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Astă-seară, finalele...
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dUGAN ĂL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA HOTĂRlTOR
• Meciuri de mare atracție
• Opt români in ultima reuniune
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Campionatele europene de tir

DEZVOLTĂRII
A

INTENSE PREGĂTIRI ÎNAINTEA STARTULUI

zile pădurea Ba
se află poligonul 
răsuna la primele

Peste zece 
neasa, unde 
Tunari, vă 
focuri de armă din cadrul edi
ției 1965 a campionatelor euro
pene. Prostirile pentru marea 
întrecere ă continentului sînt în 
toi. Poligonul a căpătat o nouă 
înfățișare. în aceste zile se dă 
ja finiș puternic pentru ca săp- 
tămîna viitoare, cînd vor sosi 
primii oaspeți, totul să fie pus 
la punct.

Comisia de organizare a cam
pionatelor europene a constituit 
comisiile tehnice de lucru care 
vor asigura buna desfășurare 
a. competiției.

Sportivii români se pregătesc 
și ei intens. După o scurtă pe
rioadă de odihnă activă, cînd 
antrenorii au pus accentul pe 
pregătirea fizică generală și teo
retică specifică probelor respec
tive, azi lotul nostru își reia an
trenamentele pe poligon. Printre 
trăgătorii care sînt în pregă
tire se află : N. Rotaru, Tr. 
Cogut, I. Olărescu, M. Fere
cata, T. Ciulu — la probele de 
pușcă, I. Tripșa, M. Roșea, M. 
Dumitriu, V. Atanasiu, I, Giuș-

Taleristul român Gh. Enache, 
a ciștigat „Marele premiu 

al orașului Leipzig"
LEIPZIG, 8 (prin telefon). După 

trei zile de întreceri, ieri s-a în
cheiat în localitate concursul in
ternațional de talere aruncate 
din șanț dotat cu „Marele pre
miu al orașului Leipzig»*. La start 
s-au aliniat cei mai buni trăgă
tori, în număr de 36, din Aus
tria, R.D. Germană, Elveția, Nor
vegia, Polonia, România, Suedia 
și Ungaria. Competiția a fost deo
sebit ?de disputată șl după 200 
de tabela de marcaj in
dica ’egalitate : românul Enache 
51 germanul Marscheider cu cîte 
195 de talere lovite. A urmat ba
rajul care după prima serie era 
egal (cîte 25 t) iar după cea de 
a doua serie reprezentantul nos
tru avea în dreptul numelui său 
cifra de 50 t iar adversarul său 
48. Astfel, valorosul trofeu a re
venit sportivului român. Un re
zultat bun a obținut și Ion Du
mitrescu, locul IV, la egalitate 
de puncte cu austriacul Meixener 
care l-a întrecut cu un taler în 

-baraj. Un alt reprezentant al 
nostru, Șt. Popovici (187 t) a sta
bilit un record personal Rezul
tate : 1. G. ENACHE 195 t, 2. 
Marscheider (R.D.G.) 195 t, 3.
Meixener (Austria) 194 t, 4. I. Du
mitrescu 194 t... 11. Șt. Popovici 
187 t. Cel de al patrulea concu
rent român, A. Ionescu a obținut 
176 L

că, G. Maghiar — la pis
toale, B. Marinescu, G. Senco- 
vici — la skeet juniori, Edda 
Baia, Ana Goreti, Elena Nis- 
tor, Aurelia Schafer — la pro
bele feminine.

In zilele de marți și miercuri 
au sosit noi înscrieri nominale 
de la federațiile de specialitate 
din Elveția, Austria, Grecia și 
Spania. în rîndul trăgătorilor 
elvețieni, în număr de 14, se 
află sportivi de o valoare re
cunoscută, ca de pildă H. Al
brecht, clasat pe locul IV cu 
590 p la pistol viteză la J. O. 
de la Tokio și care deține o 
performanță foarte ridicată la 
pistol calibru mare. De ase
menea, trebuie să amintim de 
E. Vogt, campion mondial cp 
372 p la campionatele mon
diale de la Cairo din 1962. Cel 
mai în vîrstă trăgător elvețian 
este Fr. Michel, la proba de 
pistol liber.

Austriecii vor participa la 
„europene” cu 9 trăgători, în 
majoritatea lor sportivi foar
te tineri. Printre cei mai cu- 
noscuți sînt Fr. Schattleitner, 
Fr. Losser, O. Schneider etc. 
Conducătorul delegației este 
Josef Deflorian, un cunoscut 
activist al U.I.T.

Delegația greacă va fi com
pusă din 9 persoane și este 
condusă de Georges A Vlchos, 
vicepreședinte al U.I.T.

Spaniolii vor fi prezenți la 
„europene” cu 7 trăgători din
tre care se remarcă pistolarii 
Palomo Luis, Amedo Fernan
dez, Thomas Gabreles etc.

mai mulți performeri 
se va prezenta dele- 

în lista de 
5 nume ca 

campioană euro
peană la 60 focuri culcat se
nioare cu 594 p, Stolîpin, cam
pion mondial la Cairo — 1962 
la pistol liber cu 559 p, Udat- 
kin, campion mondial la pistol 
calibru mare — Stockholm 1963 
cu 591 p, Kropotin, campion 
mondial — Stockholm 1963 la 
pistol viteză cu 595 p. Printre 
trăgătorii de armă cu rezul
tate excepționale se află Ciu- 
ian (1153 p la 3x40), 
Gherasimenok și alții.

Cu cei 
mondiali 
gația sovietică, 
participare figurează 
Zelenkova, campioa

SPORTULUI

ȘCOLAR
V

Pe marginea consfătuirii

profesorilor de educație

fizică din regiunea

Iaros, Maramureș

Fază din meciul C. Niculescu — S. Tauser (Ungaria), 
disputat duminică dimineață.

Astă-seară, reprezentantul nostru îl întîlnește pe H. Radev 
(Bulgaria).

Astă-seară, începînd de la 
ora 19, stadionul Republicii găz
duiește ultima reuniune din ca
drul turneului internațional de 
box rezervat „speranțelor olim
pice”. După patru zile de între-

înotători de valoare la startul

campionatelor internaționale
• întrecerile din acest an ale 

Campionatelor internaționale se 
vor desfășura în zilele de 11 și 
12 septembrie în bazinul din par
cul Dinamo șt vor cuprinde toate 
probele care figurează în progra
mul olimpic.

• Una din cele mai puternice 
delegații de înotători prezentă la 
ediția din aqest an a Campionate
lor iuternaționale ale României va 
fi cea a R. D. Germane. în frun
tea listei se află fosta record
mană a lumii în proba de 100 m 
bras. Bărbii Grimmer, care a fost

cronometrată recent pe distanța 
de 200 m bras în 2:47,9 — a 
două performanță mondială a anu
lui. Cu frumoase „cărți de vizită” 
vin la București și cunoscutele 
înotătoare Utte Noack (1:10,9 la 
100 ni fluture), Petra Nerger 
(1:12.0 la 100 m spate) și Ilelga 
Zimmermann (5:01,0 la 400 m li
ber și 5:41,5 la 400 m mixt). De
legația germană va fi completată 
de Christa Manke (100 și 400 m 
liber), Schroeder (1:02,0 la 100 
iu fluture), Resch (2:20,2 la 200 
m spate), Winkler (58,4 la 100

Cristina Stănescu (Dinamo), una dintre cele mai tinere (14 ani) campioane ale țării la înot pe 
anul 1965, va lua startul în cadrul campionatelor internaționale ale României în proba de 

100 metri bras.
Foto : A. Neagu

Jocurile Balcanice de atletism înaintea startului
De la corespondentul nostru la Atena

ATENA, 8 (prin telefon). — 
încă de pe acum, cu două zile 
înaintea primului start în 
Jocurile Balcanice, ediția 1965, 
iubitorii de sport din capitala 
Greciei manifestă un deosebit 
interes pentru marea competi
ție atletică ce se va desfășura 
pe stadionul olimpic. Specta
torii vor cunoaște numele pri
mului învingător încă în tim
pul ceremoniei de deschidere, 
care va avea loc joi. într-ade- 
văr, traseul cum nu se poate 
mai clasic al celei mai lungi 
alergări atletice — Marathon 
— Atena — are sosirea pe sta

dion, iar startul se va da de 
așa manieră îneît primii cla
sați să încheie cursa aproxi
mativ în timpul ceremoniei.

Fără îndoială, bogatul pro
gram le va rezerva încă din 
prima zi de întreceri, vineri, 
și alte finale. Astfel, după-a- 
miază vor urca pe podium pri
mii clasați și primele clasate 
din probele masculină și femi
nină de 100 m plat. Și repre
zentanți ai semifondului vor 
avea această cinste : ne referim 
la alergătorii și alergătoarele 
de 800 m. Vor mai primi răs
plata învingătorilor mărșălui

torii pe distanța de 20 de kilo
metri, săritorii în înălțime, a- 
runcătorii de ciocan și cei de 
greutate, alergătorii pe distan
ta de 400 m garduri și cei pe 
10 000 m dintre bărbați, arun
cătoarele de disc. Ponderea le 
revine, așadar, probelor mas
culine, la cele amintite adău- 
gîndu-se decatlonul, care în
cepe și el vineri dimineața.

