
SUCCES DEPLIN
d NOUL AN ȘCOLAR!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

e SEPTEMBRIE. A sosit tradiționala zi a inaugurării 
* anului școlar. Astăzi, în întreaga țară, școlile generale, 
le și școlile profesionale își deschid larg porțile pentru 

ae mii de școlari și elevi dornici să urce pe cele mai 
e piscuri ale științei și culturii.
rtidul a creat în învățămînt baze solide pentru ca tinerii 
e poată instrui la cel mal înalt nivel, să devină cetățeni 
tădejde ai patriei noastre, Republica Socialistă România, 
bine de 4 000 000 de copii și tineri vor fi educați și in- 
ți de aproape 200 000 de cadre de specialitate, în mii 
.ii de școli dintre care multe vor primi astăzi — pentru 
a oară — generațiile de elevi. Activitatea școlară va tre
să se ridice la nivelul sarcinilor trasate învățămîntului 
i gradele de Directivele celui de al IX-lea Congres 
dului Comunist Român.
ralel cu preocuparea pentru un studiu aprofundat 
și grija pentru dezvoltarea multilaterală, armonioasă, a 

igului tineret școlar. La aceasta își aduce contribuția și 
ația fizică, sportul. Și din acest punct de vedere noul 
școlar începe sub auspicii deosebit de promițătoare. In- 
țiunea nr. 819/1965 a Ministerului Invățămintului și a 

inii de Cultură Fizică și Sport stabilește condiții noi, op- 
, pentru desfășurarea educației fizice și sportului școlar, 
tismul — sportul cu ponderea cea mai mare în dezvol- 
î multilaterală a generației în creștere — devine principal 
i al educației fizice în școli și licee. Pregătindu-se temei- 
pentru participarea la probele atletice, școlarii își vor crea 

^solidă pentru abordarea cu succes a altor ramuri spor-
. care se îndreaptă preferințele și aptitudinile lor. O 

i deosebită se manifestă pentru liceele cu program special 
educație fizică și pentru școlile sportive de elevi. 

Vesul activității sportive școlare este strîns legat de con
tra activă pe care secțiile de învățămînt și organele 
:S au datoria s-o aducă la îmbunătățirea muncii profeso- 

de educație fizică, la ridicarea nivelului activității pe 
o desfășoară asociațiile sportive școlare, la îndrumarea 

prijinirea concretă a acestora. Colaborarea cu organiza- 
U.T.C. și de pionieri va contribui, de asemenea, la reali- 

a sarcinilor pe care le are de înfăptuit educația fizică și 
‘ul școlar.
centele consfătuiri regionale ale profesorilor de educație 

:ă au demonstrat largile posibilități pe care le are sportul 
ar în crearea unei și mai puternice baze de masă și în 
ferea continuă a performanțelor sportive. Au fost scoase 
evidență șl căile de realizare a acestor deziderate: 
tinua îmbunătățire a metodelor de predare a ore- 

de educație fizică, organizarea unui program compe- 
nal cît mai bogat (desfășurarea pe o perioadă de timp cît 
lungă și inițierea unui număr sporit de întreceri în fazele 

masă ale campionatelor republicane școlare), desfășu- 
:a unei temeinice munci de selecție etc, < 
ără îndoială, toate acestea se pot realiza numai printr-o 
ică susținută, entuziastă, plină de pasiune atît din partea 
fesorilor de educație fizică cît și a elevilor. Sportul este 
ajutor prețios în însușirea cunoștințelor teoretice și prac- I 

: de cultură generală și tehnică, el dă vigoare tinerei ge- ■ 
ații, elan creator. ■
Irani tuturor școlarilor succes deplin la învățătură și sport | 

ul an școlar I

de 
al

se

SPORTUL POPULAR

Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

I
I
I
I
I
| ORGAN Al UNIUNII DE
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

Miercuri 15 septembrie 1965 4 pagini 25 bani

Duminică, pe poligonul Tunari

iu
3x30

Campioni
balcanici
la lupte
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Ieri la prînz, cu avionul de Atena—București, au sosit în Ca
pitală trăgătorii greci. în fotografie, sportivii eleni după co- 
borîrea din avion. Primul din dreapta, Georges Vichos, vice

președinte al U.I.T.
Foto: A. NEAGU

Au început să sosească oaspe
ții „europenelor- de tir. Luni au 
venit în București trăgătorii en
glezi, belgieni, iar marți au sosit 
sportivi din Elveția, Grecia, Po
lonia etc. Mulți s-au interesat 
rezultatele lui Tripșa, Rotaru 
alți trăgători români afirmați 
arena internațională.

După cum ni s-a comunicat 
la comisia de organizare,
ieri s-au înscris 23 de țări: An
glia, Republica Arabă Unită,

de 
Și 
pe

de
pînă

Austria, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Danemarca, Elveția, 
Franța, Republica Democrată 
Germană, Republica Federală 
Germană, Grecia, Italia, Iugo
slavia, Norvegia, Olanda, Polo
nia, Spania, Suedia, Turcia, Un
garia, Uniunea 
mânia. Numărul 
vor participa la 
ridică la 310, 
șește numărul
edițiile precedente ale „europene
lor". Cei mai multi concurentă 
vor fi la probele de armă liberă 
calibru redus 60 focuri
seniori — 75 de trăgători, 
3x40—69, la pistol liber — 
fi la pistol viteză — 59. La 
Iclalte probe s-au înscris: la
mă standard 3x20 seniori — 9

Sovietică și Ro- 
trăgătorilor care 
cele 11 probe se 
cifră care depă- 
participanfilor la

La Ploiești înaintea primei zile de școală

NOTA 10 ♦

culcat 
la 
72 
ce- 
ar-

stăzi se deschide noul an șco- 
Clasele, strălucind de cură- 

e, îsl primesc oaspeții dragi, 
-n vizitat zilele trecute două 
re cel mai mari școli ploieș- 
> : lice . c. î șl nr. 2. în im- 
ătoare.4: lor clădiri, sub indru- 
■ea competentă a cadrelor di- 
tice, peste 4 500 de elevi (2 400 
liceul nr. 1 șl peste 2 000 la 
ul nr 2) vor bate din nou la 
țile științei șl culturii.
i aceste școli, de o bună tra- 
e se bucură șl sportul. De aici 
i ridicat an de an elemente 
ntate, care au făcut parte din 
uile republicane de atletism, 
’’pal, volei. Acum, lo început 
„„ școlar, ne-am propus să 
ho care aste stadiul pregă- 
or pe plan sportiv.
rebule să spunem că în com- 
ațle cu alți ani treburile stau 
m mult mai bine. Mîna de gos- 
ar se vede pretutindeni și țl-e 

l mare dragul să privești te- 
urlle de sport din curțile aces- 
școli.

a liceul nr. 1 elevii vor avea 
iispoziție în acest an excelente 
muri de handbal în 7, volei și 
chet, trei gropi de sărituri, 
:oare de aruncare a greutății și

dediscului, pistă de alergări de 
100 m lungime cu 6 culoare. In 
ziua vizitei noastre se făceau ul
timele amenajări la terenul de 
handbal, iar la 1 octombrie, după 
cum ne spunea profesorul M. Sl- 
mion, va avea loc Inaugurarea, 
prilej cu care se vor organiza 
întreceri sportive. Frumoasele te
renuri, care eu făcut din curtea 
școlii un mic complex, sînt rodul 
muncii entuziaste a cadrelor di
dactice și a elevilor, larg spriji
niți de conducerea școlii (director 
Aspasia Vaslliu), precum și de 
comitetul de părinți. La terenu
rile sportive care așteaptă să găz
duiască întrecerile elevilor mal 
trebuie să adăugăm două săli (deși 
spațiul e cam mic) pentru desfă
șurarea activității sportive în tim
pul Iernii. Așadar, în acest an 
de învățămînt, la liceul nr. 1 vor 
fi condiții dintre cele mai bune 
pentru desfășurarea orelor de e- 
ducație fizică și a celor de co
lectiv sportiv.

Liceul nr. 2. La intrare — vn 
panou pe care se află diplomele 
și distincțiile obținute de elevii 
ae aici în competițiile sportive. 
Ele îți vorbesc despre activitatea 
ce se desfășoară în școală, des-

pre „priza“ pe care sportul o are 
aci. Vizitatorul își dă seama des
pre acestea, despre dragostea ele
vilor față de sport, vlzitînd tere
nurile amenajate în curtea școlii. 
Terenurile de baschet, volei, hand
bal, gropile de sărituri, pista de 
atletism sînt adevărate bijuterii, 
fapt pentru care conducerea școlii, 
comitetul de părinți și elevii me
rită felicitări. După cum ne spune 
prof. Nina Mătușa, cei șase pro
fesori de educație fizică vor avea 
toate condițiile să fiacă din orele 
de educație fizică și colectiv 
sportiv, ore model. Pe lîngă toate 
acestea, ei au la dispoziție și o 
mică, dar bine utilată, sală de 
sport

Amenajarea curților în cele 
două școli din orașul Ploiești do
vedește că acolo unde există preo
cupare, unde există colaborare 
între școală, organele locale și 
părinți, se pot asigura cele mai 
bune condiții pentru buna des
fășurare a activității sportive.

CONSTANTIN ALEXE

echipe și 1 la individual, 
armă liberă calibru redus 
senioare -— 8 echipe fi 5 la indi
vidual, la 60 focuri culcat seni
oare — 8 echipe fi 6 la individual, 
pistol calibru mare — 14 echipe 
si 7 la individual fi la sheet ju
niori 5 echipe.

