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Duminică după - amiază

Bogat program compctițional 
în parcul sportiv Dinamo

de tir
13 SEPTEM-• PROGRAMUL ÎNTRECERILOR • LA

BRIE SOSESC PRIMII OASPEȚI — TRĂGĂTORII BEL
GIENI Șl ENGLEZI • DELEGAȚIILE ITALIEI Șl 

BULGARIEI

Peste
ligonul

o săptămină, po- 
Tunari va cu

noaște din nou freamătul 
marilor competiții: înce
pe ediția 1965 a campio
natelor europene de tir. 

Comisia de organizare 
a campionatelor a întoc
mit din timp programul 
întrecerilor, care arată 
astfel:

— duminică 19IX — 
armă liberă calibru re
dus 60 
niori, 
focuri 
skeet 
(manșa

— luni 20IX — armă 
liberă 
focuri 
pistol 
skeet 
Il-a),-

— marți 21 IX — armă 
liberă calibru redus 3 x 
40 focuri seniori;

— miercuri 22 IX — 
armă liberă calibru redus 
3 x 30 focuri senioare ;

— joi 23 IX — armă 
standard 
seniori, 
mare.

în zilele de 17, 18, 21 
și 22 septembrie au loc 
concursuri la toate pro
bele, -u excepția skeet- 
uluț pentru obținerea 
insiytiei de „Maestru tră
gător".

Primii 
vor sosi 
cei din 
gia. Ei vor veni în 
de 13 septembrie. Dele
gația engleză va fi com
pusă din 21 de persoane, 
iar cea belgiană din 5 
sportivi.

Una dintre cele mai 
numeroase delegații la 
„europene" va fi cea 
italiană. Ea cuprinde 23 
de persoane, dintre care 
17 trăgători. Conducă- 

(Continuare in pag. a 8-a)

„CURSA

focuri culcat se- 
pistol viteză 60 
(ambele manșe), 
juniori 50 talere 
I)»

calibru 
culcat 
liber 

juniori

redus 60 
senioare, 

60 focuri, 
(manșa a

3 x 20 focuri 
pistol calibru

trăgători 
in Capitală 
Anglia și

care 
sint 
Bel- 
ziua

Loturile de fotbal
se pregătesc

Miine este o zi plină pen
tru loturile noastre Se fot
bal, aflate în pregătire. 
Vor avea loc trei partide 
și anume : la Snagov, lotul 
reprezentativ A va disputa 
un joc-școală cu Tehno- 
metal București, din cate
goria c ; la Pitești, lotul 
olimpia va intilni formația 
locală Dinamo ; în stirșit, 
la Galați, Siderurgistul va 
da replica echipei de Ju
niori.
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Clubul sportiv Dinamo adresează o nouă șl... 
tentantă invitație amatorilor de sport din Capitală. 
Pentru duminică după-amiază a fost pus la punct 
un program interesant, atractiv, care cuprinde 
numeroase întreceri interne și internaționale, toa
te găzduite de bazele sportive din parc.

SCINTEII"
Incepind de la ora 16 

vom putea asista la ve
lodrom la întrecerile fi
nale ale campionatelor 
republicane de ciclism 
pe pistă, în cadrul căro
ra este programată spec
taculoasa întrecere de 
semifond și la un atrac
tiv joc de handbal, de la 
ora 16.30 se desfășoară pe 
terenul central meciul de

fotbal de categoria B 
dintre Dinamo Victoria 
și Ceahlăul P. Neamț, iar 
de la ora 17,30 încep între
cerile internaționale de 
natație. Așadar, un pro
gram polisportiv, o după 
amiază plină. Vă aștep
tăm duminică după-amia- 
ză în parcul sportiv Di
namo I

EDIȚIA

A XVIII-A
Incepind de astăzi

înotători din 7 țări la startul
Campionatelor internaționale ale României

vor lua startul in cursa de 100 m liber, Ingrid Ungur 
Kocendova, după ultimul antrenament.

Două dintre sportivele care
fi Maria

Si iată-ne ajunși la 
punctul terminus al se
zonului de natație. Ca 
de obicei, activitatea 
competițională din țară 
se încheie cu mult aș
teptatele Campionate in
ternaționale de înot și 
sărituri ale României, pe 
care iubitorii sportului 
din Capitală le vor pu
tea urmări astăzi și mîi- 
ne în piscinele de la Di
namo și „Tineretului*.

La ediția din acest an 
sînt prezenți sportivi din 
7 țări: Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Un
garia și România. Prin
tre ei se află mulți 
înotători de valoare, cu 
performanțe dintre cele 
mai bune în Europa, 
fapt care mărește con-

siderabil interesul pentru 
această 
compania lor, 
români au un 
prilej în acest an 
corecta recordurile 
apropiind cît mai 
rezultatele lor <’ 
formanțele de 
internațională.

Ce ne rezervă 
mul celor două 
concurs ? Cîteva dintre 
probe promit dueluri și 
revanșe pasionante. Ast
fel, Ia 100 m spate, Cris
tina Balaban (1:11,8) va 
avea o redutabilă adver
sară în 
(1:12,0), 
100 m 
noastră 
(1:05,0)

competiție. In 
sportivii 

ultim 
de a 
țării, 
mult 
per-de 

valoare

progra- 
zile de

Veronika Holetz 
iar în cursa de 

liber, campioana 
Ingrid Ungur 

va avea de în-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cupa mondială" la volei
începe duminică în Polonia

12 reprezentative masculine din 4 continente urmează să ia startul duminică în prima 
ediție a „Cupei mondiale" la volei. Tinînd seama că aceste echipe sînt printre cele mai 
bune din lume, putem spune că în Polonia, locul de desfășurare a competiției, se va 
disputa un campionat mondial în miniatură.

Cele 12 echipe au fost împărțite în 3 serii. In prima (Jocurile vor avea loc la 
Varșovia) își dispută calificarea pentru turneul final formațiile Uniunii Sovietice, 

Ungariei, Franței și cea a țării gazdă ; la Szczecin vor fi prezente echipele Cehoslova
ciei, Iugoslaviei și Olandei, urmînd ca cea de a patra participantă să fie R. D. Germană 
sau R.A.U. ; ultima grupă, alcătuită din 4 echipe, se dispută la Mielec și vor fi pre
zente reprezentativele României, Mexicului, Bulgariei șl Japoniei.

Jocurile din serii vor avea loc în zilele de 12, 13 și 14 septembrie ; din 10 septembrie 
încep turneele finale. Astfel, primele două clasate din fiecare serie își vor disputa locurile 
1—6 la Lodz. urmînd ca ultimele două clasate din fiecare serie să-și dispute la Klelce 
locurile 7—12.

Sportivii români au părăsit Joi Capitala. Sub conducerea antrenorului Nicolae Tărchilă 
au făcut deplasarea următorii jucători : Derzel, Grigorovici, Schreiber, Szocs, Coste, 
Ozum, Tirlici. Papugiu. Stoian, Iorga, Udișteanu, Barta.

Foto: A. Neagu

• UN DUEL MULT AȘ
TEPTAT : CRISTINA BA
LABAN — VERONIKA 
HOLETZ LA 100 m SPATE
• BARBEL GRIMMER 
DOMINA LOTUL CON
CURENTELOR LA BRAS
• C. BALABAN Șl VL 
MORARU AU ADVER
SARI PUTERNICI

400 m LIBER
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Reportajul 
nostru

o

Numeroși cicliști din 
țara noastră, precum și o 
serie de valoroși rutieri 
de peste hotare, se pre
gătesc intens pentru 
startul în cea de a 
XVIII-a ediție a „Cursei 
Scînteii". Această com
petiție de lung kilome
traj este — în momentul 
de față — singura între
cere ciclistă care și-a 
păstrat, de-a lungul a 18 
ani, neștirbită tradiția.

Așadar, la 27 septem
brie ne vom prezenta Ia 
Baia Mare pentru a fi 
martorii începerii ediției 
a XVIII-a, cea mai lungă 
(1 200 km) din istoria 
«Cursei Scînteii*.  Vom 
urmări, apoi, timp de 7 
zile maratonul cicliștilor 
pentru a-1 
București, 
brie, pe cel
învingător. Nu, nu este 
nici o greșeală: 
XVIII-a ediție va 
bilit cel de al... 
învingător. Care
misterul ? La ediția a 
X-a, desfășurată în anul 
1957, „Cursa Scînteii' a 
avut — lucru aproape u- 
nic în istoria ciclismului 
— doi învingători: Ste
fan Poreceanu și C. Du
mitrescu, aflați la capă
tul cursei la egalitate de 
timp.

Pe tabloul de onoare al 
cîștigătorilor .Cursei 
Scînteii*  și-au înscris 
numele 14 cicliști. A- 
ceasta pentru faptul că 
Marin Niculescu a ob
ținut trei victorii (1948, 
1949 și 1952), Ludovic 
Zanoni două (1959 și 
1960), iar O. Dumitrescu 
tot două (de fapt una 
și... jumătate) în anii

17 ediții —
18... învingători!
Un adevărat

sărbători la 
Ia 3 octom- 
de al 19-lea

la a 
fi sta- 
19-lea 

este
1957 și 1958. Singura vic
torie obținută de un ci
clist de peste hotare este 
cea realizată de alergă
torul Beno Funda (R. D. 
Germană) în anul 1955.

Ca și în anii 1962, 
1963 și 1964, .Cursa 
Scînteii' din acest an 
înlocuiește .Turul ciclist 
al României". Ea întru
nește multe dintre condi-

țiile necesare unei ast
fel de competiții: mă
soară peste 1 000 km, 
străbate o mare parte a 
țării, cuprinde etape de 
urcuș, etape de plat și o 
etapă de contratimp In
dividual etc. Deci și din 
acest punct de vedere 
• Cursa Scînteii*  șl-a cu
cerit locul de cea mal 
importantă competiție cl- 
clistă a țării noastre.

După cum se știe, lă 
.Cursa Scînteii*  se alcă
tuiește numai clasament 
individual. Acest lucru 
elimină .tacticile de aș
teptare" impuse de lupta 
pe echipe și mărește di
namismul cursei. Parti- 
cipînd și alergători din 
7 țări cu bună tradiție în 
arena internațională vom 
avea prilejul să verificăm 
încă o dată valoarea per
sonală a cicliștilor noștri 
fruntași. Și, dacă ținem 
seama de ultimele evo
luții, este mai mult decît 
necesar să știm pe ce— 
contăm.

Toate aceste conside
rente fac ca ediția din a- 
cest an a .Cursei Scîn
teii' să fie așteptată cu 
deosebit interes atît de 
rutieri cît și de Iubitorii 
sportului cu pedale.

HRISTACHE NAUM

ELEVII"
dimineață de septembrie. Cer 

senin, soare și flori. Ne aflăm la 
Institutul Agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală, Ungă terenul 
de fotbal, lmpinzit de oameni In 
echipament sportiv. Sint veseli și 
lucrează cu poftă. Privindu-i, nu 
ne-a fost greu să descoperim 
vechi cunoștinfe, jucători de 
odinioară și aRi sportivi care mai 
activează și astăzi în unele echi
pe, oameni a căror dragoste pen
tru fotbal a rămas statornică. Cine 
sint și ce fac ? Mari, Farmali, Ba- 
lint, frații Munteanu, Știrbei, 
Oaidă, Topșa, Bodo, Fronea, Co
pil, Gh. Toma, Petre Ivan, Ma- 
roși etc. Sint „elevi‘ la cursul de 
antrenori de fotbal.

...E ora 7,30. „Elevii" exersau 
sub Îndrumarea instructorilor. 
Faptul s-ar părea că face parte 
din obișnuitul fiecărei zile de În
vățătură. Ar fi așa dacă ar con-

duce lecția instructorii scolii. Insă 
cei care dau acum sfaturi nu sînt 
alții declt trei dintre „elevii" 
cursului. Și In timp ce aceștia 
lucrau cu colegii lor, ne-am in
teresat la antrenorul emerit Colo- 
man Braun-Bogdan, conducătorul 
organizatoric al cursului, de sta
diul In care au ajuns lecțiile.

— Cursul a ajuns în faza de 
seminarizare și colocvii. Azi. de 
pildă, sînt seminarizați Ștefan 
Lenghel, Iosif Cristof și Vasile 
Georgescu. Temele: dezvoltarea 
detentei și a vitezei, perfectiona
rea paselor la distanțe medii și 
mari și coordonarea mișcărilor. 
Cursul a început la 1 iulie cu 
64 de „elevi" șî se va termina 
la 1 octombrie. Pînă In prezent 
frecvența a fost de sută la sută. 
Lecțiile de teorie a educației fi
zice, biochimie, pedagogie ele. sînt 
predate de profesori de la I.C.F.

an— Cum se prezintă viitorii 
trenori 7

— Foarte bine. Sînt băieți 
moși, conștiincioși. Pe unii dintre 
ei îi cunosc mai bine, pentru că 
mi-au trecut prin... mînă Vă rog 
să notați pe cîțiva dintre cei me- 
rituoși.

Carnelul de notife se deschide 
din nou, pentru a scrie numele lui 
Gh. Vida (Reșița), Vasile Copii 
(București), Nicolae Magheț (Hu
nedoara), Nicolae Topșa (Ploiești). 
Traian Popa (Sibiu), Iancu Văr- 
zan (Oradea), Ferdinand Cepol- 
schi (Moreni) ș.a. care s-au do
vedit extrem de muncitori, dornici 
să-și Îmbogățească cit mai mult 
baga/ul de cunoștințe.

Ăm aflat că s-au predat zilnic 
cite 8 ore decursuri, patru dimi-

ini-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 5-a)
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Activitatea competitională la alpinism
și turism în fata etapelor finale

In escalada...
Foto : Ein. Cristea

Pe urmele materialelor publicate

în aceste zile, în masivul Piatra 
Craiului se desfășoară etapa finală 
a Alpiniadei republicane. La cabana 
Plaiul Foii s-au întâlnit, în această 
ultimă etapă, cei mai buni alpiniști 
cu categoria de clasificare sportivă 
maestru al sportului și categoria L 
care au de parcurs un traseu necu
noscut, de gradul 5 A.

Faptul că echipele Metalul Hune
doara, I.T.B. București, Dinamo și 
Armata Brașov sînt la diferențe 
foarte apropiate de puncte după eta
pele desfășurate pînă acum face ca 
lupta pentru cucerirea titlului de 
campioană republicană să se anunțe 
foarte dîrză.

Paralel cu finala fruntașilor, se 
desfășoară întrecerea între secțiile 
de alpinism pentru cîștigarea Alpi
niadei republicane (concurs la care 
participă sportivi de categoria a H-a 
și a IlI-a de clasificare). Cupa res
pectivă va fi înmînată acelei secții 
care pe parcursul celor două etape 
de iarnă și două de vară au reușit 
să angreneze în activitatea alpină 
numărul cel mai mare de echipe.

în această săptămână se termină 
etapele regionale ale campionatului 
republican de orientare turistică. 
Campionii regionali se vor întîlni în 
finala pe țară a campionatului în 
perioada 9—10 octombrie în munții 
Parângului, 
acest an la 
număr mai 
anii trecuți
ra s-a făcut în mai bune condițiuni, 
nivelul întrecerilor s-a ridicat pe o 
treaptă calitativ superioară. Cele 
două finale nu înseamnă însă și în
cheierea activității alpine și de 
orientare turistică. Sportivii vor par
ticipa, pînă la venirea iernii, la o 
serie de întreceri ce vor fi organi
zate de către comisiile de turism și 
alpinism din unele cluburi și aso
ciații sportive.

GH. POP
secretar general al comisiei centrale 

de turism și alpinism

Dat fiind faptul că în 
întreceri a participat un 
mare de sportivi ca în 
și că pregătirea acesto-

• Consiliul orășenesc UCFS Si
ghișoara a organizat o competiție de 
handbal destinată echipelor masculine. Ia 
care au fost invitate 'să participe forma
țiile Voința Sighișoara. Știința Tg. Mu
reș, Metalul Copșa Mică. Voința Sibiu, 
Dinamo Brașov și Tractorul Brașov. Din 
păcate însă, formațiile din Brașov și 
Sibiu n-au răspuns invitației consiliului 
UCFS.

In tim ui concursului .ș-au înregistrat 
următoarele rezultate: Voința Sighișoara 
— Meta . 1 Copșa Mică 18—10 (9—3); 
Voința Sighișoara — Știința Tg. Mureș 
23—14 (7—2); și cu Ceramica Sighi
șoara 22—5 (13—4). „Cupa Cetății Si
ghișoara" a fost cîștigată de Voința din 
localitate. (I. Turjan).

• iVu de mult, în orașul Lugoj a 
luat ființă un centru , de antrenament 
pentru lupte. In acest timp numărul ce
lor care au îndrăgit acest sport s-a ri
dicat la 80. Cu puțin timp în urmă, sec
ția de lupte greco-romanc condusă de 
antrenorul I. Ilorvat s-ă deplasat la 
Herculane unde a executat demonstrații, 
mult gustate de cei aproape 2 000 de 
spectatori, oameni verilți ’a odihnă. De 
asemenea, cu prilejul duminicilor cultu
ral-sportive organizate Ia sate, sportul 
luptelor a fost mult apreciat de cei pre- 
zenți. Asemenea demonstrații au avut 
loc în satele Racovița, Sustra, Visag, 
Buziaș, Sacoșul Mare.

De pe acum se afirmă ca viitoare ta
lente Al. Siran, N. Ciortan, C. Civic, V. 
Top. (C. Olani).

corespondenți
urmă tinerii 

Bărbătești,, 
amenajat prin 

frumos teren 
zi, în orele 

pe noul teren poți să întîlneșzi

• Cu puțin timp în 
din satul Socu, comuna 
regiunea Oltenia, și-au 
muncă voluntară un 
de fotbal. In fiecare 
libere, 
numeroși fotbaliști din comună, dar mai 
ales ,. piticii" care 11 populează toată 
ziua. Sportivii din satul Socu au și or
ganizat meciuri amicale cu echipele din 
comunele învecinate. (G. lonilă).

• La un concurs de orientare turistică 
desfășurat recent în masivul Paring, la 
care au participat sportivi din toate re
giunile tării, mai puțin regiunea Dobro- 
gea, s-au obtinut frumoase rezultate. A 
fost prezentă și echipa orașului Bucu
rești. Cele două trasee din preajma ca
banelor Rusu și Parîngul au măsurat 
9 820 și respectiv 10 900 metri cu o di
ferență de nivel de 820 și respectiv 720 
metri. După terminarea traseelor, a cîș- 
tigat formația regiunii Brașov, urmată 
de cea a orașului București și regiunii 
Hunedoara. (Gh. Scndrcanu).