O primă luare de contact a 
constituit-o Congresul Balca
nic. S-a hotărît ca ediția ur
mătoare a Crosului balcanic 
să se desfășoare în orașul Ko- 
larovgrad din Bulgaria, la 10

aprilie 1966. în ce privește 
însă următoarea ediție a Jocu
rilor Balcanice de atletism, nu 
s-a luat încă o hotărîre de 
atribuire a organizării. Acest 
lucru s-a stabilit să fie redis
cutat și decis în luna noiem
brie, la Copenhaga, cu ocazia 
Congresului comisiei europene 
de atletism din I.A.A.F. (Fe
derația Internațională de Atle
tism). Candidează Iugoslavia 
și Turcia.

ELIE SPORIDIS

Foto : T. Roibu

ale României
m liber), 
m bras) 
400 m liber).

• Mai puțin cunoscute sînt Io
turile de înotători pe care le vor 
prezenta Bulgaria și Grecia. Ma
ria Kirilova (100 m și 400 m li
ber), I. Alexandrov (400 in și 
1 500 m liber), A. Takarov (100 
m și 200 m bras), B. Georgiev 
(100 m și 200 m fluture), Kon- 
stantina Popova și Dimilar Geor
giev (sărituri) vor reprezenta Bul
garia, iar Karydis (100 m și 
400 m liber), Papadakis (100 in 
și 200 
(200 m 
(100 m 
feminin) 
ccsc.

Kinzel (100 m și 200 
și Frisch ke (100 m și

m spate), Kontoumanis 
bras) și Baxiavanelli 

fluture și 100 m liber 
fac parte din Iotul gre-

ceri, dintre cei 65 de partici
pant care au luat startul în a- 
ceastă competiție au mai rămas 
neînvinși 20 — cei care acum 
își vor disputa finalele.

Iată programul complet al re
uniunii finale 
muscă, 
Carol 
iescu. 
zolva, 
ment, 
ternă.
trin (U.R.S.S.) — D. Rancovici 
(Iugoslavia) ; categoria pană : 
C. Stanef — E. Ghicov (Bul
garia) — reprezentantul nostru 
are o sarcină dificilă, el va tre
bui să se impună în fața unui 
adversar mai înalt și cu o bună 
tehnică. La „semiușoară” : I. 
Negru — I. Mihailov (Bulga
ria). Cu deosebit interes este aș
teptată partida M. Dumitres
cu — V. Musalimov (U.R.S.S.)., 
Judecind după evoluțiile ante
rioare, Dumitrescu are prima 
șansă. La categoria semimijlo- 
cie : C. Niculescu — H. Ra
dev (Bulgaria). Meciuri de 
mare atracție la categoriile 
mijlocie mică și mijlocie : V. 
Dobre—V. Gruniușkin (U.R.S.S.) 
și Gh. Chivăr — N. Ro- 
gociov (U.R.S.S.). Cat. semi
grea : P. Stamboliev (Bulga
ria) — N. Novicov (U.R.S.S.) j 
cat. grea : A. Turkin (U.R.S.S.) 
— D. Limant (R.D.G.).

la categoria 
meci „în familie” întro 

Pop și Constantin Gru- 
Cu acest prilej se va re* 
cel puțin pentru un mo- 
o rivalitate sportivă in- 
Categoria cocoș : L. Es-

La închiderea ediției
Aseară la Frankfurt pe Main

Eintracht—Lotul nostru reprezentativ 1-0
FRANKFURT PE MAIN, 8 

(prin telefon). — 8 000 de spec
tatori au asistat aseară- pe un 
timp ploios (care a făcut ca 
terenul să fie alunecos), la în- 
tîlnirea amicală dintre echipa 
locală Eintracht și lotul repre
zentativ al României. Formația 
gazdă a obținut victoria cu 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
înscris în min. 37 de Grabow
ski, în urma unei lovituri de 
colț, la o fază în care Greavu 
și D. Popescu au fost neatenți. 
în repriza a doua în linia -de 
mijloc a formației noastre este 
introdus Lereter și aspectul

(1-0)
jocului se schimbă, inițiativa 
trecînd de partea noastră. în 
această repriză, echipa noas- 
h-ă a avut două „bare*. Iată 
formația aliniată de lotul nos
tru reprezentativ : Ionescu — 
Popa, Nunweiller III, C. Dan, 
Greavu — Ghergheli, D. Po
pescu (min. 46 Lereter) — Pîr- 
călab, Ivansuc, Sasu (min. 70 
Țîrlea), S. Avram- S-au remar
cat Ionescu și Lereter. Au ju
cat slab Ghergheli, D. Popescu 
și Pircălab (în prima repriză).

ILIE OANĂ 
antrenor

In „Cupa intercontinentală" la fotbal

Internazionale—Indspendîe^te 3-0 (2-0)
Pe stadionul San Siro, în fața 

a aproape 100 000 spectatori, s-a 
disputat aseară primul meci din
tre cîștigătoarele cupelor campio
nilor Europei și ai Ainericii de 
Sud, Internazionale Milano și In- 
dependiente Buenos Aires, pentru 
„Cupa intercontinentală“. Partida 
a luat sfîrșit cu scorul de 3—0 
(2—0) în favoarea echipei italiene

prin punctele înscrise de Suarez și 
Mazzola (2).

în cazul cînd în meciul retur, 
care se va disputa la 15 septem
brie la Buenos Aires, Indepen- 
diente obține victoria indiferent 
la ce scor, se va disputa un al 
treilea meci, decisiv, în orașul 
brazilian Sao Paulo în ziua de 17 
septembrie.

IERI, LA ISTANBUL, în cadrul C.C.E.: 
lechl 0—0

Fenerbahce — Ander*



CARNET COMPETITION AL

RUGBI: Actualitatea internațională FOTBAL: ȘTIRI • •• ȘTIRI • •• ȘTIRI• •• VOLEI: Echipele de juniori

Activitatea pe plan internațional a 
rugbiștilor noștri se apropie cu pași 
repezi. Punct central — confruntarea 
cu echipa Franței, la Lyon, în 28 no
iembrie. Această importantă dispută 
va fi precedată de o alta tot în de
plasare, cu echipa R.F. Germane, la 
Ilanovra, în 14 noiembrie.

La ordinea zilei sînt însă întîlnirile 
internaționale de club. Pe prim plan, 
turneul echipei franceze Beziers, pe 
care am mai putut s-o vedem la noi în 
țară în finala „Cupei campionilor eu
ropeni” ediția 1962, în care a întrecut 
Grivița Roșie cu 11—3.

Iată lotul pe care l-a anunțat tele
grafic Beziers pentru acest turneu 
(în paranteză vîrsta jucătorilor) : 
Pierre Danos (36), Jean Arnal (34),

Bolzan (29), Gerard Bonneric
Michel Bernatas (30), Roger

POPICE: Campioana
țarii învinsă!

Arena Elcctroaparataj a găzduit luni 
o importantă intilnire feminină din ca
drul turului campionatului Capitalei: me
ciul dintre Rapid București și campioana 
țării, Laromet. La capătul unor între
ceri viu disputate dar de un nivel teh
nic mediocru, victoria a revenit jucă
toarelor rapidiste cu 2 235—2 173 p.d. 
lată rezultatele individuale: Ținea Bala- 
ban (Rapid) 363 p.d. — Maria Szabo 
(Laromet) 371 p.d.; Aurelia Ivan 311 
p.d. — Stela Sjeleu 333 p.d., Valeria 
Amzulatu 372 p.d. — Maria Tuțuianu 
350 p.d.; Elena Lupescu 403 p.d. — 
Elena Trandafir 370 p.d.; Florica Lăpu- 
ean 391 p.d. — Candida Nicolae 347 
p.d.; Cornelia Moldoveanu 395 
Elena Predeanu 398 p.d.

După cum se vede, pe arena 
aparataj au evoluat o serie de 
fruntașe printre care și cîteva 
ale lotului republican. Cum s au 
tat acestea din urmă ? Ținea Balaban și 
vicccampioana europeană Elena Trandafir 
au obținut rezultate 
nota că nu respectă 
mul de antrenament 
Doar Elena Lupescu , ____ __
sură Cornelia Moldoveanu și Elena Pre
deanu au corespuns așteptărilor. Ele tre
buie însă să lucreze mai mult la lovi
turile executate în ...pliu. Cîteva cuvinte 
despre Stela Sfelcu, o jucătoare care pe 
baza rezultatelor obținute în campionatul 
anterior a fost selecționată în tabăra de 
tineret, anunțîndu-se ca o mare speran
ță. Dar... De la o vreme se pare că ea 
nu se mai pregătește cu toată 6eriozi 
tatea, iar rezultatul acestei delăsări s-a 
putut vedea în comportarea sub orice 
critică pe care a avut-o în jocul cu Ra
pid, chid a doborît din 100 bile 338 
popice. Să sperăm că acest rezultat îi 
va da de gîndit.