Inccpînd de azi, oaspeții vor 
face cunoștință cu instalațiile po
ligonului Tunari. Atît trăgătorii 
de la pușcă cît și cei de la pis
toale vor începe antrenamentele. 
Comisia de organizare a luat mă
suri ca trăgătorii să aibă totul 
la dispoziție în timpul antrena
mentelor.

Conducerea Uniunii Internațio
nale de Tir (U.I.T.), care va fi 
prezentă la București, a hotă- 
rît ținerea a două ședințe im
portante în timpul campionatelor 
și anume cea a Comitetului 
cutiv al U.I.T. și a Comisiei 
nice.

Azi urmează să sosească 
Capitală trăgătorii din R.D. 
mană, Norvegia, Ungaria, 
da, Iugoslavia, Spania 
o parte a delegației .1 
Germane.. Printre ei. sînt țintași. 
de valoare mondială, ca de 
piu, II. Kocher — 1148 
armă liberă calibru 
focuri, J. Garreis — 
J.O. 1964 la pistol liber 
554 p (R.D. Germană), 
meri — campion olimpic la 60 
focuri culcat cu 
— 593 p la 60 
386 p la 40 
Kisgyorgynă — 
liberă calibru redus 3x30 focuri 
(Ungaria), și norvegianul Nico
laus Swetnov — participant la 
ultimele două ediții ale J.O. și 
creditat cu un rezultat excepțio
nal obținut la pistol viteză, 
593 p.

NICOLAE MARTINESCU

exe- 
teh-

în
Ger- 

Olan- 
Și 

R. F.

redus 
locul

exem-
p la
3x40

IV la
cu

Ham-

597 p, Jakosits 
focuri culcat și 
focuri genunchi, 
855 p la armă

SOSIREA RUGBIȘTILOR 
DE LA BEZIERS

Aseară a sosit la București echipa franceză 
de rugbi Beziers, care va susține uv turneu 
de trei jocuri în țara noastră. Primul meci 
va avea loc joi 16 septembrie la Iași cu for
mația locală C.S.M.S. Oaspeții pleacă astăzi de 
dimineață spre Iași cu autocarul.

ASTAZI MECIUL DE RUGBI 
PROGRESUL — CONSTRUC
TORUL

Astăzi, cu începere de la ora 16,45, pe tere
nul Progresul, se va disputa meciul de cate
goria A Progresul—Constructorul din cadrul 
etapei a XV-a (19 septembrie).

„CUPA METALUL" LA BOX

Joi, 16 septembrie, ora 19, în sala de festi
vități a Uzinelor Semănătoarea are loc o gală 
de box dotată cu „Cupa Metalul”. în program 
figurează meciuri atractive între pugiliști de 
la Metalul, Steaua, Rapid și Semănătoarea. 
Dintre boxerii care vor evolua notăm pe 
C. ducă, 1. Dinu, M. Nicotau, P. Ctmpeanu, 
L. Dută etc.

ION ALIONESCU

FRANCISC BOLA

Handbal feminin

Insucces la Brașov: 12—17 cu selecționata U.R.S.S.
BRAȘOV, 14 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Al doi
lea joc dintre selecționatele fe
minine ale României și Uniunii 
Sovietice, disputat la Brașov 
marți s'eara, a dat cîștig de 
cauză echipei oaspe, cu scorul 
de 17—12 (9—6). Spre deose
bire de primul meci, handbalis
tele sovietice au practicat azi un 
joc variat, cu combinații fru
moase, în care realizarea s-a fă
cut prin pivoți sau de pe ex
treme. Dacă la toate acestea a-

dăugăm faptul că echipa română 
a fost o umbră palidă a aceleia 
care a cîștigat meciul de la Bucu
rești, vom avea explicația acestei 
infrîngeri, și mai ales a diferen
ței de scor.

Cîteva cuvinte despre echipa 
noastră. Ea a comis erori mari 
In apărare, nu a rezistat ritmu
lui impus, a irosit o seric de ac
țiuni din cauza unor greșeli e- 
lcmciitare (pase la adversar sau

afară, „pași", ratări din situații 
clare etc.). Au înscris pentru 
U.R.S.S. Vintesmeri (8), Bo
brova (3), Strelnikova (2), Tu- 
liakova (2), Ianilionite și Gri- 
niute, respectiv Boțan (5), Fio- 
roianu (3), Sz3k<> (2), Iledeșiu 
și Constanța Dumitrescu. A ar
bitrat bine Knud Knudssen 
(Danemarca).

CĂLIN ANTONESCU

STEAUA PARTICIPA
LA CAMPIONATUL DE BAS
CHET AL ARMATELOR
PRIETENE

Marți seara a părăsit Capitala plecînd spre 
Sofia echipa de baschet Steaua, care va parti
cipa la Campionatul Armatelor Prietene. După 
cum am mai anunțat, turneul se desfășoară 
în Bulgaria, între 16—21 septembrie.

BASCHETBALIȘTII
DE LA AVANGARD AU SOSIT
LA BUCUREȘTI

Baschetbaiiștii de la Avangard (R. F. Chi
neză), care vor participa între 21 și 26 septem
brie la Dinamoviada de la București, au sosit 
aseară în Capitală.

DUMINICA : CUPLAJ PE STADIO
NUL REPUBLICII LA MECIURILE 
DE FOTBAL DE „B"

Stadionul Republicii găzduiește duminică 
dimineață un interesant cuplaj fotbalistic. La 
ora 9,30 Progresul București primește replica 
echipei Poiana Cîmpina, iar la ora 11,15 Me
talul București va întîlni pe Metalul Tîrgor 
viște.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

România s-a calificat in turneul final 
al „Cupei mondiale" la volei masculin

De la trimisul nostru special, C. FAUR
MIELEC, 11 (prin telefon)
Marți seara s-au încheiat între

cerile din seriile preliminare ale 
„Cupei mondiale" la volei mascu
lin, urmînd ca joi competiția să 
fie reluată cu turneele finale : la 
Lodz se vor întîlni echipele cali
ficate pentru locurile 1—6 ,iar la 
Klelce vor fi stabilite locurile 7—11.

Echipa reprezentativă a țării 
noastre a avut șl azi o comporta
re frumoasă, învingînd, la Mielec, 
formația Japoniei cu 3—1 (15—4, 
15—7, 12—15, 15—4). întrueit în a- 
ceastă serie Mexicul nu participă, 
pentru turneul final s-au calificat 
România (fără înfrîngere) și Ja
ponia.

în seria disputată la Varșovia 
s-au înregistrat următoarele re
zultate ; U.R.S.S.—Franța 3—1

(15—9, 15—9, 13—15, 15—6) și Polo
nia—Ungaria 3—0 (6, 7, 10). în 
sfîrșit, în grupa de la Szczecin, 
Iugoslavia a întrecut Olanda cu 
1—2 (13—15, 16-1-14, 1—15, 15—4,
15—7), iar Cehoslovacia a învins 
R.D. Germană cu 3—1 (15—10,
15—13, 12—15, 15—9). Iată și un
rezultat de luni, tot din seria de 
la Szczecin : R.D. Germană—Iugo
slavia 3—1 (12—15, 15—11, 15—7, 
15—13).

în urma acestor rezultate, la 
cucerirea „Cupei mondiale” con
curează reprezentativele României, 
Japoniei, Cehoslovaciei, R. D Ger
mane, Uniunii Sovietice și Polo
niei, în timp ce în turneul pen
tru locurile 7-11 vor juca Franța, 
Ungaria, Olanda, Iugoslavia și Bul
garia.



CARNET COMPETIȚIONAI»

ATLETISM: Concursul republican de tineret CĂLĂRIE: „Capa Steaua" LUPTE: Se reia campionati
PLOIEȘTI (prin tele

fon ). Pc stadionul Petro
lul s-au desfășurat, la 
sfîrșitul săptămînii tre
cute, întrecerile concursu
lui republican de tineret. 
Au participat 250 de at- 
Jeți din întreaga țară. Cu 
acest prilej a fost înre
gistrat un record republi
can de juniori in proba 
de decatlon. Silviu llodoș 
a totalizat 6393 p. — un 
rezultat promițător.

lată cîștigătorii con
cursului : BĂRBAȚI : 100 
m: D. Conișa (Din. Br.) 
10.8, 1. Orghidan (S.S.E. 
Bac.) 10,9; 200 
șa 22,4; 400 m: 
(Banatul) 51,6; 
Gh. Plăcintării 
1:56,2: 1500 m: 
clic (Din. 
5000 m: 
Iluncd.) 15:09,8; 10 
marș: V. 
48:16,0; 110 mg: E. 
ger (Banatul) 15,0;
m.g. Ad. Schneider (Ba
natul) 55,3; 3 000
obst. I. Căpraru (Steaua) 
9:29,6; înălțime: K. Ber
bece (St. Călimănești) 
1,85; prăjina: D. Piștalu 
(Din. Buc.) 4,10; lungi
me: M. Simionescu (Din. 
Buc.) 7,08; triplu: V. 
Răuț (St. Buc.) 15,10; 
greutate: Ch. 
14,57; 
40,21; 
60,73; 
57,54;
4x400 
m: M.

m: Com
is. Tobias 
800 m: 
(Steaua) 
I. Iorda- 

Buc.) 3:56,4;
I. Cioca (Met. 

Am 
Ilie (Met. Buc.) 