• In localitatea noastră s-a construit 
în ultima vreme un obiectiv industrial 
important, Centrala electrică dejțjțmo- 
licăre Craiova. O dată cu infiiitf ■^ter
mocentralei a luat fiinfă și o asociație 
sportivă denumită „Termocentrala". Nu
mărul membrilor UCFS de la această 
asociație se ridică la peste 1000. Re
cent, au cucerit Insigna de polisportiv 
gradul I și II, 84 de tineri și tinere. 
Printre aceștia sc află G. Milea, I. Fur 
tună, T. Bocai, D. Sima, Al. Ene, M. 
Pantele ș.a. (N. Rovenfa).
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La criticile ziarului nostru pri
mim răspunsuri prin care ni se 
comunică măsurile luate. Dar sa
tisfacția cea mai mare o avem 
atunci cînd vizitînd din nou locu
rile unde am semnalat neajunsuri 
găsim situația îmbunătățită. O ast
fel de satisfacție am avut-o recent 
trecînd prin orașele Tîrgoviște și 
Ploiești.

„Pijamale, la magazinul de. ar
ticole sportive", a fost titlul ma
terialului apărut în urmă cu cîtva 
timp în ziarul nostru și în care 
era criticat magazinul specializat 
pentru desfacerea articolelor spor
tive din Tîrgoviște. De curînd 
ne-am deplasat la magazinul sus
menționat. Lucrurile se prezentau 
de data aceasta mult schimbate >n 
bine. I.C.R.T.I. Ploiești, de care a- 
parține magazinul din Tîrgoviște, 
și-a însușit pe deplin critica si a 
pornit deîndată la remedierea lip
surilor. Acum, la Tîrgoviște, ma
gazinul de articole sportive — sin
gurul din oraș — poate fi dat ca 
exemplu. Rafturile sînt pline cu 
mărfuri și acei care doresc să-și 
procure materiale sau echipa
ment sportiv le pot alege dintr-un 
sortiment bogat. în magazin există 
raioane cu echipament, cu mate
riale sportive de tot felul, usten
sile de pescuit, precum și cele 
necesare practicării turismului. 
Trebuie să mai adăugăm că în ul
timul timp condica de sugestii și 
reclamații a magazinului n-a mai 
fost solicitată de cumpărători pen
tru menționări negative. Ultima 
notare de acest gen este datată 
cu multe luni în urmă. La toate 
acestea se mai adaugă și felul

- exemplar în care sînt deservii 
| cumpărătorii

I *■ La începutul sezonului atletic 
din acest an regiunea Ploiești și 

«clubul sportiv Petrolul Ploiești au 
fost criticați pentru slaba activi
tate pe linie atletică. Concursuri 
cu participare redusă și rezultate 
slabe ca de pildă faza orășenească 
a campionatului republican de ju
niori, unde la o serie de probe au 
fost prezenți doar cite unul sau 
doi concurenți. întrecerile atletice 
din cauza slabei popularizări se 
desfășurau în fața unui public re
dus, iar la concursurile repu
blicane participau doar cîțiva atleți 
din orașul și regiunea Ploiești.

I
I
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Cei vizați s-au angajat să inten
sifice munca privind activitatea 
atletică. Deplasîndu-ne la consiliul 
regional al UCFS și la clubul spor
tiv Petrolul am constatat că s-au 
luat unele măsuri pentru îmbună
tățirea lucrurilor. Activiști ai con
siliului regional s-au deplasat cu 
mai multă regularitate în secții, 
ajutînd munca. Au fost scoși din 
unele secții atleți care de ani de 
zile bat pasul pe loc, iar acei an
trenori care n-au dat randament 
datorită comodității au fost înlo- 
cuiți. La Tîrgoviște și Cîmpina vor 
funcționa în curînd antrenori ca
lificați. După cum ni s-a relatat de 
către tehnicienii consiliului regio
nal, în oraș și regiune mai sînt 
profesori de educație fizică cu 
specializarea atletism care cu toate 
insistențele organelor UCFS nu 
activează pe linia atletismului ia> 
alții își duc munca de mîntuială. 
Printre ei se numără Constantin 
Sălișcan și Marieta Barbu (Plo
iești). Mircea Dorobanțu (Buzău), 
Luca Henegaru (Cîmpina) ș.a.

La clubul Petrolul, consiliul și 
biroul secției de atletism au ana
lizat activitatea Iuind o serie de 
măsuri, dintre care unele au și 
fost îndeplinite. Astfel, au fost 
menținuți în secție numai sportivi 
cu perspective, doi antrenori care 
au muncit fără rezultate au fost 
schimbați, s-au făcut amenajări la 
sectoarele de atletism de pe sta
dion iar pentru iarnă s-a reame- 
najat o sală care are o pistă de 
90 de m, sectoare pentru aruncări 
și sărituri etc. Totodată, conduce
rea clubului a sprijinit Grupul șco
lar Petrol Chimie, pentru amena
jarea unor instalații de atletism pe 
terenul sportiv al școlii. Tot aici 
se va înființa, O dată cu deschide
rea anului școlar, o secție de atle
tism.

Trebuie să amintim totuși că ac
tivitatea atletică propriu-zisă nu a 
înregistrat încă un salt valoric la 
Ploiești. în ultimul timp s-au or
ganizat prea puține concursuri, 
atît pentru avansați cit și pentru 
începători, nu s-au obținut rezul
tate mulțumitoare în majoritatea 
probelor.

Iată de ce scrisoarea primită de 
la doi iubitori ai atletismului din
Ploiești șl pe care o publicăm în ■ 
această pagină, ni se pare foarte | 
semnificativă.
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In corespondența primită la redacfie se află și multe fotografii. Astăzi 
am ales una din Petroșeni pe care ne-a trimis-o corespondentul nostru. 
Aurel Dula. El a surprins pe peliculă un aspect din meciul de handbal 

S.S.E. Petroșeni — S.S.E. Buzău (7—8)
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(c ic lipsește atlcfiior ploieșteni
pentru a avea o activitate rodnică și de calitoK?
Orice s-ar spune, un fapt este cert : 

atletismului ploieștean nu-i lipsește 
mai nimic pentru a putea desfășura 
o activitate rodnică. Tn localitate e- 
xistă două secții puternice (la clubu
rile Petrolul și Prahova), bine înca
drate ou amlirenori (diin punct de 
vedere numeric), cu materiale și echi
pament suficient, cu o pistă de atle
tism cum au puține secții din alte 
orașe.

Și pentru că veni vorba de pistă, 
trebuie să arătăm că sub tribuna a 
doua a stadionului Petrolul a fost 
amenajată o pistă acoperită pe care 
se .poate munci, din toamnă și pînă în 
primăvară, în cele mai bune condi
țiuni.

Deai, atleții ploieșteni au asigurate 
toate condițiile materiale pentru a 
face treabă. Și încă o treabă bună, 
de calitate...

Să vedem însă ce s-a făcut, în mod 
practic, în acest sezon care se va 
încheia peste cîteva săptămîni. în 
primul rînd să ne uităm pe tabela 
recordurilor regionale căci, în ulti
mă instanță, aceasta reprezintă „ba
rometrul" muncii desfășurate. Mai 
normal cur fi fost desigur să fi căutat 
numele și performanțele ploieștenilor 
pe tabloul recordurilor țării, dar 
chiar cu lupa de-am privi acest ta
bel și tot n-o să dom de vreun atlet 
din orașul nostru. Atunci, vrem nu 
vrem, ne vom mulțumi si cu cele re
gionale...

Unele, ce este drept, sînt noi. Va
loarea lor, exprimată pe plan repu
blican — căci de o valoare interna
țională miei nu încape discuție 1 — 
este destul de scăzută, dar cum a- 
tfețir’Sînt tineri se poate spera că, în 
viitorii ani, cifrele acestor perfor-

mante vor mai suferi modificări. Alte 
recorduri însă au îmbăfrîntt pe tabe
la regiunii Ploiești. Ce! de la disc, de 
pildă, a fost stabilit de Tiberiu Ne- 
gruțiu în urmă cu... 14 ani (43,47 m I), 
la 5 km marș Gh. Dinescu define re
cordul din 1954'ou 24:53,2, la lungime 
Gh. Cincă a sărit 6,72 m în 1956 și 
tot în același an, al Olimpiadei de 
la Melbourne, Cornel Popescu a de
venit recordman regional la greutate 
cu 13,96 m I... Situația este aproape 
identică și la senioare.

Este oare firesc să fie așa, din mo
ment ce la Ploiești există numeroși

IPE TEME 
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antrenori salarizați pentru atletism, 
nici nu mai ș$ftț cîți instructori volun
tari, ca să h,u mai Vorbim de marele 
număr al profesorilor de educație 
fizică (mulji dintre ei chiar cu spe
cializarea în dtletism ?) Categoric nu!

Cum se explică atunci faptul că 
din cele două secții puternice nu 
s-au ridicat, în ultimii ani, valori au
tentice pentru atletismul nostru, așa 
cum s-au impus la alte discipline 
sportive ? Este un lucru cert, consiliul 
regional al UCFS a arătat, în multe 
ocazii, preocupare pentru dezvoltarea 
atletismului, pentru ridicarea valorică 
a activității desfășurate. Dar aceasta 
nu este suficient! Oare nu cumva 
antrenorii ploieșteni n-au, pur și 
simplu, priceperea necesară pentru a 
descoperi și pregăti performeri ? Ne 
este foarte greu să ne pronunțăm a- 
supra acestei chestiuni, dar avem im.

presia că nu sîntam prea departe de 
adevăr. în orice caz, vorbind despre 
antrenorii ploieșteni, putem afirma 
că ei nu-și dau prea multă oste
neală.

Anual se organizează în regiune 
tot felul de competiții cu caracter de 
mase, la care iau parte mii și mii de 
tineri începători. Nu trebuie să fii prea 
mare specialist, în ale atletismului, ca 
să-ți poți da seama că unii dintre 
acești tineri au, ceea ce se cheamă, 
talent. Dar prea puțini sînt acei antre
nori care se deplasează pe teren, cu 
un scop precis, care urmăresc cu răb
dare șl perseverență evoluția acestor 
tineri și care, mai apoi, se ocuoă de 
pregătirea lor atletică. Atunci de 
unde să cadă performerii ? 
va din cer?!...

Anul acesta, de exemplu, 
regională a Spartachiadei
au fost înregistrate cîteva cifre pro
mițătoare. Tudor Popescu a alergat 
100 m în 11,4 și a sărit 6,03 m la lun
gime, Gh. Dodo a obținut 2:10,4 pe 
800 m, Eftimie Costescu a sărit 1,70 
m la înălțime etc. Rezultatele n-or fi 
ele de cine știe ce valoare interna
țională, dar cînd este vorba de înce
pători, se schimbă serios aspectul 
problemei ! Nu este așa ?

Bunele intenții ale consiliului regio
nal al UCFS, care firesc se gândește 
— cum a mai făcut și altă dată — 
să dea și ctțiva atleți ploieșteni pen
tru lotul nostru olimpic, vor rămîne 
numai intenții din 
norii și profesorii 
fac atît de puțin 
lor în viață.

(După o 
mita de la cititorii C. PETRO- 
LESCU și G. NICULESCU).

Nu cum-

Ia etapa 
de vară,

moment ce antre- 
de educație fizică 
pentru traducerea

corespondență pri-



Olimpiada de la Mexico - din 1968 - se află 
în plină actualitate. Răgazul de 3 ani, 
pînă la începerea marii competiții, nu li 

se părea prea lung specialiștilor, care au de 
rezolvat pe lîngă problemele pregătirii pro- 
priu-zise a sportivilor și una mult mai compli
cată - aceea a aclimatizării la altitudinea și 
condițiile atmosferice ale capitalei mexicane. 
De pe acum se studiază, se discută, se caută. 
Am socotit util ca în pagina de față să facem 
loc cîtorva ecouri ale acestor cercetări.

Unele aspecte funcționale ale aclimatizării
în ziarul de sîmbătă 4 septembrie 

am prezentat unele probleme pri
vind modificările calităfilor fizice la 
sportivi în timpul antrenamentelor la 
altitudine (2206 m — cabana Babe
le), efectuate pe o perioadă de trei 
săptămîni. In rîndurile de mai jos ne 
propunem să arătăm cîteva din as
pectele funcjionale ale problemei 
aclimatizării, urmărite pe același lot 
de sportivi (boxeri). Ne vom referi 
la comportarea următorilor indici : 
frecvența cardiacă, frecvența respi
ratorie, presiunea arterială, apneea 
(oprirea voită a respirației în inspi
rație și expirație), electrocardiogra
mă, cîteva date de laborator (rezer
vă alcalină, electroforeză).

Urmărind pulsul sportivilor, con
statăm că cifrele valorilor de repaus 
nu suferă modificări prea mari față 
de cele din condiții obișnuite. Remar
căm, în schimb, în primele două săp
tămîni, oscilații de la o zi la alta 
(între 10—12 pulsații pe minut) pre
cum și diferențe mari între elino și 
ortostatism (în poziția culcată și în 
picioare), ca și cifre ridicate la e- 
fort standard (20 genuflexiuni). tn 
general aceste modificări se amelio
rează după 12—14 zile. în privința 
frecvenței respiratorii remarcăm o 
creștere a acesteia în primele 3—10 
zile, după care ea revine la valorile 
inițiale. Apneea, după ce scade în 
primele zile crește ulterior peste va
lorile inițiale. Presiunea arterială nu 
suferă modificări semnificative. Toa
te a'«iste reacții din primele zile re- 
ptv. ..ta modalități de adaptare com

pensatorie la deficitul de oxigen din 
țesuturi.

Extrem de interesante apar trase
ele electrocardiografice. Noi am ur
mărit electrocardiograma în repaus 
și în efort, la București și imediat 
după sosirea de la altitudine. Efor
tul a constat din testul scăriței (Har
vard step-test, adică urcarea unui 
scăunel înalt de 50,8 cm timp de 5 
minute într-un ritm de 30 urcări pe 
minut). în același timp, calculînd in
dicele funcționai după o formulă 
standard, am putut urmări atît pro. 
ba funcțională în sine cît și modifi
cările E.K.G. în privința probei 
funcționale semnalăm înrăutățirea a- 
cesteia în primele două săptămîni 
după care se constată o ameliorare 
netă. Traseele electrocardiografice 
permit evidențierea unor tulburări în 
excitabilitatea și conductibilitatea 
mușchiului cardiac, în timpul pe
rioadei de aclimatizare, mai preg
nante după efort, cînd apar unele 
modificări care ar putea duce chiar 
la confuzii sau diagnostice greșite 
pentru cei neavizați, simulîndu-le 
aspecte de cord patologic.

De o mare semnificație ni se par 
modificările electroforezei și a rezer
vei alcaline. Electroforeză reprezintă 
determinarea cantitativă a fracțiuni
lor proteice din serul sanguin, sub
stanțe de bază ale organismului. Va
riațiile acestora sînt în strrnsă legă
tură cu funcția hepato-renală și * a 
glandelor suprarenale. La simpla 
schimbare de altitudine constatăm 
modificări serioase. Semnalăm, ast

• CE ESTE ACLIMATIZAREA? • JOCURILE OLIMPICE LA 2241 METRI ÎNĂLȚIME ® „IN
TERVALUL LIBER" ESTE ÎNȘELĂTOR • ANTRENAMENTELE LA ALTITUDINE NU REZOLVĂ 
DECIT PARȚIAL PROBLEMA • INDIVIDUALIZAREA ACLIMATIZĂRII • CÎTEVA PROPUNERI

fel, scăderea albuminelor și creș
terea gama-globulinelor, fracțiuni 
proteice ce constituie suportul anti
corpilor (substanțe de apărare pe 
care organismul le fabrică în cazul 
unei agresiuni microbiene de ordin 
intern sau extern), fapt care este 
în strînsă dependență de activitatea 
glandelor suprarenale. Acest factor 
confirmă presupunerile, de altfel ve
rificate, referitoare la rolul supra
renalei în reacțiile de apărare la di
verși agenți nocivi (stress) așa cum 
pare a fi și... altitudinea. Din a- 
ceste motive raportul albumine-glo- 
buline, supraunitar în mod normal, 
scade sub 1, el ameliorîndu-se îm
preună cu celelalte elemente enun
țate abia după 16—20 de zile.

în privința rezervei alcaline am 
constatat o acidificare a organismu
lui (rezerva alcalină scade manifest) 
în timpul trecerii de la șes la alti
tudine, deși condițiile de alimenta
ție au rămas aceleași. Abia după trei 
săptămîni rezerva alcalină a atins 
valorile normale. Acest element are 
o mare semnificație practică, din el 
reieșind o serie de concluzii, în spe
cial de ordin dietetic, în perioada 
aclimatizării.

Fără îndoială că în viitorul apro
piat, alte cercetări vor aduce noi 
amănunte asupra problemelor de or
din biologic și sportiv pe care le ri
dică aclimatizarea la altitudine.

dr. 1. DRAGAN
Centrul de medicină sportivă

EXACT
CA LA
2241m
ALTITUDINE

Există metode artificiale de a pune 
pe sportivi în condiții similaire celor 
care vor exista la J.O. din 1968. Lup
tătorii iaponezi au adoptat măști spe
ciale prim caire se respiră un aer ra
refiat. Cu acestea ei au început an
trenamentele pentru Ciudad de Me
xico !

Foto PANA — Tokio

Agențiile de presă transmit:
Și peste hotare, problema aclimatizării 

este studiată in amănunțime

Afirmațiile „liniștitoare" ale unor personalități 
din viața sportivă a Mexicului, în sensul că 
acei concurenți care locuiesc la joasă alti

tudine nu vor suferi nici un handicap apreciabil 
Ia viitoarele J.O., au primit în aceste zile un pu
ternic șoc, prin publicarea declarațiilor unor spor
tivi japonezi, participant! la recentele concursuri 
în țara gazdă a celei de a XlX-a Olimpiade. Pen- 
tatloniști și gimnaști din Japonia au resimțit un 
plus de oboseală, ei acuză „lipsă de oxigen" la 
Ciudad de Mexico. Sîntem acum în posesia altor 
elemente asupra acestei probleme, studiată în a- 
mănunțime și în cercurile sportive de peste ho
tare.

• Acum cîteva zile, 
doi înotători austra
lieni din elita olimpică 
— Robert Windle și 
Kevin Berry — au fost 
supuși la o interesan
tă experiență. La scurt 
interval, cei doi spor
tivi au participat la 
întreceri desfășurate la 
Ciudad de Mexico (al
titudine 2 241 m) și 
Acapulco (altitudine 
zero), lată rezultatele 
înregistrate :

Acapulco — Windle, 
400 m liber în 4:25,4; 
Berry, 200 in fluture 
în 2:12,1.

Ciudad de Mexico — 
Windle, 400 m liber 
tn 4:39,1; Berry, 200 
ni fluture în 2:16,3.

Se poate observa 
ușor că pierderea de 
viteză, la transportul 
sportivilor la altitudi
ne, este apreciabilă. 
Pentru Windle 14 sec., 
iar pentru Berry 4 sec. 
Specialiștii străini care 
au unnăiit evoluția ce
lor doi sportivi aus
tralieni consideră că 
efectele altitudinii în

cep să se simtă mai 
serios la un efort de 
peste 2 minute. Acea
sta ar duce la condu 
zia că la Mexico aler
gătorii de fond vor fi 
cel mai handicapați. 
Ar urma că pierderea 
de viteză se accentuea
ză pe măsură ce crește 
lungimea cursei.