Emile
(21). .
Bousquet (24), Henry Cab rol (18), Ro
bert Carbonnel (23), Paul Dedieu (32), 
Jaques Fratangello (26), Clement Grâu 
(22), Jean Gualano (29), Andre Lu- 
brano (19), Claude Malet (29), Jean- 
Michel Martin (21),Franșois Roma- 
da (29), Gilbert Roger (21), Franțois 
Rondi (30), Georges Sans (21), Jean 
Sarda (24), Andre Roque (35), Michel 
Garcia (24), Jean-Paul Rocca (20) și 
Yvan Bonomo (19).

Și echipa Steaua are de susținut 
jocuri dificile în Italia, în cadrul unui 
turneu internațional. Campionii noș
tri pe anul 1964 joacă la Napoli, în 
zilele de 17 și 19 septembrie, alături 
de formațiile italiene Rovigo și Perte- 
nope Napoli, precum și de echipa 
franceză Albcrtvilloise, Programul se 
va stabili la fața locului. Probabil, în
să, că vor juca în prima' zi echipele 
oaspe cu cîte o echipă italiană, ur- 
mînd ca, două zile mai tîrziu, să joace 
învingătoarele între ele și învinsele 
între ele. Evident, o încercare de na
tură să edifice asupra potențialului e- 
chipei Steaua.

MECI PIERDUT PENTRU LIPSA... 
MEDICALEVIZEI

Petrolul Moinești
F.R.F. a omologat 
urma unei contestații

După meciul 
Textila Buhuși, 
nou rezultat în 
introduse pentru lipsa vizei medicale. 
Este vorba de meciul de categoria C 
dintre Minerul Bihor și Progresul 
Reghin, desfășurat la 29 august și 
cîștigat de prima formație cu 6—2. 
Forul de specialitate a omologat a- 
cest joc cu scorul de 3—0 în favoarea

echipei Progresul Reghin întrncît un 
jucător al formației din Bihor nu a- 
vea trecut controlul medical în carne
tul de legitimare.

ale României și Iugoslaviei

p.d. —

Electro- 
sportive 
membre 
coin por-

slabe, ceea ce de- 
cu strictețe progra- 
indicat de F.IÎ.P. 

și în mai mică mă-

TENIS DE MASĂ: Cine vor fi

noii campioni republicani?

Fruntașii tenisului nostru de masă 
debutează vineri în noul sezon com- 
petițional participînd timp de trei 
zile la Suceava la ultimul concurs al 
etapei finale a campionatului repu
blican individual. Faptul că la capă
tul jocurilor vor fi cunoscuți noii 
campioni ai țării (la toate cele cinci 
probe) recomandă suficient importan
ța întrecerilor. Vor fi prezenți cei 
tnai buni sportivi, în frunte cu repre
zentantele clubului Progresul Bucu
rești, Maria Alexandru și Ella Con- 
stantinescu, ca și jucătorii Giurgiucă, 
Reti, Cobîrzan, Bodea, Sentivani, Sin- 
deanu etc. Este incertă participarea 
lui Negulescu, aflat în sesiune de 
examene.

un
AZI: PROGRESUL — RAPID

Pe stadionul din str. dr. Staicovici 
se va desfășura azi o îratîlnire ami
cală între echipele bucureștene Pro
gresul și Rapid. Meciul începe 
ora 16,30.

HANDBAL: NOTE, ȘTIRI
din ultimele 
de pregătire 
feminin, bi-

la

G. R. Ș.

• Analizînd într-una 
sale ședințe activitatea 
a lotului reprezentativ 
roul federației a luat în discuție și 
cazul unor jucătoare fruntașe care 
nu s-au prezentat la convocările pen
tru jocurile de verificare și pentru 
perioadele de pregătire în comun. Ți- 
nînd seama de situația jucătoarelor 
în discuție, biroul federal a hotărlt 
ridicarea dreptului de joc pînă la 
data terminării campionatului mondial

CICLISM: Sportivii clubului Steaua
învingători în probele de ieri

încheiate la lumina... 
lunii (pentru a cîta oară 
semnalăm faptul că la 
pistă se programează ne- 
judicios 
disputele 
campionatelor 
cane de ciclism au fost 
interesante prin dîTzenia 
cu care alergătorii și-au 
disputat întîietatea. A- 
cest atribut a aparținut 
îndeosebi juniorilor.

Principala întrecere, 
urmărirea individuală se
niori, s-a încheiat cu 
victoria meritată a ma
estrului sportului Con
stantin Dumitrescu. Cu 
multă ambiție a luptat 
și Emil Rusu, clasat pe 
locul II ca și adversa
rul său din semifinală, 
Vasile Burlacu. Perfor
manțele realizate nu se 
situează însă la nivelul 
cerințelor pe plan inter
național. în această pri
vință este edificatoare 
compararea celor mai 
bune timpuri de la cam
pionatele mondiale care 
au loc la San Sebastian 
cu cele de la „naționa
lele” noastre.

întrecerile ?), 
de ieri ale 

republi-

iii

Echipa de juniori Steaua, campioană ia urmă
rire, in timpul evoluției.

Foto : A. NEAGU

Campionatele republicane Campionatele mondiale

• •

Te-(14 noiembrie 1965) a sportivelor 
reza Secheli și Gerlinde Oprea, am
bele de la Știința Timișoara.

o Ne-a parvenit și un rezultat din 
seria a Il-a a campionatului masculin: 
Cauciucul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
— Rapid București 15—12 (8—5).

• Marți după-amiază, lotul repre
zentativ feminin de handbal a susți
nut un meci de verificare, în care a 
avut ca adversare două reprize echi
pa Rapid și alte două reprize forma
ția Știința. Jocul a avut loc în sala 
Floreasca.

• Primele jocuri din acest sezon 
au scos în evidență faptul că nu toți 
arbitrii .noștri aplică corect noile mo
dificări ale regulamentului. Pentru 
aceasta amintim că aruncările libere 
se execută fără fluierul arbitrului, iar 
în cazul cînd la executarea unor ast
fel de aruncări echipa în atac nu res
pectă indicațiile regulamentului arbi
trul va corecta poziția și apoi va flu
iera pentru repetarea loviturii. Deci 
echipa în atac nu pieTde mingea. Dacă 
și după aceasta se constată o neres- 
pectare a pozițiilor regulamentare, 
abia atunci arbitrul va dicta o arun
care în favoarea celeilalte formații.

și-au împărțit din nou victoriile
TUKNU SEVERIN, 8 (prin telefon). 

Jn meciurile revanșă jucate marți de re
prezentativele de volei (juniori și ju
nioare) ale .țării noastre cu formațiile 
pe care le-au întîlnit duminică la Kla
dova, echipele românești și cele iugo
slave și-au împărțit din nou victoriile. 
La fete, junioarele noastre au învins e- 
chipa oaspe cu 3—2 (10, —9, —12, 7, 
11), dintre jucătoarele care au evoluat 
remareîndu-se Bodron, Dăneț, Marinescu, 
Bărbulescu (România), Milisavievici, An- 
gelkovici și Biber (Iugoslavia). In me
ciul masculin, combinata de seniori iu
goslavă i-a întrecut pe juniorii noștri 
cu 3—1 (6, 12, —11, 5). ’S-tau eviden
țiat dintre voleibaliștii iugoslavi Groz- 
denovici, Visekruna și Kolarevici, iar de 
la gazde Vrăni fă, Tănăsescu și Nil van. 
(GII. M AN A FU -coresp.).

Activitatea la zi
• In vederea participării la întrece

rile pentru „Cupa Mondială", echipa re
prezentativă masculină a țării noastre 
părăsește Capitala tn cursul acestei zile, 
plecînd în Polonia. Din lotul de jucMmâ 
iac parte Derzei, Grigorovici, .Schreiber, 
Tirlici, Ozum, Udișleanu, Bartha, Papu- 
giu, Sloian și alții. Conducătorul tehnic 
al „naționalei" : N- Tărchilă. Împreună 
cu echipa face deplasarea și arbitrul in
ternațional C. Mușat, delegat să eon- 
ducă o scrie de partide din grupe și din 
turneul final.
• Echipele masculine interesate au 

căzut de acord asupra zilelor în care 
vor juca întîlnirile de baraj pentru cali
ficarea în scria a II-a a categoriei A. 
Astfel, formațiile craiovene Știința și 
Electroputere își vor disputa înlîietatea 
la 17 (turul) și Ia 18 septembrie (re
turul), iar echipele bucureștene Știința 
I.C.F. și Semănătoarea la 21 și 22 ale 
lunii.

PRONOSPORT —12 +1 PRONOSPORT

Emil Rusu
V. Burlacu
C. Dumitrescu
Silviu Duță

(Timpii realizați
mifinale, de aceea nu concordă cu clasamentul final).

