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Au luat sfîrșit campionatele europene de tir
CTSTIGATORII ULTIMELOR PROBE: GHERASIMENOK St ECHIPA U.R.S.S., 
LA ARMĂ STANDARD, POLONEZUL ZAPEDZKI SI FORMAȚIA CEHOSLO

VACIEI LA PISTOL CALIBRU MARE
Ieri după-amiază. într-un ca

dru festiv, s-a încheiat ediția 
1965 a campionatelor europene 
de tir. Timp de- cinci zile peste 
309 de trăgători s-au întrecut 
cu ardoare pentru desemnarea 
celor m l buni țintași ai contir 
nentuliU'. țjîja cele 22 de titluri 
de campipni europeni puse în 
joc, 16 au fost cucerite de tră
gătorii sovietici, două de cei 
iugoslavi, iar cîte un titlu de 
sportivii români, maghiari, po
lonezi și cehoslovaci.

Înainte de a trece la descrie
rea celor doua probe din ultima 
zi trebuie' să1 arătăm că actuala 
ediție a: marii corn petiții a în
semnat un frumos succes pen
tru tirul european prin numă
rul record de participant!, re
zultatele foarte bune la majo
ritatea probelor (trei noi re
corduri mondiale) și o organi
zare ireproșabilă. Toți oaspeții 
noștri, în frunte cu membrii 
comitetului execuți» al U.I.T. 
și ai Comitetului tehnic U.I.T., 
au fost încintați de organizare, 
de instalațiile' poligonului Tu
nari și, bineînțeles, de ospitali
tatea cu care au fost primiți în 
țara noastră.

Ultima zi a 
a programat 
pistol calibru 
standard 3x20
probă care figurează 
prima oară în programul „eu
ropenelor". La pistol calibru 
maro s-a dat o adevărată bătă
lie pentru ocuparea primelor 
locuri. Fostul campion euro
pean; cehoslovacul Kudrna, a 
terminat1 la egalitate cu polo-

nezul Zapedzki dar după ba
raj (Zapedzki 293 p, Kudrna 
286 p), titlul a revenit lui Za
pedzki,

Cel de al doilea trăgător cu- 
renume european, cehoslova
cul Nacovski a reușit să acupe 
locul 4 și astfel echipa Ceho
slovaciei a devenit campioană 
europeană, întreeînd-o pe a-

ția. Dacă Atanasiu și Dumitriu, 
de pildă, obțineau punctaje Ia 
posibilitățile lor echipa noastră 
ar fi putut urca' cu două-trei 
locuri în clasamentul pe țări. 
REZULTATE: 1. J. Zapedzki 
(Pbloma) 586 p (292‘ p la preci
zie + 294 p la viteză) — cam
pion european, 2. V. Kudrna 
(Cehoslovacia) 586 p (291 +

campionatelor 
întrecerile la 

mare și armă 
focuri seniori, 

pentru

Felicitări pentru Jozef Zapedzki (Polonia)-, primul din stingă, 
campion european la proba de pistol calibru mare

Am un om în fața mea, 
care (culmea I) susține 
stadionul „23 August" 
este cel mai mare din i 
pitalăi

— Cunoști dumneata 
tul ? — întreb.

— Cunosc.
— Care ?
— Stadionul albastru I
— Să mergem — spun 

nerăbdător. Ce luăm pînă a- 
colo ? Troleibuzul, tramva
iul ?

— Avionul...
în cîteva minute ajungem. 

Pilotul (omul meu) îmi face 
semn să mă uit în jos. Pri
vesc. De la înălțimea unde 
sîntem aerodromul Clinceni 
pare cît un teren de hand
bal redus.. Hangarele se văd 
ca niște pucuri albe, iar 
grațioasele planoare alinia
te pentru decoldre au mă
rimea unor molii (puteam 
spune „libelule" dar vorba 
lui Mircea Crișan : în ultimii 
60 de ani... n-a lipsit repor
taj aviatic fără „libelule").

— Acum, îmi' comunică pi
lotul, am să-fi prezint sta
dionul de care vorbeam.

Execută un viraj elegant, 
un l'uping (de n-am mai 
știut mult timp dacă zbor cu 
capu-n jos sau în sus) și mă 
anunță :

— Ne aflăm în dreptul 
sectorului de sărituri.

Spre deosebire de stadi
oanele de pe.. pămînt,. aici 
„groapa, de sărituri" este

că 
nu 

Ca-

mult mai adîncă : 1 000—
2 500 m; Săriturile se fac pe 
verticală,, cu- puțin elan și 
cu foarte multă atenție la 
aterizare. în ziua aceea, a- 
ceastă parte a stadionului 
era foarte solicitată. Sub 
conducerea tfnăruiuf care în 
urmă cu c'îțiva ani stabilise 
cea mai uluitoare perfor
manță la parașutism : ff,0 m 
(media celor două soituri) — 
record mondial absolut o- 
mologat (cu felicitări)' de 
F.A.I. — cum spuneam, sub
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supravegherea lui Gheorghe 
lancu se antrena... un avion 
plin cu sportivi. Printre fete, 
multe nume noi r Angela 
Gheorghiu, Maria Gogu, E- 
lena Ariton- care anul acesta 
au sărit întîia oara cu pa
rașuta.

