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GIMNAȘTII ROMANI TREBUIE SA LUCREZE MAI MULT <c

— Interviu cu antrenorul
Kono, asistent 

a Universității
Timp de două luni, dl. Akira 

la Catedră de educație fizică 
din Mutsuyama, antrenor al gimnaștiilor japo
nezi, a fost oaspete al țării noastre. El a asis
tat la antrenamentele gimnaștilor români, a 
lucrat cot Ia cot cu antrenorii noștri. A demon
strat, a ajutat, a sfătuit, iar antrenorii și gini- 
naștii au învățat multe de Ia el. înainte de 
plecarea din țară i-ani solicitat specialistului 
japonez un interviu.

japonez AKIRA KONO —

BUCUREȘTI, 
19-23 SEPT. 1965

POLIGONUL 
TUNARI

— CE PĂRERE AVEȚI DES- 
PRE ORGANIZAREA ----------
TAJll DE GIMNASTICA 
ȚARA NOASTRĂ?

ACTIVI- 
DIN

— Consider că activitatea de 
gimnastică este bine organizată 
in România. M-a impresionat 
preocuparea deosebită care există 
în privința pregătirii copiilor și 
a tinerelului. Sînt convins 
dacă această preocupare ar 
fost la fel de intensă încă 
acum cîțiva ani, astăzi n-ați
avea probleme in alcătuirea unei 
selecționate.

Cred, insă, că legătura intre 
secțiile de copii și cele de se
niori nu este suficient de slrinsă. 
Nu există o unitate de vederi in-

că
fi 
de 

mai

De ieri, poligonul Tunari 
Snvesjnîntat sărbătorește. 
peKio țărilor participante la 
ția 1965 a campionatelor euro
pene flutură în bătaia vintului. 
Peste tot agitație, atmosferă în
suflețită. I-arn văzut pe sportivii

an
din

Pînă miercuri la prinz s-au 
trenat pe Tunari trăgători 
14 țări, iar sovieticii și austrie
cii, care au sosit la prinz, au

o serie de campioni mondiali și 
olimpici, precum și alți trăgători 
creditați cu rezultate valoroase, 
ca de pildă Ciuian, Zabelin, Kro- 
potin, Hammerl, Kun, Zahringer, 
Kocher, Brighitte Bareither. Ilris- 
to Veliciko, Albrecht și alții.
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pcle care ne vor reprezenta 
campionate : pușcă seniori — 
Rotaru, M. Ferecatu, T. Ciulii, 
I. Olărcscu, T. Cogut, G. Vasiles- 
cu, P. Sandor; pistol viteză — 
I. Tripșa, M. Roșea, V. Atana- 
siu, M. Dumitrii!. St. Petrescu; 
pistol liber — N. Bratu, L. Giuș- 
că, G. Maghiar, M. Dumitrii!, T. 
Jeglinsclii; pistol calibru mare — 
M. Duniitriu, L. Giușcă1,* G. Ma- 

•gliiar, V. Atanasiu, I. Tripșa; 
armă liberă calibru redus seni
oare — Margareta 
Goreti, Edda Baia, 
fer, Iudilh Moscu, 
din turn (sheet)
Marinescu, G. Sencovici, E. 
tolici, R. Constantinescu, S. Dia- 
conu, M. Chivu.

tre antrenorii acestor secții și, in 
consecință, nici continuitate intre 
pregătirea la virsta copilăriei și 
cea a junioratului și senioratu- 
lui.

— CARE ESTE IMPRESIA 
DV. DESPRE MUNCA CU CO
PIII?

— Este bine ca pregătirea in 
gimnastică să se înceapă timpuriu, 
adică aproximativ la virsta de 10 
ani. Ilar, sînt de părere că la 
cei mici nu trebuie pus accen
tul pe însușirea tehnicii, adică 
nu trebuie folosite aceleași me
tode ca la adulfi. Important in 
munca cu copiii este ca ei să în
drăgească gimnastica, să le placă. 
Iar acest lucru se realizează nu
mai prin folosirea cit mai multor 
jocuri, care să-i distreze și să-i 
dezvolte în același timp. Convin
gerea mea este că copiii nu tre
buie să intre in concursuri pînă 
la 13—14 ani, ca să aibă posibi
litatea de a se pregăti temeinic, 
de a-și însuși corect bazele gim
nasticii, fără să fie ,,constrînși“

(Continuare în pag. a 2-a)
ILDICO RUSSU — ȘIRIANU

8 — 8 in ultimul meci
de handbal România-U.R.S.S

Enache, Ana 
Aurelia Seliaf- 
talere aruncate 
juniori — B.

Mo-

NE VORBESC OASPEȚII

GALAȚT 16 fnrin telefon de 
la trimisul nostru). Reprezenta
tivele feminine de handbal ale 
României și U.R.S.S. au realizat 
în a treia întîlnire cel mai fru
mos ioc. Repriza I a aparținut 
hfandbalistelor noastre, care au 
acționat foarte bine în special 
în apărare unde au anihilat-o 
pe Bobrova. în atac, ele au asi
gurat o circulație rapidă, dar 
nu au reușit să finalizeze 
prin șuturi de pe centru, 
9 m, folosind în schimb 
puțin pivoții. Ca urm*are a jocu
lui bun practicat, conducem la 
pauză cu 4—2.

în repriza secundă inițiativa 
aparține la început tot echipei 
române, care majorează avansul

la 3 puncte : min. 22 scor 5—2. 
De aici însă, în loc să tempereze 
jocul, a continuat să acționeze 
rapid și, din păcate, din ce în 
ce mai nervos, comițînd cîteva 
greșeli în apărare. Dc acest lu
cru profită oaspetele, care reduc 
din handicap prin Vintesmeri, o 
jucătoare cu o deosebită efica
citate. Mai mult chiar, selecțio
nata U.R.S.S. reușește să egale
ze : min. 31 scor 5—■!>. Totuși, 
se parca că pînă la urmă vic
toria va reveni formației ro
mâne care preia conducerea : 
7—5. în ultimele cinci minute 
însă, handbalistele sovietice lup
tă din toate puterile pentru re
zultat și, datorită cîtorva ac
țiuni hotărîte, reușesc să încheie 
partida cu un rezultat de egali
tate, echitabil după desfășura
rea generală a partidei. Scor 
final 8—8 (4—2).

Punctele au fost înscrise de 
Boțan 4, Floroianu 2, Constanța 
Dumitrescu și Lidia Dumitru 
pentru România, Vintesmeri 4 
și Bobrova 4 pentru U.R.S.S.

A condus arbitrul Knud 
Knudssen (Danemarca).

decit 
de la 
prea

— condu*
belgiene :

Za
ca
si
a

OMER GONNISSEN 
cătorul delegației 
„Particip in dublu calitate 
„europene*, ca trăgător și 
șef al micii noastre delegații 
pot spune că actuala ediție

Poligonul Tunari, înnoit, este gata să găzduiască campionatele europene.
Foto: A. Neagu

Toți concurențiî sînt în unani
mitate de părere că la actuala 
ediție a competiției se vor obține 
rezultate excepționale și se va da 
o luptă strînsă pentru cucerirea 
medaliilor. Nici nu 
acest lucru, deoarece 
viteză, de exemplu, sînt nu 
puțin de 25 de sportivi care 
trecut de granița celor 590 p. 
fel și la armă liberă calibru 
dus și la pistol liber, probe 
care recordurile personale 
concurenților sînt deosebit de 
loroase.

Am stat de vorbă și cu specia
liști. Foarte puțini dintre ei s au 
încumetat să dea pronosticuri. La 
majoritatea probelor 
concurenți au 
locuri. Astfel, 
care am stat 
dicat printre 
mânii Rotaru, 
Roșea alături 
tici, maghiari, elvețieni, spanioli 
și germani la probele de pistol 
viteză, pistol liber, skeet juniori 
și armă 60 focuri culcat.

din 
din 
Ro- 
ho-

din Polonia făcînd tradiționalul 
schimb de insigne cu cei 
Belgia și Ungaria, pe cei 
R. F. Germană — cu cei din 
mânia, Grecia și Elveția. In
Iul poligonului nou, zeci de spor
tivi din toate colțurile Europei se 
înțeleg de minune, cu toate că 
nu vorbesc aceeași limbă. Spor
tul îi apropie, îi unește, l-am vă
zut la standul de pistol viteză 
pe trăgătorii din R.D. Germană, 
antrenîndu-se împreună cu spor
tivii din Bulgaria, R.F. Germană 
și Ungaria. La fel și la celelalte 
standuîi sportivii se pregăteau 
intens.

făcut cunoștință cu poligonul în 
cursul după-amiezii. Aseară au 
sosit delegațiile din Italia, Da
nemarca, Norvegia și Suedia, iar 
azi urmează să vină cele din 
Franța și Cehoslovacia. Tot asea
ră, cu avionul, a venit în Româ
nia dl. Kurt Hassler (Elveția), 
președintele U.l.T. De două zile 
se află în București și dl. Ernst 
Zimmermann (R.F. Germană), 
secretar general al U.l.T.

Printre cei prezenți deja la 
„europene**, în centrul atenției se 
află trăgătorii din U.R.S.S. 
Germană, Ungaria, Elveția, 
gări a etc.,

R.F. 
Bul- 

printre care se află

e de mirare 
la pistol 

mai 
au 
La 
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Turneul rugbiștilor (râncezi1
C.S.M.S. IAȘI-BEZIERS 3-3
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Vrasăzică, plecați. Azi. La Praga. Foarte 
bine 1 Ceva emoții ? Așa și așa 1... Firesc. 
Doar nu vă duceți îri excursie... V-aș ruga... 
o declarație pentru „Sportul“. Știți, așa se 
obișnuiește. Să mă adresez tovarășului 
Oană ? Da, nu e rău, dar el ne-a mai dat 
declarații. Am mai vrea și de la altcineva. 
De la Covaci, ziceți ? L-am căutat, dar mi 
s-a spus că e ocupat cu pîrdalnica aia de 
goarnă cu care vă „teleghidează" de pe 
margine la antrenamente. Zice c-o drege 
pentru duminică. Dar eu nu cred că-l lasă. 
Poate așa, de la 
D-aia i-am și zis 
repriza a doua, 
guri.