5:13,2
5:14,2
5:14,3
5:20,8 

de sportivii

Porter (Anglia)
T. Groen (Olanda) 
Isaksson (Danemarca)
Moskvin (U.R.S.S.) 

noștri au fost obținuți în

4:59,04
5:01,44
5:02,94
5:03,26

serii și se-

final: 1. C. Dumi- 
campion al Repu- 

2. Emil 
Burlacu

Clasamentul 
trescu (Steaua), 
blicii Socialiste România, 
Rusu (Dinamo), 
(Steaua), 4. S. Duță (Steaua).

La juniori, proba de urmărire pe 
echipe (2 000 m) a dat loc la o luptă 
frumoasă. Clasament final : 1. Steaua 
(R. Dorel, G. Negoescu, P. Soare, FI.

3. V.

Negoescu) — campioană a Republicii 
Socialiste România, 2. S. S. E. I, 
3. Olimpia, 4. C.P.B. Concursul de vi
teză pentru juniorii de cat. a II-a a 
fost cîștigat de FI. Negoescu 
(Steaua). Așadar, o zi plină pentru 
sportivii clubului Steaua I

HRISTACHE NAUM

• în urma introducerii experimen
tale a concursurilor paralele la Pro
nosport, chiar de la primul concurs 
Pronosport B (12J-1 meciuri) a apă
rut un premiu mare. Este vorba de 
premiul de 120 000 lei obținut, prin 
tragere la sorți; de către participan
tul ■Șișu Dobre din București, care a 
avut 12J-1 rezultate exacte.

Mîine seară vom avea un nou mare 
cîștigător la Pronosport. El va fi de
semnat dintre cîștigătorii de la con
cursul Pronosport B 2 (etapa din 5 
septembrie a.c.).

Firește, acesta este numai începu
tul. Premiile mari la Pronosport vor 
continua. Ca atare, este necesar ca 
participanții să se pregătească și să-și 
depună din timp buletinele pentru 
concursurile din 12 septembrie.

Amintim pariicipanților că la con
cursul obișnuit (Pronosport A = 2 
lei varianta) sînt trei feluri de pre
mii, iar la concursul Pronosport B 
( = 3 lei varianta) sînt cinci feluri de 
premii. Fiecare participant poate să 
joace, la alegere, la Pronosport A 
sau B — sau, ceea ce este cel mai 
indicat, la ambele concursuri.

• Ieri seară a avut loc în Orașul 
Victoria tragerea din urnă pentru 
desemnarea cîștigătorilor de autotu
risme și ai excursiiler de la tragerea 
excepțională Loto din 31 august a.c.

După cum s-a anunțat în prospect, 
la această tragere excepțională s-au 
acorcat 180 excursii cu vaporul pe 
Dunăre, pe ruta Giurgiu — Belgrad 
— Budapesta. Numele cîștigătorilor

de autoturisme și ale celor 180 ex
cursii vor fi comunicate prin presă și 
în Programul Loto-Pronosport.

Cîștigătorii excursiilor vor fi încu- 
noștințați imediat de Loto-Prono- 
sport, în scris, asupra formalităților 
pe care le au de îndeplinit.

PRONOEXPRES
nr. 36 din 

extrase din 
18, 49, 6, 33, 
13, 14.

La tragerea Pronoexpres
8 septembrie 1965, au lost 
urnă următoarele numere : 
43, 4. Numere de rezervă :

Fond de premii : 783 400 lei din care 
251.353 lei report categoria I.

Tragerea următoare va avea loc la 
București.

Premiul de 25.000 lei oferit cîștigăto- 
Tilor de categoria a II-a la concursul 
Pronoexpres nr. 35 din 1 septembrie;.a.c. 
a revenit prin tragere la sorți parWcS- 
pantului Catalan Alexandru " —— -

LOTO
din Sibiu.

la tragerea
a 40.583 lei

Premiile întregi șl sferturi 
Loto din 3 septembrie 1985.

Suplimentar I : 3 variante _ ____
șl 1 variantă a 10.145 lei ; Suplimentar II: 
6 variante a 12.651 lei șl 3 variante a 
3162 lei ; Categoria 1: 8 variante a 
6.613 lei și 12 variante a 1.653 lei ; Cate
goria a Il-a : 15 variante a 3.778 lei șl 
17 variante a 944 lei ; Categoria a Ill-a : 
29 variante a 1.701 lei șl 55 variante a 
425 lei : Categoria a IV-a : 47 variante 
a 1.259 lei și 43 variante a 314 lei ; Cate
goria a V-a : 63 variante a 855 lei si 88 
variante a 213 lei ; Categoria a Vl-a : 
98 variante a 596 lei si 96 variante a 149 
lei ; Categoria a Vil-a : 110 variante a 
497 lei și 145 variante a 124 lei ; Cate, 
goria a VlII-a : 190 variante a 305 lei șl 
194 variante a 76 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

LUPTE: Se reia campionatul pe echipe seria A
Duminică 19 septembrie, începe re

turul campionatului republican de 
lupte greco-romane pe echipe, seria A. 
întrecerile se vor desfășura după ur
mătorul program :

ETAPA I — DUMINICĂ
19 SEPTEMBRIE

Grupa I la Baia Mare (Rapid Bucu
rești, Unio Satu Mare, Chimistul 
Baia Mare) ; grupa a II-a la Reșița 
(Dinamo București, C. F. R. Timi
șoara, C.S.O. Reșița) ; grupa a IlI-a 
la Galați (Metalul București, Steaua, 
C.S.O. Galați) ; grupa a IV-a la Bra
șov (Viitorul București, Steagul roșu 
Brașov, Rulmentul Brașov).

ETAPA A II-A, DUMINICĂ
3 OCTOMBRIE

Grupa I la București (Rapid, Steaua, 
C-S.O. Reșița) ; grupa a II-a la Baia

Mare (Dinamo, Steagul roșu Brașov, 
Chimistul Baia Mare) ; grupa a IlI-a 
la Satu Mare (Metalul București, Unio 
Satu Mare, Rulmentul Brașov) ; gru
pa a IV-a la Galați (Viitorul Bucu
rești, C.F.R. Timișoara, C.S.O. Galați).

ETAPA A III-A, DUMINICĂ
31 OCTOMBRIE

Grupa I la București (Rapid, Me
talul, Dinamo, Viitorul) ; grupa a II-a 
la Timișoara (Unio Satu Mare, Steaua. 
C.F.R. — ' - -
șov) ; 
mistui 
C.S.O.

grupa a II-a la Reșița (Metalul 
Buc., Steagul roșu Brașov, C.S.O. 
Reșița) ; grupa a IlI-a la Satu Ma
re (Dinamo, Unio Satu Mare, C.S.O. 
Galați) ; grupa a IV-a la București 
(Viitorul, Steaua, Chimistul Baia 
Mare).

ETAPA A V-A, VINERI 
3 DECEMBRIE

M. T. Tc.

GRUPUL ȘCOLAR AUTO BUCUREȘTI

ANUNȚA

Timișoara, Steagul roșu Bra- 
grupa a IlI-a la Brașov (Chi- 

Baia Mare, C.S.O. Galați, 
Reșița, Rulmentul Brașov).

ETAPA A IV-A, DUMINICA
21 NOIEMBRIE

Grupa I la Timișoara (Rapid, C.F.R. 
Timișoara, Rulmentul Brașov) ;

Grupa I la București (Viitorul, U- 
nio Satu Mare, C.S.O. Reșița) ; grupa 
a II-a la București (Rapid, Steagul ro
șu Brașov, C.S.O. Galați).

ETAPA A VI-A. SÎMBĂTĂ
4 DECEMBRIE

Grupa a IlI-a la București (Metalul, 
C.F.R. Timișoara, Chimistul Baia Ma
re) ; grupa a IV-a la București (Di
namo, Steaua, Rulmentul Brașov).

că primește înscrieri pentru concursul de admitere în anul I la 
ȘCOALA TEHNICĂ DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE ALITO cu 
durata de școlarizare de 2 ani.

Se primesc candidați din toate regiunile țării, absolvenți ai școlii 
medii cu sau fără examen de maturitate, în vîrstă de 17—25 ani.

La înscriere candidații trebuie să prezinte următoarele
— diplomă de maturitate sau certificat de absolvire a 

medii de cultură generală (în original).
— certificat de naștere (copie certificată de școală).
— buletin de analiza sîngelui (efectuată cu maximum 3 

mini înainte de examen).
— radioscopie pulmonară.
— adeverință de sănătate.
La terminarea studiilor elevii obțin și carnet de șofer.
Examenul de admitere va avea loc între 24—30 septembrie 1965. 
înscrierile se fac zilnic între orele 9—14 la secretariatul școlii 

din București — Str. Voiniceni nr. 29 — raion 23 August (tramvaie 
23, 24 — stația Nicolae Sebe).

acte: 
școlii

sâptă-
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|n repetate /înduri s-a subliniat importanța deo
sebită pe care o are educația fizică și sportul în 
rîndul școlarilor, influența acestora în întărirea sănă
tății și dezvoltarea fizică armonioasă a generației în 
creștere.