Erau și tineri începători. 
Am subliniat însă grupul de 
fete, gîndind că aceste rîn- 
duri vor fi citite și de antre
norii și activiștii sportivi care 
se plîng peste tot că tinere
lor nu le place sportul ; că 
din 2 000 și ceva de *ete cîte 
există în fabrică sau în în
treprinderea respectivă nu 
pot încropi o echipă de vo
lei sau tenis de masă. Și 
aceasta pentru simplul mo
tiv că după atîți ani de cău-

țări n-au găsit încă „metoda 
adecvată" de a le atrage în 
sport. Ce s-ar întîmpia dacă 
ar trebui să le convingă să 
sară de la 2 000 m ?... Bra
vo, lancule I

Prietenul meu, pilotul, 
face onorurile de gazdă 
și-mi prezintă în continuata 
„stadionul".

— Aici, (mi spune el după 
un timp, sînferw in dreptul 
pistei de „dirt-rrack aviatic".

Notez : Cînd am să cobor 
pe pămînt trebuie să-i s+rîng 
mîna lui Ion Panduru, co
mandantul detașamentului 
de zbor cu motor. Mi-a plă
cut evoluția băieților 1

Intrăm pe terenul olbas- 
tru al planoriștilor Dinfr-un 
„albatros" elegant Mihai 
Adăscăliței urmărea zborul 
sportivilor. Alături de consa- 
crați (posesori ai Insignei de 
aur cu mai multe diamante) 
se antrenau cu sîrguință și 
ținerii începători. Ceva mai 
jos, evoluau delicatele apa
rate ale aeromodelișdlor Si 
aici se lucra cu multă pa
siune.

La sfîrșitul vizitei am fost 
întrebat dacă m-am convins 
că Stadionul albastru este 
cel mai mare din Capitală. 
Am răspuns afirmativ', a- 
dăugîndi că- e și cel mai fru
mos; mîndrindu-se cu tineri' 
curajoși și îndrăgostiți de 
sport.

VASItE TOFAN

Turneul international de bosniei din Capitală

Dinamo București (neînvinsă)
s-a calificat in turneul final
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ceea a Uniunii Sovietice cu 6 
puncte. Trăgătorii noștri au a- 
vut la această probă o compor
tare mulțumitoare; Primul din
tre români s-a clasat L. Giușcă, 
locul 6-7 cu 581 p, iar formația 
tării noastre' a ocupat locul VI, 
la egalitate de puncte cu Elve-

Din cuvîntul oaspeților
dr. MAX CEKiEK — 

președintele Federației elvețiene 
de tir sportiv : „Am in ti In it in 
București oameni foarte simpatici, 
deosebit de atenți cu totv parti- 
cipanții la campionatele europene. 

*Putem spune, fără exagerare,, că 
orgunizarea este ireproșabilă, mi
cile deficiențe din primele zile 
inerente oricărui început — au 
fost eliminate.

Poligonul,, pe~ lingă că este a- 
șezut intr-un cadru deosebit de 
pitoresc și foarte potrivit- pentru 
acest sport, are instalații bune 
unde se pot obține‘ rezultate su
perioare. Dovadă, recordurile mon
diale la: pușcă pe echipe și cifrele 
ridicate la proba de pistol viteză. 
Trăgătorii elvețieni au o stimă 
deosebită pentru colegii lor ro
mâni. A'm avut prilejul chiar anul 
acestm să avem ca oaspeți in țara 
noastră.pe trăgătorii români care 
fie-au făcut o impresie frumoasă 
atit prin comportarea lor sportivă, 
cit și priit rezultatele pe care 
le-am obținut. Pistolarii români 
și-au: Gonfiernat, diiv nou clasa lor 
superioară. Ne pare rău că trâ- 

I 
I 
i

gătvruL nostru nr., 1 la pistol 
viteză, Nans- Albrecht, nu a arătat 
tot re poate. Era foarte: obosit și 
aceasta, este explicația- locului 9- 
pe care l-a ocupat\

APA KAZASIAN — conducăto
rul lotului bulgar.. „Ne-a incinta t 
primirea călduroasă care ni s-a fă
cut. precum și buna organizare a 
întrecerilor. In 
condițiile de concurs ele sînt bune 
și d-acă nu 
parlicipnnților 
bune*.

Din păcate minți dintre trăgă
tori, inclusiv cei bulgari,, nu 
putut bucura de insigna 
,, M a es t ru t ră g ă t o r “ 
îndeplinească baremul1 fixat, 
dori să propun forului internațio
nal ca la viitoarea ediție a cam
pionatelor europene insigna de 
..Maestru trăgător" s5 aibă trei 
categorii, aur,, argint și bronz.