• De notat că, re
cent, înotătorul mexi
can Echevarria a fost 
cronometrat in proba 
de 400 m liber cu 
4:22,1 la Acapulco și 
4:25,6 la Ciudad de 
Mexico. Iată deci că 
el a suportat mai bine 
decit australienii han
dicapul altitudinei, 
ceea ce este perfect 
explicabil. Dar, deși 
obișnuit cu aerul rare
fiat din localitatea sa 
de origine, Echevarria 
a trebuit să concedeze 
o pierdere de 3 secun
de și jumătate.

9 „Experiențele" vi
itorilor participanți la 
J.O. vor continua, se 
pare, în Mexic. S-a 
anunțat recent că a

fost alcătuită o comi
sie de medici, desem
nată de Comitetul O 
limpic Englez, care are 
misiunea de a se do- 
plasa la Ciudad de 
Mexico pentru a sta
bili influența pe care o 
are altitudinea asupra 
comportării fiziologice 
a sportivilor. Comisia 
este compusă din dr. 
Fugii, un specialist în 
fiziologie, dr. Owen, 
șeful serviciului medi
cal al lotului olimpie 
englez și alți cîțiva 
medici și tehnicieni. 
Ei vor efectua o vizită 
de o lună de zile în 
Mexic, însoțiți de șase 
atleți cu care se vo» 
face probele.

• Problema preocu
pă în mod deosebit și 
cercurile sportive din 
Franța. Un lot de 
sportivi francezi va 
pleca în octombrie, tn 
Mexic. PinS atunci di 
vor face exerciții de 
acomodare pen tru alti
tudine înaltă, fn came
rele speciale de joastl 
presiune ale societății 
de cercetări aeronautice 
din Franța. Se proiec
tează, de asemenea, a- 
menajarea unui centru 
de antrenament tn 
munții Pirinei.

★
Iată dovezi asupra 

seriozității cu care pri
vesc problema cei ce 
peste trei ani își vor 
trimite reprezentanți în 
viitoa rea întrecere o- 
liinpică de la „altitu
dine".

ALTITUDINEA
ȘI PERFORMANTA

Aclimatizarea sportivilor la condițiile 
de mediu fizic extern, deosebite de cele 
obișnuite, constituie o problemă actuală 
de ceti mai mare însemnătate. Prin arti
colul de față, nu ne propunem — de
sigur — să elucidăm în totalitatea ei no
țiunea aclimatizării, vastă și complicată 
în ansamblul ei, ci numai să provocăm 
interesul specialiștilor asupra acestei pro
bleme deosebit de importante pentru pre
gătirea sportivilor români în vederea 
participării cu succes la cea de a XlX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Mexico-City, oraș situat la 2241 m 
deasupra nivelului mării, într-o țară cu 
un climat tropical.

Potrivit cunoștințelor actuale asupra 
interrelațiilor existente între marile func
țiuni ale organismului, pe de o parte, 
și interdependența dintre organism și 
mediul înconjurător, pe de altă parte, 
apariția unor condiții noi de mediu, di
ferite de cele obișnuite în care se pre
gătesc sportivii, determină modificări 
biologice importante. Pentru ca aceste 
modificări să nu influențeze negativ sta
rea de sănătate șl comportarea sportivă, 
este necesară o adaptare treptată a or
ganismului la condițiile noi de mediu, 
supranumită aclimatizarea.

Trepiedul pe care trebuie să se funda
menteze pregătirea loturilor noastre o- 
limpice reprezintă, așadar, un proces 
metodologic complex alcătuit din 3 părți 
constitutive distincte : 1) Pregătirea teh- 
nico-ta etică ; 2) Pregătirea psihică ; 3)
Aclimatizarea. Acești 3 factori nu tre
buie priviți separat, ei trebuie să se în
trepătrundă pregătirea urmînd să se 
facă în condiții neobișnuite și în func
ție de componența neuropsihică a spor
tivilor.

Oare sînt aceste condiții neobișnuite de 
mediu fizic extern existente în Mexic ? 
Mexico-City, locul de desfășurare a vii
toarelor Jocuri Olimpice, este situat pe 
un platou la înălțimea de 2 241 m dea
supra nivelului mării, cu o temperatură 
a aerului care poate depăși 4(P, cu o 
umiditate extrem de scăzută, uneori ab
sentă, cu un sol a cărui compoziție te
lurică radiază căldură și cu un fus onor 
de 7 h față de Greenwich șl de 8 h față 
de fusul orar din țara noastră.

Tulburările în activitatea fiziologică a 
organismului, in urma intervenției aces
tor factori neobișnuiți (adevărați factori 
nocivi) se manifestă prin fenomene car- 
dio-vasculare, respiratorii, renale, ter

mice, musculare, metabolice, nervoase 
și modificări în compoziția sîngelui. In 
general, în primele zile după instalarea 
la altitudine, organismul se comportă ca 
și cum s-ar afla în condiții normale. 
Lipsa tulburărilor în primele zile, după 
schimbarea bruscă a unui climat, con
stituie de regulă manifestarea unor orga
nisme sănătoase. Dar, acest „interval li
ber” este de cele mai multe ori înșelă
tor. Folosirea antrenamentelor cu in
tensitate sau numai cu un volum crescut 
în această perioadă poate duce la adevă
rate catastrofe.

Datorită marilor posibilități de care 
dispune organismul, el se poate adapta 
la noile condiții de mediu, realizînd ceea 
ce se cheamă normoreacti vita tea. Ea 
poate fi obținută, fie doar prin interven
ția funcțiilor fiziologice ale organismului 
și a unui regim alimentar corect insti
tuit, fie dacă reactivitatea organismului 
este învinsă de «acțiunea factorilor de 
mediu, prin intervenția noastră, medi
camentoasă, de reechilibrare funcțională, 
asociată cu o alimentație corespunză
toare.

în lipsa acestora se poate ajunge la 
situația în oare organismul cedează con
dițiilor neobișnuite de mediu, instalîn- 
du-se starea de patoreactivitate (reactivi
tate patologică) și care se poate mani
festa înccpînd de la tulburări banale 
pînă la simptomatologia clasică a „răului 
de altitudine" : senzație de sufocare, ver
tije (amețeli), cefalee (dureri de cap) 
însoțită de insomnii, vomismente (care 
pot merge pînă la deshidratări grave), 
inapetență (lipsa poftei de mîncare), scă
dere în greutate, hemoragii subcutanate, 
epistaxis (hemoragii nazale) etc., însoțite 
secundar de o anemie marcată, oboseală 
generală care poate ajunge pînă la as
tenie fizică și apatie. Din această stare 
organismul poate fi scos prin interven
ția calificată a medicilor dar și atunci 
rămîn urmări serioase : slăbiciune, in
capacitate de adaptare la eforturi spor
tive cît de mici. Iată de ce este atît de 
importantă și necesară o aclimatizare 
științifică.

Antrenamentele la altitudine nu rezol
vă decît parțial problema aclimatizării, 
întrucît chiar dacă ar exista posibilități 
de pregătire pe Caraiman, să zicem (al
titudine 2 300 m deasupra nivelului 
mării), climatul este total diferit de acela 
existent pe podișul munților Sierra Ma- 
dre din Mexic. în munții noștri tempe

ratura aerului este mult mai scăzută față 
de aceea din Mexic, iar umiditatea at
mosferică din munții Bucegi creează o 
oarecare „zonă de confort” față de ză
pușeala și aerul uscat (cu toate ploile 
cotidiene de scurtă durată) existente în 
capitala Mexicului. Rarefierea și calita
tea aerului nu sînt aceleași, deși altitu
dinile sînt asemănătoare.

în urma unor experiențe efectuate de 
oamenii de știință, s-a constatat că tre
cerea de la altitudine mai mică la urna 
mai mare și apoi șederea la această 
altitudine are un efect favorabil asupra 
organismului, putînd fi considerată un 
„antrenament pasiv", un „efect de an
trenament". Dacă treptat, și în mod pro
gresiv, se îmbină șederea la altitudine 
cu antrenamentul sportiv se obțin re
zultate bune care, o dată cu revenirea 
la șes, se îmbunătățesc și mai mult. Se 
pare deci că antrenamentul, în aceste 
condiții, are un efect favorabil asupra 
rezultatelor sportive, dar trebuie pre
cizat că (și aceasta ni se pare important) 
experimentul și rezultatele obținute au 
valoare numai dacă repetarea se pro
duce în aceleași condiții de mediu la 
care organismul s-a aclimatizat. Cu alte 
cuvinte, dacă experimentul s-a desfă
șurat în condiții de altitudine și climat 
temperat, el va avea valoare, dacă va 
fi repetat, tot pentru un climat temperat. 
Din acest punct de vedere, și cu aceste 
rezerve, trebuie privită — deci — expe
riența foarte interesantă făcută de fe
derația de box la cabana Babele și de 
care s-a ocupat îndeaproape colegul meu, 
dr. Drăgan.

După cum ne este cunoscut, în Mexic 
climatul tropical existent la altitudinea 
de 2 241 m deasupra nivelului mării pre
zintă factori climaterici diferiți de a- 
ceia ai climatului temperat. în aceste 
condiții, rezultatele obținute în urma a- 
climatizării la condițiile climatului nos
tru de altitudine nu se vor mal repeta 
probabil în condițiile climatului de pe 
podișul mexican.

Comportarea din punct de vedere fizio
logic a lotului de tineret al reprezenta
tivei noastre de fotbal în Etiopia, acum 
cîțiva ani, ca și hotărîrea federației de 
specialitate din Suedia de a trimite un 
lot de atleți pentru a se pregăti în po
dișul abisinian, demonstrează valoarea 
unor asemenea afirmații.

Alegerea și aplicarea mijloacelor și me
todelor de aclimatizare sînt condiționate 

de o serie întreagă de fenomene fiziolo
gice care se influențează reciproc, in
diferent de factorii de mediu care ac
ționează. Rezolvarea numai a hipoxlei 
(cantitate redusă de oxigen) provocată 
de rarefierea «aerului din Mexic nu este 
suficientă, aclimatizarea fiind incom
pletă, întrucît asupra organismului con
tinuă să acționeze ceilalți factori : dife
renția de oră, temperatură, umiditatea 
aerului etc., adevărați factori nocivi prin 
caracterele lor neobișnuite.

Interesant este faptul că influența a- 
cestor factori de mediu determină din 
partea organismului manifestări cu simp
tomatologie generală asemănătoare, in
diferent diacă ei acționează separat sau 
împreună și cu specificitate de organ 
sau aparat. Tulburările cardio-respirato- 
rii vor fi manifeste, indiferent dacă a- 
cești factori vor acționa în parte sau în 
totalitatea lor. Deci, nu va fi suficient 
să excludem sau să adaptăm organismul 
numai la unul sau la doi dintre acești 
factori, ci la toți, pentru că oricare din
tre aceștia, rămași să acționeze asupra 
organismului, va produce tulburări ase
mănătoare care vor influența comporta
rea fiziologică a sportivului șl, consecu
tiv, performanța lui. De asemenea, tre
buie cunoscut că adaptarea funcțională 
a organismului este individuală și de
pinde, în sport, de starea de sănătate 
perfectă a acestuia și de tipul sistemului 
nervos pe de o parte, iar pe de altă 
parte de natura efortului muscular spe
cific probei sportive, ceea ce tace să nu 
existe forme comune de aclimatizare. 
Aceste forme trebuie să-și capete o in
dividualizare strictă ca metodă, formă și 
intensitate în funcție de probă șl efort 
sportiv. Răspunsul la aclimatizare va fi 
diferit de la sportiv la sportiv și de la o 
probă la alta.

în felul acesta, în Mexic, unii sportivi 
se vor aclimatiza mai repede și mai ușor 
la noile condiții de mediu. Cei mai favo
rizați vor fi sportivii specializați în pro
be sau sporturi cu eforturi de durată 
scurtă (alergări pe distanțe scurte, probe 
de natație pe distanțe mici, sărituri, în 
general probe sportive în care apneea 
reținerea voită a respirației — are un 
rol important) și care presupun un lu
cru mecanic ce se realizează prin con
tracții musculare în condiții de anae- 
robioză (un consum redus de oxigen). 
Aceștia vor obține rezultate cu mult 

mai bune decît sportivii specializați în 
probe sau sporturi de lungă durată (ci
clism, maraton, 10 000 m, 5 000 m, jocuri 
sportive etc.) al căror efort muscular se 
realizează cu un consum mare de oxigen 
(fază aerobă).

Bazați pe aceste considerente de ordin 
general, se poate afirma că adoptarea 
unor măsuri unice privind aclimatizarea 
sportivilor nu pot corespunde exigențelor 
impuse de participarea la Jocurile Olim
pice, dacă ele nu vor fi individualizate 
strict, întocmai principiului individuali
zării din antrenamentul sportiv. Va fl 
o muncă grea, cu eforturi mari din par
tea cadrelor de specialitate dar, cum 
este cunoscut, nimic nu se realizează 
fără sudoare.

în concluzie socotesc necesar de pe 
acum :
• Organizarea unul simpozion cu tema: 

„Aclimatizarea sportivilor la condițiile 
de mediu fizic extern existent în Mexic” 
cu participarea tuturor specialiștilor tn 
problemă : tehnicieni, antrenori, medici, 
profesori de psihologie și pedagogie etc., 
pentru stabilirea unei unități de vederi 
asupra acestei probleme.
• Alcătuirea unui colectiv de specia

liști care să studieze și apoi să stabi
lească metodele și formele de aclimati
zare și integrarea acestora în procesul 
de antrenament al loturilor olimpice.
• Alcătuirea unui colectiv de medici 

pentru pregătirea loturilor olimpice, a- 
vînd cunoștințe temeinice, multilaterale 
despre fiziologia normală și patologică 
a efortului sportiv, patologie generală, 
alimentație sportivă, cliinatologie, pre
cum și despre farmacologia și farmaco- 
dinamia medicamentelor (natura și mo
dul de acțiune a medicamentelor).

dr. MIRCEA ALBUȚ
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CARNET COMPETIȚIONAL

CICLISM: CAMPIONATELE REPUBLICANE DE PISTĂ
• STEAUA II SI P. SOARE (STEAUA) ÎNVINGĂTORI ÎN PENULTIMA ZI
A CAMPIONATELOR • DUMINICA, DE LA ORA 16, CURSA CU ADI- 

TIUNE DE PUNCTE
Sportivii de la Steaua au continuat și 

vineri să „recolteze” succese și, firește, 
titluri de campioni ai țării. Probele con
tratimp sînt „apanajul” lor, așa că gar
nitura a doua (de fapt prima, dar no
tată cu nr. 2 printr-un artificiu obișnuit 
al antrenorilor...) și-a asigurat titlul la 
urmărire pe echipe (4 000 m) in dauna 
dinamoviștilor, Iar Paul Soare a demon
strat din nou că *este  o adevărată spe-

Mihaela Ionescu au cea mai bună 
ocazie de a-și atinge obiectivul pro
pus în acest an de a coborî sub „gra
nița" celor 3 minute. Și în probele 
masculine ale procedeelor fluture și 
spate, participarea unor buni specia
liști europeni ca Ianos Palinkas, Ga
bor Csaba, Schroeder și Resch poate 
constitui un puternic stimulent pen
tru concuranții români aflați încă sub 
nivelul performanțelor de valoare in
ternațională. în sfîrșit, în cursele de 
bras, reprezentantul nostru A. Șop- 
tereanu —- în lipsa unor adversari de 
valoare — pornește favorit. Asta nu 
înseamnă însă că Șoptereanu nu va 
trebui să depună toate eforturile pen
tru a marca „cronometre" cît mai 
bune.

Probele de înot vor avea loc atît 
astăzi, cît și mii ne, de la ora 17, în 
bazinul de la Dinamo. Săritorii, în 
schimb, au locul de concurs (în Fie
care dimineață, de la ora 10) la ba
zinul special de la „Tineretului". De 
pe lista de înscrieri se desprind să- 
ritoarea poloneză Bogtislawa Marcin- 
kowska, revelația recentelor întreceri 
ale Universiadei, cît și reprezentan
ții noștri Ion Gatrea și Pantelimon 
Decuseară, care au obținut rezultate 
meritorii la ultimele concursuri in
ternaționale.

NATAȚIE: înotători 

din 7 țări la startul 
camțifoHatelor internaționale 

ale Ihmniei
(Urmare din pag. 1) 

fruntat două valoroase sprintere: 
Maria Kocendova (1:03,9) și Eva 
Szentessy (1:03,6). Foarte disputată va 
fi și disputa Zimmermann (5:01,0) — 
Kocendova (5:03,0) — Balaban (5:06,9) 
la 400 m liber femei. în proba simi
lară rezervată seniorilor — care de 
altfel va inaugura șirul celor 20 de 
probe ale concursului — întâlnim de 
asemenea concurent! de valoare ca 
Laszk) Jaczo, Laszlo Csaba, Winkler
și Frischke, care îl pot „trage" pe 
Vladimir Moraru cu cîteva secunde 
sub actualul nostru record (4:34,9).

O deosebită atracție a „interna-
ționalelar" din acest an o constituie 
prezența la start în probele de bras a 
fostei recordmane a lumii Bărbel 
Grimmer (2:47,9 în acest an). în 
aceste probe, alături și de 
Eva Schmidtova (2:56,5) — medalie 
de .argint la Universiada de la Buda
pesta — tinerele noastre brasiste 
Gica Man-afu, Cristina Stănescu și

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

Sîmbătă, de la ora 17: 400 m li- 
■ber (m), 1'00 m spate (f), 100 m li
ber (f), 100 m bras (m), 100 m flu
ture (f), 200 m spate (m), 100 m 
bras (f), 200 m mixt (f), 4x200 m 
liber (m) și 4x100 m liber (m).

Duminică, de Ia ora 17 : 200 m 
bras (m), 400 m liber țf), 100 m 
liber (m), 200 m bras (f), 100 m 
■spate (m), 100 m fluture (m), 1500 
m liber, 200 m mixt (m), 4x100 m 
mixt (f) și 4x100 m mixt (m). 

Programul întrecerilor sportive din Capitală
STMBATA

NATAȚIE : • Ștrandul Tinerelului, de la ora 10: 
Campionatele internaționale ale României Ia sări
turi • Bazinul Dinamo, de la ora 17 : Campionatele 
internaționale ale României Ia înot.

HANDBAL: Teren Progresul, de la ora 15.45:
Știința București — Confecția (f) și Steaua — Știința 
București (mj.

RUGBI; Teren Gloria, de la ora 15.30: Steaua — 
Progresul și Gloria — Dinamo (-categoria A).