Cu prilejul recentei consfătuiri a profesorilor de 
educație fizică din regiunea Maramureș, tov. Gh. 
Cosma, șeful secției de învățămînt a Sfatului popular 
regional, a subliniat în referatul prezentat că, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, 
sportul școlar maramureș an și-a adus - ca și în ce
lelalte regiuni ale țării - contribuția la dezvoltarea 
bazei de masă a sportului în rîndul elevilor și la creș
terea performanțelor sportive.

în același timp, s-a arătat însă că în activitatea 
sportivă a școlarilor din regiunea Maramureș mai 
există încă lipsuri serioase. Din această cauză rezul
tatele obținute în activitatea sportivă de masă și în 
cea de performanță nu se ridică încă la nivelul ce
rințelor actuale.

UN PAS HOTĂRlTOR

Pe marginea consfătuirii profesorilor de educație
fizică din regiuneo Maramureș
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I
I
I 
I 
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Sportivi tineri —
recorduri... îmbătrînite
Sportul' ‘școlar maramureșan a în

registrat o serie de progrese. La com
petițiile initiate pentru elevi, la con
dusurile Insignei de polisportiv și 

la Întrecerile de juniori și copii par
ticipă acum un număr mai mare de 
școlari.

în același timp, din rlndiarile lor 
se ridică autentice performere. Scri- 
merele Ileana Drîmbă, Ecaterina len- 
cic și Suzana Tași .sînt numai cîteva 
clin exemplele care ilustrează talen
tele existente în sportul școlar din 
Maramureș.

Numărul școlarilor partioî-panti la 
competițiile de masă din acest an este 
în progres fată de anii precedenți. 
Raportat însă la numărul profesorilor 
de educație fizică cu calificare supe
rioară, sau în curs de calificare (90), 
și al altor 130 de cadre didactice care 
se ocupă în momentul de fată de a- 
ceastă disciplină în regiunea Maramu
reș, precum și la numărul tinerilor 
cuprinși în învățămîntul de toate gra
dele, progresul realizat este departe 
de a fi satisfăcător. Baza de masă a 
sportului școlar maramureșan conti
nuă să fie neoorespunzătoare. Acest 
lucru se datorește faptului că mai 
"apt încă profesori de educație fizică 
care privesc cu nepăsare sarcinile 
importante pe care le au, care nu-și 
îndeplinesc misiunea de cinste ce le-a 
fost încredințată o dată cu diploma 
de absolvire a institutului sau facul
tății pe care au urmat-o. Sînt nume
roase exemplele care atestă faptul 
că unii profesori de educație fizică 
se mulțumesc să-și facă (uneori de 
mîntuială) orele prevăzute în progra
mul de învățămînt, considerind că 
prin aceasta și-au achitat îndatoririle. 
Ei uită că a fi profesor de educație 
fizică înseamnă a fi, în același timp, 
un eniiziast activist pe tărîmul cul
turii fizice, un propagandist și un 
organizator calificat al sportului.

Slaba bază de masă a sportului șco
lar maramureșan, faptul că nu se or
ganizează temeinic fazele locale ale 
campionatelor republicane școlare 
(fazele .pe clasă și pe școală), progra
mul campetițional redus asigurat ele
vilor și — mai ales — lipsa unei se- 

Kțtji organizate sistematic și meto
dic au făcut ca și valoarea generală 
a sportului de performantă din a- 
ceastă regiune să nu se situeze la 
nivelul cerințelor.

Locul 7 ocupat de reprezentativa 
regiunii Maramureș la campionatele 
școlare de atletism (sportivii școlari 
maramureșeni s-ara clasat înaintea 
regiunilor Banat, Ploiești, Dobrogea, 
Mureș-A. M. și altele) poate fi apre
ciat ca mulțumitor. Adăugind și cele 
două titluri de campioni cucerite cu 
acest prilej se poate spune că profe- 
îorii de educație fizică, C. Scurtu 
'Baia Mare), Navodarschî '('Sighet)> Ion 
Lini .și Anton Biro (Satu Mare) au 
muncit cu tragere de inimă. De ase- 

riga, constituie un real succes fap- 
.« : că echipa de baschet fele a S.S.E. 
Satu Mare (prof. Ecaterina Bot i-a 
asigurat pregătirea) s-a calificat re
cent în prima categorie a tării. An

Specialiști în gimnastică
sau în... văicăreală ?

Nici situația gimnasticii nu este 
mai bună. In orașul Baia Mare sînt 
5 profesori de educație fizică cu spe
cializarea gimnastioă și cu toate a- 
cestea la campionatele republicane 
școlare nici un sportiv din regiune 
nu s-a clasat în primele 10 tocuri l 
11} Satu Mare sînt de asemenea cadre 

plicate. Trei profesori de educație 
iizică cu specializarea gimnastică îșî 

trenorul Alex. Csipler continuă să 
desfășoare o muncă de calitate în 
cadrul .secției de scrimă a S.‘S.E. din 
Satu Mare.

Dar, cu două-trei flori nu se face 
primăvară... Aceste rezultate .dove
desc potențialul pe care-1 are regi
unea, rezervele care există aici, dar 
și faptul că nu sînt folosite din plin 
condițiile existente, că la nivelul nu
meric și calitativ al cadrelor de edu
cație fizică de aici rezultatele sînt 
mai mult decît modeste.

Vorbind despre atletism — sportul 
asupra căruia vor trebui să-și în
drepte atenția toți profesorii de edu
cație fizică — putem să arătăm unele 
situații care dovedesc serioasa 
rămînere in urmă în acest domeniu. 
Sînt în regiunea Maramureș recor
duri regionale de seniori care da
tează de 16 ani (.!?!) — 200 m și -400 
m Ia seniori, iar altele de mai bine 
de 10 ani — 800 m, 1 500 m, 2 000m, 
3-000 m, 3 000 m obstacole, suliță — 
la seniori, 400 m, 800 m, lungime, 
suliță ș.a. — la senioare. După cum 
se vede este vorba de probe de a- 
lergări în care progresul tehnic este 
mai rapid și în care nu este nevoie 
de material sportiv costisitor. Ce pă
rere au specialiștii în atletism din 
regiunea Maramureș în această pri
vință? Ce părere are, de pildă, antre
norul Ferdinand Moscovici — în tre
cut un bun atlet — de faptul că e- 
levii pe care-i pregătește nu reușesc 
să-i depășească „bătrînele" sale re
corduri? Dar situația nu se prezintă 
astfel numai la seniori. Chiar și la 
juniori există recorduri vechi de 11 
ani și multe, foarte multe, cu un sta
giu de 7—8 ani. Valoarea generală a 
acestor recorduri — cum este, desi
gur, ușor de prevăzut — se află la 
un nivel foarte scăzut. Pentru edifi
care: 11,2 la 100 m, 1,78 m la înăl
țime, 6,50 m la lungime, 39,90 m la 
disc, 49,63 m la suliță, 35,57 m la cio- 
can-seniori, 13,0 sec. la 100 m, 26,5 
sec. la 200 m, 1,44 m la înălțime, 
36,90 m la disc și 32,32 m la suliță- 
senioare. Dar cum să se îmbunătă
țească aceste performante-record ale 
regiunii Maramureș și cum să contri
buie ele la ridicarea atletismului nos
tru dacă profesorii de educație fizică 
care au la dispoziție mii și mii de ti
neri la vîrsta cea mai propice pentru 
formarea și perfecționarea deprinde
rilor motrice nu se ostenesc să des
copere talentele, nu le cresc cu grijă, 
nu le îndrumă ? Exemplul profesoru
lui Ludovic Navodarschi din Sighet 
care a pornit o dificilă, dar frumoasă 
muncă de creștere a tinerelor cadre 
în atletism nu este urmat și de cei
lalți colegi ai săi. Sînt profesori de 
educație fizică în regiunea Maramu
reș (Ștefan Udvari — Satu Mare, 
Gh. Gaidoș — Baia Mare, Gh. Bai — 
Baia Mare ș.a.) care n-au scos nici 
un element de valoare. Tocmai de 
aceea și numărul sportivilor maramu
reșeni chemați anul acesta în loturile 
republicane :(de seniori, senioare, ju
niori și junioare) este doar -de 18 și 
numai la 6 ramuri de sport 

desfășoară activitatea la Școala spor
tivă de elevi și în școlile de cultură 
generală, dar performanțele întîrzie 
să se arate. Motivul d