In numele întregii delegații, 
mulțumesc organizatorilor pentru 
primirea frățească, călduroasă ce 
ni s-a făcut.

ceita ce privește

era vînt majoritatea 
reușeau rezultate

s-au 
de 

nereușind să 
Aș

Ieri, in campionatul de polo

C. S. M. Cluj-Mureșul Tg. Mureș 2-3
CLUJ 23 (prin telefon/. 

Un meci de mare luptă,, 
pentru evitarea retrogradă
rii. în campionatul republi
can de polo : C.S.M. Cluj — 
Mureșul Tg. Mureș, încheiat 
cu victoria: oaspeților la 
scorul de 3-—2 (1—0, 0—1, 
1—1. 1—0). Clujenii au ac
ționat confuz și au ratat 
multe ocazii, chiar și atund 
cînd erau- în; superioritate

numerică (în ultimele trei 
minute). In schimb, mureșe
nii au dovedit multă voință 
de a cîștiga și pînă la urmă 
au învins, mareînd primele 
două goluri, cînd se aflau 
în inferioritate numerică. 
Au marcat : Csiser (2) și 
Ftllfjp, respectiv Kacso și 
Toth. Vineri, Mureșul joacă 
cu Voința din localitate. 
(P. Radvanj, coresp.)

295), 3. L. Larsson (Suedia) 585 
p, 4 L. Nacovski (Cehoslova
cia) 583 pi 5. II. Szurlies (R. D. 
Germană) 582 p, 6.-7. L. GIUȘ
CĂ, 581 p (286 + 295), 6.-7. J. 
Lenart (Suedia) 581 p, 8. G. 
Donnerich (R. D. Germană) 581 
p, 10. G. Kosih (U.R.S.S.) 581 
p, 11. G. Weseli (Cehoslova
cia) 581 p. Pe echipe : t. Ceho
slovacia) 2326 p — campioană 
europeană, 2‘. U.R.S.S. 2320 p, 3. 
Suedia 2316 p, 4. R. D. 
mană 2311 p, 5. Elveția 
P; 6. România 2303 p.

Ger-
2303

(Continuare- in pag. a 4-a)

Dinamo București a cîștigat a- 
seară și cea de a treia partidă 
din cadrul seriei preliminare, 
calificîndu-se pentru turneul fi
nal al competiției. De data a- 
ceasta, formația 
să recunoască 
baschetbaliștilor 
tenacele „5" al 
din R. D. Germană. Ca și în 
partidele precedente, echipa 
română s-a „încălzit** destul 
de greu fiind dominată (mai 
ales sub panou) la începutul 
meciului, de echipa germană. 
De-abia spre sfîrșitul reprizei, 
Albu și Spiridon și-au intrat 
„în mină", Novac, Giurgiu și 
Dragomirescu au cules mai des 
mingile la panou1, astfel că 
scorul devine favorabil echipei 
lor.

Partea a do-ua a întilnirti a 
fost marcată de un. joc supe
rior al bucureștenilor, care 
mărind ritmul acțiunilor (ceea 
ce a jenat vădit apărarea ad-

care a trebuit 
superioritatea 
noștri a fost 
dinamoviștilor

Railyc-nl Dunării „CastroF

versa) au concretizat printr-o- 
serie de contraatacuri specta- 
culoase. Campionii noștri își 
creează, pe măsură ce minutele 
se scurg, un 
(60—53 în min. 
min. 32, 82—73 
87—78 în min. 
dovedi suficient 
torie clară cu scorul de 89—83 
(46—44).

Z. Dombrowski (Polonia) și 
B. Stoicev (Bulgaria) au condus 
următoarele formații: DINAMO 
BUCUREȘTI : SPIRIDON 16, 
NOVAC 14, ALBU 29, Kiss 4, 
Giurgiu 6, Visner 10, DRAGO- 
MIRESCU 6, Viciu 4,- DYNA
MO BERLIN : Haeckel 7, KLEY 
12, Knape 2, Neumanningolcl 5, 
SCHMIETENDORF 20, Stahl 
IB» WESTPHAL E9.

Avangard (R. P. Chineză) a 
realizat ieri scorul turneului, 
894—49 (50-—23), fir fata echipei 
Dozsa (Ungaria), Dinamo 
(XJ-R.S.S.) a fost la un pas de 
a realiza „suta": 9&—72 (48—26) 
cu Ruda Hvezda (Cehoslova
cia), iar Gwardia (Polonia) a- 
întrecut (printr-un coș marcat 
în ultima- secundă) pe Spartak 
(Bulgaria), cu 63—62 (32—31).

avantaj sigur 
28, 74—64 în 
în min, 36 și 
39), ce se va 
pentru o vic-
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Din cele 70 de echipaje care 
au luat startul luni dimineață la 
ora 6,41, concomitent din orașele 
Fraga și Ingolstadt (RLF.G.), 
numai 27 au sosit" la București 
ieri după-amiază la ora 16. După 
cum se știe, participanții la a- 
ceaslă competiție internațională 
au* trecut' prin Capitală miercuri 
după-amiază în drum spre Ma
maia și ieri au pornit la ora 13 
din Mamaia spre București. Aici, 
pe traseul din st'r. Maior Coravu, 
s-a- desfășurat o probă de viteză.

Echipajele au concurat trei 
cîte trei, fiecare grupă avînd de 
efectuat cîte trei ture. Cei mai

buni piloți s-au dovedit a fi dr. 
A'. Pilhatsch din Austria (pe ma
șină B.M.W.), reverendul englez 
II. Jones (Morris Cooper S). și 
//. Winkler din R.F.G. (B.M.W.), 
care au ocupat în ordine primele 
trei locuri în clasamentul probei 
de viteză.