110 mg: " Jer-
400

m

Silviu llodoș, noul
Foto :

recordman al țării la juniori. 
R. Vil ara

Duminică dimineața, pe baza hipică 
din Calea Plevnei. a avut loc un con
curs de călărie-obstacole, organizat 
de clubul sportiv Steaua. La startul ce
lor patru probe s-au prezentat numeroși 
călăreți ai cluburilor bucureștene Steaua, 
Dinamo și Știința, oferind spectatorilor 
întreceri spectaculoase. în prima 
bă, categoria semiușoară, victoria 
venit veteranului Gheorghe jugv 
(Steaua) cu un timp destul de bum 
51,3 sec. Celelalte probe au fost 
gate de Vasile Pinciu (cat. ușoară pre- 

semigrea) și Gheorghe 
„Cupa 

orga- 
mare

de „libere" seria A

pro- 
a re- 
Juga

cîști-

cizie și cat.
Langa (cat. ușoară viteză). 
Steaua44 a revenit echipei clubului 
nizator, care a acumulat cel mai 
număr de puncte.

Iată rezultatele înregistrate: 
semiușoară: 1. Gheorghe Juga cu Ga- 
zela — 51,3 sec ; 2. Șt. Takacs (Di
namo) cu ErOina — 54,0; 3. Puiu Vic
tor (Dinamo) cu Lin; Gat. ușoară vi
teză: Gheorghe Langa cu Gînd —
1:10,4; 2. Adrian Valentir (Steaua) cu 

Constantin Vlad 
Cat.

Cat

Struna — 1:12,0; 3. 
(Dinamo) cu Kcops 
ușoară precizie: 1. Vasile Pinciu (Di
namo) cu Grației a — 0 puncte, 1:05,6;
2. 1). Velca (Steaua) cu Brîndușa — 
0 p. 1:16,0; 3. I. Donescu (Steaua) cu 
Nușa — 0 p., 1:23,4; Cat. semigrea: 
V. Pinciu cu Clasic — 0 p., 1:11,0; 2. 
Constantin. Vlad cu Vifor — 0 p., 
1:21,9; 3. G. Langa cu Simplon - 
1:25,9. Pc echipe: 1 07 ~
Dinamo 196 p.; 3.

1:13,4;

J -Op.,
1. Steaua 217 p.; 2. 
Știința 17 p.

V. POMPILIU

începînd de sîmbătă 18 septembrie, 
se reia campionatul de lupte libere se
ria A, după următorul program :

ETAPA I : grupa I, la Lugoj : Pro
gresul Bucureti — A.S.M.T. Lugoj — 
Prahova Ploiești. Grupa a Il-a: 19 
septembrie, la Cluj : Dinamo Bucu
rești — Vagonul Arad — C.S.M. 
Cluj ; grupa a III-a, sîmbătă 18 sep
tembrie, la Galați : Rapid București — 
Mureșul Tg. Mureș — C.S.O. Galați ; 
grupa a IV-a, sîmbătă 18 septembrie, 
la Brașov : Steaua — Steagul roșu 
Brașov — Rulmentul Brașov. ETA
PA A II-A, duminică 26 septembrie : 
grupa I, la Arad : Progresul Bucu
rești — Vagonul Arad — C.S.O. Ga
lați ; grupa a Il-a, la Ploiești : Ra
pid București — Steagul roșu Bra
șov — 
la 
A.S.M.T. Lugoj — 
șov ; grupa a IV-a, 
Steaua — Mureșul 
C.S.M. Cluj. ETAPA 
bătă 30 octombrie : 
București : Progresul București 
namo București — Rapid București 
Steaua ; grupa a III-a, la Brașov : roșu Brașov — C.S.M. Cluj.

— Prahova Ploiești ; grupa a III-a, 
Lugo j : Dinamo București — 

Rulmentul Bra- 
la Tg. Mureș : 
Tg. Mureș — 
A III-A, sîm- 
grupa I, la 

Di-

Rultr 
dun

- Mi
Br:

A.S.M.T. Lugo j — Vagonul 
Mureșul Tg. Mureș — Steagul 
Brașdv. ETAPA A III-a, dun 
31 octombrie : grupa a IlI-a la 
iești : Prahova Ploiești — C 
Cluj — C.S.O. Galați — 
Brașov. ETAPA A IV-a, 
28 noiembrie : grupa I, la 
reș : Progresul București — 
Tg. Mureș — Rulmentul
grupa a Il-a, la Galați : Dinamo I 
rești — Steagul roșu Brașov — C 
Galați : grupa a IlI-a la Cluj : 
pid București — A.S.M.T. Lugo 
C.S.M. Cluj ; grupa a IV-a la / 
Steaua — Vagonul Arad — Pra 
Ploiești. ETAPA A V-a, sîmbă 
clecembnie, la București : gruj 
IlI-a : Dinamo București — Mu 
Tg. Mureș — Prahova Ploiești ; 
pa a IV-a, la București : Rapid T 
rești — Vagonul Arad — RiR 
Brașov ; grupa I, duminică 5 de 
brie, la București : Steaua — 
Lugoj — C.S.O. Galați ;

A.S.
KriC,

Il-a, duminică 5 decembrie, la I 
rești : Progresul București — St<

Luchian (Ș.S.E. C-ța) 
disc: S. llodoș (C.S.S. Buc.) 
suliță: St. Naghi (C.S.M. Cluj) 
ciocan: V. Țibulschi (Din. Buc.) 
4x100 m: Dinamo Buc. 43,6; 
m: Banatul 3:30,6; FEMEI: 100 
Got (Prog. Deva) 12,5; 200 m: 

Got 26,1; 400 m: EL Ionescu (Constr. 
Buc.) 57,6; 800 m: CI. Iacob (Prog. 
Buc.) 2:12,2; 80 mg: S. Ncdelcu (St.

12,1; înălțime: V. Pulpea (St.
1,45; lungime: " '

C.-lung)
C.Jung)
(Ș.S.E. Br.j 5,50; greutate:
(Ș.S.E. II Buc.) 13,26; disc: R. Moțiu 
(Banatul) 44,58; suliță: EL Prodan 
(Voința Buc.) 38,40; pentatlon; M. Do- 
bre (Ș.S.E. I Buc.) 3576 p; 4x100 m: 
Ș.S.E. Ploiești 52,4.

Ed.
EL

Schal
Elic

M. BEDROSIAN, coresp.

BASCHET: Selecționata feminină București I 
a ciștigat „Cupa Federației"

SUCEAVA (prin telefon). întrecerile 
finale ale „Cupei Federației44 rezervate 
echipelor feminine au luat sfîrșit cu vic
toria formației București I, care s-a 
dovedit — din prima zi a turneului 
— cea mai bună echipă a competiției. 
Iată ultimele rezultate înregistrate : Ba
nat—Brașov 40—49; București I—Su
ceava 107—28; București II—Brașov

40—33; Maramureș—Suceava 49—45; 
București I—București II 78—48. Cla
samentul final: 1. București I; 2. Bucu
rești II; 3. Brașov; 4. Banat; 5. Ma
ramureș; 6. Suceava.

Turneul a fost foarte bine venit pen
tru popularizarea bascluetului, iar orga
nizarea a fost la înălțimea cuvenită.

C. ALEXA-coresp.

PROGRAMUL CAMPIONATULUI CATEGORIEI A
SERIA A II-A (19 SEPTEMBRIE —14 NOIEMBRIE 1965)

FEMININ
ETAPA I 19 SEPTEMBRIE

Ș.S.E. Satu Mare — Știința Timișoara 
Știința Constanța — Voința Oradea 
Spartac Salonta — Ș.S.E. Craiova 
Voința Tg. Mureș — Olimpia Buc.
C.S.M.S. Iași — A.S.A. Cluj

ETAPA A n-A 26 SEPTEMBRIE
Știința Timișoara — A.S.A. Cluj 
Olimpia Buc. — C.S.M.S. Iași 
Ș.S.E. Craiova — Voința Tg Mureș 
Voința Oradea — Spartac Salonta 
Ș.S.E. Satu Mare — Știința Constanța

ETAPA A IU-A 3 OCTOMBRIE 
Știința Constanța — Știința Timișoara 
Spartac Salonta — Ș.S.E. Satu Mare 
Voința Tg. Mureș — Voința Oradea 
C.S.M.S. Iași — Ș.S E. Craiova 
A.S.A. Clui — Olimpia Buc.

ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE
Știința Timișoara — Olimpia Buc. 
Ș.S.E. Craiova — A.S.A Cluj
Voința Oradea — C.S.M.S. Iași 
Ș.S.E. Satu Mare — Voința Tg. Mureș 
Știința Constanța — Spartac Salonta

ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE
Spartac Salonta — Știința Timișoara 
Voința Tg. Mureș — Știința Constanta

C.S.M.S. Iași — Ș.S.E. Satu Mare 
A.S.A. Cluj — Voința Oradea 
Olimpia Buc. — Ș.S.E. Craiovn

ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE
Știința Timișoara — Ș.S.E. Craiova 
Voința Oradea — Olimpia Buc. 
Ș.S.E. Satu Mare — A.S.A. Cluj
Știința Constanța C.S.M.S. Iași 
Spar tac Sfâlonta — Voința Tg. Mures

ETAPA A VII-A 31 OCTOMBRIE
Voința Tg. Mureș — Știința Timișoara 
C.S.M.S. Iași —- Spartac Salonta 
A.S.A Cluj — Știința Constanța 
Olimpia Buc. — Ș.S.E. Satu Mare 
S.S.E. Craiova — Voințe Oradea

ETAPA A Vni-A 7 NOIEMBRIF
Știința Timișoara — Voința Oradea 
Ș.S.E. Satu Mare — Ș.S.E. Craiova 
Știința Constanța — Olimpia Buc 
Spartac Salonta — A.S.A. Cluj 
Voința Tg. Mureș — C.S.M.S. Iași

ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE
C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara 
A.S.A. Cluj — Voința Tg Mureș 
Olimpia Buc. — Spartac Salonta' 
Ș.S.E. Craiova — Știința Constanța 
Voința Oradea — Ș.S.E. Satu Mare

FOTBAL: Meciuri
Luni și marți echipa bucureșteamă 

Rapid a susținut două jocuri amicale 
la Timișoara și Arad. Luni, rapidiștii 
au jucat cu Știința Timișoara, pe 
care au întrecut-o cu 2—1 (0—0), la 
capătul unui joc de bun nivel 
tehnic, după cum ne-a relatat tele
fonic corespondentul nostru, Ion Ioa
na. Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Neagu (min. 51) și Dumi- 
triu I (min. 62). Pentru timișoreni a 
redus scorul Mițaru, în min. 66. O

amicale Programul
impresie deosebită a lăsat-o porta
rul bucureștenilor. Răducanu.