înaintea celui real să-l prezentăm 
pe cel invocat de prof. Zoltan Fel- 
meri in consfătuire. In locul unei po
ziții critice și autocritice, Iov. Fel- 
meri a început .să se vaiete, spunând 
că n-ar exista .condiții" pentiu prac

ticarea gimnasticii în orașul Satu 
Mare. Si cerea, in cadrul acestor 
„condiții speciale", nici mai mult 
nici mai puțin declt 10—15 an
trenori de gimnastică- (pentru secția 
de la S.S.E. I), o sală destinată în ex
clusivitate antrenamentelor acestei 
secții, aparate noi și... multe altele. 
In concluzie (o nouă dezamăgire) a 
arătat că nici cu aceste condiții n-ar 
putea face nimic fiindcă elevii vin 
în clasa a IX-a fără a fi parcurs 
treptele unei pregătiri științifice în 
gimnastică. N-a spus însă tov. Fel- 
meri cine îl oprește să-și aleagă vi
itorii sportivi din rîndul elevilor șco
lilor generale de fi ani din Satu Mare 
și nici faptul că în fond, ar dori să 
i se prezinte gimnaști gata tăcuți. 
Răspunsul i l-a dat un alt profesor 
de educație fizică, L. Navodarschi, cu 
ajutorul părinților și al altor cadre 
didactice, a reușit să facă 6 antrena
mente pe săptămină cu viitorii atleți

Educația fizică școlară
trebuie să-și mărească
contribuția
la dezvoltarea multilaterală
a tineretului

Concluziile consfătuirii au fost tra
se de tov. Emil Gbibu, candidat în 
științe pedagogice, vicepreședinte al 
Consiliului General al UCFS. Printre 
altele vorbitorul a arătat că i

«Educația fizică școlară trebuie 
să-și aducă un aport și mai substan
țial la întărirea sănătății și dezvolta
rea multilaterală, armonioasă a tine
retului. Profesorii de educație fizică 
au datoria să introducă în procesul 
instructiv-educativ, cele mai noi mij
loace de pregătire, conform cerin
țelor metsdice ale antrenamentului 
sportiv modern, prin aplicarea pe 
scară largă în activitatea secțiilor pe 
ramură de sport din asociațiile spor
tive școlare a datelor științifice, a 
experienței proprii, precum și a a- 
celeia din activitatea internațională.

O Importantă sarcină este aceea de 
a se folosi pe scară largă atletismul și 
gimnastica ca mijloace de bază pen
tru dezvoltarea deprinderilor motrice 
și a pregătirii fizice multilaterale ne
cesară în toate ramurile de sport. Un 

EXISTĂ SUFICIENTE POSIBILITĂȚI
Consfătuirea a scos în evidență — așa cum arăta în încheiere tov. Nicolae Pop, 

membru al biroului comitetului regional Maramureș al P.C.R. — faptul că există sufi
ciente posibilități pentru impulsionarea activității sportive școlare. Cele peste 220 de 
cadre didactice care predau educația fizică, marele număr de elevi din școlile de toate 
gradele, baza materială existentă, sprijinul permanent pe care-1 primește sportul școlar 
din partea organelor de partid și de stat permit o dezvoltare pe baze științifice a acti
vității de educație fizică.

Ceea ce se cere în primul rînd este mai multă pasiune din partea profesorilor 
de educație fizică, mai multă dragoste pentru meseria pe care au îmbrățișat-o, iniția
tive, o colaborare rodnică între profesorii de la diferite școli, precum și între profesori 
și antrenori. Muncind cu conștiinciozitate, dedicîndu-se activității de ridicare a nive
lului pregătirii multilaterale a tinerei generații, ei vor îndeplini o importantă sarcină 
de partid.

Colaborarea dintre organele UCFS, organizațiile U.T.C. și secțiile de învățămînt 
va contribui, de asemenea, la realizarea îmbunătățirii bazei de masă a sportului școlar, 
la ridicarea nivelului performanțelor.

Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, sportul școlar maramureșan 
pornește într-o etapă nouă, superior calitativă. Există toate premisele pentru ca în 
viitor din regiunea Maramureș să pornească spre facultăți și spre sectoarele de muncă 
tineri mai bine dotați fizicește, mai capabili să îndeplinească sarcinile puse în față de 
partid. De asemenea, loturile republicane vor primi de aici mai multe elemente bine 
pregătite, mai mulți performeri de valoare.

HRISTACHE NAIM

(trei dimineața cu o ora Înaintea în
ceperii cursurilor și trei după-amia- 
ză) și în acest fel să pregătească cam
pioni republicani școlari. I l-au mai 
dat — prin fapte edificatoare — și 
alți profesori și antrenori; Alexan
dru Csipler, tot din Satu Mare, care 
a pregătit cadre pentru lotul olimpic, 
prof. Alex. Tomuța care — cu resurse 
locale — și-a confecționat două sal
tele regulamentare pentru lupte etc.

S-ar putea presupune că școlarii 
sînt mai mult atrași de jocurile cu 
mingea. In parte acest lucru este a- 
devărat. Și cu toate acestea în regi
unea Maramureș, în afara echipei de 
baschet fete de la Satu Mare, nici o 
altă formație școlară n-a reușit să 
realizeze performanțe care s-o impu
nă pe plan republican. Și aici este 
vorba tot de lipsa de pasiune a pro
fesorilor care — pentru a scăpa mai 
ușor de sarcini — transformă jocu
rile sportive într-o simplă... joacă.

mijloc eficace de verificare a metode
lor întrebuințate îl reprezintă probele 
de control. Atît probele cît și nor
mele prevăzute de programul de în- 
vățămînt trebuie introduse în practi
că șl completate cu inițiativele per
sonale ale profesorilor.

In continuare tov. Emil Ghibu s-a 
ocupat pe larg de problema selecției i 
„Consfătuirea a dezbătut cu simț de 
răspundere aspectele majore ale acti
vității sportive în rîndul școlilor. In
strucțiunile Ministerului învăt&mîn- 
tuluiși Consiliului General al UCFS cu 
nr. 819Z1965 au venit să sprijine acti
vitatea acestor activiști ai sportului. 
Reglementând organizarea competiții
lor școlare, activitatea școlilor spor
tive de elevi și a școlilor medii cu 
program special de educație fizică, 
aducînd un real sprijin în depistarea 
elementelor dotate, punînd pe plan 
central atletismul, aceste instrucțiuni 
formează un adevărat program al 
muncii de viitor.

Planul de muncă alcătuit pe baza 
instrucțiunilor și a dezbaterilor con
sfătuirii — prezentat de iov. Traian 
Moza, președintele consiliului regio
nal UCFS Maramureș — prevede în 
primul rînd o intensă și științifică 
muncă de selecție. După cum se știe 
selecția este primul pas — liotărîtor 
•— in realizarea marilor performanțe. 
Tinînd seama de importanța acestui 
factor, toamna și primăvara vor avea 
Ioc în toate școlile din Tegiune acți
uni de selecție conduse de -colective 
formate din profesori de educație fi
zică și antrenori caTe vor depiȘta e- 
lementele talentate și le vor îndrepta 
spre secțiile pe ramură de sport ale 
asociațiilor sportive, spre secțiile 
S.S.E. și spre Școala medie cu pro
gram specia] de educație fizică. Prac- 
ticînd pe scară largă atletismul, șco
larii maramureșeni își vor crea <o so
lidă bază de pregătire fizică multila
terală cu ajutorul căreia vor putea 
aborda tehnica și tactica altor disci
pline sportive cărora, pe parcursul 
anilor, li se vor dedica.

Un alt punct important în planul 
de măsuri este acela privind îmbună
tățirea bazei materiale. El se referă 
în primul rînd la amenajarea de sec
toare pentru atletism, aparate simple 
pentru practicarea gimnasticii, tere
nuri pentru jocuri sportive în curțile 
școlilor. Pe baza unui grafic întocmit 
de secția de învățămînt a sfatului 
popular și de consiliul regional 
UCFS se va urmări realizarea acestui 
deziderat încă în cursul acestui an 
școlar în toate unitățile de învătă- 
mîrrt din regiune.

Așa cum reiese din planul prezen
tat, în regiunea Maramureș se va or
ganiza anul acesta un mare număr 
de competiții pentru elevL în orașele 
Baia Mare, Satu Mare, Cărei și Si- 
ghetul Marmafiel se vor desfășura în
treceri de atletism, gimnastică, bas
chet și volei după sistemul divizio
nar., astfel aa fiecare echipă să sus
țină cel puțin 4 întâlniri atît toamna 
cît și primăvara. Etapele de masă ale 
campionatelor republicane școlare 
vor fi organizate pe clase și pe școli, 
în așa fel ca elevii să fie menținuți 
într-o activitate continuă.



Trei lideri în turneul
Marti, în turneul international de 

șah de la Havana a fost zi liberă. 
Nu s-au odihnit doar Fischer și Gar
cia, care au continuat prin telex 
partida lor întreruptă în runda a 
IX-a. Marele maestru american a știut 
să valorifice avantajul pozițional pe 
care îl deținea, obtinînd a cincea vic
torie în turneu și egalîndu-i în f™0- 
tea clasamentului pe liderii de pînă 
atunci, Ivkov și Smîslov. Cei trei 
mari maeștri totalizează cîte 7 punc
te, după nouă runde. Ei sînt talonati 
de Gheller (6l/2 p), Pachman (6 p) și

Campionatele mondiale 
de ciclism

SAN SEBASTIAN, 8 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de ciclism pe 
pistă au continuat la San Sebastian, 
pe un timp rece și ploios, cu disputa
rea probelor rezervate sportivilor^ a- 
matori. în finala cursei de urmărire 
individuală femei, Yvonne Reynders 
(Belgia) a învins-o pe Hanelore Mal- 
tig (R.D. Germană). Reynders, care 
cîștigă pentru a 6-a oară titlul mon
dial, a parcurs distanța de 3 000 m 
în 4:06,24 (medie orară 43,884 km). 
Medalia de bronz i-a revenit cicliste! 
sovietice Aina Puronen.

