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Succes deplin campionatelor europene de tir!
■J

Sărbătoare
Sărbătoare la Tunari. Du

pă luni de muncă, harnicii 
constructori de la TRCRB- 
ICM vest (uf I...) au predat 
„la cheie" poligonul Tu
nari. Cum ? Poligonul exista 
mai de mult ? Și era și așa 
vestit în lume ? Avefi drep
tate, dar și eu am 1 Astăzi, 
la Tunari, totul e nou. Și 
standurile de pistol viteză, 
si cele de armă liberă cali
brul etcetera și celelalte. 
Culori pastel, odihnitoare, 
iarbă verde și flori, foarte 
multe flori... Steagurile ce
lor 23 de țări participante 
unduiesc ușor în adierea 
vîntului.

_Tnfr-un cuvînt, totul e nou, 
minunat. Și n-o spunem nu
mai noi, ai casei. O recu
nosc oaspeții, mulfi dintre 
ei rentru a doua sau a 
treia oară la București.

Foarte frumos, trds joii, 
beautyful, precrasno, wun- 
derbar — iată răspunsul... 
unanim, rostit în toate lim
bile, de numeroși din cei 
peste 300 de participant! 
gata de start.

Așadar, elita sportului 
european și-a dat întîlnire 
la București. Este în aceasta 
și o recunoaștere a valorii 
poligonului nostru, a capa
cității noastre organizato
rice, a nivelului atins de fi
rul românesc.

Ce așteptăm de la „euro
penele" de tir ? Perfor-

la Tunari
manfe de răsunet, pentru 
care ambianta și instalațiile 
noi ale poligonului nostru 
sînt „secundanți" prefioși 
fiecărui concurent.

Ce așteptăm de la trăgă
torii noștri ? Performanțe 
vrednice de condițiile de 
care se bucură, cum nu au 
mulfi trăgători din lume.

Aici, acasă, pe standurile 
ce le sînt atît de prietene, 
să nu depășească limitele 
celui mai mic cerc din țintă, 
să dea de lucru arbitrilor 
cu număratul „muștelor".

Ce mai așteptăm de la 
„europene"? Să strîngă și 
mai mult legăturile de prie
tenie dintre sportivii trăgă
tori de pe continentul nos
tru.

Succes I

MIRCEA COSTEA

P. S. Aseară, crainica te
leviziunii a prezentat bule
tinul meteorologic zîmbind. 
Și anunța pronosticul vremii 
pe următoarele trei zile. Să 
dea... tovarășul Topor ca 
soarele să se numere prin
tre spectatorii „europene
lor", din prima pînă în ul
tima zi. îi facem rost de o 
invitație-abonament. Numai 
să vină...

M. C.
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Au trecut zece ani de la prima 
ediție a campionatelor europene 
de tir, organizată ta Capitala 
țării noastre, și iată că din nou 
Bucureștiul este locul de tntîlnire 
a celor mai buni trăgători de pe 
continent. De cîteva zile poligo
nul Tunari, modernizat după ulti
mele cerințe ale tehniciL reunește 
pe standurile sale trăgători din 
toate colțurile Europei. După zi
lele de antrenament și de acomo

Pe poligonul Tunari, 
în ajun de întrecere

dare, cei peste 300 de trăgători 
sînt gata să ia startul ta „ediția 
1965“ a campionatelor europene. 
Am văzut ta aceste zila la Tu
nari trăgători cu faimă mondială, 
campioni europeni, mondiali și 
olimpici, deținători de recorduri 
cum stat Iaroș, Giuian, Rea- 
binskaia, Zabelin (U.R.S.S.), 
Kudma, Hrnicek (Cehoslovacia), 
Hammerl, Kissgvorgy (Ungaria), 
Jenssen (Danemarca), Zahringer 
(R.F. Germană) și alții. Sîntem 
siguri că ta această ambianță 
sportivii români vor aduce o con
tribuție serioasă la ridicarea va
lorii întrecerilor. Cei mai buni 
trăgători români, ca de pildă, Ion 
Tripșa, Marcel Roșea, Mihai Du-

lumea tirului. Nu no îndoim că 
și de data aceasta sportivii țării 
noastre vo» depune toate efortu
rile ca să reprezinte cu cinste 
culorile patriei noastre dragi.

In legătură cu întrecerile ce 
vor începe mîine am stat de vor
bă printre alții și cu antrenorul 
lotului de pușcași români, Mihai 
Toader. „Ediția din acest an a 
„europenelor" — ne-a spus inter
locutorul nostru — va fi deose
bit de disputată la toate probele. 
Dar se pare că la armă calibru 
redus va avea loc lupta cea mai 
strînsă. La seniori, de pildă, 
avem un număr de trăgători care 
dețin rezultate mari, cum sînt 
cele de peste 595 p la proba de

60 focuri culcat și cele de peste 
1150 p la proba de 3x40 focuri. 
Cu toate acestea tintasii români, 
care s-au pregătit cu multă per
severentă, sînt încrezători în for
țele lor si pornesc la întrecere cu 
optimism".

După două zile de concurs 
pentru obținerea tradiționalei in
signe de „Maestru trăgător", azi 
după-amiază reprezentanții celor 
23 de țări participante la cam
pionate se vor alinia pe platoul 
din fata pavilionului central, 
flancat de steagurile țărilor pre
zente la întrecerea de la Bucu
rești, pentru festivitatea de

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi și mîine,

Tripla întîlnire de fotbal 
Român ia-Cehoslovacia

Fotbaliștii români și ceho- 
lovaci se întîlnesc azi și mîi- 
e în cadrul a trei meciuri 
are reunesc jucători... de toate 
îrstele t seniori, tineret și ju- 
iori.
La ora cînd citiți aceste rîn- 

uri pregătirile au fost înche- 
ite, echipa noastră reprezen- 
rtivă, caje-și dispută șansele 
i cadrt4 preliminariilor cam-

In sfîrșit, în țară, a sosit joi 
echipa de tineret a Cehoslo
vaciei, care se va întrece azi 
la Pitești cu echipa noastră si
milară.

Deci, azi șl mîine, o triplă 
întîlnire ROMANIA — CEHO
SLOVACIA la fotbal.

în atenția opiniei publice 
sportive din ambele țări se si
tuează partida din cadrul pre-

declarațiile antrenorului ceho
slovac Marko, cum că echipa 
pe care o 
are nici o 
în 
nu 
în 
de

pregătește nu mai 
șansă de calificare 
final de la Londra, 
să producă liniște 

noastră. Este greu

La Tunari, o discuție amicală după antrenament
Foto î Aurel Neagu

—0 pentru România. In minutul 
toriei de la

turneul 
trebuie 
tabăra 
presupus că, jucînd pe te

ren propriu, echipa cehoslovacă 
nu va căuta să dea maximum 
de randament.

Așadar, de seriozitatea cu 
care fotbaliștii români vor 
aborda întrecerea din primul și 
pînă în ultimul minut, de efor
tul pe care îl vor depune în 
vederea realizării unui rezul
tat favorabil, depind... biletele 
de avion pentru Londra. Noi, 
cei de acasă, din fata televi
zoarelor și aparatelor de ra
dio, dorim din toată inima ca 
reprezentativa noastră să se 
alăture atlul viitor elitei fotba-

(Continuare în pag. a 5-a)

mitriu, 
Nicol ae 
Traian 
pușca,
Baia, Ana Goreti 
de senioare, Bogdan
Gheorghe Sencovici — Ia 
juniori s-au pregătit cu multă se
riozitate pentru „europene". Aș
teptăm din partea lor rezultate 
superioare pe măsura posibilități
lor demonstrate cu prilejul altor 
competiții de amploare. Tirul ro
mânesc se bucură de un înalt 
prestigiu in arena internațională, 
numele sportivilor Tripșa, Roșea, 
Marinescu sînt binecunoscute In

Lucian Giușcă la pistoale, 
Rotaru,

Coguț — Ia probele
Margareta

Ion Olărescu, 
de 

Enache, Edda 
— la probele 

Marinescu, 
skeet

PROGRAMUL PRIMELOR
ASTĂZI, începînd de la ora 9, se 

pentru insigna de „Maestru trăgător"

TREI ZILE
desfășoară concursul 

_ „la probele de pistol
liber, armă liberă calibru redus 3x20 senioare și seniori. 
La ora 17 are loc festivitatea de deschidere a campiona
telor europene.

MÎINE încep întrecerile oficiale din cadrul campiona
tului. Se vor desfășura probele de armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat seniori, pistol viteză (ambele manșe) 
și skeet juniori (50 talere).

LUNI : armă liberă calibru redus 60 focuri culcat seni
oare, pistol liber și skeet manșa a ll-a (50 talere).

Biletele de intrare se găsesc la casa de la intrarea pe 
poligon.

ionatului mondial, se află la 
«eqa șl așteaptă meciul cu 

idere (citiți în pag. a V-a 
Aatarea trimisului nostru spe- 
ial în capitala Cehoslovaciei).
După cura se știe, în deschl- 

erea partidei dintre echipele 
e seniori, ia Praga va avea 
jc și meciul dintre cei mal ti
er) fotbaliști români șl ceho- 
lovact

34 Mateianu a înscris golul vic- 
București.

liminariilor campionatului mon
dial, cea de la Praga. învingă
toare în prima manșă a întîl- 
nirii, echipa României va tre
bui să confirme în jecui de 
mîine rezultatul obținut în pri
măvară i 1—0. în același timp, 
nu e un secret pentru nhnenl 
că gazdele sînt dornice și vor 
face totul pentru a-șl lua re
vanșa. După părerea noastră,

Marea competiție a pescarilor...

1)1 CWllOl KIERfUAIlOSIALE AEE BOXEI»
A fost alcătuită echipa selec- 

ionată de box a țării noastre, 
are la 30 septembrie va întîlni 
i Hamburg reprezentativa R. F. 
Sț.janane. în ordinea categori-

’ tie vor reprezenta : C. Ciu
li, N. Puiu, C. Ștanev, V. An- 
mio, I. Dinu, 1. Pițu, V. Dobre, I. 
ilteanu (M. Mariuțan), I. Monea 
i V, Mariuțan. După această 
ntîlnire, la 2 octombrie, la

Wolfsburg echipa noastră va 
întîlni o selecționată secunda a 
R. F. Germane.

In cursul lunii decembrie e- 
chipa de box a Republicii So
cialiste România va întîlni e- 
chipele Scoției la Glasgow și 
Irlandei la Dublin. Meciurile se 
vor desfășura la 9 și respectiv 
la 11 decembrie.

De vorbă cu
ing. MIHAI BODEA 

vicepreședinte al Asocia
ției Generale a Vînătorilor 
și Pescarilor Sportivi din 

România

După cum se știe, peste cî
teva zile, Galatiul va fi tocul 
de intîlnire a maeștrilor pescui
tului staționar din întreaga 
lume, angajați intr-o pasionan
tă Întrecere pentru cucerirea 
titlului de campion mondial.

Sport deosebit de plăcut și 
accesibil tuturor vîtstelor, de 
la micul pionier dintr-a „în- 
tîla generală" și pînă la pensio
narul cu tîmplele albe, pes
cuitul sportiv Cunoaște și în 
tara noastră, ca șl în alte țări, 
o mare dezvoltare, pentru multi

oameni el constituind a ade
vărată pasiune.

Fată de interesul cu care este 
așteptată, marea întrecere a 
pescarilor, ce se va desfășura 
în ziua de 26 septembrie la 
Galați, ana socotit cît se poate 
de utilă o convorbire cu tov. 
ing M1HAI BODEA. vicepre
ședinte al Asociației Generale 
a Vinătorilor șl Pescarilor 
Sportivi din România Ne gră
bim la rindui nostru, să Îm
părtășim cititorilor, cele a- 
flate i

— La această Inttecere vor 
participa pescari sporttvl din 
15 fărt. $1, bineînțeles, cei mai 
mulți dintre campionii edițiilor 
trecute vor fi prezentl lastart. 
In dorința de a-și confirma 
victoriile sau de a se revanșa 
pentru insuccesele avute la 
alte Întreceri. Este sigur, astfel, 
cd francezul Fontanet, actualul 
campion mondial, va veni să-și

apere titlul, la care aspiră Însă 
și Tedesco (Italia), Lanne (An
glia) și al(i pescari renumifi. Șl 
sportivii noștri au an cuvînt 
de spus In această întrecere. In 
vederea căreia s-au pregătit cu 
multă atenție. Recentele cam
pionate republicane au scos in 
evidentă forma bună a Iul Bar
tolomeu Fiu, care l-a Întrecut 
pe tofl favorita. El șl alti pes
cari încercat! ca Ion Pană, Al. 
Vegh șl N. Enache sînt, desi
gur, In primul rlnd In vederile 
selecționerilor, care vor să lase 
insă porti deschise st... speran
țelor. SI este mare numărul ce
lor care doresc să-și «rate mă
iestria In cadrul campionatului 
mondial. Regulamentul limitea
ză insă numărul concurentilor 
la 5 de flecare tară. Dar acestor 
cinci le slnt deschise toate 
locurile, inclusiv locul... l.®ri- 
cum, sportivii noștri vor lupta 
pentru a realiza an rezultat 
cit mal bun. Vreau să amin
tesc, ca această ocazie, că li
nul trecut. In Italia, am obți
nui o performantă frumoasă: pe

na/iuni ne-am clasat pe local 
5, înaintea Angliei, Olandei, 
R.P. Germane etc.

Sa de obicei, o dată cu cam
pionatul mondial, aliat la a 
Xll-a ediție, are loc șl Congre
sul Federației Internationale 
de Pescuit sportiv. Congresul 
va avea loc la Hotelul inter
national de la Mamaia. Ga a- 
cest grilei se vot organiza 
două expoziții, primo avlndca 
tematică „Dezvoltarea pescui, 
tulul In Republica Socialistă 
România", iar cea de o doua 
„Protecția apelor*.

Așteptăm ca drag oe oaspe
ții noștri st ne vom bucura cd 
vor fi In miflocul nostru. Spor
tul se dovedește o dată In 
plus an mllloc de cunoaștere 
șl de respect reciproc, de întă
rire a legăturilor de prietenie 
dintre popoare și, prin aceas
ta, de instaurare a anat Cli
mat de înțelegere.

Intervin luat de
JACK BERARII)



Drum liber rugbiului cursiv, spectaculos:

Pentru un arbitraj de concepție
într-o prefață a regulamentului fo

tului de rugbi, Charles Muntz, mare 
teoretician al arbitrajului francez, 
scria — nu fără un ton de regret : 
„...Regulamentul jocului de rugbi tre
buie nu numai știut ci, mai ales, în
țeles...”.

A înțelege regulamentul jocului de 
rugbi, ca și al oricărui alt joc spor
tiv de altfel, înseamnă în primul 
rînd a-1 interpreta în conformitate cu 
spiritul său, adică a-i determina obiec
tivele majore ale acestuia, a le iden
tifica prezența în oricare text de re
gulament, ca rațiune unică a tot ceea 
ce este permis sau nu este permis în 
jocul de rugbi ; înseamnă a face din 
acest criteriu un ghid permanent, 
sigur și eficace în practica arbitra
jului, în aprecierea rapidă, corectă 
și autoritară a fazelor de joc.

In ce constă însă spiritul jocului 
și care sînt obiectivele lui majore 
despre care am vorbit ? în primul 
rînd : asigurarea sănătății și inte
grității corporale a jucătorilor, apoi

NOI PURTĂTORI
Al INSIGNEI Of POLISPORTIV

O preocupare principală a con
siliului asociației sportive Vitro- 
metan din Mediaș este atragerea 
unui număr cit mai mare de ti
neri și tinere în practicarea spor
tului. Pentru aceasta, au fost 
organizate „duminici cultural- 
sportive”, campionatul asociației, 
precum și concursuri de trecere a 
normelor Insignei de polisportiv, 
în acest fel, pină la sfîrșitu) lunii 
august, peste 420 de tineri au de
venit purtători ai Insignei. Prin
tre aceștia se găsesc tineri frun
tași în producție ca Gheorghe 
Boldache, Ion Mărginean, Cornel 
Nistor, Maria Berta și Sofia An
drei.

Rezultatele pozitive obținute de 
asociația Vitrometan pot consti
tui un exemplu pentru alte aso
ciații sportive din Mediaș. Ne re
ferim Ia asociațiile sportive Tex
tila, Sparta și Metalul, care nu 
depun interes și eforturi pentru 
organizarea concursurilor de 
trecere a normelor Insignei de 
polisportiv.

Z. RIȘNOVEANU 
coresp. 

asigurarea și sprijinirea spectaculozi
tății (adică în special a cursivității) 
și, însfîrșit, sprijinirea eficacității (a- 
dică a dezvoltării capacității echipe
lor de a înscrie multe puncte sau de 
a împiedica aceasta). Toate aceste trei 
scopuri majore, pe care regulamentul 
jocului de rugbi le urmărește perma
nent și constant, constituie esența jo
cului de rugbi, spiritul său. Fără sa
tisfacerea simultană a acestor trei 
obiective, nici o fază de joc nu se 
include în spiritul jocului și trebuie 
deci întreruptă și sancționată de ar
bitru. iar orice fază ce satisface cele 
trei deziderate ale spiritului jocului 
trebuie încurajată și sprijinită de 
arbitru prin abținerea de la utiliza
rea fluierului. Așadar, ori de cîte ori 
o acțiune de joc periclitează, sau 
poate deveni periculoasă, frînează 
cursivitatea jocului și implicit efica
citatea, arbitrul este obligat să se 
facă prezent. Dar numai atunci ! în 
tot restul timpului el va asista atent 
și calm la desfășurarea nepericu- 
loasă, cursivă și eficace a fazelor, 
lăsînd cîmp larg de aplicare legii 
avantajului, fără să intervină numai 
de dragul de a se face observat, de 
teama de a nu „scăpa jocul din mînă“, 
sau din dorința de a dovedi că „ni
mic nu-i scapă’.