A doua zi, Rapid a evoluat Ia A- 
rad în compania formației V.T.A. 
și a cîștigat cu 1—0 (0—0) prin punc
tul înscris de Dinu, în min. 60. Ca 
și în prima partidă, feroviarii au a- 
liniat o formație cu multe rezerve. 
Iată de altfel, jucătorii folosiți : Ră
ducanu — Gîtejan, Motroc, Mihai, 
Macri (Cosțea) — M. Popescu, Geor
gescu — Neagu, Dinu, Dumitriu 1 
(Mitroi), A. Popescu.

campionatului
republican
de juniori

Etapa I 19 septembri
SERIA A Vl-a

NOTE • NOTE
CÎND NU EȘTI ATENT LA JOC

întîlnireia dintre C.F.R. Roșiori și Pro
gresul București a fost viu disputată, 
presărată cu numeroase faze spectacu
loase realizate, în special, de gazde. 
Datorită unei mai bune legături între 
compartimente, localnicii au reușit 
creeze o serie de acțiuni periculoase 
poarta adversă, ratînd cîteva ocazii 
gol.

De ce nu au fructificat gazdele ? 
afară de unele pase greșite și combi
nații inutile considerăm că la ineficaci
tatea liniei de atac a contribuit și un 
aspect de ordin disciplinar. Să exempli
ficăm. Doi dintre cei patru înaintași fe
roviari, Marin și Leahevici, apostrofau 
pe coechipieri deoarece nu-i... serveau cu 
pase Ia picior, vociferau la deciziile ar
bitrului și discutau, mai tot timpul, cu 
adversarii în loc să fie atenți la joc^ să 
se încadreze în efortul colectiv al echi
pei. Păcat însă că și 
tori s-au solidarizat 
cordantă a celor doi 
uneori chiar limitele
biectivi

Și la Progresul au fost jucători (Oaidă 
și Ioniță) care discutau în contradictoriu 
cu antrenorul loiv în timp ce Neacșu 
era ocupat să răspundă... provocărilor. 
Din această cauză s-au creat în finalul 
partidei momente de tensiune care erau 
gata-gata, să ducă la degenerarea jo
cului.

Deci, atenție la educația jucătorilor, la 
disciplina de pe terenurile sportive.

NU-I VORBA DESPRE FOTBAL

să 
la 
de

în

o serie de speeta- 
cti atitudinea dis- 
jucători, depășind 
unor suporteri o-

Nu, în „nota” noastră nu va fi vorba 
de fotbaj (și aceasta pentru că în 
partida dintre cele două Științe, cea din 
București și cea din Galați numai fot
bal... nu s-a jucat!)» ci de cu totul 
altceva.

încă din clipa cînd am pășit pe sta
dionul Politehnica, ne-a impresionat în 
mod plăcut aspectul frumos al acestei 
baze sportive: alei asfaltate, pistă de 
atletism bine întreținută, tribune refă
cute, peste tot ronduri cu flori ; de a- 
semenea trebuie notat și aspectul nou 
al vestiarelor. Totul zugrăvit și vopsit, 
totul curat, trădează mîna omului pri* 
ceput, ochiul gospodarului.

Păcat însă că primii care nu țin sea
ma de strădaniile celor care se îngrijesc 
ca această bază sportivă să aibă un as
pect cit mai plăcut sînt jucătorii de la 
Știința București. Cum s-ar zice, chiar 
beneficiarii ei ! Lucescu, Angelescu, CMor- 
noavă, Păiș și mulți dintre colegii lor 
de echipă călcau duminică fără milă pe 
flori !

De ce ?

— tr. i. —

ULTIMELE DOUĂ ZILE PÎNÂ EA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO
Numai două zile ne mai despart de 

tragerea specială LOTO din 17 sep
tembrie 1965, la care se atribuie 20 
autoturisme de diferite mărci : 1 „Fiat 
1100 familial“, I „Renault 10 major44. 
1 „Wartburg-Lux44. 1 „Fiat 850“, 2
,,Wartburg-Standard44, 3 „Fiat 600“, 8 
„Trabant-Combi44, 2 „'Trabant 601“, 1 
„Trabant 600“. din care 10 autoturisme 
pentru 2 NUMERE cîștigătoarc.

Se mai atribuie excursii în R.P. Un
gară și R.S. Cehoslovacă cu petrecerea 
revelionului la Praga, televizoare, frigi- 

magnetofoanc, aparate de radio, 
numeroase cîștiguri în

Se vor efectua 
menta re din care :

— 12 extrageri
3 numere și anume :

— 3 de cîte 3 
cîte 4 numere din 
mere din 90.

— 2 extrageri 
2 numere.

14 extrageri supli-

pentru

numere
90 și 5

pentru

cîști gurile

din 90; 4
de cîte 5

ciștigurile

cu

de 
n li

cu

CÎȘTIGĂTORII CELOR 180 EXCURSII 
DE LA TRAGEREA LOTO

Metalul Hunedoara—Victoria Călan 
Jiul Petrila—Minerul Lupenj 
Știința Craiova—Victoria Tg. Jiu 
Electroputere Craiova—Progresul £
haia —
Minerul Deva—A.S. Cuglr

SERIA A Vll-a
Minerul Anina—Electromotor Timișoa
C.F.R. Arad—Vagonul Arad
C.FJR. Caransebeș—C.S.M. Reșița
U.T. Arad—Metalul T. Severin
C.F.R. Timișoara—Știința Timișoara

SERIA A Vlll-a
Sătmăreana Satu Mare—Foresta Sigh 
Minerul Bihor—Steaua roșie Salonta 
Minerul Baia Mjare—Olimpia Oradea 
Minerul Baia Sprle—Recolta Cărei 
Clujeana Cluj—Crișul Oradea

SERIA A ik-a
Progresul Reghin—Chimica Tîmăvenl 
Arieșul Turda—Ind. sîrmei C. Turzij 
A.S. Aiud—Soda Ocna Mureș
A.S.A. Tg. Mureș—Gloria Bistrița 
Unirea Dej—Știința Cluj

SERIA A X-a

dere, 
picupuri și alte 
obiecte și bani.

Se vor extrage
— 13 numere 

nuițe în bani de 
și suplimentar 1

— 54 numere
mentare în obiecte, excursii și bani.

67 de numere :
pentru premiile obiș- 
categoria I — Vlll-a 
și II ;
pentru premiile supli-

Atribuirea excursiilor s-a făcut 
clase (I, II, III) în ordinea extragerii 
(urmare din numărul trecut).

91. David Alexandru—Petroșeni, 92. 
Voinescu _
93. Stoican Dumitru 
Beșleagă Ana și Manea Marin 
iești, 95. Vlădescu Ilie
96. Iliade Elena — București, 97. 
Rusu Teodor — Timișoara, 93. Berbec

pe

Gheorghe — Tr. Măgurele, 
București, 94. 

Plo- 
— București, 

București,

Nicolae — Brăila, 99. Lupei Gheorghe 
— București, 100. Barabaș Ghiula — 
Tg. Mureș, 101. Bîrsan Vasile — Bucu
rești, 102. Inczc Eugen — Cluj, 103. 
Popa Vasile — Ploiești, 104.
Victor — Focșani, 105. Milea 
Brăila, 106. Rcican Alexandru 
pina, 107. Curcan Dumitru — 

108. Alcxandrescu loan
Marinescu Teodor -— Alexandria, 

So nea Florentina
Păcuraru Gheorghe 
Hașegan Dumitru — Sibiu,

București,
Galați, 115. Boboc

ța,
109.
110.
111.
112.
1 vanei u Dumitru 
Gliga Valentina
Constantin — București, 116. Barboro- 
vici Aurel — Reșița, 117. Bocșa Teo
dor •— Tg. Mureș, 118. Rus Viorica — 
Baia Mare, 119. Teglas Ludovic — Sf. 
Gheorghe, 120. Istrătescu Gheorghe — 
București.

București, 
București,

113.
114.

Moraru 
loan —
— Cîm- 
Constan-
— Iași,

Rulmentul Brașov—Chimia Făgăra- 
Falanțn Sighișoara—Tractorul Brașov 
Steagul roșu Brașov—Metrom Brașov 
Textila Sf. Gheorghe—Gaz metan Mei 
C.S.M. Sibiu—Metalul Copșa Mică

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Pe teme 
actuale

Pentru creșterea calitativă
a educației fizice și sportului în școală

Zilele trecute a avut loc Io Timișoara consfătuirea 
regională a profesorilor de educație fizică organizată 
în colaborare de către Secția de învărămînt a Sfatului 
popular regional și Consiliul regional al UCFS Banat.