După efectuarea probei de vi
teză participanții Ia rallve-ul Du
nării au plecat spre punctul' de 
frontieră Borș pe traseul* Pitești
— Cîmpulung Muscel — Brașov
— Sibiu — Lugoj — Timișoara
— Arad — Borș, dc unde au păL 
răsil țara noastră azi la ora 5,45 
îndreptîndu-se spre Viena.v

6 
4 o
0

Iată cele două clasamente
SERIA I

K Gwardia. 3 30 200:177
2. Dinamo (URSS) 3 2 1 216:195
3. Spartak 3 12 196:192

,4. Ruda Hvezda 3 0 3 198:246
SERIA A n-A

1. Dinamo Buc. 3*3 0 249:213
2. Avangard 3 2 1 223:183
3. Dynamo (R.D.G.) 3 12 215:213
4. Dozsa 3 0 3 174:247

6
4
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0

turneul finalAstfeL pentru»
s-au calificat: Gwardia, Dinamo
(U.R.S.S.), Dinamo București, 
și Avangard,

D. STÂNCULESCU
A. VASILIU

Concurentul austriac A. Pilhatsch, ciștigătorul probei de viteză pe circuit
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MEMORIALUL CAPABLAN. 
CA : IVKOV — LIDER CU 
DOUA RUNDE ÎNAINTE DE 

SFÎRȘIT
Cu două runde înainte de 

sfîrșit, situația pare a s& fi 
clarificat în marele- turneu^ de 
șah de la Havana. Ivkov are 
acum un punct avans în ala- 
sament și, după; tonte proba- 
bititățiTe; va încheia învin
gător competiția.

Runda a 19-a s-a- desfășurat 
sub semnul surprizelor, Smîs- 
lov qd fost învins de aubanezul 
Jimenez, iar Ciocîltea de către 
Cbbo. Fischer a cîștigat la 
Doda, Holmov laj Per&z, iar 
Szabo la Garcia. Au fost* re
mize partidele-: Ivkov — Par
ma, O’Kelly — Pachman. Piet-» 
sch—Gheller, Bîlek—-Tringov, 
Wade*—Robatsch și Donner — 
Lehman.

în partidele întrerupte:: Ghel
ler—Fischer 1—0, O’Kelly— 
Garcia 1—0.

în felul, acesta, după runda 
a 19-a, clasamentul este ur
mătorul : 1. Ivkov 15 p, 2*—3.

* ' :: ; 4—5.
Holmov 13 p Ț 6—7

G-heller, Smîslov 14 p ; 
Fischer FTolmov 13 p ; o—,
Donner. Pachman Îl1/, p; 8—12. 
Biiek, Parma, Pietsch, Robat- 
sdi. Szabo 10 p. 13. O’Kelly 9 
p, 14—16. CIOCÎLTEA, Trin- 
gov, Jimenez 8*1, p. etc;

TIRIAC ÎNVINGĂTOR 
LA OPATIJA

BELGRAD 23 (Agerpres). —. 
Tenismenii români care au 
participat săp’tămîna trecută 

la campionatele internaționale 
de tenis ale Tugosliaviei, se 
află acum în întrecere la Opa- 
tija, unde se dispută un impor
tant turneu.

Cu succes evoluează campio
nul* român Ton Tiriac. El s-a 
calificat în finala probei de 
simplu, învingîndu-1 net pe 
Bob Hewitt, unul din cei mai 
cunoscuți tenismeni australieni. 
Tiriac a cîștigat cu 8—4, 6—3< 
0—1. Adversarul lui Țiriac în 
finală este jucătorul maghiar 
Gulyas, care a dispus de Sang- 
ster (Anglia) cu 4—6, 6—3. 6—0,- 
6—2.

Jucînd împreună cu Gulyas,- 
Ion Țiriac a cîștigat finala de 
dublu masculin, întrecind. pe
rechea- Hewitt—Sangster 1 cu 
11—9, 8—6.

PROGRAMUL HANDBALIS
TIC DIN CAPITALA

I
I

In cadrul etapei a IV-a a 
oampionatelor republicane și 
a> „cupei de toamnă", tn 
București au loc cîteva me- 
ciur! interesante care au fost 
programate astfel : Dinamo 
București — Rafinăria Telea- 
fm sîmbătă pe terenul Di
namo de la ora 18.45 : Stitn" 
ta București — Rapid (f), 
Confecția — Știința Timișoa
ra (fl. Steaua — Dinamo Bra
șov (m) șl Progresul — SSE 
Buzău (fi duminică, de la 
ora 9. ne terenul din str. 
dr. Staicovicl ; Rapid—Știin
ța Tp. Mures fm> duminică 
de la ora 10 pe terenul 
Steaua de la „Ghencea".