Privit astfel, arbitrajul în rugbi 
devine de altfel și mai accesibil. 
Mult mai simplu este să veghezi — 
prin mulțimea și varietatea fazelor 
rapide — la satisfacerea celor trei 
obiective simultane și omniprezente, 

Joc cursiv — foc frumos. Arbitrajul poate și trebuie să contribuie la aceasta

decît la zecile și sutele de reguli, 
aliniate și paragrafe interdictive și 
permisive. Nu este oare mai simplu 
să apreciem jocul de ofsaid, de exem
plu, ca periculos, contra cursivității 
și eficacității în general și să-l sanc
ționăm ca atare, decît să ne facem 
probleme asupra textului anume care 
îl interzice ? Și nu este în slujba 
spectaculozității și eficacității să lă
săm echipei nevinovate dreptul de 
a-și desfășura pînă la capăt faza în
cepută, deși adversarul a atentat la 
ea în mod periculos și abia după 
aceea să dictăm cuvenita lovitură de 
pedeapsă pe locul greșelii ? Sau dim
potrivă : nu este firesc să fluierăm 
de îndată, de exemplu acțiunea apă
rătorului ce „rămîne culcat pe ba
lon” frînînd acțiunea cursivă și efica
ce a atacatorilor și periclitîndu-și lui 
șf acestora sănătatea ?

Ultimele modificări de regulament 
aduse jocului de rugbi sînt de altfel 
o pledoarie pentru rolul creator pe 
care-1 joacă spiritul jocului în dez
voltarea permanentă a celor trei la
turi ale sale. Numai că pentru reali
zarea acestora este nevoie ca arbi
trii să pătrundă spiritul acestor re
guli și să le aplice de asemenea crea
tor. Numai astfel ei vor deveni fac
tori hotărîtori în creșterea calitativă 
a partidelor și în atragerea de noi 
spectatori și jucători, de care rugbiul 
românesc are atîta nevoie.

D. MANOILEANU 
maestru al sportului

Scrisoare către antrenor
Septembrie este lună de examene și pentru antrenori. Reflectînd 

la conținutul examenelor: „...teorie și metodică, anatomie și fiziolo
gie, pedagogie și specialitate...", m-am gindit si vă adresez cîteva 
cuvinte prietenești.

Vreți și vreau și eu să deveniți antrenori-pedagogi, cunoscute,,. 
ai teoriei și practicii sportive. Foarte bine. Dar cum, pe ce căi, ce 
ar trebui să faceți dv. ca, împreună, să rezolvăm cerințele, să evităm 
momente de „încurcătură" în timpul examenelor?

Mai întîi, să învățați să studiați pe îndelete. Să reflectați atent 
asupra problemelor cercetate. Practicismul îngust nu ajută, vă pla
fonează. Feriți-vă de rutină, de anchiloză în munca instructivă și 
educativă. Luminați-vă neîncetat mintea, însușiți-vă permanent noile 
cuceriri în domeniul dv. Mulți antrenori fac acest lucru. Combateți 
însă tendințele periculoase, ce se întîlnesc încă la unii dintre dv., 
că pot ieși cu „fața curată" chiar și pe necitite. Și un profesor nu 
poate fi de acord în interesul propriu al „elevului" cu acei ce ex
plică cu nevinovăție: „Știți, tovarășe profesor, să mă credeți că n-am 
citit nimic la „Pedagogie" și, ca să fiu mai sincer, n-am văzut cum 
arată o carte de acest fel, dar cu toate acestea, să încerc să vă 
răspund..." Curiozitatea mă îndemna uneori să-i las să vorbească.

Unii antrenori, cu ani de experiență, organizau răspunsuri bune, 
demne a fi interpretate și generalizate. Nu cunoșteau, însă, teze 
teoretice. Cunoscîndu-le, cîte carențe din practica lor n-ar dispare? 
Ce aport substanțial ar aduce mișcării de cultură fizică și sport! In 
general, nu sînt de acord nici cu acești antrenori care trăiesc numai 
din ce au învățat odată, nici cu alții care tremură la aceste exa
mene, sînt timorați ca un școlar începător.

Emoțiile sînt firești și, uneori, reflectă simțul de răspundere în 
pregătirea pentru examene. Emoțiile, însă, la unii dintre dumnea
voastră, sînt generate de neștiință, de învățătura în salturi, pripită 
și nesistematică. Evitați acest stil de lucru. Impuneți-vă voința, spță- 
duiți-vă să învățați sistematic și consecvent pentru toate mate ie. 
Timpul trece... Studiați mereu cu atenție conținutul programelor. 
Apropiați-vă cu interes de lumea ideilor prezentă în cursuri. Poposi^ 
mai mult asupra problemelor. Căutați să le analizați și să le filtrați 
prin propria dv. experiență, să le raportați la practica dv. Desci- 
frați-le esența și recunoașteți-le în munca dv. instructivă și educa
tivă cu sportivii.

Deci, citiți problemele gindit, atent... Evitați învățatul pe de rost, 
mecanic. Acesta e un rău cel puțin egal cu răul creat de atitudinea 
superficială în timpul pregătirii. Sprijiniți-vă în munca de pregătire 
pe forțele proprii, pe acele forțe reale, verificate și controlate bine 
de propria dv. conștiință. încercați să vă căliți forțele într-un studiu 
activ și conștient, coerent și sistematic, accesibil și aplicativ, legat 
de viața, de practica dv. încrederea să sporească pe măsură ce vă 
sporesc cunoștințele asimilate durabil și complet.

încet, încet, veți înțelege că nu există știință grea, cel mult un 
mod greoi de a învăța. Că orice știință declarată grea, poate și tre
buie să devină accesibilă, ușoară.

Procedați, în totul, rațional și rezultatele, succesele la examenele 
din toamnă și din viață nu vor întîrzia să apară.

Vă doresc spor la învățătură 1
N. CEAUȘESCU

lector la catedra de pedagogie a I.C.F.

întreceri între asociațiile clubului Industria siriîi
Timp de aproape trei săptămîni 

s-au desfășurat întrecerile organi
zate de clubul sportiv Industria sîr- 
mei din Cîmpia Turzii. Competiția 
desfășurată pe baza sportivă a clu
bului a angrenat opt asociații care 
s-au întrecut la trei discipline spor
tive : fotbal, handbal și popice. în 
finală fotbaliștii asociației sportive 
Metalul au învins pe cei de la Oțe- 

larul cu 6—2 (4—0), handbaliștii M< 
talului au dispus de Cablarul c 
28—26 (14—17) iar popicarii de 1 
Cablarul i-au întrecut pe cei de 1 
Metalul Ia o diferență de 100 de p< 
pice doborîte.

L. DONC1 
coresp.

După turneele internaționale de boi

J. 0. 1968 1
IN PERSPECTIVĂ , MAI MULTĂ ATENȚIE BOXERILOR CARE VIN

S-a scurs o perioadă de bogata acti
vitate competițională pentru pugiliștii 
noștri fruntași. In decurs de două 
săptămini, lin număr de aproape 40 de 
boxeri români au fost angajați în două 
turnee internaționale: la Constanța, in
tre 28 și 31 august, cu participarea 
unor pugiliști din Ungaria, Uniunea So
vietică, Olanda. Bulgaria și Cehoslova
cia, și Ia București, unde între 4 și 9 
septembrie s-a disputat turneul „spe
ranțelor olimpice".

Rezultatele sînt cunoscute. La turneul 
de la Constanța pugiliștii români au 
ocupat primul loc la toate categoriile 
de greutate. Competiția însă, nu s-a ri
dicat la nivelul unei întreceri internațio
nale de anvergură. Și aceasta, în mare 
măsură, datorită slabei participări a 
boxerilor străini, atît din punct de ve
dere numeric, cît. mai ales, al valorii 
acestora.

Reuniunile au satisfăcut pe cei pre- 
zenți în sala sporturilor din Constanța 
mai mult prin faptul că reprezentanții 
noștri au obținut, de cele mai multe 
ori, victorii. Dar, nivelul tehnic 
și spectacular n-a fost de cea mai 
bnnă calitate. în plus, în reuniunea fi
nală. boxerii noștri s-au întîlnit între ei 
la șase din cele nouă categorii de greu
tate programate. Această situație a fă
cut ca gala să 
res. Chiar dacă 
obținut succesele 
ditii. meritul lor și 
pregătit nu trebuie, 
zat. Colectivul de antrenori 
G. Dumitrescu, L. Popescu, 
condus de I. Popa a găsit 
și metodele cele mai eficace 
tire, In sșa fel Incit boxerii 
intrat în competiție într-o formă sportivă 
•aUsfâcătoare. Pregătirea fizică a fost 

piardă din inte- 
boxerii noștri au 
în asemenea con- 
al celor care i au 
desigur, minimali- 

(I. Popa, 
Gli. Fiat) 
mijloacele 
de pregă- 

români au

„arma" cu care pugiliștii noștri s-au 
impus categoric in fata adversarilor, în 
special in ultima repriză. D. Davidescu, 
I. Pițu, V Amoniu, C. Buzuliuc, St. 
Popoacă, V. Badea. I. Oiteanu, Th. Ba- 
sarab au înregistrat o însemnată creș
tere în valoare și au dovedit o remarca
bilă putere de luptă. Și-a adus la aceasta 
contribuția și medicul lotului, P. Ra
dovici. Pe baza unui control medical 
riguros, boxerii au efectuat un volum 
mare de lucru, și acest fapt i-a ajutat 
să obțină rezultate corespunzătoare. Re
gimul alimentat a fost judicios întoc
mit. iar problema menținerii greutății 
(deseori atît de dificilă) a fost. în 
acest fel, ușor rezolvată.

Considerăm că nu este o simplă co
incidență faptul că de pregătirea aces
tor boxeri s-a ocupat același tehnician, 
Ion Popa, care a antrenat lotul nostru 
republican în anii de glorie ai boxului 
românesc. Nu cumva a greșit biroul 
federal ținîndu 1 timp de mulți ani de
parte de prima noastră reprezentativă? 
Se pare că da. Și faptele confirmă afir
mația de mai sus.

în cel de al doilea turneu, al „spe
ranțelor olimpice", tncheiat zilele tre
cute la București, tinerii noștri pugiliști 
au ocupat primul loc ta patru din cele 
zece catrgorii de greutate. Rezultatele, 
privite prin prisma valorii participant- 
lor, sînt — desigur — îmbucurătoare. 
Trebuie menționată evoluția mai mult 
decît promițătoare a doi dintre cîștigă- 
torii acestui turneu: G/i. Chivăr și C. 
Stanef. Primul, în special, a înregistrat 
o însemnată creștere în valoare, a do- 
bîndit mai multă maturitate, mai multă 
încredere în forțele proprii, într-un cu- 
vînt ne-a dovedit că este un element pe 
care se poate conta. In ce-1 privește pe 

Stanef, se poate aprecia că el a reușit 
in mare măsură să-și înlăture una din
tre marile deficiențe — nervozitatea 
exagerată — boxînd mai gîndit și reu
șind astfel să-și pună în valoare cali
tățile native excepționale. Au mai plăcut 
V. Dobre, N. Giju, M. Dumitrescu și 
G. Niculescu. Ultimul însă, deși a dove
dit în general o bună formă sportivă, 
practicînd un box curat, este deficitar 
în apărare și vulnerabil la bărbie. A- 
mintim că în ultimele șase luni Nicu
lescu a pierdut trei meciuri (două 
înainte de limită), ca urmare a unor lo
vituri recepționate în bărbie. In aseme
nea condiții se pune, firește, sub sem
nul întrebării posibilitatea acestui spor
tiv de a mai realiza un timp performan
țe de valoare.

In finala acestui turneu s-au calificat 
8 reprezentanți ai culorilor noastre. A- 
ceasta este o performanță meritorie. 
Apreciind rezultatele bune ale boxerilor 
noștri nu trebuie să omitem însă faptul 
că noi am participat în această compe
tiție cu două garnituri complete, în 
timp ce celelalte țări n-au intrat în con
curs decît cu cel mult 10 sportivi I

Startul boxerilor români în acest tur
neu a fost slab. După primele două re 
uniuni, în care mufți dintre pugiliștii 
noștri au evoluat sub orice așteptări, 
ne-am pus, pe bună dreptate, întreba
rea : ce fel de „speranțe olimpice" sînt 
boxerii respectivi ? Aceasta, nu numai 
pentru că sportivii P. Covaliov, V. Tu- 
dose, C. Ghiță, V. Trandafir, I. Alexe, 
1. Ivan au fost eliminați din concurs, 
dar mai ales pentru maniera total ne
satisfăcătoare în care au concurat. 
Chiar și învingătorii V. Dobre și I. Ne
gru au evoluat necorespnnzător. Ultimul 
a ocupat primul loc la categoria setni- 

ușoară, dar modul în care a boxat (a 
recepționat un număr nepermis de mare 
de lovituri) ne face să nu-1 putem con
sidera „speranță". De asemenea, pre
zența în rîndul „speranțelor olimpice" 
a unor boxeri ca Trandafir, Ghiță, Tu- 
dose, Negru, Ivan, Motoc s-a dovedit 
a fi nejustificată. Analizînd această si
tuație prin prisma rezultatelor din con
curs s-ar putea ajunge la concluzia că 
selecția nu a fost temeinic gîndită. Cu 
toate acestea, o bună parte dintre boxe
rii amintiți au dovedit, în meciurile an
terioare turneului, o formă apreciabilă, 
fapt care, firește, i-a determinat pe an
trenori să-i includă în lot. Și totuși, 
în partidele susținute în această com
petiție, pugiliștii respectivi au boxat 
sub orice critică. Deci, concluzia care 
se desprinde este că pregătirea lor în 
lot a fost necorespunzătoare. Principiul 
individualizării n-a fost respectat. S-ar 
putea ca antrenorii lotului să justifice 
comportarea slabă a elevilor lor, argu- 
mentînd că „aceasta este valoarea pugi- 
liștilor respectivi". Dacă așa stau lu
crurile, îi întrebăm (și așteptăm răs
puns): CINE I-A OBLIGAT SĂ PRE
ZINTE IN RING 20 DE BOXERI? 
Puteam foarte bine, și considerăm că 
ar fi fost mai nimerit, să verificăm cu 
acest prilej un număr mai redus de 
pugiliști. Atunci nu s-ar mai fi ajuns 
la situația ca spectatorii să părăsească 
tribunele dezamăgiți de slaba compor
tare a boxerilor noștri într-o competiție 
internațională.

S-a vorbit mult și se mai vorbește 
încă despre valoarea boxului românesc. 
Unii „specialiști" de la noi emiteau 
pretenții la primele două locuri în ie

rarhia boxului european. Rezultatele ret 
lizate la marile competiții internațional 
din ultimii ani (J.O., campionate eurc 
pene), ca și evoluția boxerilor noștri 1 
recentul turneu de la București nu jus 
tifică optimismul și tendința de autc 
liniștire a „specialiștilor" respectivi.

Rezultatele obținute de lotul „spe 
ranțelor olimpice", dar mai ale 
pregătirea centralizată la care au parti 
cipat tinerii pugiliști, sub îndrumare 
antrenorului I. Chiriac, nu au satisfă 
cut pe deplin. O remarcă întemeiat; 
făcută de antrenorul federal Traia 
Ogrinjeanu: în cadrul procesului in 
structiv-educativ individualizarea a ,^s 
neglijată. Așa se explică și faptul c 
în lotul care a făcut pregătirile în cc 
mun au existat vizibile diferențe d 
formă.

★

Cu toate lipsurile care s-au manifesta 
în aceste competiții, mulți dintre pugi 
liștii noștri fruntași au dovedit că po 
sedă reale calități, că pot obține rczul 
tate mai bune. Pentru a se ajunge 1; 
nivelul fruntașilor boxului amator mon 
dial este nevoie însă de un volum mul 
mai mare de muncă și de o mai mari 
exigență. Pe viitor, antrenorii trebui, 
să acorde mai multă atenție selecției 
să stea mai mult timp în mijlocul 1’ le 
vilor lor și să se ocupe mai mult d- 
elementele de perspectivă.

MIHAI TRANCt 
R. CALARAȘANi



CONSIDERAȚII DUPĂ JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM O nouă carte In Editura UCFS

1 între 9 și 12 septembrie a.c., 
| la Atena, s-a desfășurat cea de a 
i XXIV-a ediție a Jocurilor Balca- 
, ' ';e de atletism, competiție tra
dițională ce reunește la startul în
trecerilor pe cei mai buni atleți 
din Balcani. La această ediție au 
participat cinci țări: Bulgaria, Iu
goslavia, România, Turcia și Gre
cia, întrunind aproape 400 de 

j sportivi.

Pentru noi, ca și pentru ceilalți 
sportivi, Jocurile se anunțau 
dificile. în primul rînd, aces- 

» se desfășurau în deplasare, apoi 
condițiile creșterii valorice a unor 
-rformanțe ale adversarilor noș- 
. și, în sfîrșit, prezența la start 
incidea cu prezența celei de a 
oua veri“ ateniene (1 septembrie 

30 octombrie) cînd temperatura 
că deseori noaptea între 30—33°, 
r ziua nu coboară sub 35°. în plus, 
ntru sportivii români se iviseră 
tele greutăți (pe parcurs ele s-au 
ravat), ca, de pildă, accidentarea 
umăr a lui Bizim, la gleznă a Vio- 

:ăi Viscopoleanu și a lui Șerban 
ochină, la deget a lui Gh. Costa
te, precum și contractarea unui 
>ces dentar de către Zamfirescu.
.^asemenea, lipsa de formă sim- 
{la unii atleți și atlete (C. Crețu, 
Drăgulescu, E. Cheșu, H. Stef, I. 