Ei, care-mi dă 
nostic. Că... interviul_

ales un pronostic îi interesează pe cititori. Haideți, 
raj ! Cineva de la apărare? Mijlocașii? înaintarea? 
Toți ? Cum ? V-afi vorbit ? Și ? Dar ziceți odată, oameni 
buni I Delegați pe careva. Cum ? în cor, așa, cu toții ? 
Foarte bine I Batem ? Ușor de zis, dar vă rog să argu
mentați. Cineva zicea că echipa nu prea... mai ales 
că în primele meciuri de campionat o bună parte din... 
Cum ? Asta e altceva ? Una e în campionat și alta în 
„națională" ? Asta așa e. Dar și cu Flacăra Moreni, 
în prima repriză... Și din cite știu cehii nu joacă la noi 
în B... Aha I V-ați ferit, pentru duminică. Da, și pe urmă? 
Au și ei unele probleme... Și asta e adevărat. Și ei au 
jucat cu una din B ? Ei, depinde ! Deci ziceți că... Si
gur ? Cum ? La diferență mică ? Asta să fie supărarea 1 
Pot scrie, așadar, că... Bine I Dacă ziceți voi, sînt con
vins că vă bazați pe ceva... Cine să știe mai bine ca 
voi I ?...

Atunci, drum bun și succes I Și... nu uitați I Vom fi 
cu toții la televizor (și cei din caricaturi își vor invita 
prietenii) și la radio I Nu vă lăsăm noi singuri. Păi, 
s-ar putea ? Tocmai acum ? Succes, fraților I

MIRCEA COSTEA

galerie, ca Tudoricâ. 
i Snagov să vă lase în 
i vă descurcați și sin-

un interviu ? Și un pro- 
ca interviul, dar mai 

....................... , cu-
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mai mul ți 
primele 

cu 
in- 
ro-

șanse la
unii dintre cei 

de vorbă ne-au 
medaliați pe
Marinescu, Tripșa, 
de trăgători sovie-

LOTUL TARII NOASTRE A FOSI 
DEFINITIVAT

Colectivul nostru de antrenori 
s-a oprit asupra următorilor spor
tivi din care se vor forma eclii-

IAȘI, 16 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Rugbiștii fran
cezi de la A. S. Beziers au inaugu
rat turneul în țara noastră jucînd 
în localitate, în fața a circa 6 000 
de spectatori, în compania XV-ului 
studenților de la C.S.M.S. (întărit 
cu cîțiva jucători din regiune, de 
la divizionara Rulmentul Bîrlad). 
Scorul egal, 3—3 (0—3), îi o- 
norcază pe sportivii ieșeni.

Francezii au cules fulgeră
tor baloanele pe înaintare (mai 
ales în prima repriză), pe care 
apoi le-au transmis prin exce
lentul Danos liniilor dinapoi, 
superioare net celor ieșene. In 
felul acesta, ei au condus „osti
li tățilc** timp de circa 55 de mi
nute. Ca urmare a unor acțiuni 
superioare de atac, 
deschid scorul în min.
cercare realizată de Salas: 
pentru Beziers (Dedieu a 
transformarea).

La reluare în 
au intrat Drobotă 
care au dat un

oaspeții
39: în- 

3—0 
ratat

gazdăformația
și Herghelegiu, 
impuls jocului. 

Și lucrul acesta este resimțit pe

teren. înaintarea C.S.M.S. joacă 
mai dîrz, mai combativ, mai gru
pat. Nu surprinde pe nimeni că 
în min. 62 Rosenberg transformă 
o lovitură de pedeapsă de la cir
ca 40 de m, după o obstrucție 
a francezilor: 3—3. In final ie
șenii sînt dezlănțuiți, același 
Rosenberg (în mare vervă) ia un 
balon servit de Dăscălescu și 
pătrunde decis spre colț, fiind 
oprit la cîțiva centimetri de te
renul de țintă francez.

Arbitrul V. Vardela a condus 
bine, autoritar, un joc dificil, 
prea nervos pentru o partidă a- 
micală. Formații: C.S.M.S. : Cri- 
șan (Dobrin) — Rainea, Vizitiu, 
Roșea (Mănescu), Brănescu — 
Cristea, Roibașu — Spiratos, 
Iftimie, Florescu — Oarză, Dăs
călescu — Pândele (Drobotă), 
Polizache (Herghelegiu), Rosen
berg. A. S. BEZIERS: Dedieu— 
Grâu, Frat angelic, Rernatas, Sar- 
dant—Bousquet, Danos—Rondi, 

Ramada. Bonneric—Salas, Roger— 
Malet, Gualano, Carbonnel.

CĂLIN ANTONESCU

D. CALLIMACHI

Turneul internațional de Iu Dinumo, 
un important eveniment baschetbnlistic

Turneul internațional care va 
începe marți pe podiumul spe
cial amenajat în incinta parcu
lui sportiv Dinamo reprezintă 
una din cele mai însemnate 
competiții baschetbalistice găz
duite în ultimii ani de țara 
noastră. Prezența unor jucători 
renumiți pe plan internațional, 
membri ai echipelor reprezen
tative ale țărilor respective, 
constituie o garanție a valorii 
acestui turneu, așteptat cu jus
tificat interes de iubitorii bas
chetului din Capitală.

în vederea acestei întreceri, 
organizatorii (clubul sportiv 
Dinamo) au luat o serie de mă-

suri pentru ca disputele să se 
desfășoare în condiții optime. 
Astfel, au fost amenajate tri
bune cu o capacitate de 2 500 de 
locuri, a fost terminată instala
ția pentru nocturnă, au fost 
puse la punct instalațiile de 
semnalizare a scorului și timpu
lui de joc, precum stația de am
plificare. Prin toate aceste ame
najări, terenul de la Dinamo 
devine una din bazele ce vor 
putea găzdui de acum înainte 
întreceri de amploare la bas
chet, volei și handbal.

Dintre oaspeți, primii sosiți 
au fost baschetbalistii din RP.

Chineză care au și efectuat 
teva antrenamente. în cursul 
acestora, ei au justificat pe de
plin locul secund ocupat în pa
tru din cele cinci ediții ale 
„Dinamoviadei” și au arătat că 
sînt capabili să repete perfor
manța din 1960, cînd au cucerit 
primul loc în disputa de la Pe
kin. în zilele următoare sînt 
așteptați sportivii din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S. 
care, alături de baschetbaliștii 
români, își vor măsura forțele 
începînd de marți 21 septem
brie.

Cabana de pe Valea Prahovei 
V/i iDl/i/n Irt rlrtirnnlia



CARNET COMPETITIONAL

CICLISM: V. Burta-1. Gocîman, campioni ai Capitalei 
la semitond cu antrenament mecanic

„Gimnaștii români trebuie

Parcă pentru a ne recompensa 
pentru monotonia multor zile ale cam
pionatelor republicane de ciclism pe 
pistă încheiate duminică, ieri după 
amiază semifondul cu antrenament 
tnecănic ne-a tmut atenția încordată 
și ne-a dezlănțuit aplauzele. Această 
dinamică și spectaculoasă probă 
a avut iefi în cadrul finalei 
pe Capitală o desfășurare pal
pitantă. Cele 7 cupluri S-au dovedit 
mai bine pregătite decît în anii tre- 
cuti și o mărturie în acest sens o 
constituie mediile orare ridicate. Fi-

Cuplul învingător (I. Gociman —• 
rește, au existat si inerente discordan
țe, dar tinînd seamă de ansamblu am 
trecut cu mai multă ușurință peste 
ele. Meritul principal al realizării 
spectacolului de bună calitate l-au a- 
vut cuplurile V. Burlacu — I. Goci
man și D. Panaitescu ■— Dan Marin, 
dar și-au adus contribuția și N. Gri- 
gore C. Voicu, C. Baciu —
M. Caragea ș.a. S-au alergat 3 manșe 
a cîte 10 minute și în fiecare dintre 
ele primele două cupluri au realizat 
medii orare de peste 60 km. Sînt de
sigur rezultate promițătoare care pot 
fi îmbunătățite. La aceasta ar con
tribui și mărirea numărului de con- 
curenti (de această dată toți alergă
torii au fost de Ia Steaua ! Ce păre
re au cluburile sportive Dinamo, O- 
limpia și Voința ?), schimbarea moto
cicletelor în doi timpi cu altele în 
patru timpi, programarea unui număr 
sporit de concursuri ele.

Clasamentul campionatului Capita
lei în proba de semifond cu antrena
ment mecanic arată astfel : 1. V. BUR
LACU — I. GOCIMAN (STEAUA) 
au parcurs în 30min. 32,400 km (me
die orară : 64,800 km), 2. D. Panaites
cu — Dan Marin (Steaua) .31,650 km, 
3. N. Griqore — C. Voicu (Steaua) 
29,980 km, 4. C. Baciu — M. Cara- 
gea (Steaua) 29,360 km. 5. P. Simion 
— L. Mitrea (Steaua) 29,160 km, 6

MOTOCICLISM: Sportivi 
din 7 țări la startul 
întrecerilor de la Brașov

Concursul internațional de j
motocros care se va disputa !
duminică la Brașov se bucură ț
de mult interes în rîndurile J
iubitorilor sportului cu motor. 
Organizată de către clubul 
Steaua București, cea de a 111-a 
ediție a campionatului de mo
tocros al sportivilor militari din 
țările socialiste reunește la star, 
tul probelor pe cei mai buni 
alergători din U.R.S.S., R. Ș. 
Cehoslovacă, R. D. Germană. 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, 
R. P. Mongolă și Republica So
cialistă România.

După cum se știe, prima edi
ție a acestui campionat a fost 
cîștigată de echi-a Dukla Pra- 
ga, urmată dc Ț.S.K.A. Mosco
va și Steaua București. La a 
doua întîlnire. învingătoare a 
fost formația Honved Buda
pesta, urmată de Aldar Ulan 
Bator și Ț.S.K A. Moscova. Du
minică pe traseul din valea Ră- 
cădăului, motocrosiștii noștri au . 
toate șansele să realizeze o per
formanță valoroasă avînd în ve- i 
dere avantajul terenului (de loc 
neglijabil), forma bună de care J
au dat dovadă în ultima con- 1
fruntare cu sportivii bulgari și 
iugoslavi. Antrenorul echipei 
Steaua — maestrul sportului '
Gheorghe Ioniță — este opti
mist în ceea ce privește corn- '■
portarea alergătorilor pregătiți 
de el.