Cu prilejul consfătuirii profesorilor de educație fi
zică din regiunea Ploiești, tov. Gheorghe Boșo- 
vei, vicepreședinte al sfatului popular regional, 

a prezentat un amplu referat in care au fost analizate 
cele mai importante aspecte ale educației fizice din 
învățămîntul de cultură generală, profesional și teh
nic. S-a subliniat, cu acest prilej, faptul că în ultimii 
ani educația fizică și sportul școlar ploieștean au fă
cut pași înainte, îmbunătățindu-se, în același timp, 
baza materială, conținutul și metodele de muncă. Tot
odată s-a sublimat că activitatea sportivă de masă 
și de performanță a sportului școlar din regiu
nea Ploiești nu se ridică la nivelul cerințelor actuale.

SPORTUL ȘCOLAR POATE Șl TREBUIE 
SĂ SE SITUEZE LA NIVELUL ACTUALELOR EXIGENTE

Consfătuirea profesorilor de educație fizică
din regiunea Ploiești

Atletismul și gimnastica nu intră în... grația profesorilor Este asigurată „densitatea" lecției?
dițiile materiale existente în 
școală, de preferințele elevilor, 
în orașul Ploiești, campiona
tul asociației sportive nu s-a 
disputat decît la 4 școli ! Edi
ficator, în ceea ce privește lip
sa de interes pentru dezvolta
rea activității sportive de masă 
a elevilor este și faptul că 
profesorii de educație fizică 
nu sînt preocupați de desfășu
rarea corespunzătoare a între
cerilor pe clase și școală ale 
campionatelor republicane șco
lare.

Rezultatele acestui dezinte
res s-au văzut. Din 265 000 de 
elevi existenți în regiunea Plo
iești, doar 13 000 se pot... 
lăuda că s-au numărat printre 
participanții la etapa de masă

republicane participă 
sportivi din orașele Plo- 
Buzău și Cîmpina. Există 
antrenori calificați, profe- 
de educație fizică cu spe- 

ora-

tilaterală în toate ramurile de 
sport.

Aceleași aprecieri se cuvin 
și gimnasticii școlare din re
giunea Ploiești. De ani de zile, 
la etapa regională a campiona
telor 
doar 
iești, 
însă 
sori
cializare gimnastică și în 
șele Rm. Sărat, Mizil, Telea- 
jen, la școlile din raioanele 
Cîmpina și Tîrgoviște. Cu 
toate acestea, foarte puțini e- 
levi participă la campionatele 
școlare de gimnastică, chiar și 
la etapa pe școli. Ne mai vor
bind de etapa regională, la 
care nu au fost prezenți decît

Anu] trecut, la cîteva 
școlile ploieștene s-au 
sondaje care urmăreau să con
state în ce măsură profesorii 
de educație fizică reușesc să 
realizeze un proces instructiv- 
educativ cu un conținut bogat, 
cu efecte asupra dezvoltării or
ganismului. S-a constatat cu a- 
cest prilej că, în general, pro
grama de învățămînt este re
spectată, iar baza materială a 
școlii e bine valorificată, 
fesori ca Adrian Ionescu, 
fan Stuparu, Vasile Turje, 
dimir Gavriliță ș.a. 
dențiat prin bogăția 
tudinea exercițiilor 
prin realizarea unei 
normale a lecției, 
unii profesori
Georgeta Pîrvu, Alexandru 
rint, Ana

dintre 
făcut

Pro- 
Ște- 
Vla- 
evi-s-au

și multi- 
folosite, 
densități

Sînt 
(printre

Petroiu. Maria

însă 
care
Ba-
Ni-

pentru 
ales-o, 

care au 
realiza-

rezultate. 
regiune

Sportul ploieștean se mîn- 
drește, pe bună dreptate, cu 
performanțele deosebite ale 
șahistului Florin Gheorghiu 
(fost elev al liceului I. L. Ca» 
ragiale), precum și cu cîteva 
rezultate bune realizate de 
schiorii Elena Neagoe și Gheor
ghe Vulpe, campioni re
publicani. Pregătirea sportivă 
a școlarilor din regiune se face 
îndeosebi în școlile sportive 
jde elevi din Buzău, Ploiești, 
Sinaia și Tîrgoviște, la liceul 
iou program special de educație 
fizică din Ploiești și, firește, 
în asociațiile sportive existente 
în toate școlile. Pregătirea 
sportivă a elevilor și școlarilor 
este condusă de 435 profesori 
■de educație fizică, printre care 
J98 calificați. Mulți dintre a- 
ceștia, printre care Anatolie 
'Adian, Nina Mătușa, Mircea 
Chiriac, Florian Stoenescu, Ele
na Cerviș, Constantin Predescu 
Șt-â. dovedesc pasiune 
meseria pe care și-au 
fact pedagogic, calități 
favorizat elevilor lor 
Tea unor frumoase 
Pe lingă școlile din
S-au construit în ultimii ani 23 
isăli de gimnastică, 3 micro-sta- 
«dioane, 83 de terenuri de volei, 
baschet, handbal și 113 alte te
renuri sportive simple. Rezultă 
3eci, că în regiunea Ploiești 
există condiții în general bune 
pentru realizarea unei activi
tăți eficiente, menită să ajute 
la îmbunătățirea indicilor de 
dezvoltare fizică și a capaci
tății funcționale a elevilor la 
«creșterea bagajului de deprin
deri motrice și a nivelului ca
lităților fizice de bază. Cu 
itoate acestea, nivelul perfor
manțelor sportive realizate de 
elevi este departe de a putea 
fi considerat satisfăcător. Și 
aceasta, în primul rînd, deoare
ce activitatea sportivă de ma
să, care ar trebui să constituie 
principala preocupare a consi
liilor asociațiilor sportive șco
lare și a profesorilor de educa- 
Jie fizică este necorespunzătoa
re. Nu s-a Teușit încă să se 
mobilizeze în competiții masa 
largă a elevilor. Secțiile pe 
ramură de sport din cadrul a- 
aociațiilor sportive școlare sînt 
în general formal înființate, 
fără să se țină seama de con-