ățoi, A. Savin, M. Diaconescu) a 
>nstituit și aceasta un handicap. 
Ca urmare a măsurilor luate 
ainte, a prevederilor în legătură 

i eventualele deficiențe ce se pot 
i în timpul competiției, a creării 
iui climat optimist, de încredere, 

forțele proprii (pe baza cunoaș- 
rii rezultatelor adversarilor) la 
incurs ne-am prezentat, cum se 
tune, cu „fruntea sus”, gata pentru 
■ice efort, pentru a realiza țelul 
•opus : cîștigarea Balcaniadei.

t ocurile Balcanice de atletism 
I s-au deschis într-o atmosferă 

sărbătorească pe stadionul de 
-armură Averof, același ca.re a găz- 
uit prima ediție a Jocurilor Olim- 
ice din anul 1896. Atmosfera săr- 
itorească avea să se transmită și 
3 stadionul Karaisaki, locul de des- 
•șurare a probelor atletice. Pe a- 
isț. stadion, timp de trei zile, spor- 
T’.t noștri au fost pe primul plan 

întrecerii, cucerind locul I pe na- 
uni atît la bărbați cît și la fe- 
',ei. De asemenea, pentru prima 
ită în cadrul acestei competiții 
adiționale, rezervată sportivilor din 
alcani, atleții noștri au reușit să 
știge cel mai mare număr de me- 
ilii: 42 (aur 16, argint 11 și bronz 
>), învingînd cu cea mai mare di- 
'.rență de puncte, din toate parti- 
pările noastre în cadrul Jocurilor 
alcanice.
Privind ansamblul rezultatelor 

bținute ne declarăm satisfăCuți de 
iptul că singurele performanțe de 
aloare mondială înregistrate apar- 
n atlețîlor noștri Vamoș, Cara- 
lihai. Balaș, Viscopoleanu și că, în 
celași timp, tot Sportivii noștri au 
ist c^i care au dinamizat — cu 
lici excepții — fiecare probă, așa 
am declară presa, au reprezentat 
magnetul” care a atras în tribune 
ucite de mii de spectatori. Pentru 

'Nul succes obținut de către echi- 
ete României sportivii, antrenorii, 
ledicii și tehnicienii merită sincere 
dicitări. Dar iată cum s-au com- 
ortat atleții noștri, pe probe :

In probele de sprint Gheorghe 
Zamfirescu, deși nu în cea mai 
bună formă, s-a comportat la 

îălțime, reușind un dublu succes, 
iștigarea probelor de 100 și 200 m. 
.ezultatele nu sînt de valoare deo- 
îbită (10,6 și 21,5), importantă fiind 
îsă victoria la adversari cu rezul
te anterioare superioare (Bîciva- 
3V 10,3). Tudorășcu s-a prezentat 
îediocru. Cursa de 400 m a con.sti- 
rit, ca și în anii trecuți, proba în 

*■ ne-am prezentat la nivelul cel 
.«i. scăzut, nici un reprezentant al 
ostru nereușind să se califice pen- 
cu finală. Considerăm 
orii trebuie să 
ecesare pentru 
mpas.
Probele de 800

dus o dublă satisfacție; prin 
ia lui Constantin Bloțiu și clasarea 
ie locurile 3 a lui Gheorghe Ene la 
00 și a lui Andrei Barabaș, la 1’560 
n. La 800 m Bfoțiu a reușit un re- 
■ord personal (1:50,3), iar la 1500 
n a eîștigat cu timp bun (3:43,7). 
lloțiu a știut cum și cînd să atace 
i să forțeze atît cît îi era necesar 
jentru obținerea victoriei, 
irientat bine în situațiile în 
ost „închis” de adversari,

îț ocoluri pe culoarele 4 și
:fe. In atletism, reprezintă secunde 
irețioase. O remarcă pentru „oa- 
nenii 2“ din aceste două probe : Ene

că antre- 
găsească soluțiile 
ieșirea din acest

și 1500 m> ne-au 
victo-

E1 s-a 
care a 
ieșind

5, ceea

i
.$■

ASTAZI, DESPRE BĂIEȚI
Atleții români —pe primul plan al întrecerii

Ce facem cu proba de

Mustață — la 1,4 sec de 
la 10000 m!

Lipsă
Dacă
Probe

400 m?

recordul țării

de omogenitate la
Vamoș n-ar
care ne-au

prăjina, greutatea

și Barabaș, care l-au ajutat și l-au 
secundat cu brio.

Jnțelegîndu-se perfect în timpul 
probei de 5 000 m, Barabaș și 
cu Mustață au reușit să-l în

treacă pe iugoslavul Vazici, creditat 
cu un rezultat de 13:50,0 în acest 
an. De asemenea, cunoscînd puterni
cul sprint final al turcului Dalkîlic, 
ei au acționat în consecință, „sufo- 
cîndu-l” pe acesta prin sprinturi re
petate. în aceste condiții desigur că 
tactica a fost aceea care a împiedi
cat obținerea unei performanțe va
loroase. La 10 000 m, Mustață a con
trolat mai toată cursa și, deși 
flancat de doi iugoslavi, care se 
prezentau cu performanțe anterioare 
mai bune, sportivul nostru a știut 
să sprintcze și să cîștige detașat, în- 
tr-un timp care este inferior recor
dului republican cu numai 1,4 sec. 
(29:25,8). Grecescu a luptat din răs
puteri, dar nu a ocupat decît locul 
3. Cu experiența sa bogată el putea 
face mai mult.

Maratonul, această probă deosebit 
de grea, desfășurată pe un traseu 
ce nu permitea obținerea de per
formanțe valoroase, a prilejuit o 
surpriză prin învingerea favoriților 
iugoslavi de către atletul bulgar Sa- 
ramkov. Toma Voicu s-a comportat 
mulțumitor. Cu o mai bună orien
tare, el putea ocupa locul 2. în 
ceea ce îl privește pe Dumitru Buiac, 
acesta a comis eroarea tactică de a 
porni prea tare în cursă (în pofida 
îndrumărilor primite), astfel că la 
jumătatea traseului a pierdut con
tactul cu fruntașii. El și-a revenit, 
însă, pe ultima parte a probei.

Cursa de 20 km marș era o probă 
în care pornea favorit (prin prisma 
performanțelor anterioare) Ilie Popa. 
Cursa ne-a adus o dublă satisfacție 
prin faptul că am eîștigat maximum 
de puncte, pentru locurile 1 și 2. 
Leonida Caraiosifoglu a produs însă 
marea surpriză, cîștigînd proba, deși 
era la prima sa participare la Bal
caniadă. Din cauza căldurii excesive 
performanțele au fost scăzute. Ne 
așteptam la mai mult de la Ilie 
Popa, dar după cum am aflat chiar 
de la el, pregătirea sa nu a fost cea 
mai bună.

Probele de ștafetă ne-au adus 
locurile 3 cu rezultate slabe. 
A ieșit pregnant în relief lipsa 

de omogenitate și de înțelegere în
tre componenții echipelor și, în spe
cial, a celei de 4x100 m (Tudoraș- 
cu, Zamfirescu, Jurcă, Ciobanu). 
Deși se știa că la aceste probe punc
tajele sînt duble, că antrenamente
lor pentru ștafetă trebuie să li se 
aloce un timp suficient pentru omo
genizare și o atenție sporită, desfă
șurarea celor două ștafete mascu
line a arătat că nu s-a lucrat așa. 
în special în spațiul de schimb 
pierdeam metri foarte prețioși, atît 
la 4x10'0 m cît și la 4x400 m. în 
vederea meciurilor care urmează, cu 
echipele Italiei și Norvegiei, cunos
cînd valoarea ridicată a adversari
lor, considerăm că punerea la punct 
a schimburilor de ștafetă trebuie 
să reprezinte pentru antrenori o sar
cină de bază.

Probele de garduri s-au încheiat 
cu rezultatele așteptate. La 
110 mg atleții noștri au ocupat 

locurile 3 și 6, prin Suciu și Jurcă. 
Rezultatele sînt foarte slabe, departe 
de posibilitățile pe care le au a- 
cești doi atleți. La 4'00 m garduri, 
atît Albrecht Cît și Me sar os puteau 
ocupa locuri mai bune, dacă nu 
aveau ezitări la trecerea gardurilor. 
Și performantele lor sînt slabe.

Cursa de 3 060 m obstacole a pri
lejuit o luptă pasionantă, o dispută 
la un înalt nivel. Vamoș și Carami- 
hai s-au comportat foarte bine, reu
șind nu numai să ocupe locurile 1 
și 2, dar să realizeze și performante 
de valoare. Cu o mai bună orien
tare în timpul cursei, Vamoș putea

■U >|

ștafete
fi greșit tactic
dezamăgit: înălțimea,

său
10

mai 
din

să obțină la Atena un record foar
te prețios. Totuși, rezultatul 
8:36,8 se înscrie între primele 
performanțe mondiale. Greșeala sa 
constă în faptul că s-a sesizat tîrziu 
de trena mai slabă pe care au dus-o 
partenerii săi. Caramihai a luptat 
mult și a reușit o victorie foarte 
valoroasă la unul dintre cei 
buni alergători de obstacole 
lume, iugoslavul Span.

Înălțimea ne-a dezamăgit, întru- 
cît sportivii noștri nu au dat 
dovadă de putere de luptă, pă- 

rînd că au „plumb” în picioare. Per
formanța lui Ducu, de 2,00 m. este 
foarte slabă față de ceea ce ne aș
teptam de la el și mai ales față de 
valoarea performanțelor internațio
nale. în ceea ce îl privește pe Șer
ban loan, deși la prima sa confrun
tare de mare amploare (fiind încă 
junior), este totuși inadmisibil să se 
mulțumească cu performanțele... Io- 
landei. Ba mai mult, poliatlonistul 
nostru Curt Socol a reușit să sară, 
la decatlon, cu 6 cm mai mult decît 
Șerban !... Acest lucru trebuie să dea 
de gîndit antrenorilor (Soter și Stă- 
nescu) și celor doi atleți, avînd mai 
ales în vedere întîlnirile care ne 
așteaptă.

La prăjină, atît Petre Astafei și 
în deosebi Afanasie Savin au realizat 
rezultate cu mult mai slabe decît 
cele anterioare, ocupînd locuri total 
necorespunzătoare (Astafei locul 5, 
iar Savin nu a adus nici un punct). 
Performanțele lor (4,40 respectiv 
4,20) nu reprezintă absolut nimic 
pe plan internațional. Ce are de 
spus în această privință antrenorul 
Dumitru Gîrleanu ?

Marea surpriză a Jocurilor Bal
canice a fost produsă, spre satisfac
ția noastră, de săritorul în lungime 
Adrian Samungi. Deși nu era con
siderat favorit, avîndu-se în vedere 
rezultatele lui Țonev și ale Iui Man- 
glaras, totuși Samungi, dovedind o 
putere de luptă deosebită, a reușit 
— cu 7,63 — să cucerească titlul de 
campion balcanic. Cu mai multă a- 
tenție, Samungi putea doborî și re
cordul republican (dacă avem în ve
dere că una dintre săriturile de pesțe 
7,50 m a fost fără bătaie pe prag ; 
Bădini a reușit un rezultat mult 
mai slab decît cel obținut acasă. El 
trebuie să lucreze mai serios, pen
tru a-și valorifica posibilitățile.

La triplusalt am fost handicapați 
de accidentarea lui Ciochină, care 
ne-a îndepărtat de locul 1. Cu toate 
acestea, el a ocupat locul 2. Octavian 
Viscopoleanu s-a clasat al 3-lea, cu 
o performanță mediocră.

Proba de aruncarea greutății nu 
ne-a adus nici o satisfacție. Raica a 
realizat 16,37 (locul 6), iar Crețu 
abia 16 m. Nici nu mai este necesar 
să mai insistăm asupra valorii pe 
care o au pe plan internațional ase
menea „performanțe”. Ne întrebăm, 
firesc, pînă cînd va mai dăinui a- 
ceastă situație ?

La disc, 
comportat 
rezultat la 
mat și în 
reuși performanțe înalte. 
Sălăgean putea realiza mai mult, re
zultatul său fiind slab.

Foarte disputată, proba de arun
carea suliței a prilejuit o luptă deo
sebită între grecul Pierakos și 
Gheorghe Popescu. Condus de la 
prima aruncare, Popescu a știut să 
găsească resurse pentru a-1 întrece 
pe favoritul publicului atenian.

în proba de ciocan, juniorul 
Gheorghe Costache a ocupat un me
ritoriu lor 2. Nu exagerăm deloc, 
dar el putea ocupa locul 1 dacă nu 
era accidentat și dacă era mai atent 
la finalul aruncărilor. Drăgulescu 
s-a comportat nesatisfăcător. Avînd 
juniori foarte talentați la această 
probă, credem că a venit timpul ca 
federația să-i încurajeze. Nu putem 
merge în continuare cu aruncători 
seniori care nu aruncă nici cît ju
niorii.

Proba „celor 10 probe”, în care 
iugoslavul Kolnik pornea favorit, a 
fost cîștigată de Curt Socol, fiind 
secundat de celălalt reprezentant al 
nostru, Vasile Mureșan. Rezultatele 
lor sînt bune avînd în vedere con
dițiile în care s -au desfășurat în
trecerile.

juniorul Iosif Naghi s-a 
satisfăcător, reușind un 
valoarea sa. Bine îndru- 
continuare, el va putea 

Vasile

O concluzie generală care 
lor este aceea că marea lor 
pentru ocuparea unor locuri cit mai bune în clasament, că au de
pus tot efortul pentru a obține performanțe de valoare. To
tuși mai sînt o serie de atleți care „NU DAU NIMIC", care 
„BAT PASUL PE LOC", în ceea ce privește ridicarea măiestriei 
lor sportive, care se mulțumesc numai că fac parte din lot și 
atît. Antrenorii, federația de specialitate — în cadrul măsu
rilor generale pe care le-a luat și le va lua mișcarea sportivă 
pentru a ne prezenta cit mai bine la Mexico — .trebuie să ia mă
suri urgente pentru asigurarea unei selecții cit mai riguroase 
a sportivilor din loturile de atletism, pentru promovarea cu 
curaj a elementelor tinere și talentate, pentru înlocuirea spor
tivilor plafonați sau a celor care din diverse motive nu se pot 
ridica la nivelul exigențelor actuale. învăftnd din lucrurile 
bune dar și din cele mai puțin bune, luînd măsurile ce se cer 
de o activitate atletică la nivel înalt vom putea obține și în 
viitor tot mai însemnate rezultate, tot mai multe succese de 
prestigiu.

se desprinde din evoluția băieți- 
majoritate au luptat cu dîrzenie

„Sistemul
cd patru

In vitrinele librăriilor a apărut, 
zilele acestea, o nouă lucrare des
pre fotbal, eu titlul „Sistemul cu 
4 fundași", al cărei autor este ing. 
VIRGIL ECONOMU.

Cercetător pasionat In proble
mele lot bălti lui, autorul caută să 
descifreze in această lucrare tră
săturile caracteristice ale acestui 
sistem de joc, ce ies In evidentă 
nu numai din iormula de bază a 
brazilienilor, ca să spunem așa 
„inventatorii" lui, dar și din jocul 
marilor lor mat ii de pe glob, re
prezentative sau de club, Inceplnd 
cu cel al englezilor și sovietici
lor și treci nd apoi la cel al ce
hilor (Dukla Praga), italienilor (In- 
ternaziona'.e, P.C. Milan, Juven
tus), spaniolilor (Real Madrid), 
portughezilor /Benfica), belgienilor 
(Anderlecht), iugoslavilor (Parti
zan) etc.

Toate noile cuceriri tactice obți
nute prin acest sistem de joc sint 
ilustrate pregnant prin analiza ce
lor mai remarcabile intllniri pe

W': ' ’ m.'.,

plan mondial, care au pus In lu
mină principalele virtuți ale sis
temului cu patru fundași: jocul 
simplu, direct, pe poartă, dinamic 
și eficace.

In carte sint prezente și o serie 
de sinteze ale jocului echipelor 
noastre, indicindu-se soluții practi
ce pentru atingerea unui nivel 
tehnico-tactic cit mai Înalt. In a- 
cest sens, autorul, folosind ima
ginea poetică „chemarea mingii', 
arată că, in joc, rolul celuia care 
„cheamă mingea" este tot atlt de 
important ca și al aceluia care 
o conduce, sistemul cu 4 fundași 
presupunlnd, înainte de toate, un 
joc colectiv,

Lucrarea, deși 
tehnic, nu 
aridă și i 
cititorilor, 
atrăgător, 
tografii și 
tea se adresează nu numai antre
norilor și jucătorilor, ci iubitori
lor fotbalului, în general, care 
află astfel o parte dintre „secre
tele" sportului lor preferat, În
țeleg mai bine efortul ce tre
buie depus în fotbal pentru atin
gerea măiestriei sportive, frumu
sețea luptei ce se dă continuu în
tre atac și apărare pentru a rea
liza sau a împiedica marcarea 
golului.

în plină mișcare, 
are un caracter 
cituși de puțin 

limitează cercul 
intr-un stil vioi,

i este
nu-și
Scrisă
încadrată cu multe to- 
schite interesante, câr

VASILE GRĂDINARU
J. B.

Fotoi V. Grădinarii
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Succes deplin campionatelor europene de tir!
interviul Cinci minute cu ui

NOSTRU

Hammerl Laszlo, 
student în anul III la medicină, 
armă liberă calibru 
focuri culcat

campion olimpic
23 de ani,

redus, 60

laconică să 
nostru este

De la stingă 
Rîndul ‘ 

(Bulgaria), 
Rîndul 

(Polonia), 
Rîndul

la dreapta :
_ sus: I. Tripșa (România) Kira Boiko (U.R.S.S.), 
M. Landro (Norvegia) și J. Llaca (Spania).

de mijloc: " ~ .... "
de jds :

de

am putut intra în rîndurile trăgătorilo 
„adevărați".

— Pînă la obținerea recordului 1. 
proba de 3x40 pe ce loc erați î> 
ierarhia trăgătorilor maghiari?

— Mă număram printre fruntași, da 
aveam înaintea mea cîțiva ochitori ci 
multă experiență de care credeam Ci 
n-o să trec cu una cu două. La un con 
curs însă m-am ambiționat, m-am con 
centrat la maximum și am învins I Si 
știți că în tir cel mai important lucru < 
să nu te sperii de renumele 
lui.

— Vreți să spuneți că 
speriat nici Ia Tokio ?

— Da. Dar nu trebuie să 
pe atunci n-aveam ce pierde ori, 
la

După această prezentare 
vă spunem că interlocutorul 
campionul olimpic de la Tokio la pro
ba de 60 focuri culcat cu un rezultat 
excelent, 597 puncte. Tot la proba de 
armă liberă calibru redus, la 3x40 
focuri, trăgătorul maghiar Hammerl a 
cucerit medalia de bronz cu 1151 p.