D. Lascu — N. Mățăoanu (Steaua) 
28,150 km.

..Cupa Steaua" la juniori nu s-a 
putut încheia. S-au desfășurat numai 
probele individuale : viteză și adițiu- 
ne de puncte. în proba de viteză lo
cul I a revenit talentatului junior 
Paul Soare de Ia Steaua. El a reali
zat. în sferturi de finală, cel mai bun 
timp al zilei —- 12,6 sec. în clasament 
a fost urmat de D. Dumitrescu (S.S.E. 
1), 1. Florea (Olimpia), Radu Dorel 
(Steaua). Adițiunea de puncte, sub 
presiunea înserării, a fost redusă la

V. Burlacu) in timpul întrecerii

21 de ture G. Negoescu (Steaua) s-a 
dovedit cel inai „dibaci* In cuceri
rea punctelor la cele 7 sprinturi și a 
totalizat 26 p cu care a cucerit pri
mul loc. El a fost urmat în clasa
ment de P. Soare 11 p, D. Dumitres
cu 10 p. ș.a.

Duminică dimineață, începînd de 
la ora 9,30 se va desfășura pe velo
dromul Dinamo finala campionatului 
republican de semifond cu antrena
ment mecanic și vor continua probe
le din cadrul „Cupei Steaua".

HRISTACHE NAUM REP.
1 ........—........................ H, „

TENIS DE MASĂ: tineretul se afirmă
Eleonora Mihalca, Carmen Crișan și Silviu Dumitriu, 

revelațiile campionatului de seniori
Timp de șase ani supremația tenisului 

de masă feminin de la noi n fost dis
putată intre maestrele emerite ale spor
tului Maria Alexandru și Ella Constan- 
tineseu. Iată însă că săptămîna trecută, 
la Suceava — cu ocazia disputării în
trecerilor decisive pentru desemnarea 
campioanei țării — s-a produs o breșă 
în ierarhia primelor noastre jucătoare. 
Eleonora Mihalca s-a clasat pe locul se
cund, după Maria Alexandru, dar îna
intea EUei constantlnescu. Chiar dacă 
in prezent nu se poate vorbi de o valoare 
mai bună a Eleonorel Mihalca în com
parație cu Ella Constantinescu, totuși 
performanța ei este pe deplin meritată 
șl ea vine să încununeze strădaniile din 
timpul pregătirilor, confirmă progresul 
Înregistrat în ultima vreme de tînăra 
noastră sportivă. La Suceava a ieșit încă 
o dată în evidență puterea deosebită de 
luptă o acestei jucătoare. In două situații 
cînd a fost condusă la scor (în meciul 
cu Constantinescu, în setul in : 14—6,
15—10, 19—16 șl în partida cu Alexandru, 
în setul IV : 10—0, 12—2, 17—10), Mihalca 
a remontat șl a ieșit învingătoare în 
seturile respective. în toate întrecerile 
ciștigate. ca și în meciul pierdut la li
mită (la Alexandru), alături de dirzenie, 
Mihalca a arătat și siguranță în lovituri 
și multă consecvență tactică. De regulă, 
ea a început schimburile de mingi prin 
joc de mijloc, intercalat cu topspinuri 
și continuat cu încheieri decisive Este 
drept că. in unele cazuri (la Alexandru 
și mai ales la Constantinescu), Mihalca 
a fost „ajutată" să-și impună în voie tac
tica de jocul prea pasiv al adversarelor 
sale, dar aceasta nu-i scade cu nimic 
din merite. Lui Mihalca 11 sint necesare 
încă unele îmbunătățiri : mărirea vitezei 
de deplasare, și a celei de execuție, apă
rare mai bine dirijată, ușurință mai 
mare în trecerile din defensivă în ofen
sivă, într-un cuvînt găsirea mai grabnică 
a antidotului împotriva jucătoarelor ofen
sive. în fiața cărora se află încă în difi
cultate.

Marla Alexandru și Ella Constantinescu 
(de remarcat că a zmuls victoria la Alexan
dru de la 0-2 și 9-151 și-au schimbat paletele 
de citeva sâptămîni. timp în care au lucrat 
și pentru unele corectări în execuțiile anu
mitor lovituri. Deci, o perioadă insuficientă 
de acomodare, ceea ce explică într-o mă
sură nesiguranța în folosirea procede
elor tehnice. Aceste cauze ale com
portării sub posibilități a Măriei A- 
lexandru și Ellei Constantinescu sint va
labile acum. Peste cîtăva vreme aseme
nea motivări nu vor miai exista. Șl a- 
tuncl ? Atunci cele două sportive frun
tașe ar trebui să acționeze cu încredere 
în capacitatea lor de a realiza perfor
manțe superioare printr-un joc cu mal 
multă inițiativă. Este necesar ca pe vi
itor Maria Alexandru șl Ella Constanti
nescu să încerce să aplice în competiții 
ceea ce exersează în zecile șî zecile de 
ore de pregătire, să acorde mai mult 
credit îndrumărilor antrenorilor care, in 
fond, răspund nu umai de felul cum 
conduc pregătirile, ci și de indicațiile pe

BASCHET: Regulamentul 
Să fie respectat!

Ca în fiecare an înaintea începerii 
campionatelor republicane, federația 
de baschet a transmis echipelor par
ticipante regulamentul de desfășurare 
a competiției, care cuprirlde printre 
altele și normele de control obliga
torii. Este vorba de norme pentru 
controlul calităților fizice (alergări 
pe 60 m, 400 m și 800 m, sărituri în 
lungime; fără elan, tracțiuni și flotări) 
și tehnice (aruncări libere și arun
cări din săritură, din cinci poziții 
fixe) care se vor da la sfîrșitul aces
tei săptămîni, în prezența comisiei 
regiohale de baschet și a unui de
legat federal. Regulamentul mai pre
cizează că neîndeplinirea haremurilor 
fixate anulează dreptul de joc al ce
lor în cauză pînă la îndeplinirea lor.

Aceste prevederi sînt binevenite și 
ele ilustrează preocuparea membrilor 
colegiului central de antrenori de a 
stimula îmbunătățirea pregătirii fizice 
a baschetbaliștilor noștri care, în ge
neral, sînt deficitari la acest capitol. 
Totul este însă ca lucrurile să nu se 
petreacă așa cum s-au petrecut acum

NOTE
un an sau doi, cînd trecerea normelor 
s-a făcut formal și numai de către o 
parte din jucători și jucătoare. Mulți 
s-au... autoabsolvit atunci de această 
prevedere a regulamentului și totuși 
au jucat în campionat, fără ca fe
derația să interzică măcar unuia par
ticiparea la întreceri, după cum in
dica regulamentul.

Desigur, nu putem pronostica o... 
repetare a greșelilor din anii trecuți. 
Dar, cine s-a fript o dată... Iată de 
ce solicităm federației și comisiilor 
regionale exigență maximă în privința 
trecerii normelor și aplicarea cu stric
tețe a prevederilor regulamentare. 
Altminteri ne vom trezi ca anii tre
cuți, adică cu o treabă făcută de mîn- 
tuială, fără vreun efect pozitiv pen
tru baschetul nostru.

Sperăm că federația va ști măcar 
acum să aplice un regulament elabo
rat chiar de ea și a cărui utilitate 
este incontestabilă.

care le dau la meciuri. Fără îndoială 
că reușita depinde și de participarea 
conștientă q sportivilor la procesul ins- 
tructiv-educativ, ca și în concursuri.

La băieți, cel mai bine s-a prezentat 
noul campion republican, Adalbert Reti, 
care nu a pierdut nici un set în proba 
de simplu. în vervă, în continuă miș
care, cu atacuri rapide și puternice, Reti 
a acționat într-un ritm susținut pe par
cursul întregii competiții. Dintre ceilalți 
elevi ai antrenorului emerit F. Paneth, 
Giurgiucă și Negulescu nu au avut o 
evoluție la valoarea lor. Primul folo
sește o paletă nouă, iar secundul, dato
rită examenului de stat la medicină, nu 
este la punct cu pregătirea.

Diacă despre cei „mari" ne oprim aici 
—- pentru moment — cu aprecierile, celor 
mai tineri li se cuvin citeva cuvinte 
în plus. La Suceava, o adevărată reve
lație, dătătoare de speranțe, a consti
tuit-o comportarea foarte frumoasă a 
campionilor noștri de juniori, Carmen 
Crișan (Sinteza Oradea) în vîrstă de 14 
ani și Silviu Dumitriu (Bere Grivița 
București). împreună, la dublu mixt, cei 
doi sportivi au ajuns pe locul II în 
turneul de la Suceava șl s-au clasat 
pe locul IV în clasamentul general. Ei 
au învins perechi valoroase cum sint 
Ella Constantinescu—Negulescu, Mihal
ca—Reti, Crejec—Cobîrzan.

La simplp femei, Carmen Crișan a 
reușit să intre între primele patru, cîști- 
gînd cîte un set la Alexandru, Mihalca 
și Constantinescu și eliminînd în turu
rile precedente pe Crejec (nu confirmă 
așteptările) și pe M. Jandrescu. La dublu 
băieți, Silviu Dumitriu șl un alt junior 
(Gelu Păun de la Progresul București) 
au ,,trecut", pe rînd, de Bodea—Sentivani 
și Negulescu—Reti (campionii de anul 
trecut)

Ce i-a caracterizat pe Carmen Crișan 
și Silviu Dumitriu ? în primul rînd am
biția cu care au jucat, dorința lor de 
afirmare. Succesul lor este rezultatul se
riozității cu care s-au antrenat și al 
disciplinei de care au dat dovadă în 
toete împrejurările. Ambii tind, încă de 
la această vîrstă, către un joc complet, 
cu accent pe atac. Mai ales Carmen Cri
șan știe ce vrea, este foarte hotărîtă 
în acțiuni, fie de apărare, fie de atac, 
indiferent de evoluția scorului. Aseme
nea elemente, bine îndrumate și în con
tinuare, pot emite pretenții justificate în 
ierarhia celor mai buni jucători de la 
noi. Și nu numai atît. Exemplul lor ar 
putea fi urmat și de alți tineri, tot atît 
de dotați, dar mai puțin perseverenți și 
serioși.

C. COMARNISCHI

Clasamentul general al „Cupei 
F.R.T.M.” se prezintă astfel : 1. C.S.M. 
Cluj 175 p; 2. Progresul București 127 p; 
3. Voința Arad 46 p; 4. Voința București 
28 p; 5. Bere Grivița București 26 p. Tur
neele de Juniori au revenit la fete lui 
Carmen Crișan (Sinteza Oradea), iar la 
băieți lui A. Simandan (Voința Arad) 
în seria i și lui C. Preda (ASA Bucu
rești) în seria a H-a.

mai mult"
sonal, sînt de părere că halterele sau 
greutățile nu sînt indicate în antrena
mentele gimnaștilor Pregătirea fizică 
pentru gimnastică se face mult mai bine 
prin mijloace specifice, adică prin... 
gimnastică. Executind o mișcare de 
sute de ori, capeți și forfa sau detenta 
specifică.