de 
cam- 

atletism 
regiuni 
foarte 

gîndim 
de pro-

a campionatelor școlare. Cum 
era normal, slaba dezvoltare a 
sportului de masă s-a răsfrînt 
direct asupra activității 
performanță. La finala 
pionatelor școlare de 
reprezentanții acestei 
s-au clasat pe un loc 
slab : 13. Și, cînd ne 
că în regiune există 20
fesori cu specializare atletism !

In cadrul consfătuirii de la 
Ploiești un loc important l-au 
ocupat, firește, dezbaterile cu 
privire la dezvoltarea atletis
mului, disciplină sportivă în care 
școlarii 
zultate 
liniat 
scară 
Și 
ce de bază pentru 
tarea și pregătirea fizică mul-

din regiune obțin re- 
mediocre.

necesitatea 
largă a

gimnasticii, 
de

S-a sub- 
folosirii pe 
atletismului 

ca mijloa- 
dezvol-

68 de elevi, majoritatea din 
orașul Ploiești !

Performanțele în gimnastică 
se obțin mai greu, satisfacțiile 
vio după mulți ani de muncă 
(lucru pe care profesorii res
pectivi îl cunosc) și, în aceste 
condiții ei preferă să „umple 
ora” cu alte sporturi, nerespec- 
tînd programul de învățămînt. 
Este mai ușor, în fond, să dai 
mingea elevilor ca să arunce 
la porta de handbal sau să 
joace fotbal, decît să repeți de 
o mie de ori „roata laterală’ 
sau un exercițiu la bară fixă. 
Profesorii ploieșteni preferă, 
după cum se vede, să nu-și 
complice ... existența, chiar 
dacă acest lucru înseamnă să 
nu obțină rezultate la nivelul 
calificării și al salariului pe 
care îl primesc.

Selecție la „prima vedere"

deșcolare 
din Ploiești 

numeroase 
talentate, 

azi
categorie 
Nicolae, 

Dohîrceanu, 
Zămfirescu ).

Echipele 
handbal 
au dat 
elemente
care activeuză 
in prima 
(Maria 
Elena 
Zoe 
hi fotografia noas
tră — echipa femi
nină a liceului 
6, una din cele 
hune formații 
handbal din 
giune.

nr.
mai 

de
re-

care nu se strădu- 
realizeze lecții cu u«> 

i măsură să 
metodice mo- 
uniformitatea 
într-un cu- 
sînt elemente 

vizibile în

' Explicația performanțelor ne- 
«atisfăcătoare realizate în ul
timii ani de sportul școlar plo
ieștean ie află, așadar, în ni
velul scăzut al orelor de edu
cație fizică și în restrînsa ac
tivitate sportivă de masă a e- 
levilor.

Sportul 
adevărata 
tului se

fi- 
nu 
de 

Au

de performanță, în 
accepțiune a cuvîn- 
practică în școlile 

sportive de elevi. In mod
resc, nici aici treburile 
merg pe... roate. Ce fel 
elevi vin în aceste școli ? 
ei oare format un bagaj cît de
mic de deprinderi sportive ? 
Nu. Concluzia care s-a desprins 
din recenta consfătuire de la

Ploiești este că, în general, se
lecția elevilor în școlile spor
tive din Tîrgoviște, Buzău și, 
într-o măsură, din Ploiești, nu 
s-a făcut decît rareori după 
criterii științifice, ci mai mult 
la ... prima vedere. Mulți din
tre actualii elevi ai acestor 
școli prezintă posibilități bio
logice și motrice modeste. Cum 
să ceri elevilor, în asemenea 
condiții, eforturi de intensita
te maximală, cum să aspiri la 
obținerea unor rezultate mari ? 
Așa stînd lucrurile, școlile 
respective sînt departe de a da 
mișcării noastre sportive ele
mentele de care are nevoie.

Secția de gimnastică a școlii

sportive din Tîrgoviște (prof, 
cu specializare gimnastică tov. 
Gh. Bogdan) trăiește de ani de 
zile numai cu numele, nereu
șind pînă acum să obțină re
zultate care să-i justifice exis
tența. Cam la fel stau lucruri
le ți la liceul cu program spe
cial de educație fizică din ora
șul Ploiești, care deși actualmen
te este în al treilea an de acti
vitate nu a obținut pînă 
prezent rezultate așteptate.