Stînd de vorbă in holul poligonului 
am aflat că el deține și recordul Unga
riei la proba de 3x40 cu excepționalul 
rezultat de 1163 puncte, performantă 
de care insă nu s-a mai apropiat 
anul 1963.

— De cînd practicați tirul ? 
întrebat.

— Ca orice copil, prima oară 
tras cu ...praștia. Apoi am primit, la 
vîrsta de 7 ani, o pușcă cu aer com
primat care, pînă la 13 ani, mi-a fost 
cel mai bun prieten. N-aș fi schimbat-o 
nici pentru ...mingea de fotbal.

— Cînd ați debutat în concursuri 
oficiale ?

— In urmă cu zece ani am ciștigat 
primul concurs de tir cu armă sport. 
Dar pină la armă liberă a fost nevoie 
de o perioadă de trei ani și abia in 1958

din

l-am

adversara

nu v-aț

uităm ci 
acum

București...
— Ce părere aveți despre adver 

sării dv. de aici ?

u

am

(Franța), W. Weibel (Austria), I. Andreev 
Kopyt 
Gon-

R. Hurel
__  _  _____ (România), L. Hammerl (Ungaria), Barbara 

Loncar (Iugoslavia) și S. Franzevski (U.R.S.S.).
H. KOcher (R.D. Germană), I. Olărescu

. MacM Donatta (italia), I. Novicky (Polonia), V. Biava (Italia), A. Simonet (Elveția), O. 
nîssen (Belgia) șl E. Ostergaard (Danemarca). Văzuți de NEAGU RADULESCU

întreceri pentru insigna de „Maestru trăgător"
Pe poligonul Tunari au început vi

neri întrecerile pentru insigna de 
„Maestru trăgător" din cadrul cam
pionatelor europene de tir. Pe toate 
standurile de tragere a fost ieri o 
adevărată repetiție generală înaintea 
întrecerilor oficiale, care vor începe 
duminică. Trăgătorii de armă, de pis
tol viteză și juniorii de la skeet sînt 
purtători ai mult rîvnitei insigne. Co
misia de organizare a fixat pentru 
toate aceste probe anumite haremuri 
pe care foarte mulți trăgători au reu
șit să le atingă și chiar să le depă
șească. Favor iții probelor s-au impus 
cu autoritate. Bineînțeles, au fost și 
surprize. Cea mai mare dintre ele a 
constituit-o sovieticul Franzevski, care 
la pistol viteză a obțiaut 298 p. (o 
manșă). Colegul său de echipă, cam
pionul mondial Zabelin, nu a înde
plinit baremul fixat. Dintre concu- 
renții noștri de pistol viteză au cu
cerit insigna Atanasiu, Petrescu, Roșea, 
și Dumitriu. Foarte bine au tras ju
niorii noștri de la skeet. B. Marinescu 
a realizat 50 de 
posibile.

REZULTATE: 
redus 40 focuri 
Bareither (R.F.G.) 394 ț ■ —
(R.F.G.) 393 p, Riabinskaia (U.R.S.S.) 
391 p, F. Kun (R.P. Ungară) 391 p, 
L. Kisgyorgy (R.P. Ungară) 390 p,
-----—-—

talere

armă 
culcat

lovite din 50

liberă calibru 
senioare : B. 
p, A. Goth

Aurelia Schafer (România) 383 p, 
Maria Iutaru (România) 388 p, Mar
gareta Enache (România) 385 p. Ana 
Goreti, Eda Baia, Iudith Moscu și 
Elena Nistor nu și-au realizat bare
mul pentru insignă ; seniori : K°cher 
(R. D. Germană) 398 p, Kundsen (Nor
vegia) 398 p, Petrovacz (R.P. Unga
ră) 396 p, Hammerl (R. P. Ungară) 
396 p, Traida (Polonia) 
Kinigadner (Austria) 
Vasilescu (România) 
lici (Iugoslavia) 394 
(R.D.G.) 393 p, Schmitt (Franța) 392 p, 
Novicki (Polonia) 393 p, Traian Co- 
gut (România) 390 p, Iaroș (U.R.S.S.) 
391 p, P, Sandor (România) 394 p, 
Cohen (Bulgaria) 390 p. Skeet ju
niori : B. Marinescu (România) 50 t, 
Gh. Sencovici (România) 47 t, Zar 
(Suedia) 47 t, Kondratiev (U.R.S.S.) 
47 t, S. Diaconu (România) 46 t, M. 
Chivu (România) 42 t, H. Miron 
(România) 41 t, E. Motolici (Româ-‘ 
nia) 43 t, M. Nedelescu (România) 
42 t (baremul a fost 40 t). Pistol vi
teză : Franzevski (U.R.S.S.) 298 p, V. 
Atanasiu (România) 297 p, Decaux 
(Franța) 296 p, St. Petrescu (România) 
295 p, M. Roșea (România) 294 p, 
Albrecht (Elveția) 293 p. Pinnig 
(R.D.G.) 295 p, Zapedschi (Polonia) 
295 p, M. Dumitriu (România) 292 p.

395
394

P>

Ungară)
396 p, 

p, Gh.
p, Giu- 

Uhleman

La actuala ediție a campionatelor 
europene este prezent la București 
președintele Uniunii Internaționale de 
Tir, KURT HASSLER (Elveția). în 
capitala țării noastre au sosit, de 
asemenea, o serie de membri ai con
ducerii U.I.T. : Georges Vichos (Gre
cia), vicepreședinte, Ernst Zimmer
mann (R.F. Germană), secretar gene
ral al U.I.T., Karl Larsson (Suedia), 
președintele comitetului tehnic al

U.I.T., Ilia Andreev (U.R.S.S.), Jozef 
Deflorian (Austria), Otto Horbert 
(Elveția), Mihail Tipa (S.U.A.), Nico- 
lau Swetnov (Norvegia), membri ai 
comitetului tehnic U.I.T. Din partea 
țării noastre fac parte din forul in
ternațional Gavrilă Barani, vicepre
ședinte al U.I.T. și 
mitetului european 
Cișmigiu, membru 
nic al U.I.T.

președinte al Co
de tir și Petre 

în comitetul teh-

Hammerl Laszlo (Ungaria)
Foto : A. Neagu

SPRINTERII TIRULUI DESCHID ÎNTRECEREA...
Pistolul viteză este în tir cam ceea ce ar fi cursa de 100 de metri într-o 

întrecere de atletism. O încercare a vitezei și măiestriei, o probă spectacu
loasă de sprint. Serii de 8, 6 și 4 secunde (la ultimele nici nu ai timp să 
clipești), faptul că rezultatele sînt anunțate pe loc și pot fi văzute cu... 
ochiul liber, atrag în tribunele din spatele trăgătorilor cel mai mare număr 
de spectatori.

La această ediție a „europenelor" întrecerea de pistol viteză se anunță 
a fi cap de afiș. Comentariile au și început de vineri, cînd unul dintre favo- 
viții probei, Alexandr Zabelin, n-a reușit cele 290 de puncte (într-o manșă), 
cît cerea norma pentru insigna de „Maestru trăgător".

Dar, de două ori senzație I Pentru că un ilustru necunoscut, pistolarul 
sovietic Franzevski, a înscris un rezultat de 298 de puncte, aruneînd de la 
inceput mănușa tuturor consacraților probei. Unii vor spune (poate) că în
trecerea pentru insignă este una și concursul pentru cucerirea medaliei de 
campion cu totul altceva. Alții vor răspunde că în tir ziua bună se poate cu
noaște nu numai de dimineață, ci chiar cu ...două nopți înainte. Noi vom 
consemna, deocamdată, apariția unui iscusit sprinter al pistolului, care dă 
de pe acum de gîndit favoriților. Marilor favoriți ! Adică campionului nostru 
Ion Tripșa, experimentatului ochitor elvețian Albrecht, acelui francez veșnic 
calm și imperturbabil, Decaux, polonezului Zapedski, tuturor celor care, fie 
că mărturisesc, fie că nu, dar visează să plece acasă cu medalii.

...Pe învingător îl vom cunoaște duminică.

Pe poligonul Tunari,
(Urmare din pag. 1) 

deschidere. Iar mîine. începînd de la 
ora 9, vor răsuna primele focuri, con- 
tînd pentru desemnarea noilor campioni 
europeni. Primii care vor lua loc pe po
litiile de tragere sînt concurenții de la 
proba de armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat, pistolarii de la „viteză* 
și juniorii de la talere aruncate din turn 
(skeet).

Clasica probă de 60 focuri culcat se-

SPORTUL POPULAR
Pa a 4-a Nr. 4770

CUVÎNTUL OASPEȚILOR
GEORGES VICHOS (Grecia) vice

președinte al U.I.T. „Ca totdeauna, 
la București, organizarea competi
țiilor de tir este foarte bună. Ins
talațiile poligonului permit desfășu
rarea întrecerilor în cele mai bune 
condițiuni. Prevăd o luptă foarte 
strînsă pentru tilurile de campioni 
la marea majoritate a probelor11.

FERNANDO BERNINI, președin
tele comisiei tehnice a Uniunii Ita
liene de tir sportiv: „în puținul 
timp de cînd am sosit în România 
am cules impresii deosebit de plă
cute. Totul este foarte frumos, atît 
orașul cît și poligonul. Instalațiile 
de pe Tunari sînt excelente, poziția 
poligonului foarte bună, iar faptul 
că este înconjurat de o zonă împă
durită creează o ambianță atrăgă
toare și un loc de concurs adecvat”.

ligonul s-a îmbunătățit și s-a înfru
musețat foarte mult. Am colindat 
foarte multe țări din America de 
Nord și de Sud, am fost în Austra
lia și aproape peste tot în Europa, 
dar mărturisesc că nu am văzut 
un poligon asemănător. Din ziarele 
suedeze și din vizitele pe care le-am 
făcut, cunosc multe lucruri despre 
țara dv. România își schimbă în
fățișarea an de an și acest lucru 
l-am 
rîrea 
sînt 
Deși 
nică,
tăm bine. Poate că și la pistol vi
teză nu ne vom clasa chiar printre 
ultimii. Trăgătorii de pistol au fost 
antrenați de românul 
și sîntem hotărîți să-l 
pe la noi”.

— Să vă spun sincer acum nu prea 
sînt în apele mele. Am mulți adversari 
greu de trecut.

— Numiți-i pe cîțiva.
— Sînt vreo jumătate de duzină. 

Printre ei se află desigur și Nie.,''ie 
Rotaru, pe care vreau să-l felicit, cliii.v 
cu întîrziere, pentru excepționalul său 
record la 40 de focuri culcat (400 
puncte), apoi bulgarul Ilristo, sovieticii 
laros și Ciuian, germanul Zahringer și 
încă alții.

In încheiere, trăgătorul Hammerl a 
tinut să sublinieze că la Tunari sînt 
condiții excelente pentru obținerea de 
mari rezultate.

remarcat imediat după cobo- 
din avion. Trăgătorii suedezi 

foarte buni la poziția culcat, 
nu avem o echipă prea puter- 
sperăm totuși să ne compor-

GHID PENTRU
SPECTATORI

P. Cișmigiu 
mai invităm

JENS NYGARD (Norvegia) an
trenor : „Competiția din București 
se anunță „forte” la toate probele 
de pușcă și pistoale. Sînt prezenți la 
această ediție a campionatelor con- 

-- tinentului trăgători de o excepțio
nală valoare. Nu am mai fost în 
capitala României, dar în 
zile de cînd am venit 
multe lucruri frumoase, 
modern, cu străzi largi
elegante. Despre poligonul Tunari, 
un singur cuvînt: EXCELENT !”

cele cîteva 
am văzut
Un oraș 

și blocuri

KARL NORLIN, conducătorul de
legației suedeze : „Am mai fost în 
România de trei ori. Constat că po-

BARBARA KOPYT — 
minină a Poloniei: „I 
pentru prima oară în viața mea am cu
cerit insigna de „Maestru trăgător” la o 
competiție de anvergură (388 p din 400 
posibile). Acest preludiu al campionate
lor europene, concursul pentru insignă, 
a demonstrat că se va da o luptă mare 
pentru primele locuri. La probele de 
femei o serie de trăgătoare diu R.F. 
Germană, U.R.S.S., Ungaria, R.D. Ger
mană și România candidează la meda
lii. La succesele trăgătorilor de la acea
stă ediție a „europenelor" a contribuție 
serioasă o va aduce și modernul poligon 
din București".

din echipa fe- 
,Sînt fericită că

• La poligonul Tunari se poate a- 
junge cu autobuzul 48 care pleacă de 
la stadionul Tineretului — pînă ' A sta, 
tia Grădina Zoologică.

• întrecerile se desfășoară pe patru 
standuri de tragere : probele de pistol 
viteză și calibru mare, imediat la intra 
rea în incinta poligonului, probele f5 
minlne în primul pavilion, skeetul f 
cele două noi standuri din spatele poli
gonului de calibru redus pentru probele 
de femei, probele de seniori la armă li
beră calibru redus arma standard 
pistol liber pe poligonul

• Proba de pistol viteză 
instalație cu 5 siluete 
spre trăgător timp de 
Distanta de tragere 25

• La pistol calibru______
o singură țintă, tot de la 25 m, combi- 
nîndu-se proba de 30 focuri precizie cu

care
8—6 
m.

nou. Și

la o 
fața

se trage 
stau cu 
Șl 4 secunde.

mare se trage pe
yiniu, Wfc UL xa XXX, VU11.

nîndu-se proba de 30 focuri precizie 
cea de 30 focuri viteză.

• Probele de armă calibru redus 
standard se trag pe distanța de 50 
din pozițiile culcat, genunchi și 
picioare. Clasamentul se face pe pozițiile 
genunchi și picioare șl pe totalul celor 
trei poziții. La proba de 3x30 
nu se decerne titlul decît la 
zitii.

• Proba de pistol liber se 
poligonul de pușcă pe distanță

și 
m 
în

senioare 
trei -»

trage în 
de 50 m.

niori va întruni peste 70 dc trăgători 
din 20 de țări. Printre favoriți se află 
nume cunoscute cum sînt maghiarul 
Hammerl, sovieticul Ciuian, danezul 
Jenssen, bulgarul Velicico, românul Ro
taru și alții.

Spectaculoasa probă dc pistol viteză, 
programată pe 4 standuri, va da loc la 
o dispută pe cît dc interesantă, pe atît 
de dîrză. In afirmația noastră ne bazăm 
pe cifrele ridicate obținute ieri în con
cursul pentru insigna de „maestru tră
gător" la care o seric de sportivi din 
U.R.S.S., R.D.G., Franța, Polonia, Sue
dia, Ungaria, România etc. au demon
strat o formă excelentă. Printre prota-

în ajun de
goni știi probei se numără Franzevski, 
(U.R.S.S.), Decaux (Franța), Albrecht 
(Elveția), Pinnig (R.D. Germană), V. 
Atanasiu, I. Tripșa (România), și alții.

Cei mai tineri participant! la euro
pene, juniorii, se vor întrece într-o pro
bă atractivă, talere aruncate din turn 
(skeet). In prima zi ei vor epuiza o 
manșă de 50 de talere. Intr-o formă 
foarte bună se află trăgătorul nostru 
B. Marinescu care ieri, în concursul 
pentru insignă, a reușit 50 de lovituri 
din 50 posibile. Se remarcă printre cei 
mai buni și trăgătorii Ingemar (Sue-

întrecere
dia), Kondratiev (U.R.S.S.), Manolov 
(Bulgaria) și G. Scncovici (România).

Spectatorii, care vor veni în număr 
mare la poligon, vor avea ocazia să 
asiste la întreceri viu disputate, să ur
mărească performanțe valoroase. Satis
facția le va fi deplină dacă printre cei 
mai huni se vor număra și sportivii ro
mâni.

Cronici și comentarii de
T. RĂBȘAN 
V. GODESCU 
C. COMARNI SCHI

• Skeetul se desfășoară pe un po
ligon special, care are forma de semi
cerc, cu mai multe posturi de tragere. 
Talerele sînt lansate de mașini specia
le din 2 turnuri, de înălțimi diferite, a- 
șezate la cele două extremități ale stan
dului. Concurenții folosesc armă de vî_ 
nătoare și cartușe cu alice.

• Titlurile de campioni europeni se 
acordă la următoarele probe, atît la in
dividual cît și pe echipe : armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat seniori și 
senioare, armă 3x40 seniori (trei poziții, 
pozițiile în genunchi șl în picioare), 
armă standard 3x20 focuri seniori, armă 
3x30 senioare, pistol viteză, pistol liber, 
pistol calibru mare și skeet (100 de tale
re) juniori.

A In poligon, atît concurenții cît șl 
spectatorii, trebuie să respecte o serie 
de reguli. Astfel, spectatorii sînt dat» 1 
să circule numai pe alei, iar la stavi 1 
durile de tragere n-au voie să stea decît 
în locurile rezervate. Pe toate standu
rile se păstrează liniște.



Trimisul nostru special, GH. NICOLAESCU. transmite:

La Praga, înaintea meciului cu echipa Cehoslovaciei
Plecate din București vineri dimi

neața pe calea aerului, reprezentati
vele de seniori și de juniori au ate
rizat după 150 de minute de zbor 
pe aeroportul Ruzine; același aero
port pe care, în vara lui '62 mii de 
praghezt purtaseră în triumf repre
zentativa Cehoslovaciei înapoiată din 
Chile cu titlul de vicecampioană a 
lumii.

Dar iată, anii au trecut și fotbaliș
tii cehoslovaci au luat un start slab 
în preliminariile campionatului mon
dial — ediția 19661 0-1 cu Portuga
lia la Bratislava, 0—1 cu România la 
București.