— CUM SE DESFĂȘOARĂ PREGĂ
TIREA GIMNAȘTILOR JAPONEZI ÎN 
DECURSUL UNUI AN ȘI LA CÎTE 
CONCURSURI PARTICIPĂ El?

— La noi perioada competițiilor în
cepe in aprilie—mai și se încheie în 
octombrie—noiembrie. Iarna, gimnaștii 
învață elemente noi, își îmbunătățesc 
exercițiile. Pentru un concurs pregătirea 
specială durează circa 10 zile. Gimnaștii 
fruntași au în medie 5—6 concursuri pe 
an, ’ dintre care două mai importante, 
adică internaționale. Tinerii pot parti
cipa la mai multe competiții, dar numai 
una sau două, Cel mult, importante. 
Restul sînt mai degrabă antrenamc5te 
arbitrate, care nu necesită o pregătire 
specială.

In general, noi avem mult mai puține 
concursuri grele decît gimnaștii dv. 
Consider că sportivii români, în spe
cial cei fruntași (care sînt destul de 
puțini la număr, deci nu pot fi înlocuiți 
cu alfii), au prea multe competiții la 
care trebuie să obțină rezultate. Acest 
lucru întrerupe continuitatea procesului, 
de pregătire și îi obosește pe gimnaști, 
in special nervos.

— AȚI LUCRAT CU SELECȚIONA
TELE NOASTRE DE PERSPECTIVA. 
DUPĂ APRECIEREA DV., ÎN CIT 
TIMP VOR PUTEA AJUNGE LA NI
VELUL MONDIAL, CARE ESTE IN 
CONTINUĂ DEZVOLTARE?

— Dacă vor lucra mai intens la an— 
trenamente, In 3 ani veți avea echipe 
bune. Acest lucru însă nu se poate rea
liza fără un interes mai mare și o dra
goste mai puternică pentru gimnastică. 
Antrenorii dv. trebuie să se ocupe mai 
mult de educarea voinței si perseveren
ței gimnaștilor, de pregătirea lor morală 
și psihică.

în încheiere, dl. Akira Kono a limit 
să mai precizeze :

— Sînt pentru a doua oară în fru
moasa dv. tară. Timpul petrecut aici 
s-a scurs foarte repede, pentru că m-am 
sim/it minunat. îmi pare rău că din 
cauza greutăților de necunoaștere a lim
bii nu am putut ajuta mai mult. Sper, 
totuși, că am adus și eu o contribuție 
modestă la ridicarea nivelului de pregă
tire a gimnaștilor români.

să lucrez?
(Urmare din pag. 1)

de emoțiile competițiilor. O pregătire 
de bază insuficientă își pune amprenta 
pe comportarea ulterioară a gimnaștilor, 
cum se intimplă în multe cazuri la spor
tivii dv.

— AȚI PARTICIPAT DIRECT LA 
ANTRENAMENTELE UNOR SECȚII 
Șl LA ALE SELECȚIONATELOR. CE 
PĂRERE AVEȚI DESPRE DESFĂȘU
RAREA LOR ȘI DESPRE METODICA 
DE PREGĂTIRE?

— Desigur, pregătirea gimnaștilor 
români are multe aspecte pozitive. Ca 
să ajut cred, insă, că e mai Util să ț>ă 
vorbesc despre unele observații care vi
zează aspectele negative ce frînenză pro
gresul mai rapid al gimnasticii.

Aș vrea să menționez că, în general, 
la antrenamente nu există suficientă 
disciplină și exigentă, gimnaștii fiind 
lăsați de multe ori să facă ce vor ei. 
Poate chiar de aici provine deprinderea 
gimnaștilor fruntași' de a nu se antrena 
destul de intens. Ei nu manifestă sufi
cient interes la antrenamente, se opresc 
din lucru cînd ochii antrenorilor ti :scapă 
din vedere, be aceea, de multe ori, efec
tul antrenamentului nu este cel scontat.

In general, gimnaștii așteaptă prpa 
mult de la antrenori și nu sînt obișnuiti 
să fie mai „independenti“. De vină sînt 
și antrenorii. Desigur, ajutorul și spri
jinul sînt necesare, mai ales in stadiul 
de învățare, dar nu este bine să se exa
gereze. Să vă dau un exemplu: la Iznirl- 
țarea saltului la bară gimnastul dv. se 
urcă pe aparat și, susținut de lonjă sau 
de brațele antrenorului, este întors în 
aer și depus pe sol ca un ...bibelou. 
Gimnaștii japonezi învață singuri sal
tul, executind inlii o simplă răsturnare, 
fără zbor, luîndu-și apoi, treptat, elan 
tot mai mare. Fără indoială, și ei sînt 
supravegheafi la început de către an
trenori.

In altă ordine de idei, aș vrea să 
menționez că gimnaștii români ar trebui 
să lucreze mai mult în aer liber, la 
umbră, deoarece clima tării dv. permite 
acest lucru. Antrenamentele în aer liber 
creează o stare emoțională deosebită, 
care influențează pozitiv execuția teh
nică.

— CUM APRECIAȚ1 PREGĂTIREA 
FIZICA GENERALĂ A GIMNAȘTILOR 
NOȘTRI ȘI CE METODE DE PREGĂ
TIRE PRECONIZAȚI?

— Tinerii dv. sint bine dezvoltați. 
Majoritatea gimnaștilor au calități bune, 
dar nu întotdeauna dezvoltate pe speci
ficul sportului pe care-l practică. Per-

Teatrul „Barbu Delavrancea" 
prezintă la Parcul de vară „Herăstrău“ 

Sîmbătă 18 septembrie orele 19.30

„SE CĂITĂ UN MINCINOS 
comedie de D. Psattas

în distribuție: Costin Prișcoveanu, Niki Radulescu, Angela 
Macri, Rodica Popescu, Eugenia Ardeleanu, Dodo Iconomu, Dimitrie■Ci
Dumitru, Stela Mogoș, Cornel Nicolescu, Gh. Mihalache, Lucreția Raco- 
viță, Costin Popescu, Rbmulus Bărbulescu.

■ «eitv, > ■
Regia artistică: Cornel Gîrbea

'■ ițOt 
Scenografia: N. Nobilescu și Carmen Hristescu Eneea

Duminică 19 septembrie orele 19.30 

„IUBESC PE AL 7-LEA“ 
comedie de Coman Șova

în distribuție: Florin Piersic, Rodica Popescu, Ion Niciu, Dumitru 
Fedoreac, Stelian Cremenciuc, Andreea Năstăsescu, Dimitrie Dunea, 
Dorina Lazăr, Mihai Stan, Doru Atanasiu, Constantin Florescu, Const. 
Rășchitor, Dimitrie Dumitru, Vasile Ichim, Traian Păruș, Vasile Dinescu.

Regia artistică: Ion Simionescu 
Scenografia: Elena Simirad Munteanu

Muzica : Nicolae Kirculescu — artist emerit, laureat al Premiului 
de Stat.



Ce se întimplă la
— In loc de avancronică

meciurile din
Duminică — a V-a etapă în campiona

tul categoriilor B și C. în rindurile care 
urmează nu vom face însă obișnuita 
noastră avancronică în care recomandăm 
spectatorilor cele mai interesante jocuri, 
șansele echipelor etc. Ci, sesizați de o 
Sicrie de nereguli ce se mai petrec pe 
multe din terenurile de fotbal unde își 
dispută întîietatea echipe din aceste ca
tegorii, socotim că este necesar a pune 
în discuție unele aspecte împotriva că
rora trebuie să se ia măsuri hotărîte: 
o serie de fotbaliști au comis acte de 
indisciplină, organizatorii nu s-au pre
ocupat de buna desfășurare a jocurilor 
t...........................J ’ au contribuit la
îmbunătățirea nivelului de joc sau la 
instaurarea disciplinei pe teren.

sesizările corespondenților, 
primit

și nici arbitrajele nu

de arbitri condusă de C. 
surprins 

nr. 9 de 
la pămînt 

Petrolul, 
și nu și-a

trebui scoasă in evidență și

mai-mai să i ia la bătaie pe

Pe lîngă 
din multe colțuri ale țării am 
prison în care ne sînt redate asemenea 
aspecte,,. de loc îmbucurătoare, lată, de 
pildă, ce ne scrie tov. VASILE VOICU, 
din Moinești : „Am avut ocazia să 
asist la meciul de categoria C dintre 
Flamura roșie Tecuci și Petrolul Moi
nești. Nu-mi închipuiam că mai pot 
avea loc întreceri sportive la un nivel 
atît de scăzut, La aceasta a contribuit 
și brigada 
Alexandru-Iași. In plus, m-a 
violența cu care jucătorul cu 
la Flamura roșie l-a aruncat 
pe portarul Cristescu de la 
Acesta și-a pierdut cunoștința 
revenit pînă la sfirșitul jocului. Ca o 
remarcă, trebuie arătat că organizatorii 
nu s-au preocupat ca pe teren să existe 
un medic.

Ar mai 
atitudinea antrenorului echipei din Te
cuci, care 
colegul tui de la Moinești cînd acesta 
a intrat în incinta terenului pentru a 
vedea ce are portarul echipei sale*1.

într-o altă scrisoare, de la PETRE 
L DlîȚÂ, șofer la I.C.M.M. Reșița, se 
spune: „Aflîndu-mă în Cîmpulung Mus
cel, am avut ocazia să asist la jocul de 
categoria C dintre Minerul Cîmpulung 
și Minerul Deva. Nu am să mă refer 
la jocul în sine, care în general nu a 
mulțumit, ci mai mult la atitudinea unor 
spectatori din Cîmpulung. în dorința de 
a nu-și vedea echipa învinsă, au încu
rajat, pe parcursul meciului, o serie de 
atitudini nesportive ale jucătorilor for
mației locale. Adresînd injurii fotbaliș
tilor din Deva si arbitrului, un grup de 
spectatori a încercat să provoace scan
dal. Trist este faptul că toate aceste 
manifestări huliganice se petreceau sub 
privirile conducătorilor echipei locale 
care nu a*Suat însă nici un fel de mă
suri pentru a tempera zelul acestor „su
porteri**, Cred că F.R. Fotbal nu va

----

Pregătirile lotului olimpic
, sim- 
selec- 

întîlni

După cum am mai anunțat, 
bată după-amiază, la Pitești, 
ționata noastră olimpică va i 
echipa de tineret a R.S. Cehoslovace.