Referatul prezentat de tov. Radu Petre, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Sfatului popular regional, a 
analizat modul cum se preocupă secțiile de învățămînt, 
direcțiunile școlilor, profesorii de educație fizică, precum 
și organele și organizațiile UCFS de activitatea de edu
cație fizică și sport din școlile bănățene. Bazat pe un 
bogat material documentar, referatul a scos în evidență 
realizările obținute în anul școlar precedent, cu accent 
pe sprijinul primit de regiunea Banat în încadrarea cu 
profesori de educație fizică, ca și pe importantele sume 
cheltuite din bugetele sfaturilor populare și școlilor 
pentru asigurarea unor cantități sporite de materiale și 
echipament sportiv necesare elevilor. Referatul s-a 
ocupat de modul cum a fost planificată și desfășurată 
educația fizică în școlile de toate gradele. Au fost citate 
numeroase exemple de licee cu rezultate pozitive (cum 
ar fi liceele nr. 1 și 3 din Arad, liceul nr. 2 din Lugoj, 
liceul din Orșova, liceul nr. 2 din Caransebeș și altele 
din Reșița, Timișoara etc.}.

A fost evidențiată, de asemenea, activitatea prodi
gioasă, plină de simț de răspundere și dragoste pentru 
profesiunea kx depusă de numeroși profesori de edu
cație fizică, între care A. Pop, E. Vadasz, T. tsar, I. Wit
tman, Livia Ernan, Gh. Murgu și mulți alții, care și-au 
planificat judicios munca, în conformitate cu programa 
de învățămînt, ținînd seama de vîrsta și nivelul de 
pregătire a elevilor și care au făcut din orele de edu
cație fizică lecții atractive și interesonte, cu o puternică 
influență asupra dezvoltării fizice multilaterale a șco
larilor.

în același timp, a fost criticată atitudinea necores
punzătoare a unor profesori de educație fizică, mani
festată printr-o planificare formală, prin lipsă de in
teres pentru buna desfășurare a lecțiilor, sau prin preo
cupare scăzută pentru studierea a tot ce e nou in legă
tură cu materia pe care o predau. Aici au fost citați 
Ecat. Beldea, A. Ma>rtinescu, Gh. Vulcănescu, M. Gulaczi 
și alții, lin capitol din referat s-a ocupat de asigurarea 
materială a acestui obiect de învățămînt.

De o atenție deosebită s-a bucurat în cadrul refera

conseateirea pimhisoihior
DE EDIEATIE FIZICA

DIN REGIUNEA BANAT

HI NICOLAE OLARU
liceul nr. 2 Caransebeș

„O situație anormală, după păre
rea mea: profesorii de educație fi
zică ce predau — în completarea ca
tedrei — și o altă materie, nu parti
cipă niciodată la cercul pedagogic de 
educație fizică, ci la materia .anexă", 
în felul acesta nu mai sînt la curent 
cu problemele privind tocmai materia 
de bază, pentru care sînt calificați 
și în care au principale obligații. 
Dacă adăugăm că profesorii care pre
dau și educația fizică nu vin „din o- 
ficiu", vă imaginați despre ce cercuri 
pedagogice poate fi vorba!'.

HI ION WITTMAN
liceul nr. 4 cu program special de 
'ducație fizică Timișoara

„Selecția atentă a elevilor pentru 
școala noastră și celelalte, similare, e 
o problemă de căpătîi. Nu poți scoate 
performeri din elevi fără aptitudini. 
Cunoașterea lor din timp, aprofundat, 
e esențială, deoarece selecția „la pri
ma vedere" te poate păcăli adesea. 
Repartiția arbitrară a elevilor pe gru
pe este o mare greșeală. Elevul să 
fie dat Ia ramura de sport pentru care 
are într-adevăr aptitudini și plăcere... 
După părerea mea, campionatele șco
lare sînt adevărate examene nu atit 
pentru elevi, cit pentru profesorii lor. 
Rezultatele elevilor în competiții re
prezintă un criteriu principal de a- 
preciere a muncii profesorului 1*.

HI LIVIA GURAN
Lipova

„De cîtăva vreme folosim la pre
darea educației fizice material ilus
trativ (fotografii, filme). Nu pot să vă 
descriu cît de interesante devin ase
menea lecții, cu cît interes sînt urmă
rite și însușite de elevi, care au ast
fel posibilitatea să-și reprezinte con
cret, vizual, elementele predate oral 
la lecție'.

HI PAVEL SOOS
Nădlac

„Eu lucrez la sat, unde condițiile 
sînt întrucîtva diferite de oraș. Am o- 
cupat totuși locul II pe regiune la 
campionatul republican de juniori — 
volei fete și locul III la baschet fete. 
Facem gimnastică artistică și acroba
tică și în curînd vom asalta compe
tițiile regionale. Explicația ? Avem un 
colectiv didactic sudat, puternic, cu 

dragoste pentru educația fizică și 
pasiune în îndeplinirea îndatoririlor. 
Avem materiale suficiente, ne-am a- 
menajat o sală de sport iar curtea 
școlii și parcul comunei sînt verita
bile baze sportive în miniatură.

—Conduc de 4 ani cercul pedagogic 
de educație fizică. Ca să avem frec
vență 100 la sută, am pus ședințele în 
alte zile decît acelea cînd profesorii 
de educație fizică predau alte materii, 
în plus, o inițiativă: cind profesorii 
sînt la cercurile generale, profesorii 
de educație fizică, cu sprijinul orga
nelor UCFS, organizează o așa-zisă 
„zi de sport', pentru ca elevii să nu 
piardă timpul.

...Vreau să semnalez că nu întot
deauna sînt just Încadrați profesorii. 
Tov. Iosda, în ultimul an la educație 
fizică — fără frecvență — Institutul 
Pedagogic, are 2 ore de educație fi
zică, iar restul de ore, „grosul", sînt 
date ca ore suplimentare unor profe
sori de altă materie

HI CONST. LACHE
liceul cu program special de educație 
fizică nr. 4 Timișoara

„Unii elevi talentați vin singuri la 
școala noastră. A ne limita însă la ei, 
a nu căuta noi mulți alții, ar fi greșit. 
Iată de ce profesorii noștri caută in
sistent elemente dotate nu numai în 
Timișoara, ci și In întreaga regiune și 
rezultatele sînt bune... Cred că e de 
datoria noastră să insuflam elevilor 
dragoste pentru atletism, disciplină de 
bază în sportul de performanță din 
școală. Pentru că spre jocurile sporti
ve elevii merg și singuri, atrași de 
dinamismul și spectaculozitatea aces
tora".

HI marta NEAGRĂU
liceul nr. 3 Arad

„Pentru noi, profesorii de la licee, 
este evidentă lipsa unor colegi care 
predau educația fizică în școlile ge
nerale. Sînt încă mulți elevii care vin 
în liceu cu puține noțiuni, chiar ele
mentare, de educație fizică. O pro
blemă : scutiții. Eu cred că pe lingă 
cei care prezintă anumite deficiențe 
care nu le îngăduie efortul cerut de 
exercițiile fizice sînt și din cei care 
manifestă unele rezerve față de edu
cația fizică. Mă refer la cazul unor 
elevi foarte buni la învățătură, dar 
care sînt mai puțin indemînatici la 
exerciții și, de teamă să nu-și strice 
media generală, preferă să obțină... 
scutire, pentru te miri ce maladie 
imaginară. Mai sînt șl copii răsfățați 
de părinți, dintre cei cu „ai grijă să 
nu cazi!" și care au frică de aparatele 
de gimnastică, de sărituri, cățărări

tului modul cum contribuie școala la dezvoltarea sportu
lui de performanță din regiunea Banat și din întrea
ga țară.

După cum era și firesc, la acest capitol referatul a 
trecut mai repede peste realizări, puține la număr, și 
a insistat asupra lipsurilor, mult mai multe, în pofida fap
tului că — așa cum arăta și vorbitorul—sportul școlar 
se bucură de o tradiție bogată în regiunea care a dat 
cîndva pe eleva tolanda Balaș și mulți alți sportivi frun
tași ai țării. Pe scurt, s-a arătat că profesorii de edu
cație fizică și antrenorii, școlile sportive și liceele cu 
program special de educație fizică nu au ajuns încă 
la nivelul cerințelor actuale. Și dacă școala nu dă ele
mentele talentate, pregătite la timpul cuvenit, de unde 
campioni ? Insuficienta preocupare pentru performanță 
(selecție, pregătire), limitarea multor profesori de edu
cație fizică la orele din program, faptul că mulți au... 
uitat că au specializare într-o anumită ramură de sport, 
organizarea necorespunzătoare a fazelor pe raion (oraș) 
a campionatelor republicane școlare și de juniori, cu 
un număr mic de sportivi, majoritatea slab pregătiți, 
secții de învățămînt și directori de școli care nu văd cu 
ochi buni sportul și care nu sprijină asociațiile sportive 
școlare, cu toate consecințele ce decurg de aici — iată 
cîteva din lipsurile criticate. Să mai cităm nume de 
profesori sau de școli ? A făcut-o pe larg referatul, 
și ziarul nostru în repetate rînduri.

Prezentarea instrucțiunii comune a Ministerului învă- 
țămîntului și Uniunii de Cultură Fizică și Sport privind 
îmbunătățirea activității de educație fizică și sport în 
învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic a 
stîrnit un viu interes în rîndul participanților la consfă
tuire. Tov. prof. Marinei Oancea, din Ministerul învăță- 
mîntului, a arătat pe larg în ce constau principalele ele
mente ale instrucțiunii, îmbunătățirile substanțiale aduse 
educației fizice și sportului școlar, în scopul măririi 
eficacității acestor activități asupra dezvoltării multila
terale a generației în creștere și ridicării performanțelor 
sportive.