I-am văzut vineri pe adversarii 
noștri de duminică antrenîndu-se pe 
stadionul Strachov. Un antrenament 
nu prea tare, dar care a reușit să 
dezvăluie agilitatea mai mare, ușu
rința în mișcări a mijlocașului dreap
ta Hrdlicka (20 ani) și a noilor înain
tași Vesely (22 ani), Knebort (22 ani), 
Jokl (20 ani). Vor da oare aceștia 
un randament superior celor pe care 
i-au înlocuit ? Aceasta este întreba
rea care-i preocupă pe antrenorii Jo
sef Marko și Ștefan Jacinsky. Deo
camdată. pentru o cît mai bună coezi

une în formație, ei au selecționat 
cea mai mare parte dintre jucători 
de la echipele Slavia Praga, Sparta 
Praga și Slovan Bratislava, primele 
trei clasate în campionat după cele 
șase jocuri susținute pînă acum.

După antrenament am stat de vor
bă cu J. Marko, care ne-a declarat i

„Echipa română mai păstrează șan
se să meargă în Anglia, în timp ce 
noi ne pregătim pentru alte între
ceri. Dar marea dorință a noilor ve- 
niți de a da satisfacție — sprijiniți 
de „bătrînii" din linia de fund și 
strunit) de creierul echipei, Kvasnak 
— va cîntări mult în balanța victoriei. 
Iată și echipa pe care o vom alinia: 
VENCZEL — LALA, HORVATH, PO- 
PLUHAR, BOMBA — HRDLICKA, 
KVASNAK — VESELY, KNEBORT. 
JOKL, CVETLER (MASNY)."

în urma rezultatelor realizate pînă 
în prezent în grupa a IV-a a preli
minariilor campionatului mondial, 
formația României este bine aprecia
tă aci. O primă dovadă în acest sens 
am avut-o imediat la sosirea pe ae
roport. unde numeroși ziariști și fo
toreporteri i-au luat cu asalt pe ai 
noștri. Foarte multi dintre ei au tinut

să fie prezenți șl la antrenamentul 
care s-a desfășurat vineri după a- 
miază pe stadionul StraGhow. A fost 
mai mult un antrenament de acomo
dare, la sfîrșitul căruia antrenorii 
Iile Oană șl Ștefan Covaci au fă- 
«ut cunoscut presei următorul „11“ 
care va aborda partida de duminică: 
M. IONESCU — POPA. HĂLMÂ- 
GEANU, C. DAN, GREAVU — 6HER- 
GHELI, LERETER — PÎRGĂLAB, 
SASU, I. IONESCU. S. AVRAM. După 
cum se vede, foarte puține schimbări 
fată de ultima partidă tare, de veri
ficare, cea cu Elntraeht Frankfurt 
pe Main. Nunweiller III, aflat tn de
clin de formă, a fost Înlocuit cu Hăl- 
măgeanu, care In momentul de fată 
manifestă o bună poftă de joc. In 
linia de atac, Ionescu face cuplu cu 
Sasu, aripile rămlnînd Pîrcălab și S. 
Avram. Este o echipă care — așa 
cum au tinut să ne Încredințeze an
trenorii și jucătorii «u care am dis
cutat — va face tot ce-1 stă In pu
tință pentru a confirma.

Jocul va fi condus de arbitrul polo
nez Storoniak.

■ FEDERAȚIILE DIN CEHOSLOVACIA SI AUSTRIA AU ANUNȚAT 
NOMINAL DELEGAȚIILE

■ LA STEAUA Șl LA DINAMO MAI SÎNT CICLIȘTI DE VALOARE 
NEINCLUȘI PE LISTA

■ SE ÎNTOCMESC CLASAMENTE PENTRU „TRICOUL VIOLET" Șl PENTRU 
CEL MAI ACTIV RUTIER

Noi vești vin să confirme interesul 
'pe care-l stirnește cea de a XVI 11-a 
ediție a „Cursei Sctnteii*. încă două 
federații au confirmat nominal partici
parea Ia întrecerea ce se va desfășura 
între 27 septembrie și 3 octombrie. Este 
vorba de federația cehoslovacă (repre
zentată de alergătorii Josef Maliac, Jiri 
Kucera și Vladislav Kubes) și de fede
rația din Austria care a înscris pe lista 
d« start rutierii Karl Kranister, Rudolf 
Mitteregger și Hajek Manfred.

Cicliștii români își continuă pregăti
rile. Alergătorii de la Steaua efectuează 
nn antrenament mai lung, pe munte. Ei 
au parcurs ieri ruta București — Pre
deal, urmtnd ca astăzi să revină in Ca 
pitaiă. Antrenorul Ernest Gol goți pune, 
după cum sa vede, accent pe eliminarea 
unei lacune mai vechi a cicliștilor noș
tri : slaba comportare pe porțiunile de 
urcuș. Colegul său de la Dinamo, antre
norul Nicolae Voicu, se axează însă pe

tualitatea includerii pe listă a doi tineri 
cicliști care au făcut parte anul acesta 
din loturile republicane: Gh. Drăghi- 
cioiu și G. Popescu. împărtășim opinia 
celor doi antrenori și socotim că mai 
este timp suficient pentru eventuale mo
dificări. Firește, nici alergătorii din 
celelalte cluburi invitate nu sînt în... 
pauză. Ei se pregătesc intens pentru ca 
la actuala ediție a „Cursei Scinteii" să 
fie în maximum de formă sportivă.

In afara clasamentului individual în
tocmit după fiecare etapă și a celui 
general, tn „Cursa Sctnteii' se vor mai 
alcătui și alte clasamente. Astfel. pe 
baza punctajului acordat primilor 10 
alergători sosiți în fiecare etapă (Ionul 
I — 15 puncte, locul II — 12 puncte, 
locul III — 10 puncte ...locul X — 1 
punct) se vor întocmi clasamente pe 
etape și general, liderului acordîndu-i-se

La Pitești— 
echipele de tineret

Întîlnirea dintre echipele de tine
ret ale României și Cehoslovaciei 
este așteptată la Pitești cu mult in
teres. Atmosfera acestei întîlniri in
ternaționale se simte pe străzile ora
șului. în țața hotelului Argeșul, unde 
sînt cantonate cele două echipe, zeci 
și zeci de curioși așteaptă să-i vadă 
pe fotbaliștii celor două formații, să 
le solicite autografe.

Deși au sosit joi după amiază în 
localitate, pînă vineri la prînz oaspe

te ții au și efectuat două antrenamente 
pe stadionul „1 Mai', antrenamente 
urmărite de un public numeros.

Corespondentul nostru ION UDRES- 
CU a stat de vorbă cu cîtiva dintre 
membrii delegației cehoslovace : Bar
tolomeu Spumy, conducătorul lotu
lui, i-a declarat: „Echipa noastră, 
alcătuită din jucători între 18—21 
ani, este o selecționată tînără, în for
mare, din care fac parte foarte mulți 
fotbaliști din categoria B. Recent ea 
a susținut un meci de verificare în 
compania formației din Pardubice, 
clasată pe locul 3 în categoria B, cu 
care a terminat la egalitate: 1—1. 
Cred că meciul de simbătă va fi greu 
pentru noi, deoarece românii au 
avantajul terenului și joacă cu mult 
p’an'.

Cei doi antrenori, Karol Bucko 
(Cehoslovacia) și Bazil Marian (Româ
nia) și-au definitivat formațiile:

ROMANIA : Adamache — Lupescu, 
Petescu, Grăjdeanu, Mocanu — Năf- 
tănăilă, Pescaru — Năsturescu, Du- 
mitriu II, Frățilă, Codreanu.

CEHOSLOVACIA : Viktor — Hrica, 
Staskovian, Linitart — Boubouska, 
Tomanek — Vesely. Szikora, Mora- 
vek, Kuna, Uyba.

Partida va fi condusă de arbitrul 
George Pelomls — Grecia.

TRIPLA ÎNTÎLNIRE ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
(Urmare din pag. 1) 

lului mondial, la turneul final al 
Cupei „Jules Rimet'.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a ura succes în partidele de azi 
și mîine, atît echipei de tineret, cît 
și celei de juniori.

IERI DIMINEAȚA, LA ORA 6,40 
PE AEROPORTUL BANEASA

Printre primii călători care aștep
tau vineri dimineața să-și ia zborul 
cu aeronavele TAROM-ului, se aflau 
fotbaliștii seniori și juniori din echi
pele României. Alături de ei, nume
roși simpatizanți veniți să-i înso
țească pe fotbaliștii noștri la pleca
rea lor spre „orașul de aur". încon
jurați de rude și prieteni, jucătorilor

SITUAȚ1A DIN GRUPA A IV-A
în grupa a IV-a a preliminariilor 

campionatului mondial de fotbal s-au 
disputat pînă acum 6 partide : Ro
mânia — Turda 3—0, Româ
nia — Cehoslovacia 1—0, Portuga
lia — România 2—1, Portugalia — 
Turcia 5—1, Turcia — Portugalia 0—1, 
Cehoslovacia — Portugalia 0—1. Mal 
sînt de disputat următoarele 6 jocuri: 
Cehoslovacia — România (19 septem
brie), Turcia — Cehoslovacia (10 oct.), 
Turcia — România (24 oct.), Portuga
lia — Cehoslovacia (31 oct.). România
— Portugalia (21 noiembrie), Cehoslo- 
vada — Turcia (21 noiembrie).

Iată cum arată clasamentul înaintea 
meciului de mîine, de la- - 4

2 
0 
0 

(conform regulamentului, 
natul mondial golaverajul se calcu
lează prin împărțire).

1. Portugalia
2. România
3. Turcia
4. Cehoslovacia

4
3
3
2

Praga ;
0 ’ ’
0
0
0 

tn

0 9:2 8
1 5:2 4
3 1:9 0
2 0:2 0 
campio-

De la I. E. B. S.

noștri li se urează o partidă bună, 
succes. Iată ce ne-au declarat îna
inte de plecare:

ILIE OANA, antrenor: „Ne-am 
pregătit cu multă atenție pentru un 
joc știut dinainte ca fiind foarte greu. 
Cred că echipa noastră va face la 
Praga o figură frumoasă, corespun
zătoare pregătirii și posibilităților ei. 
Plecăm la Praga cu următorul Iot: 
Haidu, M. Ionescu — portari. Popa 
Hălmăgeanu, C. Dan, Greavu, Nun- 
weiller III, Solomon — fundași. 
Ghergheli, Lereter, D. Popescu —

mijlocași, Pîrcălab, Sasu. Ion Io
nescu, S. Avram, Badea, Ivansuc — 
înaintași*.

STEFAN COVACI, antrenor: „Pri
vesc cu optimism acest meci. Am 
încredere în posibilitățile echipei. în 
voința și puterea de luptă a jucăto
rilor noștri, care pot fi hotărîtoare In 
determinarea rezultatului final. Față 
de formația CehoslovacieL eare se‘ 
prezintă cu o formulă complet schim
bată, echipa noastră are avantajul 
omogenității, fotbaliștii români cu- 
noseîndu-și bine jocul'.

G. DAN: „Ne așteaptă o partidă 
foarte grea. Apărarea trebuie să nu 
piardă meciul, iar înaintarea tre
buie să-l cîștige'.

POPA i „în meciul-tur cu repre
zentativa Cehoslovaciei eu am luat 
nota 10. Doresc ca la Praga să ju
căm toți de 10 I*

HĂLMAGEANU: „Nu ne vom pre
cupeți eforturile pentru obținerea 
victoriei'.

GHERGHELI: „Doresc să jucăm șl 
mai bine decît în meciul de la Bucu
rești'.

SORIN AVRAM: „Vreau să mal 
înscriu un gol ca Ia Lisabona șt, tn 
final, victoria să fie a noastră*.

PÎRCĂLAB: „Sper In victoria e- 
chipei noastre; voi lupta pentru ea 
din toate puterile*.

ION IONESCU: „Pronosticul meu: 
victoria culorilor noastre*.

înainte de decolarea avionului cu 
care a făcut deplasarea șl lotal de 
juniori, am stat de vorbă citeva mi
nute cu antrenorul GHEORGHE 
OLA : „Deoarece joacă tn deschidere, 
juniorii își propun un dublu scop: 
să obțină un rezultat bun care, în 
același timp, să creeze un climat psi
hologic lavorabil echipei noastre de 
seniori*.

— Ce echipă va fi aliniată î
— Casoni — Olteanu, Vigu, Anca, 

Șteîan — Lupulescu, Dinu — Pantea, 
Rugiubei, Dumitrache, Manea. Re
zerve : Rămureanu (portar), Grancea, 
Grizea, Regep, Incze IV.

Formalitățile au fost îndeplinite. I 
Avionul de Praga a decolat la ora I 
7.15. I

îmbunătățirea vitezei. De aceea i-a che
mat pe cicliștii dinamoviști la antrena
mente pe șoselele din împrejurimile Ca
pitalei. Amlndoi au însă rezerve în ceea 
ce privește lista alergătorilor invitați. 
Antrenorul Ernest Golgoți ne-a adus ia 
cunoștința faptul că au fost orniși doi 
cicliști ta formă bună (Nicolae Nicules- 
cu și Gh. Neagoe), iar „dirijorul" dina- 
moviștilor pretinde — pe bună dreptate 
— că ar trebui luată ta discuție even-

„tricoul violet" în timpul întrecerii, iar 
învingătorului — la sfîrșitul cursei — 
premiul ziarului „România liberă" De 
asemenea, se va alcătui un clasament al 
celui mai activ ciclist din cursă pe baza 
unor punctaje acordate la sprinturile 
intermediare, la punctele de cățărare și 
cu prilejul evadărilor. Toate acestea au 
menirea să-i stimuleze pe cicliști în rea
lizarea unor faze dinamice.

HRISTACHE NAUM

160443 lei pe un buletin Pronosport 6
Reporturile la concursul de mîine: Premiul excepțional a fost obținut

184.904 Iei la Pronosport B și 58.175 (je participautul Laszlo Bernat din 
lei b Pronosport A.

Premiile concursului Pronosport nr. 
37 din 12 septembrie 1965 și Pro
nosport B 3.

Pronosport B: 1 premiu excepțio
nal a 120.000 Iei; Categoria I (12+1): 
1 variantă a 24.266 lei; Categoria a 
II-a (12 din 12) i 2 variante a 16.177 
lei; Categoria a IlI-a (11 din 12): 44 
variante a 735 lei; Categoria a IV-a 
(10 din 12): 471 variante a 103 let

Report la premiul excepțional: 
184.904 lei.

Odorhel, care fiind singurul cu 12+1 
rezultate a totalizat 160.443 lei.

Pronosport A 37: Categoria a 
II-a (11 din 12): 36 variante a 871 
lei și categoria a III-a (10 din 12): 
422 variante a 111 lei.

Report categoria 1: 58.175 lei.

LOTO

La tragerea specială Loto din 17 
septembrie 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

<> La casele speciale din str. Ion Vidu 
continuă să se vîndă bilete pentru Cam
pionatele europene de tir care vor avea 
loc la Poligonul Tunari.

Pentru aceste campionate, I. T. B. 
pune la dispoziția publicului un nu
măr sporit de autobuze Nr. 48 care 
fac cursa Ștrandul Tineretului — Gră
dina Zoologică, unde se coboară pen
tru Poligonul Tunari.

De asemenea, s-au pus în vînzare, 
la casele speciale din str. Ion Vidu, 
agenția Pronosport din Calea Victo
riei nr. 2, agenția C.C.A. din B-dul 
Gh. Gheorghiu-Dej, stadionul Republi
cii și 23 August, bilete pentru intere
santul cuplaj de fotbal Metalul Bucu
rești — Metalul Tîrgoviște și Progresul 
București — Poiana Cîmpina. cure va 
avea loc în ziua de 19 sept. a.c. pe 
stadionul Republicii.

UNDE MERGEM:

IAZ!
RUGBI. Stadionul Dinamo, ora 

16,45: Dinamo București — Gri- 
vița Roșie (camp, republican).

MT1NE

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 9,30: Progresul — Poiana 
Cîmpina (cat. B), ora 11,15: Me
talul București — Metalul Tîrgo
viște (cat. B); teren Laromet, ora 
9,45: Tehnometal — Farul Con
stanța (camp, juniori), ora 11,45: 
Tehnometal — Tractorul Brașov 
(cat. C); teren „23 August' III, 
ora 11 : Metalul — Marina Man
galia (camp, juniori); stadionul 
Dinamo, ora 9,30: Dinamo — 
S.S.E. nr. 2 (camp, juniori), ora 11: 
Dinamo Victoria — Oltul Rm. Vîl- 
cea (camp, juniori); teren „23 Au
gust" II, ora 11 : Viitorul Bucu
rești — Poiana Cîmpina (camp, 
juniori); stadionul Progresul, ora 
9: Progresul — Știința București 
("»:np. juniori).

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
ora 9: finala campionatului repu
blican de demifond cu antrena
ment mecanic și probele finale 
ale „Cupei Steaua*.

SPORTURI NAUTICE. Lacul 
Snagov, ora 9 : finalele „Criteriu
lui olimpic* pentru tineret la ca- 
iac-canoe.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9: I.CJL — Politehnica Cluj, 
Progresul — Academia Militară, 
Olimpia M. I. — C.S.M.S. Iași, 
meciuri în cadrul seriei a II-a a 
campionatului republican mascu
lin.

HANDBAL. Stadionul Tineretu
lui, ora 10 : Rapid — S.M. 4 Timi
șoara (I), ora 11,15: Știința Bucu
rești — Știința Galati (m).

Extragerea obișnuită

69 48 52 57 22 79 84 71 54 51
Premiile suplimentare: 85 79 24

Premii suplimentare în obiecte și bani

Extragerea I : 1 65 27
Extragerea a II-a : 40 25 59
Extragerea a III-a : 59 34 80
Extragerea a IV-a ; 72 17 75 76
Extragerea a V-a : 76 73 55 36
Extragerea a Vl-a : 62 79 80 81
Extragerea a VII-a : 72 56 75 3
Extragerea a VUI-a : 33 64 88 44 12
Extragerea a IX-a : 55 86 50 1 87
Extragerea a X-a : 29 37 35 90 78
Extragerea a Xl-a : 14 46 33 80 18
Extragerea a XII-a : 85 86 70 45 73
Extragerea a XlII-a : 46 11
Extragerea a XlV-a : 79 86

Fond de premii : 2.027.797 lei.