BASCHET: Parcul Dinamo, de la ora 17: Dobro- 
gea — Galați, Hunedoara — București II și Cluj — 
București I ■— meciuri în cadrul „Cupei F.R.B.".

SPORTURI NAUTICE : Lacul Snagov, de la ora 
9.30: Finalele concursului republican de tineret la 
canotaj academic.

DUMINICA
NATAȚIE: • Ștrandul Tineretului, de ia ora 10 : 

Campionatele internaționale ale României ia sări

turi • Bazinul Dinamo, de la ora 17 : Campionatele 
internaționale ale României la înot.

FOTBAL : • Stadionul Dinamo, ora 16.30: Dinamo 
Victoria București —- Ceahlăul P. Neamț (cat. B) 
• Stadionul Politehnica, ora 10.30: Știința București 
— Știința Galați (cat. B) • Terenul Timpuri Noi, ora 
10.30: Flacăra roșie București — I.M.U. Medgidia 
(cat. C).

POLO : Ștrandul Tinerelului, de la ora 11 ; Rapid 
București — Crișul Oradea (categ. A).

HANDBAL : Teren Giulești, de la ora 10: Progre
sul — S.S.E. Petroșeni (f) și Rapid — C.S.M.S. 
Iași (m) • Teren Dinamo, de la ora 16: Dinamo 
București — Dinamo Brașov (m).

CĂLĂRIE: Baza hipică din Calea Plevnei, de la 
ora 9 -. Concurs de obstacole dotat cu „Cupa Steaua"»

BASCHET : Parcul Dinamo, de la ora 8 : Galați — 
Hunedoara, Cluj — Dobrogea și București I — Bucu
rești II —- meciuri în cadrul «Cupei F.R.B.".

RUGBI: Teren Constructorul ,de la ora 10: Con
structorul — C.S.M.S. iași.

CICLISM : ’Velodromul Dinamo, de la ora 16: Fi
nalele campionatelor republicane.

ranță a velodromului. El a cîștigat de
tașat primul loc la urmăfire individua
lă (2 000 m) și pentru a dovedi că este 
intr-adevăr „6tăpînulw necontestat al pro
bei și-a corectat și propriul record adu- 
cîndu-1 de la 2:36,2 la 2:36,1.

La urmărire pe echipe rezultatele nu 
sînt la nivelul așteptărilor. 4:43,8 — cea 
mai bună performanță realizată de cam
pioană în concursul de ieri — se află 
la mai bine de 4 secunde de record și 
încheie — îr? mod practic — sezonul ofi
cial fără a aduce îmbunătățirea nece
sară unui an de activitate. De altfel, 
echipele adunate în pripă, combinate ou 
fondiști și pistarzi, nu puteau face mai 
mult.

Iată acum rezultatele. Urmărire pe 
echipe:

1. Steaua II (C. Dumitrescu, Silviu 
Duță, Vasile Buriacu, C Baciu) 4:43,8 
(timp realizat în serii) — campioană a 
Republicii Socialiste România; 2. Dina
mo II — 4:50,0 (timp realizat în serii); 3. 
Steaua III — 4:55,8 (tâmp realizat în se
mifinale). Urmărire individuală, juniori 
cat. I: 1. Paul Soare (Steaua) — cam
pion al Republicii Socialiste România;
2. C. Grigore (Voința); 3. Radu Dorel 
(Steaua); 4. Gh. Juravle (Olimpia). Con
cursul cu adițiune de puncte pentru ju
niorii -de cat. a (30 de ture cu sprint 
la 3 ture) a fost cîștigat de I. Fierea de 
Ia Olimpia.

Duminică, începînd de la ora 16, se 
desfiâșofcrfi pe velodromul Dinamo ulti
mii zi a întrecerilor în care este pro
gramata proba cu ădițiune de puncte 
pentru seniori.

H. N.

HANDBAL: o partidă internațională in capitală:
România—Uniunea Sovietică (feminin)
Mîrne seară începînd de la ora 19, 

sala Floreasca din Capitală va găz
dui primul joc international al sezo
nului de handbal : partida 'dintre 
selecționatele feminine ale României 
și Uniunii Sovietice. Ambele formații 
sînt calificate pentru turneul final al 
campionatului mondial ce se va desfă
șura la începutul lunii noiembrie în 
R.F. Germană, fapt care este conclu
dent atît în ceea ce privește valoarea

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN
Cea de a doua clapă a campionate

lor republicane de handbal sc desfă
șoară sub semnul a două importante 
partide. Prima dintre ele va avea loc 
la București și opune formațiile Steaua 
și Știința, ambele din Capitală. Aceste 
două echipe, în .-findurile cărora acti
vează o serie de handhaliști fruntași, 
au furnizat întotdeauna spectacole de

POLO: Rapid București—
Crișul Oradea,

mîine, la „Tineretului”
Cea de a XVIII-a etapă a campio

natului republican de polo progra
mează în Capitală (mîine, de la ora 
11, la ștrandul Tineretului) o partidă 
interesantă : Rapid — Crișul Oradea. 
In tur, orădenii au obținut o victorie 
dificilă cu scorul de 4—2.

în celelalte meciuri ale etapei se 
întîlnesc C.S.M. Cluj și Mureșul Tg. 
Mureș, la Cluj, Industria linii Timi
șoara și Voința Cluj, la Timișoara,
I. C. Arad și Știința Cluj, la Arad.

Derbiul campionatului, partida din
tre Dinamo București și Steaua a fost 
amînată pentru o dată ce va fi anun
țată ulterior.

Clujeanul Mihai Olleanit este unul din favoriții pro
bei de sărituri în lungime Foto : R. Vilara

lor cît și a perspectivelor acestei în- 
tîlniri.

Handbalistele sovietice au făcut ieri 
după-amiază un antrenament în «ala 
Floreasca, care Ie este cunoscută, de
oarece ele au participat anul trecut 
la „Cupa orașului București". Jucînd 
atunci ca selecționată a orașului Mos
cova, echipa oaspe a făcut meci egal 
(9—9) cu prima reprezentativă a ora
șului București și a pierdut, în mod 
surprinzător (7—8), în fața selecționa
tei de tineret a Capitalei.

văloare, recea vr. este de așteptat și 
acum, cînd amindoui se anunță preten
dente la primele locuri ale clasamentu
lui. Cea de a doua partida șpre care 
se îndreaptă în mod firesc ate«t>a iubi
torilor dc handbal este aceea dintre 
echipele Dinamo București — Dinamo 
Brașov, ambele fiind in permanență 
prezente in fruntea clasament ului.

Dar iată programul complet al etapei: 
MASCULIN, seria I: București: Steaua 
—Știința București; Dmatno — Dinamo 
Brașov; Galati: Știința—Itafinăria Te- 
leajen ; Brașov: Tractorul—Știința Ti
mișoara; Sighișoara: Voința—Dinamo 
Bacău; seria a Il-a: București: Rapid—■ 
C.S.M.S. Iași; Lugoj: Timișul—Știința

RUGBI: CUPLAJUL BUCUREȘTEAN 

ÎN FRUNTEA PROGRAMULUI ETAPEI
Sfîrșital de săptămiiiâ rugbistic pro

gramează nu interesant cuplaj angre- 
nînd echipe din Capii ală, Sîmbătă după 
amiază, pe terenul Gloria (tramvai 23 
și 27), începînd de la ora 15,30 se în
fruntă formațiile Steaua și Progresul, 
iar de la ora 17,00 Gloria și Dinamo. 
Prima șansă în întâlnirile respective o 
an echipele Steaua și Dinamo. Cel de 
al treilea meci care se dispută în 
București (Constructorul — C.S.M.S. 
lași, stadion Construe torul, duminică, 

AILLTISM: Concurs 

pentru tineret 

la Ploiești
Sîmbătă și duminică 

se va desfășura la Plo
iești un interesant con
curs cu caracter republi
can rezervat tinerilor 
atleți. Au dreptul să par
ticipe cei născuti pînă în 
anul 1943, cu excepția 
juniorilor de categ. a Il-a. 
La întreceri vor lua par
te cîteva sute de atleti 
din întreaga țară,

în programul competi
ției figurează toate pro
bele .clasice' la femei, 
iar la bărbați nu se vor 
desfășura 10 000 m, ma
ratonul, 20 km și 50 km 
marș (are loc cursa de 
10 km marș).

Față de numărul și de 
valoarea celor înscriși, se 
așteaptă dispute dîrze, 
spectaculoase și rezultate 
bune.

Lotul nostrn a făcut iot ieri raa ul
tim joc de pregătire. Antrenorii C. 
Popescu și Fr. Spier vor alcătui for
mația de mîute din următorul lot de 
jucătoțarej Naghi, Anca, Buzaș (por
tari), Boțan, C. Dumitrescu, Sz6k<>, 
Dobîrceanu, Nemetz, Sramko, Florc- 
innu, Hedeșiu, Franz, Dumitru, Leon- 
te și Nako.

Reamintim că jocul va fi condus 
de arbitrul danez Knud Knudsscn.

Tg. Mureș; Betroșeui: Știința—C.S.M. 
ileșrța; Copșa Mică: Metalul—Voința 
Sibiu: Timișoara: Tehnoinetal—Cauciu
cul Orașul Gli. Gheorghiu-Dcj ; FEMI
NIN, seria a Il-a: Oradea: Favorit— 
Spartac Constanța; Buzău: S.S.E.—Voin
ța Sighișoara; Timișoara: Constructorul 
—Știința Galati; București: Progresul 
—S.S.E. Pctroșeni.

In „Gupa de toamnă" rezervată echi
pelor*  feminine din scria I sînt piogra- 
niate următoarele jocuri: SERIA I; Ti
mișoara: Șc. medie nr. 4 — Știința Ti
mișoara; București: Știința—Confecția 
București; SERIA A II-A: -Brașor: Trac
torul—C.S.M. Sibiu; Odorhei: Voința— 
Mureșul Tg. Mureș.

la ora 10) este de asemenea atractiv. 
Considerăm că oaspeții au prima șansă, 
în pofida absenței lui Drohotă. Dintre 
celelalte trei meciuri âlc etapei (Rul
mentul Bidad — Grivița Roșie, Știința 
Pctroșeni — Tarul Constanța și Știința 
Timișoara — Știința Cluj) mai impor
tante pentru configurația clasamentului, 
în partea sa inferioară, sînt partidele 
de la Pcținșeni și Timișoara

(g.nș.) 

î Etapa pe grupe de regiuni 
j a „Cupei Agriculturii11

Zilele trecute au fost stabilite 
«localitățile și datele de desfășurare 

a etapei pe grupe de regiuni a 
ISpartacîiiadci de vară a tineretului, 

dotată la sate cu „Cupa Agricul
turii". Astfel, în zilele de 11 și 

172 septembrie, în orașul Roșiori do 
Vede, vor avea loc întreceri între 

Icei mai buni sportivi din satele re
giunilor Hunedoara, Argeș, Olte
nia și București. După două săptă- 

Imîni (25—26 septembrie) la Su
ceava se vor întrece sportivi din 
satele și comunele regiunilor Iași, 

I Bacău, Mureș-Autonomă Maghiară 
■ și Suceava. Ultimele două „zonc“ 
Isînt programate la Bistrița (reg.

Cluj) și Tîrgu Secuiesc (reg. Bra
șov), unde își vor disputa întîieta- 

Jtea campionii regiunilor Banat, 
Maramureș, Cluj, Crișana (la Cluj) 

Își Ploiești, Galați, Brașov, Dobro
gea (la Tg. Secuiesc).

1 Spartachiada de vară 

a tineretuluiI . “——“x
I întreceri viu displume 
I In cadrul fazelor finale 
fale „Cupei Agriculturii11

(Numeroși sportivi din satele pa
triei noastre participă î-n aceste zile 
la ultimele întreceri ale Spartachia- 
Idei de vară a tineretului dotată cu 

„Cupa Agriculturii'1, in curînd vor 
fi stabiliți învingătorii la toate pro_ 

Ibele, sportivii cane de-a lungul fa. 
zelor acestei competiții s-au dove
dit mai bine pregătiți, mai dîrzi.

La redacție ne sosesc zilnic scri- 
| sori de la corespondenții noștri în 
1 care ne sînt relatate -aspecte din 
■ desfășurarea întrecerilor care au 
Iavut iac recent. Iată cîteva spicuiri 

din această bogată corespondență.

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
1
I 
I
1 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

SIBIU. Stadionul Metalul «fin 
parcul „Sub arini" a găzduit la 
5 septembrie etapa raională a „Cu
lpei Agriculturii". Au fost progra
mate întreceri de atletism la care 
au hiat parte 65 de atleți și atlete. 
După dispute pasionante au fost 
stabiliți învingătorii :

100 ni plat fete — Mdrela Fițan 
(Poienița Oriat), 400 m — Maria 
Novac (Poenița Oriat), 800 m — 
Maria Novac, înălțime — Pa-ras- 
•chiva Balteș (Ocna Sibiului), lun- 
;gime — Mine la Fițan, greutate — 
Ana Roman (Poenița Oriat) ; 100 
m plat băieți —- Gh. Neaga (Porni
ta Oriat), 400 -m — Nicolae Buțti- 
ică (Sticla Avrig), 800 m — Ion 
Banca (Recolta Vurpăr.), 1.500 m 
— Ilie Popa (Recolta Ocna Sibiu
lui), 5.000 m — Aurel Pop (Recol
ta Vurpăr), 4 x 100 m — Poenița 
Oriat. j

ILIE PIETRARU - cor A

RM. SĂRAT. Sportivii din ora?ul 
și raionul Buzău, precum și cei din 
raionul Rm. Sărat s-au întîlnit du
minica trecută în cadrul fazei in- 
terraionale. S-au organizat între
ceri la handbal, fotbal, volei, popi
ce și oină.

In finala competiției de fotbal, 
echipa din Vadu Pașii a învins A- 
vîntul Bogza cu 2—1. califieîndu-se 
pentru etapa următoare. La volei, 
pe primul loc s-a clasat echipa 
Flacăra Fundeni, care a întrecut 
Formațiile Unirea Găvănești și Glo
ria Vadu Pașii.

La handbal feminin învingătolare 
a ieșit echipa Izbînda Sărățearrca, 
de altfel ca și la băieți. Locul I 
Ia oină a revenit Formjației Ener
gia Rîmnicelul, în timp ce la po
pice a cîștigat echipa sportivilor 
din Berea.

BRAȘOV. La întrecerile organi
zate în cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului dotată cu „Cupa 
Agriculturii" au participat în re
gi unea Brașov peste 52 000 de ti
neri și tinere. Interes deosebit a fost 
manifestat pentru competițiile atle
tice (peste 10 000 de concurenți), 
gimnastică (6162 de participant), 
ciclism, volei și fotbal.

C. GRUIA — coresp. reg.

CHIȘINEU CRIȘ. Reprezentanții 
a 16 asociații sportive din raionul 
Chișineu Criș — 244 de concurenți 
calificați în etapa intercomunală — 
și-an disputat recent întîietatea în 
cadrul fazei raionale. Cu acest pri
lej au fost realizate cîteva perfor
manțe care merită a fi menționate : 
1,80 la săritura în înălțime băieți 
(Mjartin Molnar), 59,2 la 400 rn 
(Gh. Goma), 16,98 la aruncarea 
greutății fete (Zoia Covaci) ele.

| I. BOITOȘ — coresp.



Meciuri importante in etapa de miine a categoriilor B si C
După trei etape, șefia clasamentelor categoriei B, 

I o dețin cele două formații retrogradate din „A": 
' Progresul București în prima serie și Minerul Baia 
{Mare în cea de a doua. Ambele însă la numai un 

punct diferență de echipele de pe locul doi. Și fiind- 
Ică veni vorba de acestea, să menționăm startul bun 

pe care l-au luat Dinamo Victoria București, pro
movată din categoria C și Metalul București în se- 

Iria I, C.S.M. Sibiu și A.S.A. Tg. Mureș în seria a II-a.
Miine, toate aceste formații vor avea jocuri grele. 

I Liderii se deplasează: Progresul la Roșiori, unde 
va juca cu formația locală C.F.R., Minerul la Tg. 
Mureș, avînd ca adversar pe A.S.A. ocupanta locu- 

Ilui 3. De remarcat că nici C.F.R. și nici A.S.A. nu 
au pierdut pînă acum vreun punct pe teren propriu.

Din prima serie mai iese în evidență partida Di- 
Inamo Victoria București — Ceahlăul P. Neamț (locu

rile 2 și 4) și... derbiul ultimelor clasate: Știința 
I București — Știința Galați. în seria a II-a o întîlnire

importantă se anunță cea de la Cîmpia Turzii (In
dustria sîrmei — C.S.M. Sibiu). Partida Minerul Lu- 

I peni — C.F.R. Arad a fost aminată.
• Dar în categoria C, ce ne pregătește etapa de mîi-

ne ? Mai întîi de toate, trebuie să anunțăm o schim
bare de lider în seria Nord : în urma hotărîrii F. R. 
Fotbal de a da Minerului Bihor pierdut cu 3—0 
jocul cîștigat cu 6—2 în etapa a II-a în fața Pro
gresului Reghin (Minerul a întrebuințat un jucător 
care nu avea trecut controlul medical în carnetul de 
legitimare), Progresul Reghin, de pe locul 6 a sărit 
pe 1, avînd 6 puncte și golaverajul 7—-2. în schimb, 
Minerul Bihor a căzut de pe 2 pe 12, avînd 2 puncte 
și golaverajul 3—6. Mîine, Progresul va juca la Si
ghișoara, cu Faianța, ocupanta ultimului loc din se
rie. Tot în această grupă mai iese în evidență parti
da Gloria Bistrița — Soda Ocna Mureș.

în seria Est, primele 4 clasate se întîlnesc în două 
jocuri deosebit de interesante : Victoria P. Neamț — 
Foresta Fălticeni (locul 3 cu locul 1) și Locomotiva 
Iași — Viitorul Suceava (4 cu 2). In lipsa derbiului 
Metrom Brașov — Tehnometal București (1 cu 2), 
amînat pentru 15 septembrie, cea mai frumoasă parti
dă se anunță Tractorul Brașov — Dunărea Giurgiu 
(3 cu 4). în sfîrșit, în seria Vest, să notăm derbiul 
timișorean C.F.R. — Electromotor și jocul Metalul 
Hunedoara •— C.F.R. Caransebeș.

DUPĂ JOCUL ȘTIINȚEI CtUJ LA NEUSTAD1
• DE VORBA CU ANTRENORII ȘEPCI SI COSMOC • ÎN „CUPA CUPE
LOR", GOLURILE MARCATE ÎN DEPLASARE VALOREAZA DUBLU • PRESA 

AUSTRIACĂ DESPRE MECIUL WIENER NEUSTADT — STIINTA CLUJ

Pe marginea articolului 
„Este timpul!“

DAR ILIE STELIAN?