După referatele prezentate de profesorii N. Olaru, 
I. Wittman, L. Guran și P. Soos, din care vom spicui 

■în rîndurile ce urmează, au avut loc discuții interesante, 
pe care le vom prezenta, de asemenea, în esență.

etc. O intensă muncă de lămurire cu 
asemenea copii se impune, pentru 
dezvoltarea lor fizică armonioasă, 
pentru mărirea capacității de asimi
lare la învățătură, pentru educarea 
calităților morale și de voință".

HI ION PETROVAN
secretarul Clubului orășenesc UCFS 
Arad

„Clubul nostru colaborează strîns 
cu profesorii de educație fizică. A- 
ceștia ajută la organizarea marilor 
competiții, iar clubul ajută și contro
lează asociațiile sportive școlare și le 
pune la dispoziție terenurile necesa
re. Sînt însă și unele școli în care 
sportul nu se bucură încă de atenția 
cuvenită. Școala profesională C.F.R., 
spre exemplu, își trimite elevii sin
guri Ia competiții, fără nici un pro
fesor, fără asistența tehnică necesară. 
Ce-or face între timp profesorii de 
educație fizică respectivi

HI DEZIDERIU BLEIER
S.S.E. Timișoara

„Nu o dată am rămas decepționat 
de felul cum se prezintă unii candi
dați la Facultatea de educație fizică 
a Institutului Pedagogic, în ceea ce 
privește probele practice. Aceasta 

spune mult despre munca unor pro
fesori de specialitate din școli și li
cee, iar măsuri grbnice se impun.

...Mai sînt situații cind terenuri și 
săli de sport au „spații goale" în pro
gram. Să fie puse la dispoziția spor
tivilor școlari, pentru intensiiicarea 
pregătirii acestora.

...Se recomandă ca organele UCFS 
să țină seama de structura anului șco
lar cînd planifică competițiile pentru 
elevi.

...Propun ca în cadrul fiecărui con
siliu UCFS să ia ființă o comisie a 
sportului școlar, ale cărei atribuții 
reies din însăși titulatura ei. De ase
menea, o rubrică a sportului școlar e 
necesară, în noile condiții, în pagi
nile ziarului „Sportul popular".

HI dr. TITUS PETROVICI
directorul Dispensarului medico-spor- 
tiv Timișoara

„în anii noștri luminoși, nu mai e 
de așteptat talente de pe... toloacă. 
Maidanele au dispărut, iar copiii, fără 
excepție, merg la școală. Iată de ce 
școala e chemată să dea și să pregă
tească, încă din anii copilăriei, pe 
marii performeri de mîine.

...S-a ridicat problema „scutiților". 
Eu aș împărți copiii în trei categorii: 

cu capacitate biologică normală, su
perioară (din ce în ce mai mulți) și cu 
anumite deficiențe fizice (din ce în ce 
mai puțini). Condițiile tot mai bune 
de frai de care se bucură poporul 
nostru își spun impetuos cuvîntul. Re
comandăm profesorilor și antrenorilor 
să-și recruteze viitorii performeri din 
așa-zisa categorie secundă. în același 
timp, consider nejust ca tocmai copiii 
din ultima categorie să fie scutiți de 
educația fizică, tocmai cei care ar 
trebui să beneficieze de binefacerile 
ei, spre a-și lichida deficiențele res
pective.

Pe baza unui consult medical spe
cializat, să recomandăm — în funcție 
de cerințe și fără exagerări — exer
cițiile menite să ajute. Folosind acest 
sistem, în regiunea noastră am redus 
la jumătate, în numai 6 ani, numărul 
copiilor cu deficiențe fizice.

Fără să pun în discuție competenta 
colegilor noștri, cred că scutirea este 
bine să fie confirmată de dispensarul 
medico-sportiv, care dispune de apa
ratura și experiența de specialitate și, 
în plus, poate recomanda programul 
adecvat de exerciții fizice curative'.

■ I ION SIMON
Sînnicolau Mare

„Văd că după pauză, rindurile par
ticipanților la consfătuire s-au cam... 
rărit. Cum or cere profesorii respec
tivi disciplină de la elevii lor ?

...Aud aici cite un coleg văitîn- 
du-se că nu are destule terenuri sau 
săli de sport, că ar trebui mai mulți 
bani. în cadrul eforturilor generale 
ale partidului și guvernului, școala a 
fost și este la loc de cinste. Se vede 
însă treaba că colegii respectivi sînt 
obișnuiți ca totul să le vină de-a gata! 
Eu vă spun: am făcut din curtea 
școlii un complex de sport. Avem te
renuri de tot felul, portic de gimnas
tică, bară fixă înaltă și joasă, care 
completează celelalte amenajări ale 
școlii. Cît au costat ? Nimic! Fier 
vechi am găsit, lemn de asemenea, 
meșteri dispuși să ne ajute, iar noi 
toți — profesori, elevi și părinți — 
am pus umărul.

...Regiunea noastră se laudă că are 
profesori de educație fizică cîți erau 
în 1946 in toată țara. Așa e. Cred insă 
că numai cu 5 echipe de baschet la 
campionatele școlare și încă cîteva la 
alte sporturi nu se vede că sîntem 
cîți sîntem. Asta ar trebui să ne pună 
pe gînduri...'

HI ION BIRIESCU
școala generală din corn. Darova

„Cred că ar fi necesar să se stu
dieze posibilitatea măririi numărului 
de tabere de vară organizate în regi
une pentru elevii fruntași în activi
tatea sportivă, susceptibili de per
formanțe ridicate'.

HI ȘTEFAN Ț1GLER
liceul nr. 4 Arad

„în unele școli nu se respectă in
dicația ca orele de educație fizică să 
fie variate și atractive.

Iată, așadar, discuții fructuoase, izvorîte din experiența pro
fesorilor de educație fizică bănățeni, din dorința lor ca educația 
fizică și sportul în școală să crească simțitor, la nivelul cerințe
lor actuale.

Așa cum sublinia în concluzie tov. Gheorghe Tache, membru al 
Comitetului regional Banat al P.C.R., există toate condițiile ca 
bogata experiență pozitivă a profesorilor de educație fizică să fie 
larg răspîndită în noul an școlar, iar lipsurile despre care s-a 
vorbit, ca și altele, să rămînă de domeniul trecutului. Pentru a- 
ceasta, este necesar ca, în colaborare, secția de învățămînt a Sfa
tului popular regional, Consiliul regional al UCFS, organele în 
subordine, ca și organele U.T.C. să se ocupe cu maximum de 
atenție de activitatea de educație fizică și sport în școală, din 
care au deopotrivă de cîștigat și cartea și sportul.

MIRCEA COSTEA

Introducerile greoaie, lungi, șablo 
narde plictisesc elevii și afectează 
întreaga desfășurare a programului 
Care e eficacitatea unor astfel de ort 
de educație fizică ?

Mai sînt defecțiuni în întocmirea 
programului. Anul trecut, în lice»- 
nostru cele 84 de ore de educați 
fizică săptăminale, la 4 profesori, au 
fost puse zilnic numai între 13 și 15 
că așa Ie... convenea celorlalți profe
sori, de alte materii. Vă imaginați ce 
ieșea din asta 1

...Iasă încă de dorit activitatea 
sportivă și unul din motive este, 
după părerea mea, acela că orele de 
colectiv sportiv se țin numai după- 
amiaza și sînt lipsite de controlul și 
îndrumarea inspectorilor școlari, 
care au program... numai pînă Ia o- 
rele 15!'.

HI MARTIN BELBA
Facultatea de educație fizică a nsti- 
tutului Pedagogic Timișoara

„Apreciez ca necorespunzătoare în 
multe cazuri densitatea orelor de e- 
ducație fizică din școli și licee. Necu- 
noscînd limitele de efort ale elevilor, 
din lipsa legăturii cu medicii din co
mună sau oraș, mulți profesori — din 
teama de a nu greși — „ușurează' 
lecțiile de educație fizică. De aici lip
sa de dinamism, creșterea necores
punzătoare a calităților fizice și a 
însușirii de către elevi a deprinderi
lor motrice cerute de programă.

...Aș propune colegilor din școlile 
generale să facă un carnet de evi
dență a performantelor elevilor, din 
clasa a V-a pînă la terminarea învă- 
țămîntului general, care să orienteze 
pe viitorii lor profesori sau antrenori. 
Un triatlon simplu — alergare 30 m, 
o săritură în lungime sau înălțime și 
aruncarea mingii de oină — ar fi, 
după mine, o probă de control ușoa
ră și elocventă'.

HI ÎON SMOLEANU
liceul din Ceacova

„Socotesc utilă continuarea ținerii 
lecțiilor-model la nivelul secțiilor de 
învățămînt raionale, unde să se pre
zinte toate momentele lecției, să se 
explice în amănunt dozarea efortului 
etc.

...în ceea ce privește sportul de 
performanță, este absolut nevoie să 
fim ajutați de colegii noștri din în
vățămîntul superior, care au mai 
multă experiență și, prin natura mun
cii lor, trebuie să fie la curent cu 
toate noutățile privind sportul de per
formanță'.

HI IOSIF SOROC
Arad

„Cînd se ocupa I.D.M.S.-ul de a- 
provizionarea cu materiale și echipa
ment sportiv treburile mergeau în ge
neral mai bine. Acum însă, este o a- 
devărată problemă să găsești cînd 
și cp ai nevoie. De ce oare nu se 
îngrijesc tovarășii de la comerț și de 
la cooperație de această problemă ? 
Ei nu au copii la școală ? Ei nu iu
besc sportul



lotul trăgătorilor din R. F. Germană

pentru „europenele" de tir

Campionatele naționale 
de tir ale R.F. Germane 
s-au desfășurat recent pe 
poligonul Freudenberg din 
Wiesbaden. In cadrul a- 
cestei competiții, care a 
întrunit 1100 de pârtiei- 
panți au fost reali
zate 7 noi recorduri 
ale țării.