Rubrică redactată de Loto Piono- 
sport.



CARNET COMPETIȚIONAL

PATINAJ: Știri... RUGBI: Dinamo — Grivița Roșie, POLO: „Vrem sa scăpăm

Concursuri... cap de afiș al etapei
SORTIVI ROMANI 

ÎN R. S. CEHOSLOVACA

Un grup de patinatori artistici a 
plecat în R. S. Cehoslovacă. Ei vor 
face, pe patinoarul din 
antrenamente comune 
cehoslovaci.

Gottwaldov,
cu sportivii

CONCURS PE PATINE CU ROTILE

consiliu-Comisia de specialitate a 
lui orășenesc UCFS București orga
nizează, în colaborare cu. clubul spor
tiv Constructorul, un concurs de „vi
teză* pe patine cu rotile. întrece
rile au loc duminică pe aleile sta
dionului „23 August* din Capitală și 
sînt deschise tuturor amatorilor în
tre 6 și 16 ani. în program figurează 
probe între 50 și 300 m. înscrierile 
se fac la sediul clubului Constructorul, 
din str. Colonadelor nr. 3 și în ziua 
întrecerilor la juriul concursului. Pri
mul start se va da la ora 9,45.

Deși în programul sfîr- 
șitului de săptămînă rug- 
biștii figurează la rubrica 
întrecerilor interne doar 
cu trei meciuri, etapa a 
XV-a este importantă. 
Capul de afiș îl consti
tuie disputa de mare in
teres DINAMO — GR1- 
V1TA ROȘIE, un adevă
rat derbi al campionatu
lui. Nu e vorba numai 
de confruntarea primelor 
două clasate, sau de o 
eventuală recuperare a 
handicapului de către 
grivițeni, ci și de un ve
ritabil examen pe care 
aceste două fruntașe ale 
rugbiului românesc îl sus
țin în fața publicului. 
Examen atît la capitolul 
tehnică, tactică, pregătire 
fizică și concepția de joc, 
cît și la acela al spor
tivității, domeniu în care 
s-au vădit în ultima vre
me serioase lipsuri. Spe
răm că vom fi scutiți să 
mai consemnăm (și să 
criticăm) durități gene
rate de greșita înțelegere 
a mizei jocului, vocife
rări, busculade. Nutrim,

Meciul Dinamo — Grivita Rosie poate constitui an 
spectacol rugbistic de mare clasă

ÎNAINTE DE TROFEO D’ITALIA —

viitoare, 
găzdui cea 
internatio- 
— Trofeo

de acest obsedant loc V..."
— NE DECLARA C. MĂRCULESCU,

începînd de săptămînă 
capitala Ungariei va 
mai importantă competiție 
nală de polo a anului
d'Italia. La această întrecere au fost 
invitate cele mai bune formații din 
lume, clasate pe primele 6 locuri la 
ultima ediție a J.O. Spre deosebire 
însă de turneele din cadrul campiona
telor europene sau ale Jocurilor O- 
limpice, unde sistemul de desfășurare 
este pe grupe eliminatorii, la Tro
feo d'Italia fiecare echipă se întîlneș- 
te cu toate celelalte participante, 
fapt care dă competiției valoarea 
unui adevărat campionat mondial.

întorși de la Universiadă, membrii 
selecționatei studențești s-au alăturat 
celorlalți componenți ai reprezentati
vei noastre, efectuînd zilnic antrena
mente, în care accentul s-a pus cu 
precădere pe pregătirea tehnică și cea 
tactică. La acestea s-au adăugat și

meciurile de verificare și omogeniza
re a formației, susținută la lumina 
reflectoarelor, în condiții identice cu 
cele din bazinul de pe insula Mar
gareta.

„Vrem să confirmăm rezultatele 
bune din acest sezon, ne-a declarat 
Cornel Mărculescu, unul dintre cei 
mai în formă jucători ai lotului, și să 
mai urcăm cîteva locuri în ierarhia ce
lor mai valoroase formații din lume, iar 
Trofeo d'Italia este cel mai nimerit 
prilej. Vom face tot ce este posibil 
pentru a scăpa o dată de acel obse
dant „loc V" care ne urmărește de 
atîția ani".

Din lotul țării noastre care se pre
gătește pentru această întrecere mai 
fac parte : M. Ștefănescu, E. Mure- 
șanu, C .Frățilă (portari), A. Zahan, 
N. Firoiu, St. Kroner, A. Grințescu, 
A. Szabo, I. Culineac, G. Blajec, B. 
Mihăilescu și G. Novac, (a.v.).

ȘAH: ÎNAINTEA FINIȘULUI

ÎN SEMIFINALELE CAMPIONATULUI ȚARII
în 
de

BOX: „Cupa Metalul (C

festivități a 
avut loc o 

reușită reuniune de box disputată în 
cadrul cele: de a VIII-a ediții a 
„Cupei Meta’ui*. întîlnirile au prile
juit meciuri dîrze, spectaculoase. (Ex
cepție a făcut doar partida M. Nicolau- 
P. Cîmpeanu). Campionul republican 
C. Ciucă (Steaua), evoluînd î<i com
pania tîcărului I Dinu (Metalul), a 
dovedit prio forma manifestată că 
rămîne același boxer de valoare. El 
a practicat no box tehnic, în linie, 
cu deplasări rapide și contraatacuri 
fulgerătoare. Meritul lui Dinu este 
acela de a nu se fi intimidat de va
loarea adversarului și că a făcut față 
atacurilor acestuia, răspunzînd cu lo
vituri de întîmpinare care nu o dată 
și-au atins ținta. I. Grăjdeanu (Me
talul) a trebuit să facă o adevărată 
cursă de... urmărire pentru a se putea 
apropia de L. Duță (Dinamo) care 
a adoptat o defensivă exagerată. Vic
toria a revenit la puncte metalurgis
tului. într-un meci slab, dezaprobat 
de publicul spectator, fostul campion 
republican M Nicolau (Steaua) a în
trecut la puncte pe P. Cîmpeanu 
(Metalul). După ce în prima repriză, 
ambii boxeri au primit un avertis
ment pentru box neregulamentar, ei 
s-au comp ăcn* în continuare în țineri 
și împingeri. Nu știu de ce arbitrul 
întîioirii, B. Robert a acceptat acest 
„stil* de luo’ă. In locul numeroaselor 
sale intervenții erau indicate avertis
mentele dacă nu chiar descalificarea 
ambilor boxeri, lată celelalte rezul-

Joi seara, în sala de 
Uzinelor Semănătoarea a

tate : JUNIORI : Gh. Cristea (Meta
lul), b.p. I. Ghinescu (Semănătoarea), 
Gh. Duță (Metalul), b.ab. I M. Stan- 
ciu (Semănătoarea), N. Păpălău (Di
namo), b.p. FI. Cuculescu (Metalul), 
Gh. Cristea (Metalul) b.p. I. Mageru 
(Rapid), FI. Niculescu (Metalul) b.p. 
I. Daud (Rapid), St. Dumitrescu (Se
mănătoarea) b.p. M. Niculescu (Me
talul) ; SENIORI : St. Constantin 
(Semănătoarea) b.p. V. Drăgan 
(Steaua), V. StanCu (Metalul) b.p. M. 
Dumitrescu (Rapid), C. Popa (Meta
lul) b.ab. II. A. Ionescu (Rapid), N. 
Tudor (Semănătoarea) b.p. R. Alexiu 
(Rapid). V. Gheorghe (Semănătoarea) 
b.desc. II. I. Porojan (Metalul).

D. DUMITRESCU — coresp.
★

Se apropie campionatul pe echipe. For
mațiile participante și-au intensificat 
pregătirile. îr, scopul verificării loturilor 
de pugiliștl, în diferite orașe din țară 
au loc întîlnlri amicale.

LA SIBIU, boxerii de la C.S.M din 
localitate s-au întrecut, de curind, cu 
cei de la Cimentul Medgidia. Reuniunea 
a luat Bftrșit cu scorul de 11—7 în fa
voarea gazdelor. Cele mai frumoase 
partide au fost : P. Blschin (C.S.M.) — 
A. Regep (Cimentul), I. Bratu (C.S.M.) 
— D. Anghet (Cimentul), lată rezultatele 
în ordinea categoriilor : D. Hoțea (C.S M.) 
b.ab. II F. Petcu (Cimentul), A. Regep 
(Cimentul) b.p. P. Bischin (C.S.M.), N. 
Pleșa (C.S.M.) m.n. N. Tudorel (Cimen
tul). I. Bratu (C.S.M.) b.p. D. Anghel 
(Cimentul), s. Crăciun (C.S.M.) b.ab. II 
I Cristu (Cimentul), V. Damlan (C.S.M.) 
b. dese. II N. Cherim (Cimentul), C. 
Sprinceană (Cimentul) b. ab. III L. Sâ- 
rățeanu (C.S.M.). I. MOga (C.S.M.) b.p. 
M. Marianovici (Cimentiil), C. Nezîru (Ci
mentul) b ab. II A. Prohor (C.S.M.).

MIRCEA LUPUȚ1U -coresp.

așadar, speranțe că acest meci va ră- 
mîne o plăcută amintire prio valoa
rea spectaculară și sportivitatea exem
plară de care pot și trebuie să dea 
dovadă cele două echipe.

Celelalte două meciuri se dispută 
la Cluj (Știința — Gloria) și la Iași 
(C.S.M.S. — Știința Petroșeni). în- 
tîlnirile Farul — Știința Timișoara 
și Steaua — Rulmentul Bîrlad au 
fost amînate, deoarece echipele gazdă 
susțin meciuri internaționale, iar par
tida Progresul — Constructorul s-a 
disputat miercuri.

LUPTE: Prima etapă a 
campionatului pe echipe

A mai rămas o singură rundă și 
grupa 1 de la București un număr 
6 jucători își dispută încă șansele pen
tru primele patru locuri : Bondoc, Fis
cher și Pavlov cu cîte 10 puncte (din 
14 posibile), Reicher și VoicuIescU 
9'/j, Seimeanu 8>/2. îi urmează Butnaru, 
Storojevski și Bălănel 8. aceștia luptind 
pentru realizarea unejj norme de candi
dat de maestru p.). Partidele ulti
melor runde au fost foarte disputate. 
Rezultate: Malcoci — Reicher 1—0,
Reicher — Pavlov <72—*,7j» Fischer — 
Teodotescu >/2—>,'2, Voiculescu—Olleanu 
V/2—*72, Bondoc — Mateescu 0—1 1
Mateescu — Seimeanu t/2—etc.
în ultima rundă sînt programate, prin
tre altele, partidele : Seimeanu — Rei
cher, Pâvlov — Dinu, Storojevski — 
Fischer, Erdeus — Vorculfescu, Teodo- 
rescu — Bondoc.

In grupa a doua, tnsa, in mare parte 
„apele s-au liniștit”, deoarece primii 
trei calificați pentru finală sînt deja 
cunoscuți: Partoș 11 p (din 14), Geor
gescu și Ungureanu 10. Pentru locul 
patru sînt in cursă Botez și Pantazi 
9 p. Urinează in clasament: Ghizdavu 
8>/2, Gavrilă Tț/ș, Bozdoghină, Țucă și 
lîosvan 7 etc. Iată unele rezultate: Bo
tez — Ionescu ț/î-Vi» Bozdoghină — 
Pantazi */2—*/j, Bone — Bozdoghină 
1—0 I, Pantazi — Gavrilă 1—0, Ros- 
van — Georgescu f/j—ț’/j, Georgescu — 
Partoș i/2—t/j- Botez, cu un Sonneborh 
mai bun și o partidă mai ușoară (cu 
Ghindă), pare a-șî fi asigurat califica
rea în finală, in dauna proaspătului can
didat de maestru Pantazi, Care mai are 
de jucat cu Rosvah.

HANDBAL: 0 etapă cu jocuri interesante
Etapa de mîine a campionatelor 

republicane de handbal programează 
o serie de jocuri interesante, în spe
cial în cadrul întrecerii rezervată 
echipelor masculine din seria a Il-a. 
în prima categorie a campionatului 
masculin va avea loc un meci care 
de fiecare dată a furnizat o întrecere 
viu disputată și echilibrată. Este vor
ba de partida dintre echipele Dinamo 
Bacău și Steaua București, ambele 
capabile să realizeze jocuri valoroase.

lată programul complet al etapei : 
MASCULIN. SERIA I : București: 
Știința — Știința Galați ; Timișoara : 
Știința — Diriafflo București ; Bacău : 
Dinamo — Steaua : Ploiești: Rafi
năria Teleajen — .Tractorul Brașov ; 
Brașov: Dinamo — Voința Sighi-

șoara ; SERIA A II-A : Iași : 
C.S.M S. — Tehnometal Timișoara; 
Sibiu : Voința — Timișul Lugoj ; 
Reșița : C.S.M.R. — Răpid București ; 
Tg. Mureș: Știința — Știința Petro
șeni : Orașul Gh. Gheorghiu-Dej > 
Cauciucul —■ Metalul Copșa Mică ; 
FEMININ, SERIA A II-A : Galați; 
Știința — Spartac Constanța ; Ora
dea î Favorit — S.S.E. Buzău ; Si
ghișoara i Voința — Progresul Bucu
rești ; Brașov: Partizanul roșu — 
Constructorul Timișoara ; CUPA DE 
TOAMNA : SERIA I : București : 
Rapid — Șc. medie nr. 4 Timișoara ; 
TIMIȘOARA : Știința — Știința 
București ; SERIA A II-A : Sibiu : 
C.S.M. — Voința Odorhei : Brașov: 
Rulmentul — Tractorul Brașov.

BASCHET: Mîine, start in seria a Il-a
a campionatelor republicane

Primul 
Dublicane 
masculine 
care își dispută mîine dimineață eta
pa inaugurală. Se desfășoară meciu
rile I.C.F. — Politehnica Cluj, Olim
pia M. I. — C.S.M.S. Iași, Progresul 
București—Academia Militară Bucu
rești, Unio Satu Mare — Voința Tg. 
Mureș, Știința Brașov — Știința Cra
iova la băieți, S.S.E. Satu Mare

start în campionatele re
de baschet îl iau echipele 
și feminine din seria a 11-a

Știința Timișoara, Știința Constanța 
— Voința Oradea, Spartac Salonta — 
S.SE. Craiova, Voința Tg. Mureș — 
Olimpia București și C.S.M.S. Iași— 
A.S.A. Cluj la fete.

Precizăm că, pentru a se asigura o 
mai buna desfășurare a jocurilor, Fe
derația a decis ca partidele seriei a 
Il-a să tiu se mai dispute în aer li
ber (cum se stabilise inițial), ci în 
sală.

O. S. T. A
PREZINTĂ

„BRASIL CAMTA“

C. ȘTEFANIU, coresp,

începînd de sîmbătă se reia cam
pionatul republican de lupte libere 
pe echipe, categoria A. Azi se dis
pută la Galați și Brașov întrecerile 
primei etape din cadrul grupelor a 
IlI-a și a IV-a, după următorul pro
gram : La Galați, Rapid București — 
Mureșul Tg. Mureș — C.S.O. Galați. 
La Brașov, formația campioană din 
ultimii ani, Steaua, va primi replica 
echipelor locale, Steagul roșu și Rul
mentul.

întrecerile din cadrul grupelor I și 
a Il-a Sînt programate duminică, la 
Lugoj și, respectiv, Cluj. La Lugoj, 
formația locală (A.S.M.T.) întîlneșfe 
pe Progresul București și Prahova 
Ploiești. La Cluj, echipa C.S.M. din 
localitate are o sarcină grea în par
tida cu Dinamo București. Cea de a 
treia participantă, Vagonul Arad.

Meciurile din prima etapă a cam
pionatului de „greco-romane* se dis
pută duminică, 19 septembrie, după 
programul care a fost anunțat.

vineri 24 septembrie 1963,
LA SALA PALATULUI :

din Brazilia
Cîntă : Jorae Goulard - Nora Ney - Carmen Alves
Hilda.
Dansează : Trio Fîufftifiăss
Acompaniază : formația ritmică din Rio de Janeiro „COPA
CABANA"

LA ATENEUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA :
formația de cameră „I SOLISE I VENE FI 

(Italia)
In program : lucrări de Geminiani - Albinoni - Rossini - Vi
valdi - Alfred Alessandrescu.

Biletele se vînd Ia casa OSTA, calea Victoriei 68—70, telefon
13.53.75 și în seara spectacolelor la casele sălilor respective.

— Abonații au bilete rezervate la spectacolul de la Ateneu.



CĂRȚI DE V.ZITA

GHEORGHE CHIVĂR

In sport este riscant să 
faci pronosticuri. Și to
tuși, tn nici un alt dome
niu nu ești tentat mai 
mult să te transformi in
tr-un emul al... Oracolu
lui din Delphi și să arăți 
ce va fi: 1, X sau 2.

în 1962, cînd tînărul 
prefilator de la Industria 
Sîrmei — Cîmpia Turzii, 
GIIEORGIIE CHIVĂR, 
pe-atunci în vîrstă de 16 
ani, îmbrăca pentru pri
ma oară tricoul de cam
pion de box al țării la 
juniori, pronosticurile 
ceea 
sportiv al acestui 
au fost rezervate, 
juniori au... 
s-au ținut de cuvînt.

Multi, dar nu și Gheor
ghe Chivăr. In primul 
rînd, încă doi ani la rind, 
în 1963 și 1964, el a 
cerit titlul de campion 
publican de juniori la 
tegoria 
cluzînd 
toza că 
stat la 
succes, 
(irmată 
Selecționat în 
tiva de juniori a țării, el 
se impune pe ringurile din 
Bulgaria și Ungaria.