Am citit articolul ,,E<ste timpul !*  
și nota din „Sportul popular*  în 
care se anunță că Federația română 
âe fotbal a sancționat o serie de ju
cători. Am rămas surprins că jucă
torul llie Stelian, de la Dinamo Pi
tești, nu a lost sancționat. Oare el 
nu merită o sancțiune? S-a uitat 
faptul că l-a accidentat grav pe 
Mateianu și acum pe Ologu? De ce 
federația nu a luat nici -o măsură ?

• Pentru întîlnirea internațională de 
andbal dintre echipele reprezentative 

afle RDMANIEI și UNIUNII 
1 ETICE, dc miine din sala Floreas-

ION IVAN
—București —

REPROBAM GESTURILE 
NESPORTIVE

Fapte ca acelea comise de llie Ste
lian și Georgescu (Steaua) au in
fluențat multe meciuri oficiale și 
amicale. Din această cauză, le re- 
Pr'JyStti categoric !

Cei care au ieșiri nesportive, neso
cotesc spectatorii și, de aceea, noi 
aplaudăm cu căldură analiza fapte
lor negative din etapa a 111-a, con
cretizată în articolul „Este timpul !*

ION ȚICU
— Eforie Sud —

MECIURI AMÎNATE

Întîlnirea de categoria B dintre 
Minerul J 'cni și C.F.R. Arad, pro
gramată k cadrul etapei dc mîine, 
se amină pentru ziua de 15 septem
brie, întrucît echipa din Lupeni în- 
.reprinde în aceste zile un turneu 
n R.P. Bulgaria. Tot la aceeași 
lată se va desfășura și meciul de 
categoria G dintre Metrom Brașov 
d Tehnometal București, deoarece 
illima echipă va susține mîine un 
neci de antrenament, la Snagov, cu 
otul nostru reprezentativ.
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Pregătirile lotului reprezentativ de juniori

I
I Mîine, tinerii fotbaliști evoluează la Galați

Lotul nostru de 
juniori se pregătește 
intens în vederea 
meciului cu repre
zentativa similară a 
Cehoslovaciei, partidă 
caic se va desfășura, 
duminică 19 septem
brie, la Fraga, în des
chidere la meciul din
tre primele selecțio
nate.

Astfel, săptămîna a- 
ceasta lotul nostru re
prezentativ a susținut 
două jocuri cu carac
ter de verificare și de 
omogenizare în compa
nia unor formații bucu- 
reștene. Marți, juniorii 
nu avut ca adversară 
echipa de categorie o- 
rășenească, Lacome t,
pe care au întrecu t-o 
cu 2—0 (0—0) prin
punctele înscrise dc 
Pantea și Manea.

Cel de al doilea joc
— dc astă dată în 
compania echipei Fia- 
căra roșie care acti
vează în categoria C
— s-a desfășurat joi

I 
I
I 
I
I 
I

pe stadionul „23 August*  și s-a în
cheiat cu victoria la scor — 7—1 
(5—1) — a lotului de juniori. Ti
nerii fotbaliști au desfășurat un joc 
In permanentă mișcare cu combinații 
spectaculoase și de efect. Cele 7 go
luri au fost înscrise dc Rugiubei 
(3), Manca (3) și Vigu. A fost fo
losită următoarea echipă : Casoni
(Industria sîrmei Cîmpia Turzii), 
din min. 46 Rănuireauu (Știința 
Buc.) — Olteanu (Dinamo Pitești), 
Vigu (Cri șui), Popa (Elect roput ere 
Craiova), min. 46 Grancea (Metalul 
Tîrgoviștc), Ștefan (Rapid) —

Cinci jucători au sărit la... o singură minge. 
Fază din meciul Lotul de juniori — Flacăra 
roșie, disputat joi pe stadionul „23 August*

Lupulescu (C.S.M.S. Iași), Pop (Di
namo Pitești) — pantea (U.T.A.), 
Dumilrache (Dinamo Buc.); din 
min. 60 Dinu (Metalul Tîrgoviștc), 
Rugiubei (Dinamo Bacău), Manca 
(Steaua).

Ieri s-au prezentat la Iot și junio
rii Anca (Știința Cluj), Regep 
(Știința Timișoara), Grizea (Știința 
Timișoara) și Incze (A.S.A. Tg. Mu
reș).

Pînă la plecarea în Cehoslovacia 
lotul nostru de juniori va mai sus
ține încă două partide: duminică, la 
Galați, cu Siilerurgistul și miercuri, 
la București, cu Diuamo Victoria.

După cum se știe, săptămîna trecută, 
în Austria, la Neustadt, Știința Cluj, 
deținătoarea „Cupei României*  ediția 
1964'—1965, a debutat în „Cupa cupe
lor*.  Primul joc — prima victorie a 
studenților clujeni în această importantă 
competiție europeană. Ea a fost obținută 
în urma unui joc de bună calitate, așa 
cum ne-au declarat A. Șepci și R. Cos- 
moc, antrenorii formației studențești, 
în continuare ei au ținut să adauge jo
cul fair al celor două echipe: în tot 
decursul celor 90 de minute nu au fost 
înregistrate decît trei faulturi, lucru sub
liniat și dc arbitrul întîlnirii, Vadas 
(Ungaria).

— Echipa noastră, ne spunea antre
norul principal, A. Șepci, a aplicat cu 
succes așezarea 1—4—3—3, un merit 
important în victoria noastră avîndu-l li
nia de mijloc V. Alexandru—dr. Georges
cu—Pexa care a legat jocul și a știut 
să țină mingea atunci cînd adversarii 
atacau susținut; iar atacul a expediat 
nu mai puțin de 21 de mingi la poarta 
lui Schneider, portarul de rezervă al 
naționalei austriece. El a prins cîteva 
șuturi periculoase „semnate™ de Geor
gescu, Marcu și Adam. Marcu a expe
diat nu mai puțin de 5 șuturi bombă în 
stilul său caracteristic, de la distanță.

— Pe cine ați remarcat ?
— Ivamsuc a jucat excepțional, ur

mat de Neșu, F. Alexandru și Marcu, 
iar dr. Georgescu a fost un excelent 
coordonator de joc. l)ar și ceilalți ju
cători au dat lotul pentru obținerea vic
toriei.

— Ce impresie v-a lăsat formația 
austriacă ?

— Wiener Neustadt este o echipă care 
joacă în forță, cu mingi lungi, care îl 
caută în special pe ,jnr. 10*,  Schatzer, 
coordonatorul jocului, un atacant foarte 
înalt, care lovește bine mingea cu capul. 
Cu toate că victoria noastră valorează 

Coregrafie fotbalistică? Nu! O perfectă sincronizare a mișcărilor lui Marcu 
(stingă) și Artner, în ritmul imprimat de ...balon. 

Fază din meciul Wiener Neustadt—Știința Cluj, 0—1.

mai mult decît 1—0, fiind obținută in 
deplasure, austriecii ne-au spus că se 
tor pregăti temeinic pentru returul aces
tei partide.

într-adevăr, conform unei decizii a 
U.E.F.A. și pe care ziarul nostru a co
mentat-o Ia timpul potrivit, în actuala 
ediție a „Cupei cupelor'*,  golurile mar
cate în deplasare valorează dublu. Așa
dar, golul marcat de Jvanswc la Neu
stadt face ca în prezent scorul să ne 
lie favorabil cu... 2—0 !

Presa austriacă scoate și ea în evi
dență superioritatea manifestată de Știin
ța Cluj în acest joc. Astfel, în ziarul 
„Arbeiler Zeituug*  se scrie : „Toate spe
ranțele au fost zadarnice: Wiener Neu
stadt a pierdut primul meci susținut 
în compania lldui român, Știința Cluj. 
Succesul românilor a fost meritat și 
șansele echipei austriece de a se cali
fica în tund următor sînt minime*.  Și 
el conclude: „Știința s-a dovedit o for
mație solidă și care a arâftat în joc că 
știe pentru ce a venit la Neustadt. O 
impresie bună ne-au lăsat Gabaraș, un 
portar felin, Marcu, Neșu, Ivansuc și 
Georgescu* .

„Morgen Express*,  după ce scoate în 
evidență faptul că echipa română a fost 
mai bună și că Wiener Neustadt por
nește cu puține șanse în meciul retur 
de la 6 octombrie dc la Cluj, publică 
două declarații, una a antrenor ului fe
deral Fruhwirth și cealaltă a antreno
rului echipei din Neustadt, Palck. Iată 
ce spune Fruhwirth: „Victoria români
lor a fost meritată. Ei au fost mai ra
pizi, mai bine pregătiți fizic, și au știut 
să se miște pe teren și atunci cînd 
n-au avut mingea*,  în timp ce Patck 
declară: „Românii au o echipă mai bune 
care ne-a depășit. Oricum, pentru re
tur, Știința ane... cărțile în mină 1*

MIRCEA TUDORAN

„E L E V I I“... — g- n. — Volavafoto

(Urmare din pag. 1)

neața și patru după.amiază, că teo
ria a fost îmbinată cu practica. 
Cursanții au vizionat o serie de 
meciuri din categoria A, asupra 
cărora s-au purtat apoi discuții 
analitice, s-au organizat o serie 
de simpozioane, cu prilejul cărora 
au fost prezentate filme de spe
cialitate.

— Ceea ce este foarte îmbucu
rător, a continuat antrenorul 
Braun, este faprtul că vî-rsta .ele
vilor" noștri este între 30 și 45 
de ani, majoritatea fiind în pleni
tudinea forțelor. Și încă ceva.: 
„geografia*  cursului este foarte 
întinsă: Moreni, Tîrgovișle, B5r- 
lad, Făgăraș, Buzău, Fălticeni, 
Giurgiu, Caracal și alte centre în 
care se simte din plin nevoita ca
drelor tehnice și unde nu am a

De la I.E.B.S.

vut încă antrenori locali. Vreau 
să subliniez că băieții din aceste 
localități au depus eforturi mari, 
uneori nu părăseau zile întregi 
căminul studiind materialele pre
date.

— Se vede. Cei trei ^elevi" care 
au participat la colocviul de astăzi 
au dovedit multă pasiune.

— Și nu sînt singurii Toii 
cursanții au putere de muncă, 
s-au străduit să asimileze cît mai 
multe cunoștințe. Și nu numai tea
ma examenelor de akb&olvire, care 
vor începe la 20 septembrie, i-a 
determinat să procedeze astfel, ci 
și îndatoririle ce le simt că le au 
cînd se vor reîntoarce acasă.

Am înțeles: „Gibii" Braun se 
referea la munca plina de răspun
dere pe care o vor depune viito
rii antrenori în acțiunea de redre
sare a fotbalului nostru.

c^, biletele s<c găsesc de vînzarc la casa 
specială din str. lan Vi du.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot ’pentru copii.
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CIȘTIGĂTORII C£LO» 180 EXCURSII 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO

Atribuirea excursiilor s-a făcut pe 
dase (L, II, III), în ordinea extragerii.

(continuare din numărul trecut)

21. Albăst-roiu Eugenia — Sibiu, 22. 
Vasile Nicolae — Brăila, 23. Ghițescu 
Victor — Iași, 24. Brătulescu Vasile 
— București, 25. Iștfan loan — Reși
ța, 26. Matei Uie — București, 27. Ia- 
gudi Antonia — Dumbrăveni, 28. Si- 
chim Stelian — Poiana-Cîmpina, 2S. 
Bocz Ludovic — Huedin, 30. Apetrei 
Victor — Hîrlău, 31. Păduraru Ana- 
nia — București, 32. Marinov llie — 
Craiova, 33. Grimberg Sura Edla — 
București, 34. Dioszegi Attila — Za
lău, 35. Neagu Constantin — Bacău, 
36. lonescu loan — Cîmpina, 37. Suș- 
nea Constantin — București, 38. To- 
mescu Șerbana — București, 39. Ni- 
colaie Ion — București, 40. Mojneag 
Cristache — Brăila, 41. Popa Ion — 

Ploiești, 42. Roșea Petru — Petroșeni, 
43. Constantin Ioana — București, 44. 
Cobzaru Gabriela — Constanta, 45. 
Decu V. Mihai — Slobozia, 46. Mihal- 
cioiu Gh. — Cîmpina, 47. Lupea Eus- 
tațiu — Cîmpina, 48. Pasca Maria — 
București, 49. Eneea Nicolae — Bucu
rești, 50. Stănescu Vasile — Ploiești, 
51. Baco Ladislau — Oradea, 52. Va
sile Nicola — Slatna, 53. Catrinescu 
Gheorghe — Brașov, 54. Pop Grigore 
— Timișoara, 55. Cupceanu Mihai — 
Tg. Ocna, 56. Stănuleț Constantin — 
Bacău, 57. Moraru Victor — Focșani, 
58. Fersigan loan — Baia Mare, 59. 
Soreanu Heri — București, 60. Pistol 
Gheorghe — Slatina.

(continuare în numărul de marți 
14 septembrie)

280.638 LEI REPORT LA PREMIUL 
EXCEPȚIONAL DE LA PRONO

SPORT B Nr. 3

In urma omologării buletinelor cîștl- 
gătoare <ie la concursurile Pronosport 
<Un 5 septembrie a.c. au lost stabilite 
următoarele premii :

Pronosport A nr. 36 : cat. a II-a (11 
din 12) : 3 variante a 12.817 lei și cat. 
a IlI-a (10 din 12) : 74 variante a 779 lei.

Report la cat. I : 32.043 lei.
Pronosport B nr. I : premiul excepțio

nal (cu 11 din 12) : 1 variantă a 120.000 
lei ; cat. a IlI-a (11 din 12) : 1 variantă 
a 56.862 lei ; cat. a IV-a (10 din 12) : 92 
variante a 927 lei.

Report la premiat excepțional : 230.633 
lei.

Participantul Pilier Anton din Satu 
Mare a obținut Ia concursul Pronosport 
B nr. 2 cu un buletin combinat (indice 
1—t—7) : premiul excepțional de 120.00» 
lei, 1 premiu cat. a III_a și fi premii 
cat a IV.a, în valoare totală de 182.424 
lei.

LOTO
La tragerea Loto din 10 septembrie 

a.c. au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

43 19 5 86 31 51 47 26 ÎS 56
Premii suplimentare : 29 61 69
Fond de premii: 773.589 lei
Tragerea următoare — tragere spe-., 

clală eu premii suplimentare în auto-, 
turisme, excursii și obiecte va avea 
toc ia București.

Rubrică redactată de Lato-Piono- 
«part.



Ca urmare a planului de pers
pectivă elaborat de consiliul re
gional al UCFS, C.S.O. Mure
șul — nucleul principal al acti
vității sportive de performanță 
din orașul Tg. Mureș — și-a 
îndreptat în acest an atenția spre 
cele 7 secții nominalizate : atle
tism, înot-polo, handbal, baschet, 
lupte, box și patinaj viteză, în
cadrate cu antrenori avînd o 
mare experiență. S-au obținut, in 
acest sezon, cîteva rezultate 
bune la lupte, baschet, handbal 
și patinaj, ceea ce dovedește că 
acolo unde a existat preocupa
re, unde s-a muncit cu tragere de 
inimă și antrenorii au știut să 
folosească cu chibzuință toate 
condițiile materiale avute la dis
poziție, roadele au fost evidente. 
In celelalte secții, însă...

Asia c tot cc poate să oicrc €. S. 0. Mureșul?...

LA ATLETISM: PATRU ANTRE
NORI — NICI UN SPORTIV DE 

VALOARE !

Trei sprinteri și un alergător 
peste garduri (toți 4 de la clubul 
Mureșul), care au format îm
preună și o ștafetă de 4\100 m 
— iată cu ce s-a prezentat regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară 
la finalele campionatelor re
publicane de seniori. Aceasta 
a fost PRODUCȚIA din a- 
cest an a celei mai puternic» 
secții de atletism din regiune, 
unde sînt încadrați 4 antrenori: 
Iosif Buzdugan (normă întreagă), 
Mircea Buhlea, loan Ciotea și 
Zoltan Szabo (cu cite o jumătate 
de normă).

Pe antrenorul Buzdugan l-am 
văzut și dimineața și după-a- 
miaza lucrînd de zor cu o grupă 
de 34 atleți (5 seniori și 29 ju
niori). Dintre aceștia, V. Marton, 
E. Kineses II, Viorica Stoian, Iu- 
liana Mezei sau Gherghina Mol
dovan sînt elemente de perspec-< __

tipa, care —; în condițiile unui 
antrenament conștiincios și in
tens — pot ajunge la rezultate 
de valoare. Situația este, însă, 
cu totul necorespunzătoare la 
grupele antrenorilor Mircea Buh
lea și loan Ciotea, care pe lingă 
faptul că nu depun prea mult 
interes, își pierd și acele puține 
ore pe care le prestează, cu spor
tivi lipsiți de perspectiva de a 
atinge rezultate de vah are. Mai 
mult chiar, pe amîndoi îi găsim 
și profesori (cu normă întreagă) 
la Școala medie nr. 2, unde de 
fapt lucrează cu aceiași spor
tivi ! Cu alte cuvinte, ei primesc 
lunar cite un salariu și jumătate 
pentru... aceeași muncă prestată. 
Iar conducerea clubului Mureșul, 
ca și direcțiunea școlii respecti
ve tolerează acest lucru cu bună 
știință. Să ne mai mirăm atunci 
că selecționata regiunii este cla
sată de-abia pe locul 6 în seria 
B a campionatului republican pe 
echipe și că din rîndurile ei nu 
se desprinde nici un performer 
de certă valoare P

LA ÎNOT SE MUNCEȘTE MULT 
DAR... FARA FOLOS

La secția de înot — trei an
trenori cu câte o jumătate de 
normă. Și nu se poate spune că 
din partea lor nu există preocu
pare și chiar pasiune. A. Kiss 
preia pe cei mai buni copii de la 
centrele de învățare și le îndru
mă primii pași în tainele acestui 
sport. Lui C. Retegy îi revine 
sarcina pregătirii sportive pro- 
priu-zise a celor mai tatentați, 
iar I. Tothpall se ocupă de vîr- 
furile sportive. Toți trei sînt per
manent în jurul bazinului, se

conduc în munca lor după ace
leași principii și metode, conlu- 
crînd într-o armonie perfectă. 
După cum se vede, fiecărui îno
tător, de la vîrstă cea mai fra
gedă și pînă la anii junioratu
lui îi este asigurată o continui
tate deplină în pregătire. Pe hîr- 
tie, situația apare perfectă. Și 
totuși...

în planul de perspectivă al 
secției, pentru Mexico figurează 
nume ca Maria Clos, Francisc 
Fiilfip. Avînd în vedere sta
giul lor in activitatea com- 
petițională de performanță este 
destul de greu de crezut 
că aceștia vor mai atinge, în ur
mătorii ani, o valoare deosebită. 
Singura speranță adevărată este 
A. Covaci (la stilul „fluture"), 
care în ultimele săptămîni a îm
bunătățit de mai multe ori re
cordul republican (100 m) de ju
niori. în rest — cu excepția lui 
D. Naghi — vagi promisiuni, 
fără nici o bază serioasă.