Spre secțiile sportive ale 
cestor școli trebuie deci
dreptat tirul criticii, ajutorul 
energic și competent al orga
nelor UCFS și al secției regio
nale de învățămînt (metodist 
tov. Lucian Mihăilescu).

colau etc.) 
iese să 
bogat conținut, în 
satisfacă cerințele 
derne. Sărăcia și 
exercițiilor fizice, 
vînt șablonismul, i 
care se fac deseori 
lecțiile conduse de profesorii 
susamiiîtiți. în plus, „timpii 
morți“, în ora de educație fi
zică (se lucrează de multe ori 
sub procentul de 30%) fac, ca 
elevii să nu folosească aproape 
nimic din posibilitățile pe care 
le oferă practicarea sportului. 
Un lucru e cert : în timpul lec
țiilor sînt folosite pe scară re
dusă exercițiile de dezvoltare 
fizică generală și gimnastica 
de bază. Așa se explică faptul 
pentru care unii dintre elevii 
profesorilor respectivi prezintă 
vicii de atitudine, nivel scăzut 
al unor indici antropometrici.

★
Consfătuirea cadrelor didacti

ce care predau educația fizică 
în școlile din regiunea Ploiești 
(de la care, din păcate, au lip
sit numeroși profesori) a prile
juit discuții deosebit de intere-

★

in

a- 
în-

sânte, abordarea unor probleme- 
chcie 
tului 
teni. 
pinii.
10AN SMĂDU (directorul 

școlii sportive din Ploiești) : 
„Dragostea pentru practi
carea sportului preferat 
trebuie sădită elevilor în
că din primii ani de școa
lă. Pentru aceasta vom lua 
legătură cu învățătorii, îi 
vom ajuta să pună accent 
pe însușirea corectă de că
tre copii a deprinderilor, 
chiar din primii ani de școa
lă”.

pentru dezvoltarea spor' 
în rîndul elevilor ploieș- 
Iată. sintetizate, cîteva o-

audă de 
un lucru: 

insiste mai

NINA MĂTUȘA (liceul nr. 
2 din Ploiești) : „Liceul 
nostru se află pe primul loc 
în ierarhia liceelor din re
giune. Nu am acordat însă 
atenție îndrumării celor mai 
buni elevi din liceu spre 
școala sportivă. Colectivul 
liceului nr. 2 a reușit să 
generalizeze o serie de me
tode bune de predare. In
tre profesorii de educație fi
zică s-a creat astfel un 
spirit de întrecere, ținîn- 
dtt-se ore cu volum și inten
sitate crescute".

VICTORIA STEMAT1U (Tîr
goviște) : „Am absolvit In
stitutul Pedagogic din 
București, facultatea de e. 
ducație fizică. Am primit 
repartizare anul trecut la o 
școală elementară din co
muna Dragomirești. Aci 
predau săptămînai 8 ore de 
educație fizică. In rest, pre
dau . .. muzică, dans, desen, 
chimie 1 în asemenea con
diții, firește, nu pot să-mi 
desfășor activitatea conform 
calificării mele”.

GHEORGHE BURLACU (Pre
ședintele consiliului oră
șenesc Cîmpina al UCFS) 
„în anii trecuți, deși exis
tau mai puține cadre de 
specialitate (6), sportivii din 
orașul nostru realizau 
zultate 
cerile pe 
jocuri cît 
dividuale. în prezent avem 
12 profesori de educație fi
zică (3 cu specializare gim
nastică) și, cu toate ace
stea, nu ne-am prezentat la 
nici un cotncurs de nivel re
gional. Este, fără discuție, 
lipsa organului UCFS și 
a secției raionale de învăță- 
mînt, deoarece nu 
trolat și nu au 
răspundere pe cei 
și fac

ASPASIA 
toarea 
giale Ploiești) : „Am 
aerat întotdeauna că 
ția fizică și sportul au 
ceeași importanță 
lelalte obiecte de 
mint. In școala noastră 
amenajat, cu 
cale, o bază 
care, pe bună

re- 
bune în între- 
regiune, atît la 
și la sporturi in-

datoria”.
VASILIU 

liceului I.

au 
tras 
care

con- 
la 

nu-

(direc- 
Cara- 
consi- 

educa- 
a-

ca și ce- 
învăță- 

s-a 
lo
ca 
ne

posibilități 
sportivă 
dreptate,

mîndrim. Am auzit aici că 
mai sînt directori de școli 
care nu vor să 
sport. Să știți 
trebuie să se
mult pe lingă directorii de 
școli, să li se urate avanta
jul practicării Spartului de 
către elevi, să di se ceară cu 
mai multă perseverență spn 
jinul. Profesorii de educa
ție fizică din școală noas
tră au știut să solicite spri
jinul direcțiunii, iar în ceea 
ce mă privește mă bucur 
din inimă că acum avem în 
școală condiții prielnice de 
desfășurare a orelor de edu
cație fizică".