Și iată anul 1965. De 
data aceasta, Gheorghe

In 
ce privește viitorul 

tînăr, 
Multi 

promis și nu

mi jlocie-mică, 
cu desăvîrșire 
întimplarea ar 
baza primului 
Victoria era
și... răsconfirmată.

reprezenta-

Poșta magazin

cu
re- 
ca-
ex- 

ipo- 
fi 

său
con-

Chivăr boxeazâ de la egal 
la egal cu seniorii. D» la 
egal este un fel de a vor
bi, fiindcă el a învins, 
unul după altul, toti ad
versarii cu care s-a întîl- 
nit, devenind campion al 
țării la categoria mijlocie. 
Valoarea sa și cei 19 ani 
ai săi i-au dat dreptul să 
participe, recent, la „Tur
neul speranțelor olimpice" 
desfășurat la București. 
Rezultatul îl știți: victo
rie în meciul final asupra 
redutabilului boxer sovie
tic Rogociov și medalia de 
aur.

Cum spuneam, în sport 
este hazardat să dai pro
nosticuri. Și totuși avem 
convingerea că Gheorghe 
Chivăr își merită titula
tura sub care a boxat de
unăzi : aceea de „speran
ță olimpică".

Antrenindu-se 
conștiinciozitate 
acum, el se va
zenta, în curînd, 
„carte de vizită" și 
reprezentativă decit 
de astăzi.

Instantanee

UN AFIȘ • •

cu aceeași 
ca și pînă 
putea pre- 

cu o 
mai
cea

R. C.

La Intrarea în blocul din 
cartierul Balta-Albă, un 
afiș cu litere de-o șchioapă 
mi-a reținut atenția. „Mîi- 
ne, pe terenul liceului nr. 
39. va avea loc revanșa cu 
B2”.

Un băiețel cu ochi de 
tăciune, răsărit ca din pă- 
mînt lingă mine, tml ztm- 
bește cu subînțeles.

— Vino, nene, n-o să-ți 
pară rău. Se înscriu multe, 
multe goluri, nu ca la 
vizte.

— Cum te cheamă ?
— Florian Paraschiv 

fac parte din echipa B
Nea Ștefănescu e organi
zatorul meciului.

...Am pierdut cîteva ml. 
nute din repriza tntîi. Pe 
marginea terenului din 
curtea școlii zeci de copil. 
Printre el părinți, bunici.

di-

Si 
i.

și bunicuțe, adunați lao
laltă intr-o galerie ,,ad- 

hoc".
— Hai, Dănuț, pasează 

pe extremă l
Ne.am apropiat de acest suporter înflăcărat. Mun

citorul Vasile Stan ne 
spune :

— Mai mulți părinți din 
cele două blocuri am hotă- 
rit ca tn timpul nostru 
liber să organizăm între
ceri sportive pentru copii. 
Cineva a propus să facem 
două echipe de fotbal cu 
jucători intre 8 și 14 ani. 
In prima partidă, B2 i-a 
învins pe cei de la Bl cu 
categoricul scor de 12—1.

Jocul se încinsese. Flo
rian (mucalitul cu ochi de 
tăciune) în vervă, l-a „des
chis” în mai puțin de zece 
minute de patru ori pe co-

legul lui Petrescu Dragoș 
care a inserts patru goluri 
de toată frumusețea.

Revanșa a fost, așadar, 
ctștigată l Scor final : 12—9 
In favoarea celor din Bl.

★
...Micii fotbaliști comen

tau meciul in colțul stră
zii. Mihăiță Ștefănescu voia 
cu tot dinadinsul să-l sta
bilească pe golgeterul echi
pei lor, dar încurca mereu 
socotelile.

Inserarea cobora încet, 
iar luminile fluorescente 
ale cartierului, cu o arhi
tectură modernă, se aprin
deau rind pe rind, încheind 
o după-amlază cu fotbal 
șl goluri multe, multe, așa 
cum am vrea să vedem șl 
la cei mari...

P. GHEORGHIU

Pasiune

VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI
PRONOSTICURI... FI
NANCIARE PENTRU C.M.

DE FOTBAL

Federația engleză de 
fotbal își pune mari spe
ranțe in turneul final al 
campionatului mondial 
de fotbal și din punct de 
vedere... financiar. Se
cretarul financiar al Fe
derației, Denis Follow, 
făcînd calculele de ri
goare, speră că cheltu
ielile nu se vor ridica 
la mai mult de 800 000 
de lire sterline, în vreme 
ce încasările ar atinge 
cifra de 2 milioane de 
lire sterline (300 000 de 
lire de la televiziune și 
1700 000 din vînzarea 
biletelor). Beneficiul se 
împarte în felul urmă
tor i 10% F.I.F.A., 25% 
federației engleze șl 
65% țărilor participante 
la turneul final, bineîn
țeles în funcție de nu
mărul meciurilor jucate 
în cadrul acestui turneu.

Marea Mediterană folo
sind, firește, vaporul.

In timpul acestei te
merare călătorii Ogas- 
vara a trebuit sd-schim
be de 17 ori cauciucu
rile bicicletei.

TURUL ANGLIEI... PE 
JOS

Arbitrul din această fo
tografie nu are pe piept 
decît ecusonul Federației 
engleze de fotbal. Pe 
cu emblema F.l.F.A. 
la primit încă...

Și totuși, în Anglia,

cel
nu

se

LA 13 ANI, 
IN PRIMA ECHIPA 
A ARSENALULUI

Cunoscuta echipă en
gleză de fotbal Arsenal 
a „descoperit' un 
în etate de 13 ani, 
lip Isherwood, pe 
se gindește sâ-1 
sească în prima echipă.

Micul Isherwood a și 
semnat contractul cu Ar
senal, iar la 17 ani. 
trivit normelor în 
goare în Anglia, va 
veni profesionist.

tlnăr 
Phi- 
care 
tolo-

Un alergător australian 
de fona, Bill Emerton, a 
efectuat Turul Angliei pe 
jos. Pornind de la John 
O Groaks (Scotia), el a 
înconjurat întreaga insu
lă, parcurgînd astfel a- 
proape 1500 de kilome
tri. Pentru aceasta i-au 
trebuit numai 19 zile, el 
făcînd în medie 75 de 
kilometri pe zi.

încă un amănunt: Bill 
Emerton are 45 de ani.

vorbește mult despre De-

nis Howell, 
contribuie in 
faptul că el 
aceeași persoană cu... 
nistrul sporturilor din 
rea Britanic.

Ca vechi arbitru 
fotbal, Denis Howell a 
rut să fie recalificat 
în timpul vacantei parla
mentare, 
duri, 
arbitrat 
echipele 
din liga

Pronosticul lui Herrera...

Tacalumi 
pornit a- 
Tokio și 
mijloc de

DE LA TOKIO LA MI
LANO PE BICICLETA

ma- 
iată 

bazi- 
tată. 

apre-

po- 
vi- 
de-

la nici un 
fiului său. Ba 
o importantă 
la succesele

OMUL DE PE MARGiNEA 
BAZINULUI

PRECIZARE

TITI GHEORGHIU-VASLU1
Fără cuvinte

desen de P. GAVRILIU

Performanța aceasta a 
fost realizată de studen
tul japonez 
Ogasvara. El a 
cum 8 luni din 
n-a utilizat alt 
locomoțiune decit atunci 
clnd a trebuit sâ traver
seze Marea Chinei și

După „modelul* 
melor la patinaj, 
acum, pe marginea 
nelor de înot, un... 
Este vorba de tatăl
ciatului înotător sovietic 
Beliz-Goiman (medalia 
de aur la „Universiadă* 
la 400 m liber) care n-a 
lipsit de 
concurs al 
a avut și 
contribuție 
acestuia.

Este și firesc : nu-i este 
numai tată, ci și... antre-

înaintea dublei întîl- 
niri pentru „Cupa Mon
dială’ la fotbal, Interna- 
zionale — Independiente, 
lui Helenio Herrera i-a 
fost solicitat un pronos
tic. „Marele mag“, ca 
totdeauna generos în... 
declarații, a răspuns pe 
loc :

„Foarte simplu: 2—0 la 
Milano. 0—0 la Buenos 
Aires I”

După primul meci în
cheiat — cum se știe — 
cu 3—0 pentru Inter,

H. H. i s-a adresat lui 
Mazzola, autor"! celui de 
al treilea gol, cu urmă
toarele cuvinte de... re
proș :

„Bine, domnule, cum îți 
permiți să nesocotești 
pronosticurile mele ? Să 
știi că este ultima dată 
cînd admit o asemenea... 
indisciplină !“

Desigur, Helenio glu
mea. Un gol în plus nu 
strică chiar și celei mai 
mari echipe...

In apropierea unui bloc,
C-o minge faină, nou-nouță. 
Puștanii au încins cu foc 
O veritabilă miuță!

Trăgind cu toții îndrăcit 
(Cum scrie la „regulament") 
Deodat-o „bombă" a lovit 
Un geam la un apartament.

Copiii au rămas tablou 
Privind năstrușnicul balon... 
în larma stinsă un ecou
Răzbate grav de la balcon :

— Să-mi spuneți cine-a confundat 
Fereastra camerei c-o plasă ? 
Rușine cui l-a educat;
Plod fără 7 ani de-acasă I

Un barbă-cot — vîrf de atac — 
Dintre colegi încet se-arată 
Și-n glas cu oarecare trac
Răspunde sincer : — Eu sînt... tată 1

La aceasta 
primul rind 
este una și 

mi- 
Ma-

de 
ce- 
și.

MARIN NEAGU, TG. 
JIU. — Cu Turcia ne-am 
întîlnlt de două ori, la fot
bal. în anul 1961. La An
kara, la 14 mai 1961, am în
vins cu 1—0 (sperăm să 
repetăm rezultatul șl la... 
24 octombrie 1965). iar la 
București la 8 octombrie 
am obținut rezultatul de 
4—0 (poate că e mai bine 
să-l repetăm pe acesta I). 
In primul meci am aliniat 
echipa : Voinescu — Grea- 
vu, Macri — Jenei. Mo- 
troc, Bone — Hașoti, Con
stantin, Dridea, Seredai, 
Tătaru : în cel de al doilea 
joc am prezentat forma
ția : Voinescu — Greavu, 
Ivan — Jenei, Nunweiller 
III, Nunwelller IV — Pîr- 
călab. Constantin. Ene II, 
Seredai, Tătaru

E. CALUȘERU, TG. MU
REȘ. — 1. în campionatul 
nostru de fotbal, indiferent 

golaverajul 
prin scăde- 
primite din 
2. Recordul 
Herbert El- 
(3:35,6), sta- 
J.O. de la

de categorie, 
se stabilește 
rea golurilor 
cele marcate, 
mondial al lui 
liott pe 1500 m 
bilit cu prilejul 
Roma, n-a mal 
lat de nimeni.

așa ușor. Chiar performan
țe în jur de 3:38,0 se rea
lizează foarte rar. Este 
clar: a fost o greșeală de 
tipar .

CONSTANTIN ROBEA, 
COMUNA MIOVENI — PI
TEȘTI. - In afară de Di
namo, Piteștlul n-a avut 
altă echipă de fotbal în 
categoria A. Șl Dlnamo, 
după cum știți, stă intr-un 
picior I în „B” a activat 
mai mulți ani Fl. roșie.

GH.PAUL GH. DUMITRU, 
HEREȘTI. — Ultimele pa
tru Olimpiade au avut loc, 
în ordine, la Helsinki (1952), 
Melbourne (1956). Roma 
(1960) șl Tokio (1964).

MIHAI PANȚiRU, BRA
ȘOV. — Colegiul de ar
bitri la in discuție, cu re
gularitate. arbitrajele la 
fotbal, șl nu o dată s-a

inttmplat Ca arbitri cu 
„firmă1’ să fie suspendați 
pe una sau mai multe e- 
tape, dacă s-a considerat 
că au făcut greșeli care 
au influențat rezul’atul sau 
desfășurarea jocului. Dacă 
insă s-ar tine seama le... 
reclamațllle suporterilor, 
care văd fazele le joc 
prlntr-o prismă deformată 
de "■ “
Pă 
se 
la 
Șl

simpatla pentru o ecni- 
sau alta, ar trebui să 
loace fără arbitri, ca 
începuturile totoaJului. 
pe cine ma: criticăm 

atunci ?COSTICA STANICA. CO
MUNA baraganul. — l 
Acum cițiva am. in cadrul 
paginii noastre de ..Ma
gazin”, am publicat o se
rie de foiletoane privind 
viața șl activitatea lui Pele. 
Ce am putea spune în 
plus ? 2. C. Ionescu de la 
Dlnamo Pitești a jucat în- 
tr-o vreme și la Rapid.

UN GRUP DE CITITORI. 
REȘIȚA.— 1. Un astfel de 
clasament este foarte re
lativ. Ținînd seama de bo
xul pe care l-au practicat, 
de performanțele realizate 
pe plan intern și interna
țional, cei mai huni pu- 
giliștl români, după 1944, ar 
fi următorii în ordine... 
alfabetică : Mircea Dobres- 
cu, Gheorghe Flat. Nico- 
laa Linca și Gheorghe Ne
grea 2. Acum cițiva ani 
în campionatul categoriei 
A Petrolul a învins pe 
U T.A. la București (tere
nul din Ploiești era sus
pendat) cu scorul de 9—0 I 

NICOLAE ------------
BUCUREȘTI, 
prlt asupra 
„spectacole” 
dv :

Lotul reprezentativ de 
fotbal: MARILE SPERAN
ȚE

C.S.M.S. Iași : PESCUI- 
TORn DE... PUNCTE

Dlnamo Pitești : SINGU
RĂTATEA ALERGĂTORU
LUI DE CURSA LUNGA

Știința Timișoara: CUM 
SE REUȘEȘTE IN... FOT
BAL

Dinamo București : CA
SA INIMILOR SFARÎMATE

STIOLICA. 
— Ne-am o- 
următoarelor 
propuse de

PETRE IONASEANU, RĂ
DĂUȚI. — In pariul dv. 
(pe prăjituri): confuzia este 
de... ambele părți : 
este vorba de

L Nu

STRAzTWt,

INBALET

săiotorepor- 
iniătișează 
V1SCOPO- 
plin zbor 

Această

va conduce 5 me- 
Pentru început a 
intîlnirea dintre 
Cardiff și Berry, 
a II-a.

ION POȘTASU
Ilustrații:

NEAGU RADULESCU

NOAPTE
Pe fundalul cerului de 

noapte al Atenei, aceas
tă săritură capălă di
mensiuni de necrezut.

Fotogralia, o veritabi
lă piesă de concurs, a- 
parține unui 
ter grec și o 
pe VIORICA 
LEANU în 
spre victorie.

planare de 6 metri șl 35 
de centimetri leit a mă
surat performanta cam
pioanei balcanice) poate 
sâ pară, oriclnd. o ima
gine de la un fantastic 
balet modern. La urma 
urmei, apropierea nici nu 
este atit de departe de 
realitate : sportul și arta 
sini noțiuni cu aceleași 
rădăcini

Steagul roșu - r-rogresul. 
ct Rapid cu Steagul roșu;

Nu Rapidul cț Steagul 
a cîștigat <ru

Partida s-a Ju-
la 26 august 1957, tn

2. 
roșu 

4—3 
cat - -------București. In mln. 85 ta
bela de marcaj arăta Încă 
3—1 pentru Rapid. In mln. 
88 era 4 -3 pentru.. Stea
gul roșu. Aceasta este rea
litatea. Ar fi cazul, deci, 

mănînc eu prăjiturile.



Sportivi români in întîlniri internaționale
eezeeoi Sc întrec motocrosiștli BUCUREȘTI Lejava, Petrov, Minașvili, Likso, Dregîer ș.a.

Mîine dimineață, la ora 
9,30, se va da primul 
start in cea de a 111-a e- 
diție a Campionatului de 
motocros al Armatelor 
Prietene. Clasicul traseu 
din Valea Răcădăului va 
fi teatrul de desfășurare 
al acestei frumoase com
petiții. La întrecere se vor 
alinia numeroși alergători 
do valoare pe plan euro
pean și mondial, campioni 
naționali, participant la 
campionatul lumii de mo- 
tocros, printre care: fgor 
Grigoriev, Anatoli Saveliev 
și Iuri Romanov (Ț.S.K.A. 
Moscova), Petr Dobry și 
losef Grebecek (Dukla 
Praga), Fred IE ilia- 
mowsky și Dieter Schulz 
(Vorwărts Berlin), Bogus- 
law Urbaniak și lanusz 
OrzepOwski (Legia Varșo
via), Mihai Dinescu și 
Gheorghe Ion (Steaua 
București). Alături do a- 
cești ași ai motocrosului 
vor mai lua startul o serie 
de talentați alergători, re
marcați în actualul campio
nat al țărilor respective, 
cum sînt: Antonin Grach, 
Jan Brabec, Gănther Kasn- 
ny și Jan Nemecek (Du-

Dieter Kley (Vorwărts—Berlin) de la clasa 500 cmc.kla), luri Agheev, Alek
sandr Lebedev, Anatoli
Voronin (Ț.S.K.A.), Ferenc* Simon, Fe- 
rencz Badoni, Sandor Teksy și Sigmund 
Hamar (Honved), Jalbu Serjbude, Bal- 
gir Gris, Sadnomdorj Tanzan și Țedev 
Miegombo (AldarUlan Bator), Eugen

BELGRAD

BELGRAD 17 (prin telefon de la 
corespondentul nostru).

Ziua de joi a fost deosebit de 
favorabilă reprezentanților României, 
care au cîștlqat toate întîlnirile 
susținute. Campionul român Tiriac, 
făeînd pereahe cu maghiarul Gulyas, 
a trecut cu succes primul tur la dublu 
masculin, dispunînd de Țolov, lașma- 
kov (Bulgaria) cu 6—1, 6—2. Apoi 
dublul român Mărmureanu, C. Năs- 
tase s-a impus, «u 6—2, 6—4, în fata 
perechii Iugoslave Preseckt Nadali. 
Seara tîrziu. Ion Țiriae a susținut 
partida sa de simplu în fața austria
cului Koenig. Fără să se întrebuințeze 
serios, românul a cîștigat cu 6—3, 
6—0.