în sferturile de finală ale probei 
de urmărire individuală bărbați s-a 
înregistrat o nouă surpriză. Columbia
nul Martin Rodriguez, cu timpul de 
4:46,20 (pe 4 000 m) l-a eliminat pe 
englezul Hugh Porter, unul dintre 
favoriți. S-au mai calificat în semifi
nale Tim Groen (Olanda), Stanislav 
Moskvin (U.R.S.S.) și Treben Isakson 
(Danemarca).

La viteză au intrat în semifinale 
Trentin și Morelon (Franța), Pakhadze 
(U.R.S.S.) și Turrini (Italia).

de șah de la Havana
Holmov (5‘/2 P din 8 partide). Repre
zentantul nostru VICTOR CIOCIL- 
TEA a acumulat 50 la sută din punc
tajul posibil (4*/2 p), aflîndu-se pe 
locul 9.

Runda a X-a (în care Ciocîltea îl 
întîlnește pe Gheller) programează 
două derbiuri, partidele Fischer — 
Ivkov și Holmov — Smîslov, care 
pot fi decisive pentru viitoarea con
figurație a primelor locuri- Alte par
tide cheie se anunță a fi întîlnirile: 
Gheller — Fischer (runda a 17-a), 
Gheller — Smîslov (runda a 20-a), 
Fischer — Holmov (runda a 18-a), 
Holmov — Ivkov (runda a 14-a). Dar, 
desigur, nu numai întîlnirile directe 
dintre fruntași ci și rezultatele cola
terale vor decide pe cîștigător.

LIPSA DE OXIGEN —UN HANDICAP 
LA VIITOARELE J.O. ?

— Interesante declarații ale unor sportivi japonezi, 
participanți la recente concursuri In Mexic —

TOKIO. (Agerpres). — Sportivii 
care locuiesc în țările situate la o al
titudine mică deasupra nivelului mării 
vor avea de înfruntat mari dificultăți 
în Mexic, în timpul Jocurilor Olim
pice de vară din anul 1968. Aceasta 
este esența declarației pe care a fă
cut-o cunoscutul gimnast japonez 
Nobiuki Aihara, campion olimpic în 
anul 1960 la exercițiile liber alese, 
în cadrul adunării convocate de sec
ția pentru știință sportivă de pe lîn- 
gă Comitetul olimpic al Japoniei.

Nobiuki Aihara a participat recent 
la competiții sportive la Mexico City

ȘTIRI... REZULTATE.. I CALEIDOSCOP
SOCI. Pretendenții la titlul de cam

pion mondial de șah, marii maeștri 
sovietici Boris Spasski și Mihail Tal, 
vor începe meciul final la 1 noiem
brie. Locul întîlnirii și regulamentul 
sînt în curs de perfectare.

LONDRA. Boxerul mexican Vicente 
Saldivar și-a păstrat titlul de cam
pion mondial profesionist la catego
ria pană, învingînd la puncte în 15 
reprize pe englezul Howard Winsto
ne. Meciul s-a disputat la Londra în 
fața a 18 000 de spectatori.

MOSCOVA. Echipa feminină do 
handbal a U.R.S.S., care va întreprin
de un turneu de trei meciuri în Ro
mânia, va pleca astăzi spre București. 
Antrenorii Lazar Gurevici și Ianis 

și a observat că obosea repede și 
că respirația îi era grea la fiecare 
exercițiu. După cum a declarat Aihara, 
el obosea chiar după un antrenament 
de jumătate de oră. Cauza ? — Con
ținutul redus în oxigen al aerului 
de la Ciudad de Mexico.

Nobuo Koga, căpitanul echipei ja
poneze de pentatlon modern, care a 
participat acum cîțiva ani la cam
pionatul mondial de la Ciudad de 
Mexico, împărtășește opinia lui Ai
hara. El a constatat că jumătate din 
coechipierii lui resimțeau o oboseală 
neașteptată.

Grinbergas au selecționat un lot de 
12 sportive, printre care se află și cu 
noscutele internaționale Valentina B« 
brova, Nina Gromova, Galina Tulia- 
kova, Tamara Strelnikova și Nina A1 
tamaeva.

SOFIA. în cea de a doua rundă a 
turneului internațional de șah de la 
Varna, șahistul român Miron Nacu 1-a 
învins pe maestrul maghiar Pogatcs. 
Neikirch a cîștigat la Popov și Mi- 
nev la Baumbach. Partida Boboțov— 
Matulovici s-a dat remiză. în clasa
ment conduce Minev cu 2 puncte, ur
mat de Nacu — l*/2 puncte.

FOREST HILLS. Rezultate înre
gistrate în turneul de tenis de la Fo
rest Hills : simplu bărbați (turul trei) > 
Passarel (Porto Rico) — Jennings 
(S.U.A.) 6—2, 6—8, 6—2 ; Seixas
(S.U.A.) — Mayo (Mexic) 6—4, 6—3, 
8—6 ; Holmberg (S.U.A.) — Pietran 
geli (italia) 6—3, 6—3, 7—5 ; Barnes 
(Brazilia) — Macmanus (S.U.A.) 4—6, 
6—4, 6—3, 5—7, 12—10 ; Ralston
(S.U.A.) — Froehling (S.U.A.) 7—5, 
4—6, 6—3, 6—3 ; Osuna (Mexic) — 
Fitzgibbon (S.U.A.) 7—9, 8—6, 6—2,
12—10.

MOSCOVA. Campionatele unionale 
de talere au reunit la Moscova pes 
te 200 de concurenți. Pe primul loc 
la talere aruncate din șanț (proba de 
300) s-a clasat Nikolai Beloglazov — 
287 puncte, urmat de Iuri Nikandrov. 
Pentru a treia oară consecutiv, Ev- 
gheni Petrov a cucerit titlul de cam
pion la talere aruncate din turn (ske- 
et) realizînd 293 puncte.

KIEV. în “meci retur pentru „Cupa 
cupelor" la fotbal, formafia Dinamo Kiev 
a dispus de echipa Coleraine din Irlanda 
de Nord cu scorul de 4—0 (3—0), ca- 
li(icîndu-se pentru turul următor. In pri
mul meci victoria le revenise tot jucă
torilor sovietici, cu scorul de 6—1.
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STATISTICIENII Federației Inter
naționale de fotbal (F.I.F.A.) comu
nică : pînă la 31 iulie 1965 s-au dis
putat 77 de întîlniri din prelimina
riile ediției 1966 a campionatului 
mondial. Dintre acestea, 47 au fost 
cîștigate de gazde, 12 s.au terminat 
la egalitate, iar restul de 18 le-au 
revenit oaspeților. S-au înscris 240 
de goluri, adică o medie de 2,78 de 
meci. Cele mal multe s-au înregistrat 
în jocul Venezuela—Peru : 3—6. Pa
tru partide s-au încheiat cu scor alb.

IATĂ palmaresul campionatului 
mondial de șah pentru juniori : 1951
— Bora Ivkov (Iugoslavia); 1953 —
Oscar Panno (Argentina); 1955 —
Boris Spasski (U.R.S.S.); 1957 —
William Lombardy (S.U.A.); 1959 — 
Victor Bielițki (Argentina); — 1961
— Bruno Parma (Iugoslavia); 1963
Florin Gheorghiu (România) ; 1965 — 
Boian Kurajița (Iugoslavia).

ÎNOTĂTOARE A daneză Greta An
derson, campioană olimpică în 1948 
la Londra, devenită ulterior profesio
nistă, are — se vede treapa — slăbi
ciune pentru Canalul MîjK «1. pe care 
l-a traversat pînă acum de patru 
ori. A deținut, de altfel, recordul 
traversării. Acum, deși... anii au tre
cut simțitor, o va face a cincea oară, 
însă dus-întors, încercînd să.și adju
dece și acest record. întrebată des
pre șansele de reușită, a declarat : 
„Nu știu decît că mă voi prezenta la 
start cu 77 kg și sper să nu pierd 
decît 10...“.