Revelația actualei ediții 
a campionatelor a fost tî- 
nărul Manfred Wblfel, în 
vîrstă dc 16 ani, care a 
cîștigat 4 din cele 5 tit
luri la juniori. Cea mai 
bună performanță a sa a 
fost obținută la proba ar
mă liberă calibru redus 
poziția genunchi: 388 
puncte din 400 posibile. 
Cu acest rezultat el ar fi 
putut să cîștige titlul de 
campion la seniori, care 
au realizat doar 385 
puncte. Alături de cl s-au 
remarcat alți tineri de 
talent care au dat dovadă 
de ambiție, voință și care, 
desigur, vor fi capabili să 
atingă în curînd nivelul 
performanțelor lui Klin
gler, campion european, 
Kohnke, Zăhringer și 
Wenk.

Acest asalt al tinerilor 
a „zdruncinat" pozițiile 
multor titulari ai lotului. 
Mulți dintre cei noi au 
obținut în finalul de 
sezon cea mai bună per
formanță a lor pe 1965, prilejuind ast 
fel o dîrză întrecere cu trăgătorii mai 
vechi. Aceasta va stimula, probabil, pe 
trăgătorii noștri ca să treacă peste cei 
doi ani de stagnare în domeniul per
formanțelor.

La probele de pistol s-a înregistrat 
o scădere după anul de succes 1952, 
această probă devenind un „copil vi
treg" pentru federația vest-germană de

FISCHER SI SPASSKI- 
DE ACORD...

Bobby Fischer are curaj... Ne-a 
dovedit-o recent, înfruntind barierele 
puse in cale de Departamentul de 
Stat, care-i interzicea deplasarea in 
capitala Cubei. Șahistul american, 
prezent totuși în rîndul participanți- 
lor turneului de la Havana, prin in
termediul telex-ului, se străduiește 
să arate tuturor forța sa de luptă. 
De fapt, ambiția lui Fischer s-a con
centrat asupra unui singur obiectiv 
principal : să învingă trei candidați 
la titlul mondial — Smîslov, Ivkov 
și Gheller. Cu primul, î-a reușit. La 
al doilea, însă, șansa i-a fost potriv
nică . .. Rămîne Gheller și — bineîn
țeles — locul întîi în turneu, la care 
mai aspiră, o compensație suficientă 
pentru insuccesul în fața lui Ivkov.

In fond, ce vrea să demonstreze 
Fischer ? Anume, că actualul sistem 
de disputare a campionatului mondi
al de șah este impropriu și că el, 
Fischer, a fost îndreptățit să se re
tragă din competiție. De mai multe 
ori, campionul S.U.A. s-a declarat 
dispus să susțină un meci cu actua
lul deținător al titlului suprem, Ti-

NOTE EXTERNE
gran Petrosian, fără să fie obligat 
a suporta lunga cale de calificare 
care duce la titlul de „chalenger”.

Interesant de remarcat că în 
această dispută care se dă în jurul 
formulelor și sistemelor, s-a făcut 
auzită recent o părere foarte apro
piată de cea a lui Bobby Fischer. Ea 
vine chiar din partea unui jucător 
care a trecut cu succes prin „furcile 
caudine" ale întrecerii candidaților, 
marele maestru sovietic Boris Spas
ski. Iată ce a declarat Spasski unui 
corespondent al agenției TASS care 
i-a luat un interviu la Soci: „Perso
nal nu am motive să fiu nemulțu
mit de acest sistem, însă practica 
arată că el are o serie întreagă de 
neajunsuri. In primul rînd, a spoilt 
numărul etapelor în cadrul campio
natului mondial, iar acum pretenden- 
ții la titlul de campion depun efor
turi prea mari. Turneele au fost în
locuite cu meciurile. într-un cuvînt, 
acest sistem este puțin confuz. Con
sider drept cel mai indicat, un tur
neu al pretendenților în două etape, 
cu participarea a 12 dintre cei mai 
puternici șahiști**.

Deci, acord de la distanță între 
Boris Spasski și Bobby Fischer. Evi
dent, un acord care privește în vii
tor. Fiindcă prezentul are drept cap 
de afiș meciul Tal—Spasski, care va 
desemna pe noul chalenger la titlul 
mondial de șah.

CORESPONDENTĂ SPECIALI PENTRU ..SPORTUL POPULAR România (juniori)-R. D. Germană (juniori) 4-3, la polo

BRIGITTE BARE1TIIER

specialitate. Nici la actuala ediție nu 
s-au înregistrat performanțe deosebite, 
dar sperăm că Kurt Meyer și Erich 
Masurat vor reuși să se impună în 
viitorul apropiat.

In întrecerile feminine s-a remar
cat lipsa celei mai constante trăgă
toare, Brigitte Bareither (20 de ani), 
dar celelalte sportive prezente la star
tul campionatelor au avut o comportare 
bună.

In vederea campionatelor europene de 
la București (19—23.IX) și de la Cairo 
(28.IX—l.X — calibru mare și proba 
de juniori), comisia sportivă a desem
nat un Iot de 22 de trăgători și tră
gătoare :

Armă liberă calibru redus: bărbați: 
Bernd Klingner, Peter Kohnke, Albert 
Marx, Heinz Pilch, Karl Wenk, Klaus 
Zăhringer; femei: Brigitte Bareither, 
Christiane Brandt, Anneliese Goth, Do
ris Mazany; pistol: Ilans Kaupmann- 
sennecke, Heinrich Lang, Erich Ma
surat, Kurt Meyer, Manfred Moller, 
Hans Muller, Karl Owcger, Heinz 
Schreyer; armă calibru redus juniori: 
Dirk Fudickar, Hermann Frankenhauser, 
Friedrich Jandeck, Manfred Wblfel.

KARL HEINZ LANZ

Dusseldorf, septembrie 1965.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
IUGOSLAVIA

Rezultatele etapei: Radnicki Niș—O- 
limpia 5—2, Ilaiduk—Vardar 1—I, 
OFK Beograd—Steaua roșie 2—1, Rad
nicki Belgrad—Dinamo Zagreb 2—1, 
Velez—Tresnevka 1—1, Zelesniciar— 

Sarajevo 1—1, Partizan—Rjeka 3—1. 
Conduce Radnicki Niș cu 6 puncte, ur
mată de Partizan, Rjeka și Radnicki 
Belgrad cu cîte 5 puncte. De menționat 
că trei echipe — Ilaiduk, Zelesniciar 
și Tresnevka — suspendate de fede
rația iugoslavă pentru grave abateri, 
au fost reprimite în campionat, scăzîn- 
du-li-se cîte 5 puncte.

ITALIA

Echipele fruntașe ale fotbalului ita
lian nu sînt prezente pe primele locuri 
în clasament, după disputarea celor două 
etape ale campionatului. Juventus a 
realizat doar 0—0 la Atalanta, în timp 
ce Milan și Fiorentina (cu cîte 1 punct 
după prima etapă) cîștigau meciurile 
cu Foggia (1—0) și, respectiv, Brescia 
(2—0). Intern azionale n a jucat, aflîn- 
du-se — după cum s-a anunțat — Ia 
Buenos Aires. pentru disputarea retu
rului meciului cu Independiente, din

BUDAPESTA 14 (prin telefon). In 
bazinul de pe insula Margareta a început 
luni un turneu internațional de polo 
rezervat reprezentativelor de juniori ale 
Iugoslaviei, României, U.R.S.S., R. D. 
Germane, Bulgariei și Ungariei (cu 
două echipe). Selecționata de juniori a 
României a debutat cu o victorie. Intîl- 
nind reprezentativa de juniori a R.D.

-------- -7*7 I
Turneul feminin de volei de la Leipzig i
La start slnt prezente: Cehoslovacia, R. 0. Germană, Olanda, Polonia, !

România și Uniunea Sovietică

LEIPZIG, 14 (prin telefon). Amînat 
cu o zi, turneul internațional feminin 
de volei, la care și-au anunțat partici
parea cele mai puternice reprezentative 
feminine din Europa (U.R.S.S., Polo
nia, Cehoslovacia, România, Olanda, 
R.D. Germană), va începe miercuri. Iată 
programul complet:

MIERCURI : R.D. Germană (juni
oare) — Cehoslovacia, Polonia — 
U.R.S.S., R.D. Germană (A) — Ro
mânia.

. JOI : U.R.S.S. — Cehoslovacia, R.D. 
Germană (j) — Polonia, R.D. Germană 
(A) — Olanda.

VINERI, dimineața: R.D. Germană 
(A) — R.D. Germană (j), Olanda — 
Polonia, România — Cehoslovacia; 
după amiază: R.D. Germană (j) —
Olanda, U.R.S.S. — România, R.D. Ger
mană (A) — Cehoslovacia.

S1MBÂTÂ: R.D. Germană (j) — Ro
mânia, U.R.S.S. — Olanda, R.D. Ger
mană (A) — Polonia.

DUMINICĂ, dimineața: Cehoslovacia 
— Olanda, Polonia — România, R.D. 
Germană (j) — U.R.S.S.; după amia
ză : Olanda — România, Polonia — 
Cehoslovacia, R.D. Germană (A) — 
U.R.S.S.