Nici la polo situația nu este 
mai bună. Printre fruntașe în 
anii trecuți, echipa de seniori 
se zbate acum undeva prin coada 
clasamentului, singura ei preocu
pare fiind de a se salva de la 
retrogradare I Și când te gîndești 
că orașul Tg. Mureș a dat atîția 
jucători de valoare poloului ro
mânesc /...

Cauzele nu au fost greu de 
depistat. Antrenorul Fr. Simon se 
ocupă și de pregătirea copiilor 
și de aceea a juniorilor și, fi
rește, de a seniorilor (în cadrul 
unei singure norme), în timp ce 
un alt tehnician de valoare din 
oraș, antrenor cu multă experien
ță (V. Daroczi, fost antrenor

al lotului olimpic), care ar putea 
cu priceperea sa să ajute des
tul de mult dezvoltarea jocului 
de polo în Tg. Mureș, preferă 
să se ocupe de... creșterea albi
nelor ! în plus, echipa de se
niori cuprinde jucători cu vîrstă 
înaintată (dr. Neteș, dr. Both) 
cărora nu li se mai poate pre
tinde activitate de performanță 
și sportivi mai puțini conștiin
cioși în pregătire (Csiszer II, 
Fiilop). Aceasta face ca, de cele 
mai multe ori, antrenamentele să 
se desfășoare cu câte 5—6 oa
meni. Or, în acest fel nu se poate 
ajunge la performanță.

Lipsa unei selecții judicioase, 
a unei munci de pregătire inten
să — iată cîteva din principalele 
cauze pentru care munca antre
norilor de înot și polo de la Mu
reșul nu dă roadele așteptate.

SECȚIILE DE GIMNASTICA, CA
NOTAJ, BOX ? SIMPLE ILUZII!...

Trei discipline olimpice de cea 
mai mare importanță la care 
sportul mureșean se dovedește 
total deficitar. Am răsfoit mult 
timp fișele de concurs ale celor 
mai importante competiții interne 
ale anului pentru a găsi vreun 
gimnast din Tg. Mureș la un loc 
de frunte. Nu de alta, dar la 
Școala medie nr. 2 cu program 
special de educație fizică figu
rează doi antrenori (Fr. Barabaș 
și Fr. Markos), care dispun de 
cîteva elemente bine dotate și, 
se pare, cu multe perspective. 
Dar, cu două antrenamente pe 
săptămînă poți cîștiga eventual 
un concurs pe plan regional. Nu 
mai mult I

Vorbind despre box trebuie să

ne referim doar la secția C.S.O. 
Mureșul, încadrată cu o jumătate 
de normă de antrenor (Al. Ba
logh). La început ai crede că 
aici întîlnești toată fala pugilis- 
mului din oraș. Din păcate însă, 
este vorba de o secție „fantomă", 
cu cîțioa boxeri plafonați, fără 
șanse de a mai putea ajunge la 
un nivel superior. Rezultatele ? 
Nici un finalist la „republicane
le" de seniori sau juniori. Și nici 
măcar vreo speranță pentru vi
itor.

O situație cu totul inexplica
bilă o oferă canotajul. în ciuda 
faptului că în oraș există posi
bilități destul de mari de 
practicare a acestui sport, iar 
cadrele specializate nu lip
sesc, în toate asociațiile sportive 
și la C.S.O. nu se află nici mă
car o singură secție de perfor
manță. Să nu existe oare în tot 
orașul mai mulți tineri care să 
îndrăgească acest sport ? Dimpo
trivă. Toată ziua poți întîlni pe 
bazele din împrejurimi schifuri 
și caiace conduse cu vioiciune 
de sportivi de toate vîrstele. 
Deci, ceea ce lipsește este inte
resul, preocuparea pentru orga
nizarea unei activități regulc

Și atunci, pe bună dr 
iubitorii sportului din Tg. Mureș 
se întreabă: asta e tot ce poate 
să ofere C.S.O. Mureșul ? Fără 
îndoială că nu. Fosibilitățile sînt 
mult mai mari. E nevoie însă de 
o mai bună organizare, o mai 
mare atenție acordată proceselor 
de selecție și instruire, pentru 
ca pe baza unei munci mai in
tense, bazată pe toate normele 
științifice ale antrenamentului 
modern, sportivii de la C.S.O. 
Mureșul să se poată afirma și 
in alte importante discipline o- 
limpice.

AD. VASILIU

OINĂ

Un examen dificil;
„zonele11 campionatului 

republican
S-a încheiat etapa regională a 

campionatului republican de oină, 
ediția 1965, care a întrunit sute de 
echipe din toate colturile țării. Pe 
parcursul competiției, în cadrul eta
pelor de masă (etapele raionale și 
interraionale), formațiile partici
pante au oferit o serie de jocuri 
viu disputate și de un bun nivel 
tehnic. îndeosebi au ieșit în evi
dență meciurile disputate în regiu
nea București, unde 4 echipe (Avîn- 
tul Valea roșie, Viață Nouă Olteni, 
Avîntul Băduleasa și Drum Nou 
Radu Negru) s-au dovedit de forțe 
sensibil egale și au concurat la pri
mul loc. De asemenea, pot fi amin
tite întîlnirile din regiunile Suceava, 
Maramureș, Iași și Hunedoara.

în general, pregătirea și compor
tarea echipelor a fost mai mult de- 
cît mulțumitoare. Se cuvine să men
ționăm formațiile Avîntul Frasin, 
Minerul Baia Mare, Avîntul Valea 
roșie, Viață Nouă Olteni, Dinamo 
București și Combinatul poligrafic 
București, cîștigătoarea ediției 1965 
d „Cupei campionilor regionali", 
care au furnizat jocuri interesante.

Și acum, iată echipele calificate 
pentru etapa superioară — faza de 
zonă a campionatului republican, un 
examen dificil ce se va desfășura 
In cursul acestei luni în 4 localități 
din tară (11—12 septembrie la 
Galați, 18—19 septembrie la Dej, 
Sebeș și o localitate din raionul 
Oltenița): Pacea Titești (reg. Ar
geș), Petrolul Urlați (reg. Ploiești), 
Biruința Gherăiești (reg. Bacău), 
Victoria Andrieșeni (reg. Iași), A- 
vîntul Frasin (reg. Suceava), Re
colta Apoldul de Sus (reg. Hune
doara), Recolta Ineu (reg. Crișa- 
na), Minerul Baia Mare, Izvorul 
Chiuești (reg. Cluj), Recolta Jim- 
bolia (reg. Banat), Avîntul Valea 
roșie, Viață Nouă Olteni (reg. Bucu
rești), C.P.B. și Dinamo București. 
Amintim că regiunea și orașul Bucu
rești participă la faza de zonă cu 
cite 2 echipe.

Echipele cîștigătoarc s-au pregă
tit și se pregătesc intens, avînd ca 
obiectiv calificarea în finala pe țară 
a campionatului republican de oină, 
care se va desfășura între 8 și 10 
octombrie, la Suceava.

GH. PRICOP 
vicepreședinte al F.R. Oină

Promițătoare perspective 
ale voleiului timișorean

Centru cu o veche tradiție și frumoasă 
reputație în voleiul nostru, Timișoara 
ne-a stat și ne stă firesc în focarul a- 
tenției. Succesele timișorenilor bucură, 
iar insuccesele lor — dat fiind renumele 
sonor al bănățenilor în volei — mîhnesc 
și pe bună dreptate îngrijorează mai 
mult decît ale altora, nu la fel de bine 
cotați în acest sport. Asemenea prilejuri 
de alarmă le-a constituit în ultimii doi 
ani, dar mai cu seamă anul acesta, com
portarea nesatisfăcătoare a echipei mas
culine divizionare Știința Timișoara șl 
prezența... pasivă, palidă în campiona
tul republican, a voleiului feminin din 
orașul de pe Bega. Am căutat explica
țiile la fața locului, cu ocazia unei de
plasări întreprinse acolo. Pe itinerarul 
străbătut pînă a afla cauzele situațiilor 
nemulțumitoare care ne-au purtat pașii, 
am găsit însă și destule aspecte poziti
ve. Atîtea cîte să îndrituiască alegerea 
titlului și să ne determine a începe cu 
cîteva dintre ele relatarea celor consta
tate.

O COMISIE REGIONALA DEMNA 
DE EVIDENȚIERE

Evidențierea o impun realizările cu 
care această comisie se poate mîndri pe 
drept cuvînt. în fruntea lor — faptul 
că regiunea are astăzi comisii de volei 
(constituite în toate orașele și raioanele 
sale) pulsînd de o intensă activitate. 
Dovada : în raioanele Banatului iau par
te la campionate aproximativ 90 de e- 
chipe masculine și 30 feminine, în afiira 
celor 18 masculine și 10 feminine par
ticipante direct la întrecerea regională. 
Atenția acordată desfășurării campiona
telor orășenești, raionale și celui regio
nal, precum și emulația pe care o exer
cită lupta pentru întîietate din cadrul 
acestor competiții reprezintă o serioasă 
bază, un important pilon în munca de 
depistare și selecție «a elementel >r talen
tate. Un exemplu: „Cupa Cravata roșie", 
competiție devenită tradițională și la 
care anul acesta, la cea de a Vil-a edi
ție, au participat nu mai puțin de 132 
de formații de băieți și 84 de fete !

Comisia regională (președinte N. Luca) 
își ține cu regularitate ședințele, duce 
permanent muncă de îndrumare și con
trol în raioane, a căror activitate o cu
noaște ca atare bine întotdeauna. în evi
dența sa, centrele notate ca avînd o miș
care deosebită sînt Arad, Caransebeș, 
Lugoj, raionul Timișoara, Orșova, Ora- 
vița. Iiar cu activitate... de loc — Reșița, 
unde nu se organizează întreceri, deși 
reșițenii le doresc șl, printr-o scrisoare 
adresată federației, și-au exprimat ne
mulțumirea față de inexistența vieții 
voi ei balistice în orașul lor

GRIJA DE VIITOR

Tn Timișoara, grija aceasta de viitor o 
aflț manifestată în destul de multe 
locuri. Descoperi această grijă mai ales 
la C.F.R., unde pasionatul și harnicul 
M. Koin (omul care i-a dat la iveală pe 
Drăgan, Pavel, Coste. Cozonici, Rusănes- 
cu, Susan, Pruneș, Schlett, Carțiș, Kohn 
și atîția alții) are acum în „laborator" 
aproape 60 de băieți, copii și juniori, 
împărțiți în trei grupe: 24 în vîrstă de 
8—10 ani, proveniți prin selecție dintr-un 
centru de inițiere care a pus la încercare 
160 de copii: 18 de 12—13 ani; și 15 de 
14—15 ani, cei din ultimele două grupe 
provenind din centrul de inițiere orga
nizat de asociația sportivă C.F.R. în 
1963.

Preocupări similare pentru perspectivă 
mai găsești:

— în activitatea prof. I. Popovic! la 
Școala medie nr. 8. unde numeroase ta
lente răsar din rîndurile elevilor §1 sînt 

captate pentru viața organizată a acestui sport ;
— în munca desfășurată cu tinerele 

elemente de antrenorii Gh. Horhat și 
N. Suru de la „înainte”, asociație spor
tivă ale cărei echipe masculine s-au 
clasat de locuri bune în întrecerile la 
care au participat anul acesta ;

— în minuțiozitatea cu care-i antrenea
ză pe cei vreo 40 de voleibaliști ai săi 
prof. N. Mihăilescu la Ș.S.E. Timișoara, 
a cărei echipă a cucerit anul acesta tit
lurile de campioană republicană școlară 
și de campioană republicană de juniori;

— în fine, mai afli la Timișoara preo
cupare pentru depistarea talentelor vo- 
leibalistice și formarea lor în munca pe 
care o depune, cu junioarele, prof. D. 
Blaier, tot la Ș.S.E., echipa pregătită de 
el culegînd în 1965 rodul strădaniilor prin 
dreptul de a lua parte la finala cam
pionatului republican de junioare.

Iată ce ne-a decis să înscriem în capul 
articolului de față un titlu exprimînd 
promisiuni pline de nădejdi.

O CONDAMNABILA ABSENTA : 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA '

în secția de volei (președinte —prof. 
Achim Dragomir) a acestui puternic club 
sportiv timișorean n-a existat nici în 
1964 și nici în 1965 absolut nici o preo
cupare pentru perspectivă, pentru gă
sirea elementelor dotate și pregătirea 
lor, ca să fie asig irat schimbul de mîi- 
ne al titularilor din echipa masculină 
divizionară. Dezinteresul total față de 
această problemă, manifestat de antre
norul formației Știința Timișoara, Al. 
Mușat, a fost tolerat de biroul secției 
și de conducerea clubului din... respect 
pentru trecutul de jucător în „naționa
lă" al sus-numitului și pentru serviciile 
aduse de el acum cîțiva ani voleiului de 
la Știința. Al. Mușat nu s-a sfiit să de
clare că de juniori nu crede normal să 
se ocupe și că, dacă a înscris totuși o 
echipă în campionatul de juniori, nu 
din convingere a făcut-o, ci formal, fi
indcă exista o dispoziție de la federa
ție. Rezultatul: juniorii reprezentînd 
Știința n-au cîștigat nici una din cele 
șiase partide jucate, pierzîndu-le cu 0—3 
șl realizînd în total doar 49 de puncte 1 
Ce să mai comentăm !

Al. Mușat nu s-a preocupat de viitor. 
Dar nu s-a ocupat nici de prezent, ne
gii jîndu-și sarcinile de pregătire a echi
pei de categoria A care, în cea mai 
mare măsură din această pricină a ter
minat campionatul pe locul 11, La un 
pas de retrogradare, deși cu un lot de 
jucători (Coste, Costea, Iordache, Duți- 
că, Kohn, Susan...) care i-ar fi dat 
dreptul să aspire la o poziție din prima 
jumătate a Ierarhiei republicane. Dar, 
cu o pregătire pe sponci, îndrumată ca 
vai de lume, cum să izbutești ?

Cu ce și-a justificat salariul (o normă 
întreagă !) Al. Mușat ? E limpede : cu 
nimic. Sau. poate, cu... gloria din alți 
ani ? Al. Mușat n-a avut timp. Nici nu 
putea să aibă, fiind student și nu la fără 
frecvență, ci la cursurile de zi... deși 
salariat ! Iar aceasta — student la cursu
rile de zi și totodată salariat — conform 
cărei legi ? Cum de a aprobat Știința 
așa ceva ? Sînt atîtea întrebări care so
licită neapărat/ răspunsuri !

★

Cu această rezervă servită de Știința, 
repetăm, situația actuală a voleiului ti
mișorean prezintă semnele limpezi ale 
unor frumoase perspective. Ele vor fi 
cu siguranță atinse la un nivel valoric 
înalt. însă numai dacă în majoritatea, 
secțiilor se va munci în continuare ca 
acum, pe linia depistării si șlefuirii ta
lentelor din rîndurile copiilor și junio
rilor.

CONSTANTIN FAUR
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IN CURIND ÎNCEPE NOUL AN ȘCOLAR
— librăriile din Bucurețti au pus în vînzare rechizitele școlare necesare 

noului an de învățămînt.
— rechizitele se găsesc într-o gamă variată ți de calitate superioară.
— în librării veți găsi rechizite țcolare pentru toate clasele.
— pentru evitarea aglomerației, procurați-vă din timp rechizitele

necesare.

UNIUNEA REGIONALA A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMA 

MAGHIARA

oferă pentru turiștii și oamenii muncii veniți la odihnă sau în 
trecere prin regiune, următoarele servicii prin unitățile sale 
de deservire :

I. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete 
prin unitățile :

- Cooperativa Metalul Tg. Mureș, str. Lăpușna nr. 6, 
telefon 38-93 (funcționează permanent) ;

- Cooperativa Voința Odorhei, str. Insulei nr. 2, telefon .
406 (funcționează permanent); . t

- Cooperativa Deservirea Sovafa-Băi, str. Csorgi nr. 1 
(funcționează în perioada sezonului turistic).

II. Reparații și întreținere auto-moto prin unitățile:
- Cooperativa Munca colectivă - Toplița, str. Libertății 

nr. 3 (amplasată pe șoseaua către stațiunea Borsec);
- Cooperativa Lacul Roșu Gheorghieni, str. Băii nr. 16 

telefon 264 (pentru stațiunea Lacul Roșu);
- Cooperativa Oltul Miercurea Ciuc, str. Petofi nr. 53 

(funcționează permanent). In timpul sezonului în cadrul ace
leiași cooperative în stațiunea Tușnad - Complex deservire, 
telefon 21 ;

- Cooperativa Deservirea Tîrnăveni, telefon 466.
III. închirieri de obiecte turistice și distractive ca: corturi,

hamace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de deser
vire din stațiunile : Sovata, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu- > 
Mureș, Miercurea Ciuc. )



Primele concursuriCĂRȚI DE VIZITA de călărie din (ura noastră
CRISTINA BALABAN

filatelic internaționalconcurs
romani

Prindeți vulpile

mediatrecut cu
menul de admitere la Inșii

L. ROPOT V. CHIOSE

Luxemburgul
înaintea Angliei

fotbal

întîlni

ION POȘTAȘU 
desene de

NEAGU RADULESCU

handbal
Maestru emerit

vî- 
To- 

Mo.locea, 
sportivă 

i-au tre- 
minute

formă de 
respectarea 
se felicită

acesta, revista so- 
„Les Nouvelles de 

a organizat 
concurs

poate 
la

.Urmașul" lui, austra- 
Jim Clark, cîștigă- 

i 19 „mari premii", 
decis să facă acest 

la 29 de ani. 
e și firesc, omul ține 
mult la marele pre
al... vieții !

se înscriu și
în diferite 

internaționale, 
doua medalii 
cucerite la Univer-

A;-

strat.o, de altfel, cei mai 
mulți dintre concurenți, fă- 
cînd un veritabil traseu 
atletic de cros.

Și să mai știți că vînă- 
tori fiind, au și ei... poveș
tile lor. Una, însă, este in 
mod precis adevărată : la 
antrenamente, meșterii 
descoperirii vulpilor le gă
sesc parcurgînd traseul 
cu... ochii legați și orien- 
tîndu-se numai după sune
tele de emisie. Este și asta 
o performanță sportivă !

In fotografia executată 
de fotoreporterul nostru» 
V. Bageac, Virgil Molocea 
(dreapta) șl Iulian Scărlă- 
tescu, „înarmați" cu radio
receptoare în “ 
pistol (pentru 
culorii locale> 
după succes.

In vitrina cu cârti

Vă dau 
mai frumos 
2) E vorba, 
presupus, de 
a jucat, în 

cu 2—3 ani la Fla- 
roșie Tecuci și acum 
la U.T.A.
și V. CĂLUGARU, 

Unde joacă 
fotbalistul Țarălun- 

La Progresul Bucu.

joacă cu un fel de bețe și 
că mingea trebuie introdu
să în niște gropi. “ '
asigurări : e 
fotbalul ! — 
așa cum ați 
același Jac : 
urmă 
mura 
joacă

O.
SINAIA, 
acum 
gă ?
rești. Șl, se pare, dă randa
ment. De altfel, ca junior 
a fost o speranță. Aștep
tăm s-o vedem realizată !