Pregătirile lotului nostru s-au în
cheiat ieri, cu un ușor antrenament. 
Referitor la pregătirile lotului, antre
norul Bazil Marian ne-a declarat 
următoarele :

Jn perioada de pregătire noi am 
ărit în mod deosebit omogeniza

rea echipei și îmbunătățirea pregă
tirii ei tehnico-tactice. Aceste obiec-

Vînzarea biletelor pentru concursul 
îPORTEXPRES nr. 12 (trim. Iii) 1965 
ntră în faza finală. Biletele pentru 
icest important concurs, care atribuie 
Î2 962 premii în obiecte și bani, se gă- 
esc la agențiile LOTO-PRONOSPORT, 
ooperative, O.C.L.. vînzători volanți 
te.

In fruntea premiilor sc află 20 auto- 
urisme : 2 „Fiat 1100 F“, 2 „Skoda- 
Ic^via*, 2 „Wartburg decapotabil44, 4 
? ^nburg-Standard“, 10 „Trabant- 
'ornbi44, 60 excursii în Ungaria și Ceho- 
lovacia, cu petrecerea revelionului la 
nul din marile restaurante din Praga.

In rest motociclete, scutere, motorete, 
elcvizoare, frigidere, magnetofoane, mâ
ini de cusut, aparate de radio, mașini 
le Spălat ș.a. Este bine să vă procurați 

privi cu nepăsare această atmosferă în 
care se desfășoară meciurile la Cîmpu
lung Muscel și va lua măsuri de sus
pendare a terenului**.

Cu totul ieșite din comun sînt faptele 
petrecute duminica trecută la Brăila. Ia 
meciul Constructorul—Dinamo Bacău.
Un brăilean. ing. GH. PETRESCU, ne-a 
scris despre ieșirile nesportive ale jucă
torilor brăileni, ieșiri nesanctionate 
arbitrul N. Chelemen 
ferindu-se la 
NESCU din 
ne relatează 
de htai ,^sus 
sportivităHL 
unele nereguli petrecute la acest pieci, 
ziarul regional „Steagul roșu** din Ba
cău. scrie următoarele: „Din primele se
cunde de joc brăilenii încep să intre 
„tare** la adversar, dînd tonul durități
lor... în min. 58, Matei (Dinamo Ba
cău ), avînd balonul la picior, este oprit 
din acțiune printr-o flagrantă obstruc
ție. El cade împreună cu adversarul și 
este apoi lovit de acesta, cu crampoa
nele, în spate. Dacă la toate acestea 
adăugăm faptul că jucătorii brăileni se 
luau după cei băcăoani pentru a-i faulta 
în văzul arbitrilor, avem imaginea unui 
meci în care gazdele, s-au întrecut în 
durități...** Semnatarul cronicii, C. PIR- 
NO1U, atrage atenția că este de datoria 
F. R. Fotbal să-și îndrepte atenția 
spre meciurile din categoria " 
tragă, cu toată seriozitatea, 
dere pe cei ce se dedau 
disciplină.

Cele de mai sus, ca și 
sigur cunoscute de F.R. 
sîndu-ne despre măsurile 
că pînă la această dată 
sancțiuni doar într un singur caz : pen
tru slabă organizare la meciul Ceahlăul 
P. Neamț—Foresta Fălticeni. terenul 
din Piatra Neamț a fost suspendat pe o 
etapă, iar jucătorul Mangalagiu (Cea
hlăul) suspenda^t pe două etape.

Pe agenda comisiei centrale de corn- 
sînt trecute încă o serie de

de 
București. Re- 

același meci, AL. ANDRO- 
Orașul Gh. Cheorgbiu-Dej 
că. intr-adevăr, la meciul 
au fost depășite limitele 

Relatînd în paginile sale

și
B și să 

la răspun- 
acte de in-la

altele. sînt de- 
Fotbal. Intere- 
luate. am aflat 
au fost dictate

ne-

cu 
efi-

înaintea

petiții 
reguli împotriva cărora trebuie să 
ia măsuri. Din păcate ele se iau 
mare întîrziere și au, deci, o slabă 
căci ta te...

Iată de ce am socotit că
celei de a V-a etape să punem în discu
ție felul în care se desfășoară meciurile 
din categoriile B și C, în multe locali
tăți. Este de datoria echipelor gazdă să 
se ocupe cu mai mult simț de răspun
dere de buna organizare a jocurilor. De 
asemenea, F.R. Fotbal are obligația de 
a trimite observatori la meciurile „cheie44 
și de a lua măsuri din cele mai dras
tice acolo unde spectacolul fotbalistic 
degenerează.

meciului disputat în compania 
de juniori Dinamo Pitești, în- 

cu scorul de 5—0. Cele cinci 
au fost înscrise de Dumitriu 
Năsturescu, Goran și Năftă-

tive s-au realizat în bună măsură, 
după cum s-a putut constata cu oca
zia 1—j:----- ------------------------------:-
echipei 
cheiat 
goluri
11
năilă. Iată formația probabilă pentru 
jocul de sîmbătă : Adamache — Lu- 
pescu, Petescu, Grăjdeanu, Mocanu — 
Năftănăilă, Pescaru — Năsturescu, 
Dumitriu II, Frățilă, Codreatnu44.

M. ȘERBĂNOIU — coresp.
  

Concursul Sportexpres nr. 12
biletele din vreme și din ambele scrii, 
pentru a avea mai multe șanse de cîștig.

C1ȘTIGÂTORI1 CELOR 180 EXCURSII 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO :

excursiilor s-a făcut pe 
III) în ordinea extragerii, 
numărul trecut).

Constantin—Rm. Sărat,

Arad, 134. Budiu loan 
Achiva Constantin — 

Petcu Stancu — Giur-

Atribuirea 
clase (I, II, 
(Urmare din

131. Roman
132. Săvulcseu Gri gore — Craiova, 133. 
Rusu Pavel —
— Deva, 135.
București. 136. 
giu. 137. Sfandi Pândele — Lehiiti, 138. 
Spînu Nicolae — București, 139 Kele- 
men Kătălină — București, 140. Gios
Profira — Focșani, 141. Căluță Vasile
— Mizil, 142. Scurtu Aurel — Brașov,

în R. D. Germană

VALENTIN PAUNESCUDesen de NEAGU RADULESCU

Cu 
(1-0) 
Klei-

Mata-
Barbu, 

Țîrcovnieu, Dobrin

Dinamo Pitești și-a început turneul

LA FARUL SE AȘTEAPTA REVIRIMENTUL...
SCURTA RETROSPECTIVA. Față de 

condițiile create și de posibilitățile reale 
ale jucătorilor, echipa Farul Constanța 
a avut în campionatul trecut o compor
tare necorespunzătoare. Spectrul retro
gradării a planat asupra formației pînă 
în ultima etapă. Emoțiile de nedescris, 
încercate de toți acei care iubesc fot
balul și echipa Farul, s-au datorat unei 
accentuate scăderi a nivelului tehnic, 
a tacticii de joc, unor serioase lipsuri 
în pregătirea fizică și în combativitatea 
jucătorilor. La multe din întîlnirile dis-

' putate în cadrul campionatului trecut 
publicul constănțean s-a declarat nemul
țumit de jocul practicat de echipa fa
vorită. Nivelul tehnic slab, jocul static, 
înghesuit, lipsit de eficacitate era ur
marea unei insuficiente pregătiri

Un noian de cauze au dus la această 
situație ; instruirea slabă a fotbaliștilor 
de către fostul antrenor (I. Mihăilescu), 
indisciplina unor jucători, insuficientul 
control desfășurat de biroul de conducere 
al secției etc. etc. Dar, Farul a rămas 
totuși în categoria A, s-a „strecurat” 
printre codașele clasamentului, agățm- 
du-se de locul 12, care i-a dat dreptul să 
participe în ediția 1965 1966 a primei com
petiții fotbalistice. Acum, la început de 
drum, se pune firesc întrebarea : va 
continua această echipă să arate și în 
actualul campionat aceeași inconstanță 
de ta o etapă la alta ?

La această întrebare ni s-a răspuns 
cu un categoric NU !

DEOCAMDATĂ SÎNT SPERANȚE, dar 
— credem — ele vor deveni realitate, căci 
toți acei cu eare am stat de vorbă în
trevăd un puternic reviriment al fotba
lului constănțean, al echipei Farul. At
mosfera bună statornicită în ultima vre
me în mijlocul acestei formații este ro
dul unei munci mal atente pe care o 
depune biroul secției de fotbal (președinte 
Dumitru Bordîncă). Obiectivele ? Educa
rea fotbaliștilor m spiritul unei exigențe 
sporite față de pregătirea profesională 
(toți fotbaliștii sînt încadrați în forme 
ale învățămîntului de stat) și sportivă, 
lupta împotriva oricăror tendințe de ve
detism, nefăcîndu-se nici o concesie față 
de abaterile de la viața sportivă. Sînt 
urmărite antrenamentele echipei de că. 
tre un membru al biroului secției, pentru 
ca acestea să se desfășoare la un nivel 
corespunzător. Secția de fotbal anali
zează săptămînal (in fiecare marți) acti
vitatea desfășurată de antrenori și ju
cători. In cele cîteva săptămînl care s-au 
scurs de la începerea campionatului, bi
roul secției de fotbal, la propunerea an
trenorilor, a sancționat toate actele de 
indisciplină, pentru întîrziere (10 minute) 
de la ședințele de antrenament, Zamfir 
și Pleșa au fost scoși din echipă, iar 
Ologu a fost sancționat pentru că a sosit 
în ultima clipă la gară cînd echipa pleca 
în deplasare. La prima vedere, abaterile 
par mărunte, dar nu lipsite de impor
tanță. Sancționarea lor este semnalul 
exigenței cu care conducerea secției tra
tează acum orice lipsă a fotbaliștilor

O activitate susținută desfășoară biroul 
secției de fotbal și în ce ocivește creș
terea tinerilor fotbaliști. De centrul de 
copii și juniori al Farului răspund tova
rășii I. Constantin și I.
cest an, 
copii din 
care vor 
gional și republican Trei „puști14, Sull- 
man (15 ani), Bilboacă (16 ani) și Tun-

Olteanu. în a- 
din rîndul celor mai talentați 
oraș s-au alcătuit trei echipe 
participa în campionatele re-

143. Gherasim Natalia — București,
144. Dioszcgi Attila — Zalău, 145. Gana 
Veronica — București, 146. lanov Eu
genia — Baia Mare. 147. Mocanu Titu 
— Turda, 148. Matei loan — Buziaș, 
149. l'erenț Viorel — București, 150. 
Comă nici Anișoara — București, 151. 
Lissehnevschi Lazăr — București, 152. 
Cîrnă Teodor — Arad, 153. Niculae 
Andrei — București, 154. Bunescu Teo
dor — București, 155. Popa Viorel — 
Hunedoara, 156. Chebac Mihai — Do- 
rohoi, 157. Iovcscu Liviu — Timișoara, 
158. Irimia Gheorghe — Ploiești, 159. 
Zlibuț Gheorghe — Bacău, 160. Stoian 
loan — Cîmpulung-Muscel.