Vineri. Tiriac șl Gulyas au mai 
trecut un tur de dublu. El au eli
minat pe tinerii jucători Iugoslavi 
Franulovict Mincek «u 6—3, 6—2. 
Petre Mărmureanu a evoluat eu mul
tă eleqantă și forță în partida susți
nută în compania campionului Ca
nadei, FauqiJteT. Tenismanul român a 
cîștigat cu 6—0. 6—3. în schimb, a 
teșit din competiție C. Năstase, în
vins de reputatul jueător Iugoslav 
Bora lovanOv'rff cu 6—0, 6—1. Si du
blul ludit Dibar, C Năstase a fost 
învins în meatul susținut eu pere
chea bulqară Ciakîrova, Iașmakov 
(1—6, 9—7, 6—3).

Cherestes, Petre Paxino și Alexandru 
Șuier (Steaua), Gerhard Hărăzim. Kry- 
stof lakubowski și Georg Kunczik (Le
gia), Dieter Kley, Christian Arlt și 
(Volfgang Eissner (Vorwărts).

semifinalele turneului!
Ultimul punct al programului zilei 

de vineri a fost disputarea sferturi
lor de finală la simplu masculin. 
Campionul României, Ion Tiriac, a 
reușit e surprinzător de categorică 
victorie asupra campionului englez 
Mike Sangster, de care a dispus Cu 
6—2, 6—1. Tiriac întîlnește în semi
finale pe multiplul campion al Iugo
slaviei, Iovanovici, care l-a învins pe 
Mărmureanu Cu 6—0, 6—1. Alte re
zultate i Hewitt—Gulyas 6—6, 6—2 ; 
Pilici — davorsky 6—0, 6—3; 
Năstase, Mărmureanu — Fâuguler, 
Larkam 6—1, 6—2-, Hewitt, Gulyas— 
Tiriac, Mărmureanu 11—9, 2—6, în
trerupt.

V. IGNATOVICI

LODE

SOFIA

Turneul internațional 
de baschet

SOFIA, 17 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Campionatul de 
baschet al Armatelor Prietene a con
tinuat cu jocurile desfășurate în 
cursul dimineții de vineri. Echipa 
României a întîlnlt formația Poloniei. 
Prima repriză a fost foarte echili
brată, scorul altemînd în permanență, 
în partea a doua a meciului, baschet
baliștii români preiau inițiativa și 
conduc pînă în min. 86 cînd, din 
cauza unor greșeli în apărare, permit 
polenezilor să egaleze : 64—64, în
continuare. întrecerea devine și mai 
echilibrat? și se încheie cu victoria 
echipe: militare a Poloniei s 75—73 
(3C—39. 68—68).

Alte rezultate : R.D. Germană — 
Ungaria 70—56 f30—82), Cehoslova
cia — Mongolia 115—59 (61—21). 
Turneele de calificare se încheie sîm
bătă. Participarea eshipei României 
în turneul pentru locurile 1—6 este 
condiționată de rezultatul meciului 
Polonia — R.P. Chineză programat 
pentru sîmbătă.

TOMA HRISTOV

printre participanții la „Dinamovia[la“ de baschet
După sportivii chinezi, veniti în 

Capitală de cîteva zile, următorii 
oaspeți sosiți pentru turneul interna
țional de baschet de la Dinamo au 
fost componenții selecționatei Dinamo 
U.R.S.S. Ca și echipa din R. P. Chi
neză formația este alcătuită din ju
cători deosebit de valoroși, bine cu- 
noscuți pe plan internațional. Cităm, 
astfel, numele lui Lejava, Petrov, 
Minașvili, Sakandelidze și Hrmin, 
membri ai reprezentativei U.R.S.S.

Un lot valoros deplasează și se

lecționata poloneză. Din cei 12 echi
pieri menționăm numele lui Likso 
(de 85 de ori în echipa națională a 
Poloniei), Dregier (105) și Wojcik 
(69). Baschetbaliștii polonezi, ca și 
cei din Cehoslovacia, sosesc la Bucu
rești în cursul zilei de duminică.

Reamintim că turneul internațional 
intitulat „Dinamoviada' își începe 
desfășurarea marți pe podiumul din 
incinta parcului Dinamo. în caz de 
timp nefavorabil, jocurile vor avea 
loc în sala Floreasca.

BRAȘOV AH iNCEPE MECIUL FEMININ
DE ȘAH ROMÂNIA-R. D. GERMANĂ

BRAȘOV, 17 (prin telefon). — Sîm- 
bâtă și duminică, Brașovul găzduiește 
prima tatîlnire feminină de șah între 
reprezentativele României și R.D. Ger
mane. întrecerea, care se va desfășura 
în frumoasa sală a Casei Armatei, stîr- 
nește un interes deosebit ta rîndurile 
iubitorilor de șah din localitate.

Se va juca la opt mese, cu tur și 
retur. Primul tur al întîlnirii este pro
gramat pentru sîmbătă după-amiază, 
(îneepind de Ia ora 16.30), iar al doi
lea duminică, la aceeași oră. Luni se 
vor disputa partidele întrerupte în cele 
două tururi.

Au fost comunicate formațiile celor 
două reprezentative și le notăm, ta or
dinea meselor: ROMÂNIA — Alexandra 
Nicolau, Elisabeta Polihroniade, Mar
gareta Teodorescu, Rodica Reicher, 
Margareta Perevoznic, Gertrude Baum- 
starck, Maria Desmireanu, Maria Pogo- 
revici (rezervă este Suzana Makai).

R. D, GERMANA — Edith Keller- 
Hermann, Ursula Liebig, Evelyn Niln- 
chelt, Irene IVinter, Jutta Zura, Siegrid 
HSnselt, Gieselle Grund, Hermine Rich
ter.

Fotbal pc oloi)
„DUEL" PASIONANT FRANȚA — 

IUGOSLAVIA IN PRELIMINARIILE 
C. M.

Cu rezultatul de miercuri de la 
Oslo (Norvegia — Franța 0—1), ela- 
samentul grupei a III-a (Europa) a 
căpătat următoarea înfățișare:

1. Franța 4 3 0 1 4: 1 6
2. Norvegia 5 3 0 2 9: 4 6
3. Iugoslavia 3 2 0 1 4: 4 4
4. Luxemburg 4004 3:11 0

Așadar, din nou „duel* între echi
pele Franței și Iugoslaviei pentru ca
lificarea în turneul final. Aceste două 
vechi rivale au șanse să ocupe pri
mul loc în grupă. Fotbaliștii francezi 
însă, sînt mai favorizați de program: 
ultimele două partide le dispută pe 
teren propriu (în tina dintre ele vor 
primi replica iugoslavilor). Nu este 
exclus însă ca ele să dispute un 
meci de baraj, ajungtnd la egalitate 
de puncte. Iată, de altfel, partidele 
rămase de disputat în această grupă: 
19.IX, Luxemburg — Iugoslavia; 9.X, 
Franța — Iugoslavia,- 6.XI, Franța — 
Luxemburg și 7.XI, Iugoslavia — Nor
vegia. De aici rezultă clar că meciul 
deaisiv va fi cel de la 9 octombrie, 
în eare se vor întîlni reprezentative.’ 
Franței și Iugoslaviei.

★
La Bialystok s-a disputat meciul in

ternațional do fotbal dintre echipelo se
lecționate de juniori ale poloniei șl 
Bulgariei. Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 1—0 (0—0).★La Atena, într-un meci amical s-au 
întilnit reprezentativele de fotbal ale 
orașelor Atena șl Sofia. Fotbaliștii bul
gari au obținut victoria cu scorul da 
2—0 (1—0).
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Steaua — Rovigo 40-0 

la rugbi!
NAPOLI, 17 (prin telefon). — In 

primul meci din cadrul turneului inter
național dotat cu „Trojeo di Napoli*, 
Steaua a dispus de echipa italiană Ro
vigo cu scorul astronomic de 40—0 
(9—0), care ne scutește de comentarii. 
O simpla remarcă: un oarecare echili
bru de forțe pînă la pauză, echilibru 
rupt de impetuozitatea jucătorilor ro
mâni imediat după reluare. S-au eviden
țiat Penciu, Mateescu, Ciobănel și Preda. 
In celălalt meci, formația napolitană 
Parthenope a dispus, surprinzător, de 
echipa franceză Albertvilloise : 19—10 
(11—0). învingătoarele se întîlnesc 
duminică pentru desemnarea cîștigătoa- 
rei turneului.

Prezența mai multor jucătoare valo
roase, în ambele formații, printre care 
și cîteva maestre internaționale, face ca 
întîlnirea feminină de șah România— 
R. D. Germană să se anunțe deosebit de 
interesantă.

CAROL GRUIA 
corespondent regional

HAVANA

„Memorialul Capablanca“

De la trimisul nostru special, C. FAUR

VOIEIBAHȘTII AU DEZAMĂGIT DIN NOD
LODZ 17 (prin telefon). După frumoa

sele victorii obținute în grupa de la 
Mlelec în fata puternicelor reprezenta
tive ale Bulgariei șl Japoniei, toți spe
cialiștii prdzențl la „Cupa mondială" 
așteptau cu vădit Interes evoluția echi
pei României eare alinia o formație 
cu multe nume noi. Mâl mult chiar, or
ganizatorii turneului, federația poloneză 
de specialitate, ghldîndu.se după rezul
tatele noastre anterioare, a alcătuit pro
gramul turneului ilnal de așa manieră 
Incit duminică, ultimul meci să opună 
în vedetă reprezentativele Poloniei șl 
României. Der, s-au înșelat șl specialiș
tii. șl organizatorii, șl noi. cei din de
legația prezentă la această competiție. 
Voleibaliștii noștri, după ce au pierdut 
fără drept de apel partida cu R. D. 
Germană, au cedat vineri dimineața șl 
în fața Cehoslovaciei, care ne-a învins 
CU 3—1 (15—9, 15—7 11—15. 15—2).

Este adevărat, arbitrul principal Slro- 
tanovici (Iugoslavia) ca și cel secund,

Korwin (Polonia), ne-au defavorizat, 
dînd multe decizi Imaginare. Greșelile 
lor nu au fost hotârîtoare pentru în- 
fringete, ci doar pentru severitatea ei. 
Pentru că vtnert apărarea noastră a 
fost slabă, mai ales în linia de fund. 
Cu toate că echipa României a luptat, 
a fost mal mult o luptă reorganizată. 
In plus, blocajul a mers slab, iar Derzei 
este de nerecunoscut după meciul ex
celent reușit în compania Japoniei.

Iată alte rezultate din turneul final 
al „Cupei mondiale" : U.R.S.S. — Ceho
slovacia (disputat joi) 3—2 (16—18, 15—6, 
15—17, 15—11. 15—5). Meciul a durat 
2h40 min. Polonia — Japonia 3—2 <15—8, 
15—9, 6—15, 8—15, 15—4). Cîteva rezultate 
din turneul pentru locurile 7—11 : Un
garia — Bulgaria 3—2, Iugoslavia — 
Franța S-ri.

După mediul pierdut Vineri, în fața 
Cehoslovaciei, echipa României se află 
pe Iodul 5 în clasament.

Lupta devine deosebit de animată, ta 
turneul de șah de la Havana, o dată 
cu apropierea ultimelor runde. Repre
zentantul țării noastre, maestrul inter
național Victor Ciocîltea, urmărește de
sigur realizarea celor 12!72 puncte care 
i-ar asigura obținerea titlului de marc 
maestru internațional. De aceea, șahistul 
romîn a căutat Să forțeze în ultimele 
sate partide. La Wade el a reușit să 
obțină victoria, în schimb — în runda 
a 16-a — în fața maghiarului Szabo, 
jucătorul nostru a adoptat o tactică prea 
riscantă, ceea ce l-a dus Ia înfrîngere. 
CiocîTtea rămîne cu cele 8 puncte acu
mulate In ziua precedentă.

Foarte complicată se menține și dis
puta pentru primele locuri ale clasafflen- 
tutui, lvkov l-a învins pe Lehmann și 
a ureat pe primul loc, dat fiind dă 
Smîslov — egalul său din ajun — a 
întrerupt partida cu Garcia. Fischer se 
menține aproape, după o victorie la 
Donner. Alte rezultate: TringoV-—Wade 
1—0, Perez—Bilek 0—1, Parma— 
O’Kelly i/j—7'z- Gheller—Jimenez 1—0, 
Holmov—Cobo 1—0, Pachman—Doda 

1—0, Pietsch—Robatsch 1—0.
Pe primele locuri: lvkov 13, Smîslov 

12 (1), Fischer ll'/2 (1), Gheller
ll>/j.

ȘTIRI, REZULTATE
• La Madrid se desfășoară lucră

rile celui de-al 23-lea congres Inter
național al Federației internaționale 
de rugbi amator, la care participă 
delegați din Franța, Spania, R. F. 
Germană, România, Cehoslovacia, 
Polonia, Belgia, Portugalia, Maroc, 
R. D. Germană și alte țări. Republica 
Socialistă România este reprezentată 
de prof. Nicoiae Pădureanu, antrenor 
emerit.

• Cu prilejul unui concurs feml- 
nin de atletism desfășurat la Ham
burg au fost înregistrate cîteva re
zultate demne de reținut; 100 m 
plat — Klobukowska (R. P. Polonă) 
11,5; 200 m — Gerwin (R. P. Polonă) 
25,0,- 80 mg — Balck (R. F. Germană) 
10,9; înălțime — Bieda (R. P. Polonă) 
1,60 m; lungime •— Kirszenstein 
(R. P. Polonă) 6,25 m.

• în cadrul unei conferințe de 
presă, ținută la New York, campio
nul mondial de box profesionist la 
Categoria „grea*, Cassius Clay, a 
anunțat oficial că se va întîlni pen
tru titlu la 2 noiembrie cu fostul 
campion Floyd Patersson, Meciul se 
va desfășura pe distanță de 15 re
prize a cîte 3 minute în orașul Las 
Vegas (Nevada).

0 Intre 28 septembrie și I Octom
brie vor avea loc la Cairo campio
natele europene de tir pentru pro
bele de armă liberă calibru mare, 
cerb alergător și armă liberă calibru 
redus — juniori. La campionate și-an 
anunțat participarea peste 120 de 
țintași din U.R.S.S., R. D. Germană, 
R. F. Germană, Italia, Franța, Sue
dia, România, Ungaria, Iugoslavia, 
Polonia, Monaco, Liban și R.A.U.

LEIPZIG România— Polonia 2-2, 
în turneul feminin de volei

NOTE EXTERNE

CUViNTUL DE ONOARE A LU! SIGNOR RIVA

LEIPZIG, 17 (prin telefon). Tur
neul internațional de volei care se 
desfășoară în localitate a programat 
cîteva partide deosebit de intere
sante, cum au fost cele dintre repre
zentativele feminine ale României și 
Poloniei, Cehoslovaciei și Uniunii So
vietice. Ambele nu au dat pînă la 
urmă un cîștigător, ele încheindu-se 
la egalitate, 2—2 (reamintim că re
gulamentul de disputare a acestui 
tnrneu prevede posibilitatea termină
rii partidelor la egalitate).

Jocul România — Polonia a durat 
aproape două ore și (nu numai după 
părerea noastră), a fost cel mai bun 
disputat pînă acum în turneu. După 
înfrîngerea suferită în ajun în fața 
voleibalistelor țării gazdă, sportivele 
noastre au știut să se mobilizeze și 
să joace de o manieră care le-a adus

elogii. Formația Poloniei, prezentă la 
Leipzig cu cea mai bună echipă, a 
fost pusă de multe ori în dificultate. 
Așadar : România — Polonia 2—2 
(8—15, 15—6, 9—15, 15—11). Cele
mai bune jucătoare : Marilena Stefa- 
nescu, Alexandrina Chezan, Helga 
Bogdan (România) Maria Golimowska, 
Julia Marko (Polonia).

Iată celelalte rezultate : Ceho
slovacia — U.R.S.S. 2—2 (9—15, 
10—15, 15—9, 15—12), R. D. Ger
mană (A) — O'.anda 8—0 (3, 9, 2), 
Polonia — R.D. Germană (j) 3—0 
(5, 12, 10). Surprinde ~— poate — 
faptul că echipa Poloniei a jucat două 
meciuri în aceeași zi. Conform pro
gramului, fiecare echipă va disputa 
două partide într-o zi.

GH. CONSTANTINESCU, antrenor

Signor Felice Riva, președintele 
Clubului italian de fotbal A. G. Mi
lan, are o deviză pe dare nu uită 
să o repete ori de cite ori are pri
lejul : „Cuvîntul dat trebuie respec
tat". Recent, clubul său a cunoscut 
grave dificultăți financiare din cauza 
cheltuielilor uriașe făcute cu impor
tul de iucători din străinătate. Fără 
nici o ezitare, Riva și-a dat cuvîntul 
unor bănci, promiflnd că va onora 
an Împrumut In valoare de 150 mi
lioane lire.

Același Felice Riva define și ac
țiunile industriei textile din Valle 
Susa, Ungă Torino, care — după cum 
afirmă ziarul .Stuttgarter Zettung' — 
trece printr-o criză serioasă. Riva da
torează salariile pe trei hi ni ce Ier 
8000 de muncitori șl funcționari ai 
săi. Slteva bănci din Torino au ana- 
fat că ar ti dispuse să pună la dis
poziție credite necesare dacă patro
nul Riva ar da o garanție personală, 
la fel cum a procedat și In cazul clu

bului A. <3. Milan. Dar industriașul 
milanez na a dat nici un răspuns. 
Invitat de sindicate și autorități sd 
participe la tratative, el a rămas a- 
casă și, mai tlrziu, a plecat „In va
canță", lmbarclndu-se pe iahtul său 
personal pentru o croazieră pe Marea 
Mediterană. ȘI Intre timp — remarcă 
ziarul citat — 8 000 de muncitori și 
familiile lor flămînzesc.,.*

Conflictul a ajuns in tata celor 
mat Înalte foruri din Italia. Guvernul 
italian a ordonat prefectului din Mi
lano „să-l caute pe Felice Riva cu 
toate mijloacele aflate la dispoziția 
statului, chiar și în largul mării”, 
pentru a-1 determine să participe la 
tratativele cu sindicatul uzinelor din 
Valle Susa, tar Riva va trebui să 
plătească banii datorați, atît pentru 
echipa sa de fotbal cit și pentru uzi
nele ce le comanditează. Afară de 
cazul că alege calea, mat pufin ono
rabilă, a falimentului.-
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