ION BOITOR, SIGHI
ȘOARA — Max Schmelling 
a devenit campion mondial 
de box la toate categoriile 
în 1939, în urma victoriei 
prin K.O. repurtată asupra 
lui Jack Sharkey. Și « 
pierdut titlul .în 1932, tot 
în fața lui... Sharkey.

ANDREI SUCIU, BLAJ.
— Voleibalistul Eduard 
Derszel este originar din 
comuna Baraolt. Este năs
cut la 28 octombrie 1934. 
Are 1,93 m înălțime la o 
greutate de 89 kg. Incepu-

măcar 
Baciu, 
primii

Doi iscusiți vînători își 
dau mina. Specialitatea 
lor: vulpile. Dar nu albe, 
nici roșii, nici din cele 
rare și scumpe, argintii. 
Sînt niște „vulpi" cu totul 
aparte, cum n-ați văzut și. 
poate, chiar n-ați auzit 
niciodată. Au... lămpi spe
ciale, condensatori, rezis
tențe, acumulatori, nenu
mărate sîrme și legături, 
apărînd ca niște complica
te stații de radioemisie. 
Din 3 în 3 minute „vulpea" 
emite semnale, după alfa
betul lui Morse, spunîn- 
du-și... identitatea. Iar „vî- 
nătorii", înarmați cu radio
receptoare și antene, cu 
căști la ureche, folosind 
harta și busola pornesc 
să descopere și să prindă 
vulpile

Și iată-i, recent, reuniți 
la Poiana Brașov, în ca
drul campionatului repu
blican.

Nu este o treabă ușoară, 
pentru că „vulpile" astea 
sînt mult mai șirete decît 
cele adevărate. Nu le 
nezi cu una cu două, 
tuși, lui Virgil 
de la asociația 
Petrolul Brazi, 
buit doar 67 de 
ca pe un traseu de 9 km, 
accidentat și împădurit, 
cum este acela de la Po
iana Brașov, să... ia la 
ochi toate cele trei vulpi. 
Iar colegului său de aso
ciație, Iulian Scărlătescu, 
cu 4 minute mai mult. 
Ambii au adus victoria pe 
echipe Radioclubului regio
nal Ploiești.

Să știți că „vînătorii de 
vulpi" trebuie să aibă nu 
numai o ureche bună și un 
ochi ager. Le este necesară 
și o serioasă pregătire fi
zică. Pe care au demon-

con- 
ca 
de

MARCEL CUGIUCY, 
CUCI. — 1) N-am 1 
în viața mea nici un 
de golf. Și nici nu 
curios.! Știu însă c.

scris în acțe — 2) Știința 
Cluj a retrogradat în „B" 
la încheierea ediției 1957- 
1958. Ea , a. piai fost o dată 
la un pa.£ de a juca în ca
tegoria B, .dar a fost sal
vată de... gong : prin des
ființarea eeMpei TAROM. 
care a fuzionat cu Rapid, 
a rămas un loc liber în 
categoria A. Și l-a luat 
Știința. ' x .

al sportului a ajuns însă 
la volei !

I. P. STANESCU, DETA. 
— „Este adevărat că Pîrcă„ 
lab a învățat fotbal la 
U.T.A, ?“ A învățat și la 
U.T.A. Dar a învățat, în- 
tîi, la Tînărul Dinamovist.

GAVRIL VOLCOVIN- 
SCHI, COMUNA DRAGO- 
MIREȘTI. — Cîmpia Tur- 
zii a avut echipă de fot-

GHEORGHE MIHĂESCU. 
MORENI. — Fotbalistul 
Seredai de la Steagul roșu 
Brașov a abandonat acti
vitatea competițională. El 
pregătește însă... înlocui
tori : este antrenor la un 
centru de copii.

D MINOIU. CĂCIULĂ- 
TA. — Pasionați de sport 
(bravo !). mai multi pen
sionari aflati la Căciulata, 
printre care și dv.. ați fă
cut pariu pe... limonadă în 
problema controversată a 
ultimului meci susținut de 
Lucian Popescu. Ați... tră
dat apa minerală ? Lucian 
Popescu a boxat pînă în 
1946 ultimul său meci fiind 
disputat în. compania lui 
C David. Rezultatul — e- 
galitate.

ION RATA. CRAIOVA. 
— Numărați bine": luptă
torii de la Dinamo Bucu
rești au cîștigat 16 ani la 
rînd campionatul tării la 
„clasice".

DUMITRU N I C U L AE, 
BUCUREȘTI. — 1) Ion Do- 
culescu nu este un antre
nor nou. Este... Mielu Do- 
culescu, așa cum este

turile lui sportive sînt le
gate de atletism, 
șl... polo.

„Adjunctul11lui Marin Bădin

Științe Juridice! 
.performanță ex-

tovărășia tinerilor spor
tivi.

Ce face Iarna ? E sufi
cient să dea gerul că și 
apare a doua zi patinoa
rul, pe ,,Dinamo"! Și aici 
se vede mina pricepută 
șt harnică a. lui „nea Șer 
ban'.

spr» comparație, 
din 1964 și cele 
rezultate obținute 
an: 100 m liber : 
1:06,6; 200 in lib< 
— 2:25,9; 400
5:14,4 
spate- 
400 m 
5:46.2.

La 18 ani (1,67 
kg), studenta în 
a Institutului de 
iizică, Cristina

Benvenutli, care a evoluat

■uferit nici o înfrîngere 
'-a 24

Gheorghe
Steaua a

și pe ringurile noastre, tre- 
cîrid la profesionism n-a

boxerul itulian Nino

de la Panteli- 
cu următoarele 

„alergare în 
mare“ (galop), 

în buestru“ și

septembrie el se va 
cu spaniolul Foledo, 
fiind titlul de cam-

joacă el, mai dă o „pe
rie" peste teren.

Primii pași în munca 
*te araenajator i-au fost 
Sădrumafi de bătrîn’il 
Viziru, tatăl cunoscutilor 
sportivi- Acum are 53 de 
ani. Dar nu-i dai aceas
tă vîrstă. „Nea" Șerban 
și-a păstrat tinerețea în

fost încredin- 
llemus Drăgu- 

cu entuziasmul, 
și puterea de 

i îl caracterizea
ză a contribuit ca dinamo- 
vista să urce neîncetat trep
tele măiestriei sportive. De 
altfel, anul ’65 a înseninat 
pentru ea marele salt cali
tativ spre performanțele de 
valoare europeană. Iată, 

timpurile 
mai bune 
în acest 
1:07,8 — 
;r: 2:33,0 
m liber

100 m
- 1:11,8; 

5:49,8 —
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Balaban, 
este o autentică speranță a 
notației românești. (a.v.j.

terenuri sînt în păstrarea 
lui și trebuie să le în
grijească. Ba cu furtu
nul, ba cu tăvălugul, 
marcatorul sau port-pe- 
ria. întotdeauna e ceva 
de făcut...

De mult timp e la 
„Pjnamo". Sub ochii Iui 
au crescut generații de 
tenismeni. Se bucură gro
zav cînd aude de succe
sele lui Tiriac și cînd

„alergare în trapătu” 
(trap). începînd cu anul 
1871, cînd se înființea
ză „Societatea Equestră 
Română, în Capitală 
cursele încep să fie or 
ganizate mai regulat, iar 
înființarea „Jockey Clu
bului", în 1875, le va da 
într-un termen scurt o 
extindere foarte mare 
De la început ele iau în
să aspecte profesioniste 
și, prin marile afaceri 
care se făceau la hipo
drom, precum și prin 
falsificarea rezultatelor, 
se îndepărtează de no
țiunea de întrecere 
sportivă. Vor trebui să 
treacă mulți ani, pînă 
cînd după 1900, se vor 
organiza concursuri hi
pice ale amatorilor, com
plet separate de cursele 
de ia hipodrom.

prof. IOAN TODAN

Ziarul „Idrottsbladet” 
din Suedia, făcînd o 
„retrospectivă" a ultime
lor 10 campionate de fot
bal disputate în Europa, 
a stabilit și media go
lurilor marcate în fiecare 
țară. Și iată surpriza : 
fruntașii fotbalului euro
pean — englezii, italieni-, 
spaniolii — se află în... 
coadă clasamentului.

Pe primul loc se află... 
Irlanda de Nord, cu o 
medie de 4,27 goluri. 
Urmează Elveția cu 
4,07, Luxemburgul cu 
3,66, Scoția cu 3,60 etc. 
etc.

George Bacovia se nu
mără și el printre ecet 
„artiști ai condeiului" 
care au practicat spor
tul. Soția lui, Agatha Ba
covia, arată că poetul își 
petrecea deseori timpul 
liber „In lungile plim
bări prin Împrejurimile 
Bacăului, prin codrii șf 
lunca Bistriței, pe stră
zile tligului sau bule
vardele orașului, pe stră
zile sau bulevardele Ca
pitalei și ale lațului. In 
Capitală nu mergea cu 
tramvaiul decît rar".

In anii liceului, Baco 
via a început să practice 
unele sporturi ca înotul, 
patinajul și scrima, șt 
despre acestea avem 
mărturii de la soția poe
tului : „Patinajul l-a 
practicat toată tinerețea 
sa. înota In Bistrița cu o 
siguranță deplină"-

prof.
COSTEA MARINOIU

Rimnicu-Vîlcea

fapt pentru care a ajuns o 
bună specialistă în proba 
mixtă a celor 4 procedee 
tehnice.

In ultimul an, pregătirea 
Cristinci a 
țață prof, 
șanu, care 
priceperea ; 
muncă care

De veți controla scrip
tele Federației de tenis, 
nu-i veți găsi. Și asta, 
pentru că „nea* Șerban 
nu este nici jucător, nici 
antrenor, nici arbitru. Și 
totuși, în felul lui este 
un... . performer în acest

bal în .,A“ în 1952. Ea s-a 
clasat însă pe ultimul loc 
și a retrogradat o dată 
cu... Petrolul Ploiești. Re
zultate mai bune ? Dacă 
erau bune' nu retrograda ! 
A învins cu 5—4 pe Pro
gresul Oradea, cu 3—1 pe 
U.T.A. și cu 2—0 pe Știin
ța Cluj... Și atît !

WILLY MOCANU, PI
TEȘTI. — 1) Pele este năs
cut Ia 23 octombrie 1940. El 
nu împlinise încă 18 ani cînd 
a jucat în echipa Braziliei, 
în campionatul mondial 
din Suedia. — 2) Argenti
nianul Juan-Manuel Fan
gio avea 47 de ani cînd a 
părăsit arena automobilis
tică. „ 
lianul 
tor a 
pare 
lucru acum, 
Cum 
mai 
miu

...la turneul internațional 
de box de la Constanța, 
primilor clasați la catego
ria musca le-au fost lumi
nate plachete de către ar
tistul poporului, Grigore 
Vasil iu Birlic ? Pe ring, 
popularul nostru actor a 
fost mult mai emoționat 
decît în cele mai grele ro
luri.

Maestru sportului, Cris
tina Balaban, este la ora 
actuală cea mai bună per
formeră a notației noastre 
feminine. în acest sezon ea 
și-a adjudecat 7 titluri de 
campioană republicană de 
junioare și senioare, iar 
numele ei figurează pe ta
bela recordiirilor țării la 
nu mai puțin de 8 probe 
(!). In palmaresul ei din 
acest an se înscriu și 8 
victorii 
cursuri 
și cele 
bronz 
siada de Ta Budapesta.

Campioana noastră a 
ar debut puțin obiș
nuit în activitatea sportivă. 
In urmă cu 10 ani, Cris
tina prezenta o serie de de- 
formalii fizice, iar tatăl ei, 
medic radiolog, a ajuns la 
concluzia că înotul 
contribui foarte mult 
corectarea lor. Ceea ce s-a 
și întîmplat de altfel... Ni
meni însă n-a întrezărit pe 
atunci marile posibilități 
ale Cristinei. Nici 
profesaăra blaria
eare i-a îndrumat 
pași în această activitate.

Dar tînăra Balaban avea 
mari ambiții. A trecut in 
secția de înot a clubului 
Dinamo unde împreună cu 
prof. Carol Corcec — ac
tualmente antrenor al echi
pei noastre campioane de 
polo — au pus bazele ac
tualelor performanțe. A 
atras-o în mod special pro
cedeul de înot pe spate, 
dar concomitent nu a ne
glijat nici celelalte stiluri,

Incet-încet timpul a 
așternut vălul uitării pes
te tragedia petrecută a- 
cum un ati pe stadionul 
din Lima, cu prilejul u- 
nui meci de fotbal între 
Peru și Argentina. A re
adus-o însă în actualita
te o întîmplare cu totul 
ieșită din comun : po
liția din Lima l-a desco
perit viu și nevătămat pe 
unul dintre spectatorii 
care au figurat pe lista 
celor care și-au pierdut 
viața atunci.

Cerîndu-i-se explicații, 
acesta a răspuns :

— „Nu mai puteam 
suporta traiul cu nevas- 
tă-mea și am profitat de 
ocazie pentru a fugi și 
a-mi schimba numele."

Legat de acest fapt 
trebuie să dăm amănun
tul că, de 15 luni, soția 
lui și cei trei copii cate 
continuă să poarte doliu 
după tatăl tor... mort, be
neficiază de o pensie !...

Iar” a acestei liste ? în
trebarea nu e lipsită de 
logică, dar are un răspuns 
pe aceeași măsură. Una 
dintre cele mai dificile 
„probleme" ale concursu
lui era de natură sporti
vă : „Care este sportul 
de iarnă evocat, mai frec
vent decît altele, de tim
brele sovietice ?’ Filate- 
liștii noștri n-au ezitat să 
răspundă : schiul. Și ei 
au indicat toate emisiu
nile de timbre — 14 — 
în care acest frumos sport 
de iarnă a constituit 
subiectul efectului poș
tal respectiv.

Călăria este unul din
tre cele mai vechi spor
turi practicate în țara 
noastră. Sub aspectul 
lor modern, concursurile 
de călărie apar prima 
dată în Moldova, în 
1851, la Iași. Primul con
curs a fost destul de bi
ne organizat, improvi- 
zîndu-se un hipodrom, 
alcătuindu-se un juriu și 
un regulament care pre
vedea premii în bani 
pentru primii clasați la 
cele două probe : „fuga" 
(viteză) și „tărie” (fond). 
Premiile erau de 140 și 
180 galbeni.

în București cunoaștem 
o alergare de cai în 
18618, la școala de agri
cultură ' ~
mon, 
probe : 
goana 
„alergare

Anul 
vietică 
Moscou" a organizat un 
interesant concurs filate
lic. în cadrul concursului, 
au fost puse 8 întrebări, 
de loc ușoare și, după 
termenul afectat căutării 
și găsirii răspunsurilor, în 
numărul 32 (725) din 7 
august a.c. a fost publi
cată lista premiaților. 
Ne-a făcut deosebită plă
cere să constatăm că în 
fruntea lor se află iubi
tori de filatelie din țara 
noastră. Iată, de altfel, 
cum arată lista premia
ților :

Premiul I — dr. Va- 
lerîu Neaga și George 
Galea (România), Roger 
Snel (Belgia).

Premiul II — Pierre 
Maranget (Franța), Toh 
G. Stuve (Olanda), Jack 
Rosenbach (Uruguay). 
Mihaela Dichter (Româ
nia) etc...

Poate că cititorii noș
tri se vor întreba a- 
supra rostului publicării 
de către „Sportul popu-

SPQ,
„Nea" Șerban este... 

adjunctul antrenorului 
Marin Bădin. Apare pe 
terenurile de tenis de la 
„Dinamo' la ora 4 dimi
neața- Exces de zel, veți 
zice. De loc. Dar aceste

trasporlivă, pe care o con
semnăm cu satisfacție.
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ECHIPELE ROMÂNIEI
Joi după-amiază pe stadionul Ave- 

ro(, în prezența a peste 30 000 de 
spectatori a avut loc festivitatea de 
deschidere a Jocurilor Balcanice. Au 
fost intonate imnul de stat grec, pre
cum și imnurile țărilor participante 
la actuala ediție, s-a depus jurămîn- 
tul balcanic, după care au fost de
clarate deschise întrecerile celei de a 
XXV-a ediții.

Vineri, reprezentanții României au 
concurat cu mult succes, obținînd 4 
titluri balcanice. Gh. Zamfirescu s-a 
dovedit cel mai bun sprinter din 
Balcani, ctștigînd proba de 100 m 
cu 10.6 sec. Un frumos succes a re
purtat și demifondistul Constantin 
Blotiu, care in proba de 800 m, deși 
blocat pe linia dreaptă, a sprintat 
irezistibil pe ultimii 20 de metri și 
a rupt primul firul de la sosire. Și 
in proba de 10 000 m — victorie 
românească. Reprezentanții noștri N. 
Mustalâ și C. Gre~escu au mers în 
pluton compact cu iugoslavii Cervan 
și Farici pînă la 5 000 m. In ulti
mele 8 ture. N. Mustață mărește 
ritmul, duce o trenă debordantă și, 
in aplauzele celor peste 40 000 de 
spectatori, ciștigă proba in 20:25.8, 
la numai 1.4 sec de recordul țării. 
In sfîrșit, cea de a patra medalie 
de campion balcanic a revenit măr
șăluitorului român Leonida Caraio- 
sifoglu, învingător în cursa de 20 
km. lată rezultatele din prima zi: 
MASCULIN: 100 m: 1. ZAMFI- 
RESCU (România) 10.6, 2. K arași 
(Iugoslavia) 10.6. 3. Kipoklcv (Bul-
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Comportare bună la lupte greeo - romane
întrecerile din cadrul Balcania

dei de lupte greco-romane au con
tinuat vineri cu tururile III și IV. 
Cei peste 3 000 de spectatori care 
au populat frumoasa sală din 
lambol au asistat la dispute deo
sebit de frumoase oferite de cei 
mai multi dintre participanta Lup
tătorii români 1- ALIONESCU 
(cat. 57 kg) și N- MARTINESCU 
(cat. +97 kg) au avut o compor
tare remarcabilă în cadrul aces
tor întreceri, reușind să ocupe 
primul loc la categoriile respecti
ve.

în ultimele meciuri sportivii 
noștri au avut de luptat cu adver
sari valoroși ca D. Kerezov și Ka-

O victorie îmbucurătoare și problemele pe
Aflat la cea de a IlI-a ediție, campionatul balcanic de baschet la 

juniori, disputat nu de mult la Kraljevo (Iugoslavia), a dat din nou ciștig 
de cauză reprezentativei noastre. Reamintim că prima ediție (1963, Lom — 
Bulgaria) a fost cîștigată de gazde, iar cea de anul trecut (Atena — Gre
cia) s-a încheiat cu victoria echipei României. Desigur, această nouă vic
torie este frumoasă și dătătoare de speranțe. Tinerii baschetbaliști de «zi 
pot și trebuie să devină echipierii naționalei noastre de seniori, de mîine. 
Aceasta ridică însă, firesc, unele probleme legate de orientarea in viitor. 
Să vedem, așadar, cum s-a desfășurat Balcaniada de juniori și ce învăță
minte se desprind din ea.