(Continuare în numărul viitor).

Rubrică redactată de Lolo-Pronosnort. 

ceai (18 ani) au șl intrat în vederile an
trenorilor primei garnituri ca veritabile 
speranțe Trebuie spus însă că, din 
păcate, copiii și juniorii Farului se an
trenează prea puțin pe terenul cer trai, 
în afara echipei de seniori, pe acest 
teren se mai pregătesc rugbiști, atleți 
etc. Majoritatea timpului juniorii își 
desfășoară activitatea pe un teren im
propriu, de zgură, din care cauză se 
produc accidentări. Antrenorul Comă- 
niță, coordonatorul centrului de copii și 
juniori, și-a exprimat nemulțumirea, în
tru totul justificată, pentru tărăgănarea 
nemotivată a lucrărilor începute în ve
derea amenajării noului teren de antre
nament din incinta parcului. Vinovat ? 
I.P.S.A.D. (director : Vasile Zamfirescu). 
Nu e mol puțin adevărat că și condu
cerea clubului ar trebui să intervină rrai 
des pe lîngă sfatul popular 
pentru impulsionarea acestor 
orice caz, sînt „speranțe" și 
privință.

Așadar, speranțe, speranțe,
PÎNA LA ÎNDEPLINIREA LOR 

SÎNT ÎNSĂ DE REZOLVAT 1 
PROBLEME, de care biroul 
fotbal nu este străin 
noastre la Farul am putut constata mun
ca ce se depune pentru închegarea unei 
puternice legături sufletești între fotba
liști Dar nu numai între jucători, ci și

orășenesc 
lucrări. In 
în această

speranțe...
; mai
UNELE 

secției de 
în zilele vizitei

DIN VIATA
SECȚIILOR

între cei doi antrenori. După cum se 
știe, în ultima perioadă a campionatului 
trecut a funcționat ca antrenor C. Toma, 
Solicitat aproape de ,,potou“, cînd echipa 
se afla într-o situație critică, antrenorul 
Toma e reușit, cum se spune în oraș, 
să o ... salveze de la ,,înec“. Dacă ai 
trebui să acordăm merite pentru această 
„performanță", atunci fără îndoială că 
în primul rîn'l ele se cuvin tînărului 
antrenor. Pentru noul campionat însă 
conducerea Farului a socotit, după înde
lungi chibzuieli, că este necesară adu
cerea la Constanța a antrenorului V. 
Mărdărescu, iar ca secund să rămină 
Toma, formînd astfel un cuplu care să 
se ocupe de îmbunătățirea activității e- 
chipei de fotbal. In scurta perioadă de 
cînd colaborează, cei doi antrenori au 
depus evidente eforturi pentru ridicarea 
nivelului tehnic al fotbaliștilor de la Fa
rul, pentru instaurarea unei discipline 
sportive (și extrasportive), pentru sădi
rea unui spirit de echipă și de întrecere, 
de luptă corectă, curaj, dîrzenie și voință 
de a învinge. în vacanța de vară n-au 
fost abandonate antrenamentele, n-a fost 
neglijată mingea și, o dată cu începerea 
meciurilor oficiale, se lucrează în con
tinuare asiduu, pentru pregătirea fot
baliștilor, ca el să atingă forma cea mai 
bună. Am asistat la un antrenament. 
Toată lumea punctuală, gata echipată la 
ora începerii „lucrului" „un-doiuri" 
printre jaloane, verificarea șutului la 
poartă in fazele de finalizare (din a- 
propiere sau de ta semi-distanță) — iată 
numai o parte din elementele „lecției 
practice” a fotbaliștilor constănțeni. Da
torită acestei munci perseverente la an
trenamente, sînt pe cale de rezolvare 
unele probleme de ordin tactic, „criza” 
Manolache (jucător care nu dă încă ran
damentul așteptat), formarea unui por
tar bun (mari speranțe se pun în Pilcă) 
și altele.

Un sprijin serios în îndeplinirea obiec
tivelor de mai sus au căpătat cei doi 
antrenori și din partea federației de spe
cialitate care, într-o perioadă scurtă de 
timp, a trimis aici doi specialiști pentru 
îndrumare șl control. Joia trecută, de 
pildă, a poposit la constanța antrenorul 
federal Jean Lăpușneanu, fotbaliștii Fa
rului fiind supuși unui serios examen 
de trecere a unor probe de control. Spe
cialistul federației s-a declarat satisfă
cut de stadiul de pregătire a jucătorilor 
Tîlvescu, Tănase, Kalo ș.a. și mai puțin 
de rezultatele lui Mănescu și Biikdssi. 
Biroul secției de fotbal, în strînsă cola
borare cu antrenorii echipei, va trebui 
să ia în continuare măsurile necesare 
pentru ridicarea tuturor jucătorilor la 
nivelul cerințelor fotbalului modern.

în ce privește munca antrenorilor, tre
buie criticat modul în care V. Mărdă
rescu a înțeles colaborarea cu antreno
rul secund. Biroul secției de fotbal a 
lămurit într-o ședință rolul muncii co
lective și al răspunderii personale a an
trenorului principal, înlăturînd astfel

BERLIN, 16 (prin telefon de Ia trimi
sul nostru). Dinamo Pitești și-a început 
turneul in R.D. Germană, jucînd în ora
șul Henigsdorf eu echipa de tineret a 
țării gazdă, formație cere va juca la 28 
septembrie cu lotul nostru olimpic. Di
namo Pitești a jucat ceva mai bine de- 
cît în partidele pe care le-a susținut 
pînă acum în campionatul nostru, 
toate acestea, a pierdut cu 1—0 
prin golul înscris în min. 18 de 
minger.

Piteștenii au prezentat echipa : : 
che (Niculescu) — Gh. Radu, 
Corneanu, Badea 
— C. Iouescu, Țurcan, Naghi, David.

Duminică, Dlnamo Pitești va juca cu 
selecționata secundă a R.D Germane.

sensiuni între cei doi antrenori. Cu acest 
prilej, 11 s-a atras serios atenția că el 
trebuie să fie conștient! de faptul că 
instruirea nu se poate desfășura în con
diții corespunzătoare decît atunci cînd 
se sprijină pe caractere ferme, cînd an
trenorii - în egală măsură — se ocupă 
cu simț de răspundere de instruirea 
tehnică, de modul în care fotbaliștii 
muncesc. învață, au atitudine demnă pe 
terenul de sport și în viața particulară. 
Exemplul personal al antrenorului, con
duita lui, manifestată în toate împreju
rările, trebuie să devină un exemplu 
demn de urmat pentru toți fotbaliștii.

Numai în acest fel nu se rezolvă insă 
pe deplin problema. Ar mai fi de amin
tit și intervențiile nedorite ale unor sus
ținători al Farului, care prin „sfaturi" 
au stingherit munca antrenorului prin
cipal. Și în această chestiune biroul sec
ției a intervenit (deși cam tîrziu), renun- 
țînd la... „serviciile» lor. Se impune ca 
pe viitor să se acorde mai multă aten
ție acestei laturi h Activității, știut fiind 
cît de dăunător poate fi, pentru bunul 
mers al echipei, amestecul așa-zlșilor 
„specialiști" ce caută să se substituie 
antrenorilor, impunîndu-și punctul lor de 
vedere. Mal ales cînd este vorba de 
formarea echipei.. Celor doi antrenori 
trebuie să li se întărească autoritatea 
în fața jucătorilor. Ei sînt în primul rînd 
profesorii, pedagogii, specialiștii șl sfă
tuitorii cei mai apropiați al fotbaliști
lor. Orice imixtiuni trebuie combătute 
cu hotărîre de către conducerea secției 
de fotbal de la ~Farul Constanța.

TREI INTERVIURI 
vedeți comportarea 
campionat ? ne-au

I>a 
Fă
ră s-

AM LUAT ȘI 
întrebarea : Cum 
rului în actualul 
puns :

DUMITRU IVAN, președintele consiliu
lui regional UCFS Dobrogea :

— Comportarea bună sau slabă a linei 
echipe de fotbal depinde de o serie în
treagă de factori. Fără îndoială, în prin
cipal se situează munca pe care o des
fășoară biroul secției, antrenorii. în a- 
ceastă privință, la Farul anul acesta se 
muncește mai bine ca in trecut. Se a- 
cordă mai multă atenție antrenamente
lor, se caută cea mai bună formulă de 
echipă, intr-un cuvlnt există acel plus 
de seriozitate care a lipsit. Sînt convins 
că echipa va avea o comportare bună. 
Eu aș vrea însă să mă refer la un fac
tor extern. Din păcate, sînt încă unii 
conducători de echipe și spectatori lip
siți de obiectivitate, care îngăduie și fa
vorizează chiar încălcarea spiritului de 
luptă sportivă corectă, tolerează crearea 
pe teren a unei atmosfere de rivalitate 
rău înțeleasă, dînd posibilitate unor ma
nifestări înapoiate. Asemenea fenomene 
s-au petrecut la Craiova la jocul Ști
ința — Farul șl au o influență nefastă, 
ele coboară nivelul fotbalului. Apoi — 
arbitrii. Aurel Pop, conducătorul me
ciului de la Craiova, a permis practi
carea unui joc excesiv de dur, îngă
duind o întreagă gamă de atitudini ne
sportive. Ce minune trebuie să se pe
treacă să-i vedem, în sfîrșit, pe arbitri 
cum îi elimină pe recalcitranți de 
teren ?

pe

Fa- 
voi 
în

FOTI D. FOTI, secretarul clubului 
rul : „Sper că în acest campionat 
avea satisfacția să văd echipa Farul . 
cînd la adevăratele ei posibilități. Există 
toate condițiile pentru aceasta. Echipa s-a 
„mișcat” destul de bine, indiferent de 
rezultatele obținute în primele patru 
etape. Jucătorii, la rîndul lor, au în
ceput să se cunoască mai bine între ei, 
echipa să se omogenizeze”.

antrenori ce ne puteți— Despre 
spune ?