După cum se vede, programul este 
foarte încărcat: vineri și duminică jocu
rile se dispută atît dimineața cît și 
după amiaza. Vineri, meciul nostru cu 
Cehoslovacia se dispută la ora 12,30 
(ora României), iar cel cu U.R.S.S. la

„Memorialul Capabîanca"
Turneul internațional de șah de la 

Havana a continuat cu partidele cuprin
se în cea de-a 13-a rundă. Marele ma
estru iugoslav Ivkov l-a învins pe olan
dezul Donner, consolidîndu-și poziția de 
lider al clasamentului. Wade a cîștigat 
la Perez, Gheller la Garcia, Pietsch la 
Tringov, iar Bilek l-a învins pe Cobo. 
S-au terminat remiză partidele Jime
nez — Robatsch, Fischer — Pachman șl 
O’Kelly — Lehmann. Restul întâlnirilor 
■— printre care și partida Smîslov — Cio- 
cîltea — s-eu întrerupt. Ivkov conduce 
în clasament cu 11 puncte, urmat de 
Smîslov 9’/2 (1), Fischer și Gheller 9l/t.

i fteddcțld Și ddoiinishdțid : sh Vaslle Conta nr 16 telefon li 1005. Interurban 72 ?86 Telex: sportrom boa. 180 Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezoianu 23—25.
PRE|UL ABONAxViENi 1 cLbl; 1 iuua ; 6,50 leii 3 luui ; iO.ou foi > 6 luni; 39 iei > 1 an; 28 iei.

„Cupa intercontinentală“. Alte rezultate 
ale etapei: Cagliari—Sampdoria 1—1, 
Bologna—Varese 4—1, Napoli—Cata

nia 3—0, Spăl—Roma 2—0, Torino— 
Lazio 2—2. Cite 4 puncte au acumulat 
pînă acum Bologna și Napoli.

R. D. GERMANA

In etapa a 5-a: Vorwaerts Berlin— 
Dynamo Dresden 4—1, Chemic Halle— 
Dynamo Berlin 2—1, Magdeburg— 
Turbine Erfurt 1—0, Motor Zwickau— 
Chemic Leipzig 0—1, Karl Marx-Stadt— 
Empor Rostock 2—1, Leipzig—Wismut 
Aue 6—2, Motor Jena—Lokomotiv Sten- 
dal 3—0. In clasament: Leipzig 8, 
Dynamo Dresden și Karl Marx-Stadt 7.

PORTUGALIA

Duminică s-a disputat prima etapă 
a campionatului portughez. Benfica a 
terminat la egalitate, 2—2, cu Acade
mica, iar Scdubal (cîștigătoarea „Cupei 
Portugaliei^) a fost învinsă cu 4—1 
de Guimaraes. Sporting a învins cu 
5—2 pe Lusitano. In rest: Bareinse— 
Porto 1—0, CUF—Leixoes 3—1, Bele- 
nenses—Braga 0—0, Varzim—Beina 
Mar 6—0.

Germane, tinerii noștri jucători au în
vins cu 4—3 (1—1, 2—2, 1—0, 0—0). | 
Au jucat următorii poloiști : Racovea- 
nu, Zamfirescu, Unc, Bâjenaru, Lăză- | 
rescu, Popescu, Pumnea și Ghiorghi.

In celelalte partide s-au înregistrat | 
următoarele rezultate: U.R.S.S. — Bul
garia 4—1, Ungaria — Iugoslavia 6—2. |

AZI ÎNCEPE: I

20,30; duminică jucăm cu Polonia la I 
10,30 și cu Olanda la ora 15, în prima | 
partidă a programului de după amiază.
Delegația României a cerut organizato- I 
rilor ca meciul cu Olanda să fie al ■ 
doilea, pentru ca voleibalistele noastre I 
să aibă mai mult timp pentru odihnă. | 

Din lotul nostru fac parte Elisabeta
Goloșie, Alexandrina Chezan, Lucia Va- I 
nea, Marilena Ștefănescu, Helga Bog- ■ 
dan, Cornelia Lăzeanu, Doina Coste, ■ 
Margareta Șorban, Emilia Vameșiu, Doi- I 
na Belgea și Aurelia Căunei. Antrenori: 
Gh. Conslantinescu și prof. Șt. Stroe. |

Și totuși s-a schiat la Portillo / In fotografia transmisă ieri de la sta- 
țiunea de sporturi de iarnă din Chile, pînă nu de mult izolată de avalanșe, 
îl vedem pe schiorul austriac Martin Biirger coborind pe pista „Garganta“, 
una din pîrtiile amenajate pentru viitoarea ediție a campionatelor mondiale 
de schi. Lui Biirger i-a revenit primul loc in proba de slalom uriaș, a tro

feului „Emile Allaisu.
Telefoto U.P.I.

AUSTRIA

FRANJA

Campionatul de fotbal al Franței a 
continuat cu desfășurarea meciurilor ce
lei de-a 5-a etape în care au fost în
registrate următoarele rezultate: Tou
louse—Nantes 0—0; St. Etienne—Can
nes 3—2 ; Sochaux — Valenciennes
1— 1; Strasbourg—Red Star 7—1; An
gers—Bordeaux 0—0, Nîmes—Rennes
2— 2; Monaco— Sedan 3—3. In clasa
ment conduc Monaco și Nantes cu 9 
puncte, urmate de Sedan și St. Etienne 
cu cîte 8 puncte.

CEHOSLOVACIA

Iată rezultatele înregistrate în etapa 
dc duminică a campionatului cehoslo
vac: Bannik Ostrava—Spartak Hladec 
Kralove 1—1, Lokomotiv Kosice—Dukla 
Praga 0—2, Spartak Trnava—ZIZS 
Bmo 2—0, Slovan Bratislava—Slavia 
Praga 0—1, Sparta Praga—Tatran Pre- 
sov I.—0, Jednota Kosice—Slovnaft 
Bratislava 2—1. In clasament. Slavia 
și Sparta au cîte 9 puncte, Slovan 8, 
iar Spartak Trnava 7. Dukla este cla
sată pe locul șapte, cu 6 puncte.

i
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BUDAPESTA
In cadrul campionatelor de haltere 

ale R. P. Ungare, „cocoșul'1 Irnro 
Foldi a stabilit un nou record mon
dial la totalul celor trei stiluri, cu per
formanța de 362,5 kg. Vechiul re
cord, deținut de același sportiv, era 
de 357,5 kg. La celelalte categorii au 
cîștigat următorii sportivi: pană — 
Bendek 340 kg ; ușoară — Bacos 380 
kg ; semimijlocie — Szarvas 400 kg, 
mijlocie — Veres 445 kg ; semigrea — 
Toth 455 kg ; grea — Ecser 470 kg.

SOCI
înaintea ultimei runde a turneului 

internațional de șah de la Soci în cla
sament conduce marele maestru so
vietic Boris Spasski cu 10 puncte, ur
mat de Unzicker (R. F. Germană) 9l/t, 
Cirici (Iugoslavia) 9,' Zaițev (U.R.S.S.) 
8. în runda a 13-a, Cirici a cîștigat la 
Nejmetdinov, Krogius la C. Garcia 
și Damtanovici la Antoșin. Spasski a 
remizat cu Malich.

MOSCOVA
Cunoscutul vîslaș sovietic Viaceslav 

Ivanov, de trei ori campion olimpic, 
a cucerit pentru a 11-a oară titlul 
de campion unional la schif. El l-a 
întrecut cu 7,6 sec. pe Anatoli Sass, 
clasat pe locul doi la „europenele** 
de la Duisburg. Proba de 8 plus 1 
a revenit echipajului care a reprezen
tat orașul Moscova,

BARCELONA
întâlnirea de atletism dintre selec

ționatele masculine ale Elveției șl 
Spaniei s-a încheiat la egalitate : 
106—106. Cîteva rezultate: 100 m — 
Barandum (E.) 10,9; 5 000 m — Haro 
(S.) 14:11,0; lungime — Areta (S ) 7,08 
m; triplu — Areta (S.) 16,20 m‘; 400 
m — Descloux (E.) 48,0; 400 mg — 
Kocher (E.) 53,0 ; suliță — Wartburg 
(E.) 78,80 m.

Campionatul de fotbal al Austriei 
are acum ca lider formația Austria 
Hiena cu 6 puncte, urmată de Innsbruck 
și Admira Energia cu cîte 5 puncte. Re
zultate din etapa de sîmbătă: Rapid— 
Viena 4—2; Austria Viena—Kapfen
berg 3—1; Schwechat—Austria Salz
burg 5—2; Wacker—Simmering 5—2; 
Wiener Neustadt—AK Graz 2—2; Aus
tria Klagenfurt—ASK Linz 1—1; Ad
mira Energia—Sport Club 2—1. Echipa 
Wiener Neustadt, care joacă în „Gupa 
cupelor", se află pe locul 6 cu 3 puncte.

ANGLIA

Etapa a 7-a a campionatului de fot
bal al Angliei s-a soldat cu următoarele 
rezultate: Burnley—Manchester United
3—0; Aston Villa—Blackpool 3—0; 
Chelsea—Everton 3—1 ; Leeds—Shef
field United 2—2; Liverpool—Fulham 
2—1; Sheffield Wednesday—Nottin
gham 3—1; Stock—Newcastle 4—0; 
Sunderland—Blackburn 1—0; Totten
ham—Arsenal 2—2; Leicester—West 
11am United 5—2. In clasament con
duc Tottenham, Burnley și West Brom
wich cu cite 10 puncte.

• La 5 ianuarie 1966 la Londra e- 
chipa selecționată de fotbal a Angliei 
va întîlni în meci amical reprezentativa 
R. P. Polone. Revanșa va avea loc la 
10 iulie la Varșovia.
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