Floren
tina 1—1, Bologna — Cagliari 1—0, Bres
cia — Catania 4—1, Juventus — Foggia 
1—0, Lanerossi — Roma 1—1, Lazio — 
Milan 0—0, Napoli — Spal 4—2. Sampdo- 
ria — Torino 1—1.
• „Nu mai am probleme pentru cali

ficare. a declarat Lajos Barotl. con
ducătorul tehnic al reprezentativei ma
ghiare de fotbal, după victoria cu 3—0 
obținută duminică în fața naționalei 
Austriei. „Echipa noastră se apropie, ca 
valoare, de cea cu care am cîștigat în 
1952 titlul olimpic, la Helsinki", să a- 
mlntim că în grupa respectivă a pre
liminărilor c. m„ Ungaria are 5 puncte 
din 3 jocuri, față de cele 2 puncte ale 
R.D.G.. a doua clasată. In ultimul său 
meci din grupă, echipa Ungariei joacă 
împotriva celei a R. D. Germane, la 
Budapesta.

mat de Tim Groen (Olanda) — 5:01,44 
și Isaksson (Danemarca) 5:02,94 
Printre alții s-au mai calificat pentru 
sferturile de finală Stanislav Moskvin 
(U.R.S.S.) 5:03,26 și compatriotul său 
Cercscenko — 5:04,27.

La viteză au intrat în sferturile de 
finală Trentin și Moreloa (Franța). 
Turrirri și Varzini (Italia), Pakhadze 
(U.R.S.S.), Jelinek (R.S.C.), Jansen (O- 
landa) și Stenzel (R.F.G.). în serj, o- 
landezul Jansen a obținut pe v itiii 
200 m timpul de 11 sec.

a fost botezată „fenomenul exemplului" 
i se datorește, în primul rînd aceas'ca 
flacără a recordurilor. Cînd un atlet 
realizează într-o zi a performanță ce 
părea pînă atunci inaccesibilă, imediat 
după aceea alții se aruncă în această 
breșă. Așa este cazul recordului pe 
5 000 m. Bariera era constituită de acel 
13:35 din 1957 al sovieticului Vladimir 
Kuț. In iunie, australianul Ron Clarke 
a adus recordul la 13:25,8. In 15 zile el 
a fost urmat de un francez (Jazy), un 
kenyan (Keino), apoi de un belgian 
(Roelants) și de un atlet din R.D. Ger
mană (Hermann, în vîrstă de 33 de ani), 
care au alergat, la rîndul lor, mal bine 
decît Kuț. Pînă unde se va ajunge pe 
această cale ? Astăzi, toți specialiștii 
sînt fermi : omul este încă departe de a 
fl atins limitele sale.

Chiar șl în viteza pură atleții pot face 
mai mult. Recordul lumii pe 100 de me
tri a progresat cel mai încet : opt ze
cimi de secundă în 60 de ani (1900—1960) 
două zecimi în 24 de ani : de la 10,2 se' 
ale lui Jesse Owens în 1936, la 10 sec al< 
germanului Hary în 1960. Dar pretutin. 
denl unde intervine rezistența se pare 
că ne găsim numai la începutul progre
sului. „Astăzi orice copil sănătos pe 
care-l pasionează alergările poate, cu 
ajutorul antrenamentului, să ajungă în 
7 sau 8 ani ta o clasă internațională" 
afirmă dr. Mathieu, care a practicat 
40 de ani medicina sportivă pe toate sta
dioanele Franței.

Și totuși, caracteristica atletismului în 
ultimii ani este intervenția hotărîrii în 
„fabricarea" atletului. In urmă cu 7 ani. 
Parry O'Brien, recordman al lumii la 
aruncarea greutății spunea : „Dați-mr un 
om de 2 metri și de 120 kg și voi face 
din el un aruncător de peste 70 de pi
cioare (21,33 m)“. Acest om există astăzi. 
El se numește Randy Matson. Intrueît 
îi lipseau 12 kg, antrenorul lui l-a silit 
să se supraalimenteze înainte de a ataca 
recordul lui O’Brien. Și Randy Matson 
este acum recordman al lumii la arun
carea greutății cu 21,51 m.
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