— Sperăm
ei...

JEAN LAPUȘNEANU, antrenor fede
ral : „I-am văzut la lucru pe constăn- 
țeni în meciul cu Știința Craiova. N-au 
mers rău. Echipa este tinără, a fost în
tărită cu cîțiva jucători noi, talentați. 
Fiecare jucător are posibilitatea să-și îm
bunătățească tehnica, există încă mult 
loc de acumulare Ia fiecare dintre eâ...“

★
Așadar, conducerea secției de fotbal 

Farul, pe lîngă speranțele pe care șl le 
pune în echipa din acest an, speranțe 
pe care ni le-a împărtășit zilele trecute, 
trebuie să ia șl măsuri în săptămînile 
ce urmează, să înlăture lipsurile semna
late maț sus.

în acest fel vor apare și rezultatele 
dorite...



Sportivi români în intîlniri internaționale

Slmbătă și duminică — intilnirea 
amicală de inot R.S.F.S.R — România

La sfîrșitul acestei sSptămîni îno
tătorii noștri fruntași vor fi angajați 
într-o nouă întrecere internațională : 
meciul cu selecționata R.S.F.S.R., ce 
se va desfășura în bazinul de 50 m 
de la Volgograd. La această întîlnire 
echipa țării noastre va avea urmă
toarea alcătuire: FEMININ : 100 m
liber — Z. Ungur și G. Balaban, 
400 m liber — O. Balaban și I. Un
gur, 100 m spate — G. Bulaban și 
A. Trohani, 100 m fluture — N. 
Ștefănescu și A. Ștemer, 200 m bras 
— G. Stănescu și G. Manafu, 400 m 
mixt — G. Balaban și A. Andrei ; 
MASCULIN : 100 m liber — D. De- 
metriad» și C. Georgescu, 400 m li
ber — G. Moraru și D. Naghi, 1 500 
m liber — N. Tat și G, Moraru, 200 
m bras — A, Soos și A. Schmaltzer, 
200 in spate — Z. Giurasa și G. 
Moraru, 200 m fluture — Ad. 
Covaci și IV. Tat, 400 m mixt — D. 
Naghi și N. Tal.

După cum se vede, din lotul mas
culin lipsesc o serie de înotători 
fruntași (VI. Moraru, A. Șoptereanu, 
T. Șerban. V. Costa) reținuți de exa
menele de admitere în facultate.

echipa română nu pot evidenția pe 
nimeni.

Iată programul nostru în conti
nuare : vineri vom întîlni formația 
Cehoslovaciei, sîmbătă pe cea a 
Uniunii Sovietice, iar duminică re
prezentativa țării gazdă. Polonia.

ATENA
C. FAUR

SOFIA

Succese românești In competiția 
internațională de înot șl polo
16 (prin telefon). In capitala Greciei 

au început întrecerile competiției in
ternaționale de înot și polo la care 
participă și o delegație de sportivi 
români. în prima partidă a turneului 
de polo, selecționata de tineret a ora
șului București a întrecut formația 
Olimpiakos Pireu cu scorul de 6—0 
(2—0, 1—0, 1—0, 2—0) prin golurile 
înscrise de Țăranu 2, Cheța 2 și Le- 
s»ai 2. în cel de al doilea meci, tînăra 
formație bucureștenă a fost întrecută 
la limită de campioana Greciei, Eth- 
nikos Pireu. Echipa greacă a cîștigat 
cu scorul de 3—2 (0—0, 2—1; 1—0, 0—1).

în întrecerile de înot desfășurate 
pînă în prezent, sportivii români au 
obținut două victorii prin Mariana 
Dumitrescu 3:08,0 la 200 m bras și Ște
fan Vizitiu 1:19,5 in 100 m bras. Tî- 
nărul Vladimir Belea a ocupat locul 
3 în cursa de 100 m fluture cu tim
pul de 1:07,8.

C. MIHAI 
secretar general-adjunct 

al F. R. Natație

Selecționata română învingătoare 
In campionatul de baschet 

al Armatelor Prietene

BUDAPESTA
Echipa României pe locul 4 

In turneul de polo

Campionatele europene de tir
(Urmare din pag. 1) 

campionatelor europene va fi de un ni
vel foarte ridicat. Sînt prezenli la Bucu
rești trăgători care au în palmaresul lor 
numeroase victorii de prestigiu. Poligo
nul este exceptional. Noi, trăgătorii bel
gieni, ne-am mulțumi cu un ...sfert din 
el. N-am mai fost niciodată în Româ
nia, dar în puținul timp pe care l-am 
petrecut în Capitala dv. am rămas cu 
o impresie plăcută. înainte cu cîteva 
zile de a pleca de acasă am citit într-o 
publicație belgiană note de drum din

Azi încep concursurile pentru in
signa de „Maestru trăgător" la pro
bele de pistol liber (40 focuri), armă 
liberă calibru redus seniori și seni
oare (3x20 focuri). Mîine se vor în
trece pentru insignă trăgătorii și 
trăgătoarele de la probele de 60 
focuri culcat (40 focuri), pistol vi
teză (30 focuri) și taleriștii juniori 
(50 de talere la skect). Tot mîine, 
la ora 17, va avea loc festivitatea de 
deschidere a campionatelor euro
pene — ediția 1965.

PREGĂTIRI PENTRU MECIUL

16 (prin telefon). Joi au început 
în sala Universiadei întrecerile ce
lei de a IlI-a ediții a campionatu
lui de baschet al Armatelor Prie
tene. Echipele participante au fost 
împărțite în trei serii, astfel : se
ria I : U.R.S.S., Ungaria, R.D. Ger
mană ; seria a II-a : R. P. Chine
ză, România, Polonia ; seria a 
IlI-a : Bulgaria, Cehoslovacia,
Mongolia. Conform regulamentu
lui, primele două clasate în fie
care grupă se califică pentru tur
neul final.

Iată rezultatele: U.R.S.S. — 
Ungaria 68—67 (37—36) ; Bulga
ria—Cehoslovacia 66—59 (34 — 
24) ; România—R. P. Chineză 

70—69 (39—30). După cum arată 
și scorul, selecționata română 
a obținut o victorie „muncită", 
prin coșul înscris în ultima se
cundă de joc de Barau. Au în
scris Novacec 27, Nosievici 18, 
Barău 11, Niculescu 4, Savu 4, 
V. Gheorghe 2, Tudosi 2 și Di- 
mancea 2.

TOMA HRISTOV

16 (prin telefon). — Turneul in
ternațional de polo desfășurat în 
localitate s-a încheiat cu victoria 
echipei Ungariei, neînvinsă în 
toate meciurile. Urmează în clasa
ment Iugoslavia, U.R.S.S. și Ro
mânia. Pentru locurile 5—6 se în
trec (la ora închiderii ediției) se
lecționatele R. D. Germane și 
Bulgariei. Echipa României a sus
ținut ultima partidă în compania 
reprezentativei Iugoslaviei, cu care 
a terminat la egalitate: 5—5 
(2—2, 0—2, 2—1, 1—0). Rezulta
tele poloiștilor noștri sînt mulțu
mitoare, dacă ținem seama că ei 
au alcătuit cea mai tînără repre
zentativă.

PAUL NICULESCU, 
antrenor

LEIPZIG

LQDZ
„Cupa mondială la volei"

R. D. Germana-România 3-0!
16 (prin telefon de la trimisul 

nostru special)
Joi dimineața, echipa noastră a 

întîlnit în primul meci din turneul 
final al „Cupei mondiale" formația 
R.D. Germane. Spre deosebire de 
excelenta partidă reușită la Mielec 
în fața Japoniei, voleibaliștii români 
s-au comportat azi foarte slab, mai 
ales din punct de vedere tactic (!), 
și au pierdut cu 3—0 (8, 10, 4). 
In schimb, R.D. Germană a jucat 
foarte bine, a știut să evite blocajul 
nostru, folosind mingi trase departe 
de fileu și un joc variat in atac. De 
la învingători s au evidențiat Web
ner, Schultz, Pietz, Freiwald. Din

Voleibalistele noastre învinse
16 (prin telefon). Turneul interna

țional feminin de volei care se des
fășoară în localitate a debutat 
miercuri cu partida dintre formația 
Cehoslovaciei șj echipa de junioare 
a R. D. Germane. După cum era de 
așteptat, Cehoslovacia a cîștigat, cu 
3—1 (6—15. 15—2, 15—6, 15—2). Tn con
tinuare, Polonia a întrecut Uniunea 
Sovietică cu 3—0 (5, 13, 13). De re
marcat însă că Uniune® Sovietică 
este prezentă cu echipa a doua, ast
fel că victoria la scor a polonezelor 
este explicabilă.

în orășelul Borna, la 30 km de 
Leipzig, echipa noastră a cedat cu 
3—0 (6, 13, 5) în fața formației R. D. 
Germane. Voleibalistele noastre s-au 
comportat destul de slab. Ele au fost 
depășite de forța de atac a jucătoa
relor germane, în general foarte înal
te, pe cere nu le-au putut bloca la 
fileu. Cele mai active au fost Lucia 
Vanea, Mariler-a Ștefănescu și Aure
lia Căunei.

Cererea delegației noastre de a se 
modifica programul a fost acceptată : 
vineri jucăm cu Uniune® Sovietică, 
sîmbătă dimineața cu formația de ju
nioare a R. D. Germane și sîmbătă 
după-amiază cu Cehoslovacia, urmînd 
ca duminică să susținem ultima par
tidă, cu reprezentativa Olandei.

GH. CONSTANT1NESCU
antrenor

România. Bucureștiul este mult mai fru
mos decît l-a descris compatriotul meu".

STOIAN POPOV — antrenorul echi
pei bulgare: ,,Poligonul Tunari este una 
dintre cele mai frumoase baze sportive 
pe care le-am văzut. Instalații moderne, 
lizibilitate bună, confort și un cadru 
plăcut. Edifia 1965 a „europenelor" va 
fi un adevărat campionat mondial. Spun 
aceasta deoarece numai la proba de 
armă liberă calibru redus sînt ntulfi 
sportivi care obțin rezultate peste 1150 
p la 3x40 și peste 590 p la 60 focuri 
culcat".