Turneul de anul acesta a fost su
perior celorlalte, ca o consecință a 
preocupării sporite pentru juniori, 
fapt ilustrat în special de valoarea 
mai apropiată a echipelor participan
te și de dîrzenia manifestată în me
ciuri. Tribunele cochetului teren de 
asfalt din Kraljevo au fost pur și 
simplu luate cu asalt în fiecare zi a 
turneului, chiar cînd vremea a fost 
proastă

Componentilor echipelor participan
te, în special celor de bază, le-a fost 
caracteristică maturitatea de joc. 
Buna lor valoare ne face să credem 
că, nu peste mult timp, vom mal auzi 
de cei mai multi dintre acești bas
chetbaliști ca despre jucători de bază 
ai primelor reprezentative din țările 
balcanice. Subliniem, în legătură cu 
desfășurarea turneului, ponderea în
semnată pe care a avut-o avantajul 
terenului propriu, în condițiile unui 
public susținător vehement al gazde
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CONDUC In întrecerile de atletism
garia) 10,7, 4. Tudorașcu (România)
10.7, 5. Bîcivarov (Bulgaria) 10,8,
6. Nicolaidis (Grecia) 10,8. Zamfi
rescu a plecat excelent din start și 
nu a mai putut fi ajuns pînă la 
sosire. 800 m: 1. G. BLOȚIU
(Rom.) 150,3, 2. Kalcev (Bulg)
1:50,9, 3. Gh. Ene (Rom.) 1:51,0,
4. Miliailidis (Grecia) 1.51.4, 5. 
Markov (Bulg.) 1:52,5, 6. Rubejici 
(lug.) 1:52.7; 10 000 m: 1. N. 
MUSTAȚA (Rom.) 29:25,8, 2. Cer
van (lug.) 29:39,6, 3. Grecescu
(Rom.) 30:04,8, 4. Farici (lug.) 
30:26,4, 5. Sukru (Turcia) 31:18,2, 
6. Ivanov (Bulg. ) 31:18,8; 400 mg:
1. KOVAC1 (big.) 52,0, 2. Taba
kov (Bulg) 52,7, 3. Albrecht (Rom.)
52.8, 4. Cucrgov (Bulg.) 52,8, 5. 
Mezsaros (Rom.) 53,7, 6. Lazarîdis 
(Grecia) 55,4; înălțime: 1. IOR- 
DANOV (Bulg.) 2,03 m, 2. Todo- 
scvici (lug.) 2,00 m, 3. Ducu (Rom.) 
2,00 m (din a treia încercare), 4. 
Andjelkovici (lug.) 1,90 m, 5. A- 
vramidis (Grecia) 1,90 m, 6. loan 
Șerban (Rom.) 1,90 m; greutate:
1. JOKOVICI (lug.) 17,92 m, 2. 
Barisici (lug.) 17,74 m, 3. I.ucaci 
(Grecia) 17,71 m, 4. Tsakanikas 
(Grecia) 17,61 m, 5. Ivanov (Bulg.) 
16.56 m, 6. Raica (Rom.) 16,37 m; 
ciocan: P. POI.ITIS (Grecia) 62,45 
iu, 2. Costache (Rom.) 61.49 m.
3. Krumov (Bulg.) 60,61 m, 4. Iva
nov (Bulg.) 59,70 m, 5. Drăgulescu 
(Rom.) 59,64 m, 6. Coik (lug.) 
59,63 m; maraton (probă desfășu
rată joi după-amiază) : 1. SARAN-

sabov (Bulgaria). Atît Allonescu 
— în meciul cu D. Kerezov — cit 
și Martinescu în partida eu renu
mitul Kasabov au luptat cu multă 
voință și au reușit să se claseze 
pe primul loc, devenind aampioni 
balcanici. Deși meciurile s-au ter
minat la egalitate, sportivii ro
mâni, datorită unui punctaj mai 
bun- au ocupat primele locuri. De 
asemenea, sportivii noștri au mai 
obținui un loc II și unul III.

Iată primii trei clasați la fle
care categorie : cat. 52 kg: A. KE
REZOV (Bulgaria), 2. Gh. Turturea 
(România), 3. Ganotis (Grecia); 
cat. 57 kg: 1. I. ALIONESCU (Ro
mânia), 2. D- Kerezcv (Bulgaria),

lor De altfel, o altă caracteristică a 
constituit-o duritatea joculuL

Condițiile acestea subliniază per
formanta echipei noastre, semnifica
ția ei, în ciuda faptului că coșavera- 
jul e cel care a decis clasamentul fi
nal. Ne-am prezentat cu numai 10 ju
cători, dar s-a luptat cu multă ambi
ție, iar pregătirea fizică deosebit de 
bună ne-a permis să dominăm net în 
finalurile partidelor. Victoria a fost, 
fără doar și poate, meritată. Apărarea 
a fost bună (echipa noastră a primit 
cele mai puține puncte), activă și co
lectivă. S-a putut vedea șl o superio
ritate tehnică a juniorilor români. A- 
ceasta, adăugată apărării colective, 
ne-a permis să facem față echipelor 
cu jucători mult superiori ca gabarit

Partea slabă a constituit-o procen
tajul slab în aruncările libere. Nu
meroasele ratări le-au permis adver
sarilor să la avantaj deși, prin numă
rul de greșeli personale pe care le 

KOV (Bulg.) 2 h 39:50,0 2. Mus- 
tafici (lug.) 2h 50:49,0; 3. Toma 
Voicu (Rom.) 2h 42:03,0, 4. Akcai 
(Turcia) 2h 43:18,0, 5. D. Buiac 
(Rom.) 2h 43:38,0, 6. Tcsici (lug.) 
2h 46.46.0; FEMININ 100 m: 1. 
l’ETNJAKIC (lug ) 11,8, 2. 1. Pe
trescu (Rom.) 11,8, 3. Lubej (lug.)
11,9, 4. Kolarova (Bulg) 11,9, 5. 
Kerkova (Bulg) 12,1, 6. Mezsaroș 
(Rom.) 12,3; 800 m: 1. N1KOL1C1 
(lug.) 2.12.2, 2. E. Tcodorov (Rom.) 
2:12,3, 3. V. Gabor (Rom.) 2:13,0,
4. Isaeva (Bulg.) 2:13,2, 5. Danie- 
Iova (Bulg.) 2:13,3, 6. Marisici 
(lug.) 2:15,2; disc: 1. V. MIHAI
LOVA (Bulg.) 55.02 m, 2. O. Ca
taramă (Rom.) 53,00 m, 3. Maloi- 
șeva (Bulg) 50,92 m, 4. Manoliu 
(Rom.) 49,31 m, 5. Vukovici (lug.) 
42,57 m, 6. Pcrovici (lug.) 38,89 m.

După prima zi de întreceri, în cla
samentul întrecerii masculine condu
ce echipa României cu 66,5 puncte 
urmată de Bulgaria 48 p, 3. Iugo
slavia 47 p, 4. Grecia 22,5 p, 5. 
Turcia 5 p. In întrecerea fetelor pc 
primul loc se află, de asemenea, re
prezentativa României cu 23 p ur
mată de Iugoslavia și Bulgaria cu 
cîte 20 p.

Simbătă se desfășoară următoarele 
probe: 80 m g (I), suliță (m), 
lungime (m), 200 m (m și f),
1500 m, 110 in g, 400 m (f), greu
tate (f), înălțime (f), 3 000 m ob
stacole și ștafeta 4 x 100 m (f).

3. Osehidis (Grecia); cat. 63 kg:
1. CALCEV (Bulgaria), 2. Alacoci 
(Turcia), 3. Pavelici (Iugoslavia); 
cat. 70 kg: 1. MARTINOVICI (Iu
goslavia), 2. Ivanov (Bulgaria), 3. 
Pehlivan (Turcia); cat. 78 kg: 1. 
GYUROV (Bulgaria), 2. Âciar 
(Turcia), 3. Savas (Grecia); cat. 
87 kg: 1. KRUMOV (Bulgaria), 2. 
Tuțici (Iugoslavia), 3. Uciar (Tur
cia); cat. 97 kg: 1- RAD EV (Bul
garia), 2. Giurbuz (Turcia), 3. C- 
Bușoiu (România); cat. grea: 1. N. 
MARTINESCU (România), 2. Ka
plan (Turcia), 3. Kasabov (Bulga
ria).

Sîmbătă, încep întrecerile de 
lupte libere.

comiteau, ar fi trebuit să avem noi 
avantaj la scor (exemplul cel mai bun 
fiind meciul cu Iugoslavia).

Dintre jucătorii folosiți, cel mai 
bine »-au prezentat jucătorii de cîmp. 
Evidential — Diaconescu, Tudosi și 
(parțial) Scorțescu. Menționăm că Dia
conescu a fost al doilea în clasamen
tul coșgeterilor Balcaniadei, iar Tu
dosi a primit din partea organizatori
lor o cupă destinată celui mai bun 
apărător. Pivoții, încă neformați, nu 
au avut o contribuție de remarcat.

Echipa Iugoslaviei, a doua clasată, 
a dispus de oameni înalți, bine clă
diți, cu deosebite calități fizice. După 
părerea noastră, tocmai această tră
sătură îi îndeamnă la un joc dur, de 
pe urma căruia cel puțin 4—5 jucă
tori pe meci părăsesc terenul pentru 
comiterea a cinci greșeli personale. 
Media de înălțime a primilor 5 jucă
tori i 1,95 m I Ne-au plăcut cel mai 
mult Grubor, Zorga, Pieces și Valek.

Bulgaria, ocupantă a locului al trei
lea, a lăsat șl ea o bună Impresie. 
Avînd în Lajan un conducător de joc 
matur și — mai ales — ascultat de 
coechipieri, precum șl doi pivoți foar
te valoroși (Genev — 2,00 m și Go- 
lomejev — 2,02 m), echipa a furnizat 
partide plăcute, spectaculoase.

Grecia (locul IV) a avut jucători 
tehnici, buni pătrunzători, cu mult 
temperament, dar nu a putut obține

Ld

Moreno (stingă) mijlocașul lui Real, ridică brațele. Este gol I Real Madrid con
duce cu 1—0 in fala lui Feyenoord Rotterdam, dar după pauză fotbaliștii olan
dezi aveau să marcheze la rindul lor două goluri, cîșligînd tntilnire 2—1.
Rămine de văzut dacă in returul acestui meci, conlind pentru „Cw ” ^pioni
lor europeni", spaniolii vor reuși să ia avansul de goluri necesar ... . îrii tn 

etapa următoare a competiției.
Telefoto U.P.I.

Campionatele europene de tir
(Vrmare din pag. 1) 

torul ei este Giovani Gatta, iar ad
junctul său — secretarul general al 
federației de specialitate din Italia, 
Boriello Michelangelo. Italienii vor 
participa la probele de pușcă șl pis
toale. Cei mai cunoscuți trăgători din 
lotul anunțat sînt: pistolarii Amico- 
sante, Liverzani, Beroldi și Ercolani, 
pușcașii Biava, Molinari, Marietta 
Nulii și Donata Macchi pe care iubi
torii tirului din țara noastră ii cunosc 
de la tradiționala competiție, .Cupa 
țărilor latine*.  Oaspeții se prezintă 
bine, îndeosebi, la probele de pistol 
liber și viteză.

De asemenea, o delegație mare este 
și cea a Bulgariei. Ea cuprinde 25 de 
sportivi și sportive. Este interesant 
de amintit faptul că în ultima vreme 
trăgătorii bulgari s-au impus în multe 
concursuri internaționale, iar la J.O. 
de la Tokio, Veliciko Hristov a ob
ținut medalia de argint Ia proba de 
armă liberă calibru redus 3 x 40 focuri 
cu 1 152 p. Trăgătorii bulgari vor par
ticipa Ia toate probele prevăzute în 
program. Remarcăm dintre ei pe 
Bogdana Bogdanova, Ilka Lipovanska, 
T. Iakov, V. Velicikov, D. Denev, P. 
Stoikev, care anul acesta au obținut 
rezultate bune.

Publicăm mai ,1os cele mai bune cinci 
performanțe realizate în ultimii ani la 
competiții oficiale ;
Armă liberă calibru redus 3x40 focuri
1. Wigger (S.U.A.) 1164 p Tokio 1964
2. Anderson (S.U.A.) 1157 p Cairo 1962
3. Hristov (Bulgaria) 1152 p Tokio 1964
4. Hammerl (Ungaria) 1151 p Tokio 1964
5. Zahringer (R.F. Germană) 1149 p Mi

lano 1959
Poziția culcat 40 focuri

1 Jensen (Danemarca) 393 p Milano 1959
2. Niazov (U.R.S.S.) 396 p București 1958
3. Oakley (Angiia) 396 p Moscova 1958

care le ridică
un loc superior din cauza lipsei de ju
cători înalți. S-au impus Diaman- 
topulos (coșgeterul turneului) și Lom- 
benakis.

Ultima clasată, Turcia, se prezenta 
la acest turneu cu o victorie obținută 
cu puțin înainte, chiar la Sofia, asu
pra Bulgariei, dar — deși a constituit 
un adversar incomod pentru toate ce
lelalte echipe — n-a mai cîștigat nici 
un meci. De reținut totuși numele 
jucătorilor Mehmet, Orman și Kuca,

Desigur, victoria noastră nu poate 
decît să ne bucure. Ea nu poate însă 
șterge lipsurile reale manifestate. Ele 
se datorează, în principal, slabei pre
gătiri morale și de voință, pe de o 
parte, precum și absentei jucătorilor 
pivoți mai înalți și mai valoroși, pe 
de altă parte. în fața noastră stau, 
deci, încă vreo cîteva probleme se
rioase de rezolvat. Recrutarea și 
formarea unor pivoți autentici, lipsa 
de stăpînire și de dîrzenie manifesta
te uneori, nerespectarea planului tac
tic în unele ocazii, .căderi*  pe par
curs — iată metehne care sînt, după 
părerea noastră, specifice majorității 
echipelor noastre, printre care le in
cludem și pe cele reprezentative. Nu
mai și numai munca poate rezolva 
aceste probleme...

G. CHIRALEU
antrenor secund al lotului de juniori

4. Pilch (R.F. Germană) 396 p Milano 1959
5. Holup (Ungaria) 396 p Milano 1959

Poziția î” genunchi 40 focuri
1. Wigger (S.U.A.) 394 p Tokio 1964
2. Jakosits (Ungaria) 393 p Tokio 1964
3 Pool (S.U.A.) 392 p Tokio 1964
4. Niasov (U.R.S.S.) 391 p București 1958
5. Ylonen (Finlanda) 391 p Tokio 1964

Poziția in picioare 40 focuri
1. Anderson (S.U.A.) 376 p Cairo 1062
2. Itkis (U.R.S.S ) 374 p Moscova 1958
3 Samburkln ('.’ R.S.S.) 373 p Moscova 

1958
4. Niazov (U.B s s.) 373 p Roma I960
5. Miiller (Elveția) 372 p Roma 1960

Știri •Rezultate •Știri
15 ȚARI S-AU ÎNSCRIS LA „SAP- 
TAMîNA PREOLIMPICA INTER
NAȚIONALA"

CIUDAD DE MEXICO 10 (Agerpres). 
Un număr de 15 țări au confirmat 
participarea la „Săptămîna preolim- 
pică Internațională", care va avea loc 
la Ciudad de Mexico între 11 si 17 
octombrie, cuprinzînd întreceri de 
atletism, ciclism, scrimă, natație, gim
nastică șl box. Țările înscrise sînt 
următoarele : Franța, Italia, România, 
Olanda, U.R.S.S., Japonia, S.U.A., 
Anglia, Spania, Norvegia, Suedia, 
Cuba, R D. Germană, R. F. Germa
nă, Peru. -, .Săptămîna pr-■olimpică" 
va fi organizată de Comit- -U olim
pic mexican în fiecare i jînă la 
viitoarea ediție a J.O. -J

• In meci retur pentru „Cupa campio
nilor europeni» la fotbal, Derry City 
(Irlanda) a învins pe I.yn Oslo cu 5—1 
și s-a calificat tn optimi de finală.

HAVANA : O NOUA REMIZA 
A LUI CIOCÎLTEA

In runda a Xl-a a „Memorialului 
Capablanca" maestrul român V. Cio- 
cîltea a remizat cu polonezul Dodț, 
Cu același rezultat s-au încheiat p-k^. 
tidele Ghelier — Trlngov, O’Kelly _
Holmov, Pietsch — Lehman șl Wade 
— Donner. Smîslov l-a învins pe Pe
rez, Fischer pe Robatsch, Ivkov po 
Bilek, Pachman pe Garcia, Parma pe 
Jimenez și Szabo pe Cobo. Pe pri
mele locuri ale clasamentului se află 
următorii : Smîslov 8‘/2, Ivkov și Fis
cher 8 (1), Ghelier și Pachman 7'6, 
Donner Șj Holmov 7, Parma și Ro- 
batsch 6, Ciocîltea și Szabo 5 7,.

• O nouă surpriză de proporții s-a 
înregistrat tn campionatele de tenis ale
S.U.A. Fostul campion de la Wimbledon, 
americanul Mc Kinley, a fost eliminat 
de mexicanul Palafox, care se alătură 
astfel compatriotului său Osuna In rîn- 
dul „ultimilor opt“ competitori la sim
plu masculin, împreună cu Emerson. 
Drysdale, Santana, Ralston, Ashe, Pas- 
sarel. Iată și primele rezultate din sfer
turi : Osuna — Pasare! 1—6, 6—3, 6—3, 
7—5 ; Drysdale — Ralston 2—6, 3—6, 7—, 
6—3. 8—6.

• Avlatoarea sportivă sovietică 
Tamara Larina e stabilit un nou 
record mondial de distanță la e- 
licoptere. Pilotînd un elicopter 
f.MI-l”, ea a străbătut distanța do 
12 390 km, corectînd cu 57” km 
vechiul record deținut de ameri
cana Doherty.

NOI CAMPIONI MONDIALI DE 
CICLISM LA SAN SEBASTIAN

SAN SEBASTIAN 10 (Agerpres). în 
campionatele mondiale de ciclism pe 
velodrom, au fost atribuite alte două 
titluri în probele de amatori. Sprin
terul sovietic O. Pakhadze a cîștigat 
proba de viteză, învlngîndu-1 pe ita
lianul Turrinl. în proba de urmărire 
Individuală, olandezul Tim Groen a 
cîștigat locul I cu timpul de 4:57.95 
dispunîna do sovieticul Moskvin. 
Groen îsi păstrează titlul cues... 
anul trecut. ‘
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