DA O VIRSTA cu adevărat frage
dă, înotătoarele sovietice Irina Pozd- 
niakova și Valentina Mankina (12 
ani I) se anunță drept mari speranțe. 
Ele au realizat 2:541 pe 200 m bras 
și, respectiv, 1:22,5 pe 100 m bras, 
la campionatele U.R.S.S

PENTRU a-și păstra titlul mondial 
la coborîre pe rîu (slalom nautic), 
echipajul mixt Georges Dransart— 
Nicole Lansmane (Franța) a coborît 
de 41 de ori traseul de pe Liesert 
(lîngă localitatea austriacă Spital). 
Primele 40 de coborîri le-au efectuat 
pe picioare, apoi au întocmit și o 
„hartă a dificultăților". A 41-a cobo
rîre a fost cea... bună, pe apă. Ea 
le-a adus titlul mondial.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE I
I

NORVEGIANUL Terje Pedersen, 
recordman mondial la aruncarea su
liței (91,72 m), a anunțat că se retra
ge din activitatea competițională, ca 
urmare a accidentărilor repetate.

R. P. BULGARIA
• Sezonul sportiv 1965 al atleților

bulgari a fost marcat de o serie de re
zultate valoroase. Astfel, atleta I. 
Hristova a aruncat greutatea la 16,68 
m., D. Hlebarov a trecut ștacheta 
înălțată la 4,90 m la săritura cu pră
jina, iar la triplu salt, G. Stoicovschi 
a stabilit un nou record republican 
cu 16,29 m, performanță repetată de 
două ori ulterior. Noi recorduri au 
mai obținut : 400 m — Z. Boncev
47,9; 800 m — A. Markov 1:50,8; 
3 000 m — I. Peev 8:17,2; 20 km. 
marș — S. Stoikov 1 h 34:28,8 ; 100
m — J. Traikov 10,3 (record egalat), 
.'.ceste performanțe sînt o bună pro
misiune pentru apropiatele întreceri 
ale Balcaniadei de atletism de la 
Atena.

• Gazda ediției 1965 a Balcaniadei 
de lupte greco-romane și libere va fi 

Intrecete de vele pe lacul de acumulare „lscăr“ 
din apropierea Soitei

orașul Iambol. Acest oraș, numărînd 
60 000 de locuitori, este unul din cen
trele în care sportul luptelor cunoaște 
o deosebită dezvoltare. Nu numai în 
oraș, ci și în satele din regiunea Iam
bol, sute de tineri practică luptele, 
competițiile populare reunind în între
cere numeroși participanți. Anul tre
cut, la Iambol a început construirea 
unei spațioase săli de sport, care a 
fost terminată și pusă în funcțiune la 
sfîrșitul lunii august. în această sală 
se vor întîlni cei mai buni luptători 
din țările balcanice.

• în fiecare toamnă se dispută tra
diționala întrecere ciclistă internațio
nală „Turul Bulgariei", care reunește 
la start rutieri din diferite țări euro
pene. La. actuala ediție — a XV-a — 
titlul va fi apărat de ciclistul bulgar 

Boian Botcev, învingăto
rul întrecerii desfășurate 
anul trecut, pe un traseu 
de 1 660 km, cuprinzînd 
traversarea cîtorva dintre 
cele mai pitorești regiuni 
ale țării, inclusiv munții 
Rila, cel mai înalt masiv 
muntos din Balcani.

• A crescut baza mate
rială a mișcării sportive 
din R.P. Bulgaria. Pe lin
gă numeroasele stadioa
ne, terenuri de sport, săli 
și bazine existente pînă 
acum, se ridică altele 
nci. în capitala țării, pe 
două șantiere de con
strucții sportive munca 
nu încetează : se lucrează 
la stadionul „Vasil Lev- 
ski” (căruia i se va mări 
capacitatea) și la noul sat 
olimpic. Ultimul va fi un 
complex sportiv dotat cu 
terenuri și săli de antre 
nament, bazin de înot, 
bază de sporturi nautice, 
precum și un hotel cu o 
capacitate de 150 de 
locuri.

R. P. D. COREEANĂ
• în octombrie 1949 

s-a sărbătorit în R.P.D. 
Coreeană, pentru prima 
oară, „Ziua sporturilor”. 
De atunci, această amplă 
manifestație sportivă se 
repetă cu regularitate, 
în fiecare an. Anul tre
cut, peste 200 000 de ti
neri și tinere au partici
pat la întîlnirile sporti
ve, organizate pe întreg 
cuprinsul țării, cu pri
lejul celei de a XV-a 
ediții a acestei compe
tiții sportive sărbătorești, 
în ultimele etape ale 
întrecerilor, cei peste 
3 000 de atleți și atlete 
care au luat startul, au 
stabilit nu mai puțin de 
40 de noi recorduri na
ționale.

• Construcția de baze 
sportive, în orașele și 
satele R.P.D. Coreene, a 
înregistrat o creștere 
continuă, în ultimii ani. 
Numeroase baze sportive 
și terenuri simple stau 
astăzi la dispoziția tine
rilor coreeni, iubitori de 
sport. Cel mai impor
tant stadion al țării este 
Moranbong, ale cărui 
tribune pot cuprinde

Sin Kim Dan, deținătoarea recordului lumii in 
probele de 400 și 800 m, intr-un finiș 

victorios.
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70 000 de spectatori.
• Printre deținătoarele de recorduri 

mondiale se numără și cunoscuta atletă 
Sin Kim Dan, care a stabilit excep
ționale performanțe pe 400 m (51,2 
sec) și 800 m (1:59,1). Alături de ea, 
pe lista recordmenilor mondial figu
rează și numele halterofilului Ri Heun 
Ceun, cel mai bun „cocoș" din lu
me.

• Cele mai îndrăgite discipline 
sportive în R.P.D. Coreeană sînt : 
fjtbalul, tenisul de masă, patinajul, 
halterele, judo și boxul. în aceste 
sporturi, reprezentanții R.P.D. Core-
ene au obținut frumoase succese 
în intîlnirile internaționale.

• Pregătirea sportivilor coreeni, 
precum și a cadrelor de specialiști ai 
mișcării de cultură fizică și sport din 
R.P.D. Coreeană, este asigurată de 
Institutul de cultură fizică din Phe
nian. Totodată există în întreaga ța
ră centre sportive pentru copii 
și tineret. Aici își cizelează măiestria 
sute de viitori campioni și record
mani ai țării.

• în ediția de anul trecut a cam
pionatului feminin de volei al țărilor 
asiatice, desfășurat la New Delhi, 
sportivele din R.P.D. Coreeană au 
obținut un remarcabil succes. Ele au
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și cucerit primul loc în competiție, după 
ce au cîștigat toate cele 6 întîlniri. I

SPECIALIȘTII boxului profesionist 
acordă titlul de cel mal bun boxer 
al lunii în curs. Pentru prima oară, 
în luna august 1965, de cînd se acor
dă acest calificativ, un boxer euro
pean este beneficiarul. E vorba de 
italianul Nino Benvenuti, cunoscut 
și publicului bucureștean.

RUGBISTUL Bernard
excelent linia a III.a), a____ ______
de transfer de la Dax la Monț-de- 
Marsan a stîrnit multă vîlvă și chiar 
scandal în lumea balonului oval din 
Franța, a reușit să liniștească spiri
tele. A invitat la nunta sa conduce
rea ambelor cluburi. In plu&, soția 
sa este originară din Dax...

Dutin (un 
cărui cerere

UN MARE magazin din Oslo a 
oferit premiu o cămașă fiecărui atlet 
norvegian care avea să întreacă un 
suedez în meciul atletic Suedia — 
Norvegia. Spre norocul magazinului 
și spre ghinionul atleților, nu s-au 
distribuit prea multe cămăși...

CURSA ciclistă anuală pe traseul 
Paris-Camembert atrage la start și 
mulți amatori de.,, delicatese culi
nare. Explicația este trofeul compe
tiției : premii în,., brînză de Camem
bert, învingătorului revenindu-i un 
calup de 20 de kilograme 1

DEȘI s-a calificat, se pare că echi
pa de fotbal a Uruguay ului nu va 
participa la turneul final al campio
natului mondial din 1966 ! Motivul 
invocat de federația de specialitate 
este că pregătirile echipei naționale 
ar perturba campionatul național...

CASA din Manassa (statul Colora
do^ S.U.A,) unde a copilărit Jack 
Dempsey va deveni muzeu pugilistic. 
Vor fi expuse obiecte și documente 
care au aparținut celor mai proemi
nente figuri din istoria pugilismului.

S-A MAI SCRIS despre încercările 
de implantare a fotbalului în Austra
lia. Cum-necum, se joacă și acolo. 
Iată însă că înaintea tehnicii supe
rioare au pătruns... năravuri rele. 
La un meci disputat recent, arbitrul 
a eliminat de pe teren un jucător 
care îl insultase. Imediat, 
spectatori au intrat pe teren, iar po
liția a fost. . azvîrlită din stadion. 
Bilanțul acestui debut : 3 internați 
la spital, printre care arbitrul, cu 
trei coaste... rupte.

200 de

CONST ATINDU-SE că unii pugi- 
liști profesioniști se folosesc de „acei, 
dente tehnice“ pentru a... trage de 
timp, federațiile din S.U.A, au ho- 
tărît ca, pe viitor, pînă ce-și pun la 
loc protezele de protecții boxerii să 
fie numărați. Dacă și le scot singuri, 
primesc avertisment l
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