JULIO MORENO GOMEZ — condu- 
cător adjunct al delegației spaniole: 
„Nu am avut încă timp să vizitez toate 
instalațiile poligonului Tunari. Dar 
cite am văzut mi-au plăcut deosebit de 
mult. Mă refer, în special, la poligonul 
nou, care îfi îneîntă privirea. 11 consi
der printre cele mai bune din lume. îmi 
pare rău că din echipa noastră de pis
tol liber lipsește Angel Leon, recordma
nul Spaniei, cu 573 puncte. Cu toate 
acestea, la pistol liber prezentăm o echi
pă omogenă care, în general, obține o

medie de 550 p. Sperăm ca echipa spa
niolă să obțină o medalie la această 
probă.

ERNST ZIMMERMANN (R.F.G.) se
cretar general al U.I.T. — „Cunosc 
poligonul Tunari Încă de acum 10 
ani clnd a avut loc aici prima edi
ție a campionatelor europene. Atunci 
mi-a plăcut clădirea simplă a poligo
nului, adecvată sportului și așezată 
intr-un cadru fermecător. Acum 
bucuria mea este și mai mare. Con
stat că acest poligon s-a perfecționat 
foarte mult, experiența specialiștilor 
români materializlndu-se In noi și 
moderne construcții și instalații, care 
pot fi luate drept model de toate ță
rile. tn general, trăgătorii sînt destul 
de conservatori. Aici insă s-a reușit 
ca prin inovațiile aduse să se |ină 
pasul cu ultimele noutăți ale tehni
cii moderne, dar și să se creeze In 
același timp un loc plăcut. Mulțumi
rea pentru instalațiile frumoase și 
practice ca și pentru munca depusă 
o vom avea prin rezultatele valoroa
se care se vor objine dacă nu va fi 
vlnt. Este satisfacția cea mai mare 
pe care o poate avea orice inginer, 
arhitect sau organizator. In altă or
dine de idei, trebuie să spun că 
acum vin pentru a treia oară In 
București. Constat că de la ultima 
mea vizită — din 1959 — s-a clădit 
foarte mult, oamenii sini eleganți, 
cu figuri vesele, optimiste".

CU ECHIPĂ ROMĂNIEI
— Corespondență din Praga —

PRAGA, 16 (prin telex de la cores
pondentul nostru). — Așa cum am co
municat și cu o zi în urmă, reprezenta
tiva Cehoslovaciei a susținut miercuri 
un nteci de verificare pe care l-a cîș
tigat cu 5—0 (3—0). Dar scorul aces
ta nu spune nimic. S-a dovedit însă că 
înaintarea „ll"-ului cehoslovac nu și-a 
găsit încă o formulă pentru meciul cu 
România. O mai caută, la ora asta, și 
antrenorul Marko. Apoi, cîțiva dintre 
jucători sînt accidentați: extrema Kabat 
s-a lovit în meciul de miercuri și a de
venit indisponibil pentru partida de du
minică, iar fundașul Bomba și mijlo
cașul Hrdlicka au fost doar spectatori 
la acest joc.

Cu toate acestea, antrenorul Marko 
este liniștit: „N-am așteptat mu, mult 
de la această partidă de pregătire. Vreau 
să reamintesc doar de jocul de pregă
tire susținut înainte de meciul din pri
măvară de la București (n. r. pierdut 
de cehoslovaci cu 1—0), în care selec
ționații au înscris goluri unul după al
tul, iar la București nici măcar nu au 
nimerit poarta..."

Am spus mai înainte că Bomba și 
llrdlicka nu au jucat în meciul-șeoală 
de miercuri. Medicul lotului afirmă însă 
că pînă duminică ei se vor restabili. In 
cazul acesta în apărare va juca și 
Bomba, printre mijlocași se va afla 
llrdlicka, iar înaintarea va arăta, pro
babil, astfel: Vesely, Krnebort, Kvasnak, 
Jokl, Kveller.

JAN SOKOL

INTERNAZIONALE MILANO ȘI-A PĂSTRAT 
„CUPA INTERCONTINENTALĂ**

La Ducnos Aircs: indcpcndiciKc — liKcrnazionalc 0 0

„Memorialul Capablanca**

Ciocîltea l-a învins 
pe Watle

Maestrul român Victor Ciocîltea a ob
ținut cea de a treia victorie în turneul 
de șah de Ia Havana, învlngîndu-1 în 
runda a 15-a pe R. Wede Partida a du
rat doar 20 de mutări. Ciocîltea are deci 
In palmares, pînă acum, 3 victorii, 2 in
fringer! și 10 remize.

Smîslov a trebuit să se mulțumească 
doar cu remiză la parma, astfel că este 
din nou egalat în fruntea clasamentu
lui de Ivkov, care l-a învins pe Perez. 
Alte rezultate: Lehmann — Szabo 1/2—1/2, 
O’Kelly — Trlngov 'Iz—-'It, Doda — 
Robatsch 1/2—1/2, Donner — Cobo 1/2— 
1/2. Celelalte partide s-au întrerupt, prin
tre care și cea dintre Fischer șl Jimenez.

In partea superioară a clasamentului 
se găsesc acum : Smîslov și Ivkov 12, 
Fischer 10'/2 (1), Gheller 9'/> (2), Donner 
9'/i, Holrrov S (1), Pachman 8 (2), Robatsch 
8 (1). Ciocîltea Șl Parma 8, Doda 7, 
Pietsch e'/z (1).

Fază din meciul de la Buenos Aires: 
atacantul argentinian Guzman în
cearcă zadarnic să treacă de tenacele

Picchi (în tricou cu dungi)

Telefoto : U.P.I.

ȘTIRI • REZULTATE •
SPASSKI A ÎMPĂRȚIT VICTORIA CU UNZICKER, 

LA SOCI

Turneul internațional de șah de la Soci s-a 
încheiat cu doi cîștigători: Boris Spasski 
(U.R.S.S.) și Wolfgang Unzicker (R. F. Germană) 
care au totalizat cîte 10*/? puncte din 15 posibile. 
In ultima rundă, Unzicker l-a învins pe Zaițev, 
iar Spasski a remizat cu Damianovici. De remar
cat că nici unul din cei d»i mari maeștri nu a 
lost învins în acest turneu. Pe locurile următoare 
s-au clasat, în ordine: Cirici (Iugoslavia) 10 p; 
Krogius (U.R.S.S.) 8‘/P p; Zaițev și Uivițki (ambii 
U.R.S.S.) 8 p.

TURNEU DE TENIS LA WEMBLEY

Pe terenul acoperit de la Wembley, lîngă Lon
dra, a început un turneu de tenis cu participarea

celor mai buni jucători profesioniști. O surpriză 
s-a înregistrat în sferturile de finală ale compe
tiției, englezul Mike Davies învingîndu-1 pe cu
noscutul jucător chilian Luis Ayala. R. Laver a 
trecut cu greu peste rezistența „veteranului" 
Frank Sedgman (4—6, 9—7, 6—3), iar Ken Rose- 
wall a înregistrat o victorie comodă în fața lui 
M. Anderson (6—2, 6—1).

ȘTIRI • REZULTATE •
ODLOZIL S-A APROPIAT DE RECORDUL MON

DIAL PE 1000 M

In cadrul unui concurs desfășurat la Stara 
Boleslav, atletul cehoslovac Jozet Odlozil a sta
bilit un nou record național în cursa de 1000 m 
cu timpul de 2:18,6. El a eșuat însă in tentativa sa 
de a ameliora recordul mondial al lui Jurgen May 
(R. D. Germană) de care îl mai despart 2,4 sec.

NOI MECIURI ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE 
DE FOTBAL

Echipa belgiană Anderlecht Bruxelles s-a cali
ficat pentru optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, învingînd cu 5—1 
(2—0) formația turcă Fenerbahce, cu care ter
minase la egalitate (0—0) în partida disputată 
săptămîna trecută Ia Istanbul. Tot în această 
competiție, Gornik Zabrze (R. P. Polonă) a dispus 
cu 3—1 (0—0) de A.S.K. Linz, iar echipa irlan
deză Drumcondra a întrecut cu 1—0 (0—0) pe 
Vorwărts (R. D. Germană). S-au disputat întîlniri 
și în alte competiții continentale. „Cupa cupelar" : 
F. C. Sion (Elveția) — Galatasaray (Istanbul) 5—1 
(1—1): Atletice Madrid — Dinamo Zagreb 4—0 
(2—0). „Cupa orașelor tîrguri" : Miinchen 1860 — 
F. C. Malmoe 3—0 (2—0).

ȘTIRI • REZULTATE •

BUENOS AIRES 16 
(Agerpres). — Pe stadio
nul Avelaneda din capi
tala Argentinei, în fața 
a 90 000 de spectatori, 
s-a disputat miercuri sea
ra returul finalei „Cupei 
intercontinentale" la fot
bal între echipele Inter- 
nazionale Milano și In- 
dependiente Buenos Ai
res. Intilnirea s-a înche
iat la egalitate (0—0), 
astfel că fotbaliștii ita
lieni, învingători cu 
3—0 în primul meci, 
și-au păstrat •—Jeul cu
cerit anul trecut.

După cum subliniază 
corespondentul agenției 
„France Presse", meciul, 
nu a corespuns ca spfeQ. 
tacol. Aceasta mai ales 
datorită faptului că mi
lanezii, cărora egalita
tea le asigura succesul 
final, s-au rezumat la un 
joc de strictă apărare, 
căutînd doar să destra
me atacurile impetuoase 
ale argentinienilor. A-
ceștia din urmă au do

vedit o exasperantă ineficacitate, ra- 
tînd numeroase ocazii de a marca, 
în plus, portarul Sarti a fost în zi 
bună.

Meciul a fost condus de arbitrul 
Peruvian Yamsaki. Iată formația pe \ 
re a prezentat-o Internazionale: Sar.fi,
Picchi, Burgnich, Guarnieri, Facchetti, 
Bedin, Suarez, Jair, Corso, Mazzola, 
Peiro.

Concurs atletic internațional 

de tineret la Budapesta

La sfîrșitul săptămînii se desfă
șoară la Budapesta un interesant 
concurs internațional rezervat tine
rilor atleți. Țara noastră va fi repre
zentată de următorii sportivi: Elaty 
Ionescu (400 m), Claudia Iacob (8vu 
m), C. Iordache (1500 m), Ilie Cioca 
(1500 m obstacole și 3 000 m) și Va- 
sile Sărucan (lungime).
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