*
Concluziile consfătuirii au fost 

trase de tov. MIRON OLTEA- 
NU, vicepreședinte al Consiliu
lui General al UCFS. Printre 
altele, vorbitorul a arătat că : 
„Este necesar să se facă o coti
tură radicală în activitatea de 
educație fizică din școli. Dis
punem de o mare forță, de 
oameni calificați, profesori, acti
viști UCFS, a căror datorie este 
să facă un front comun pentru 
ridicarea calitativă a sportului 
școlar. Avem însă și profeso., 
care nu-și îndeplinesc sarcinile 
în mod corespunzător, oameni 
care nu muncesc cu pasiune și 
care, din această cauză nu ob
țin rezultate pe măsura califi
cării lor, a cerințelor. Aceasta 
se datorește într~o bună măsură 
lipsei controlului, faptului că 
profesorii respectivi nu sînt trași 

pe de altă
nu 
in

la răspundere iar 
parte că cei care muncesc 
sînt stimulați. Realizările 
domeniul sportului școlar din 
regiune nu satisfac, nu sînt încă 
pe măsura condițiilor create. Se 
vorbește deseori despre necesi
tatea dezvoltării atletismului și 
gimnasticii. Cu toate cestea, 
profesorii de educație ' ă din 
regiunea Ploiești nu acordă a- 
tenția cuvenită acestor sporturi 
de bază. Prea puține concursuri 
de atletism și de gimnastică în 
cadrul campionatului asociațiilor 
sportive școlare !

O parte a lipsurilor este ge
nerată și de faptul că educația 
fizică a elevilor este subestima
tă chiar și de organul regional 
UCFS și de secția de învăță
mînt.

Activitatea sportivă de masă 
constituie și de aci înainte ală
turi de activitatea de perfor
manță o sarcină de mare răs
pundere. Pentru secțiile sporti
ve de performanță trebuie însă 
pregătiți mai mulți tineri talen- 
tați. Este necesar ca antrenorii, 
profesorii să acorde o mare a- 
tenție selecției sportivilor, să se 
ajungă acolo îneît fiecare șc<n „ 
lă, liceu, să devină o unitafe 
de performanță. Consider, de 
asemenea, că este foarte impor
tant ca în fiecare an să se or
ganizeze cursuri de reîmprospă
tare a cunoștințelor profesorilor 
de educație fizică.

★

Consfdtuirea profesorilor de educație fizică în regiunea Ploiești 
a dezbătut pe larg - după cum s-a văzut - aspectele esențiale ale 
modului cum se desfășoară educația fizică ca 
sportive școlare, 
negative semnalate în consfătuire, trebuie să mobilizeze acum, la
începutul noului an de învățămînt, pe toți factorii de răspundere ar 
sportului școlar, la o muncă și mai intensă, conștiincioasă, astfel ca 
școala să devină; într-adevăr, o inepuizabilă rezervă de cadre pen
tru sportul nostru de performanță.

și ale activității 
Realizările, dar mai cu seamă aspectele

R. CĂLÂRĂȘANU



MIERCURI, LA CRAIOVA: Duminică, meciuri
echipele de tineret

ale României și R. D. Germane
Meci internațional intre

Partida disputată sîmbătă, la Pi
tești, între echipa olimpică a tării 
noastre si reprezentativa de tineret 
a Cehoslovaciei a constituit cel de al 
patrulea joc internațional susținut 
anul acesta de fotbaliștii noștri din 
echipa de tineret (care se confundă 
cu cea olimpică). Al patrulea joc — 
a patra comportare frumoasă. Să le 
reamintim: 5—1 cu Turcia la Istan
bul, 1—1 cu Cehoslovacia la Nitra, 
4—3 cu U.R.S.S. la Tbilisi și, ultima, 
2—0 cu Cehoslovacia, la Pitești. Deci 
trei victorii și un rezultat de egali
tate —■ un bilanț pozitiv.

Reveni’» la ultimul meci, credem 
că mai interesantă decît orice apre
ciere a noiisTfă este următoarea de
clarație făcută sîmbătă, după joc, de 
Karol Bucko, antrenorul principal al 
oaspeților : „Victoria obținută de e- 
chipa Românie? este meritată. Atacul 
dv. ne-a depășit în viteză ; ne-a fost

In „Cupa României”, ediția 1965— 
1966 sînt programate duminică 26 sep
tembrie a.c. următoarele focuri: Fo
restierul Agăș—Viitorul Săvirtești, Vic
toria Podul lloaiei—Constructorul 
Vaslui, câștigătoarea meciului dintre 

Foresta Cura Humorului—Avîntul Fra
sin cu Cetatea Tg. Neamț, Gloria Bîr- 
lad—Progresul Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, U.A.S. Năvodari—Stuful Tulcea, 
Cimentul Medgidia—Celuloza Cons
tanța, Avîntul Valea roșie—TUG Bucu
rești, Victoria Lehliu—Cooperatorul 
Slobozia, Chimia Tr. Măgurele—Elec
tromagnetica București, A.S.A. Bucu
rești—Dîmbovița București, Forestierul 
Stîlpeni—Lotrul Brczoi, Rapid Piatra 
Olt—Oltul Drăgănești, S.M.T. Și- 
inian—Dunărea Calafat, Unirea Ca
racal—Metalul Craiova, Muncitorul 
Reșița—Furnirul Deta, Luptătorul Li- 
pova—U.M.T. Timișoara, Minerul 

Chel ar—Parîngul Lonea, Minerul Baia

în „Cupa României"
de Arieș—Aurid Zlatna, Minerul Baia 
Borșa—Unio Satu Mare, Lăpușul Tg. 
Lăpuș—Progresul Năsăud, Vlădeasa 
Huedin—C.F.R. Cluj, Avîntul Re
ghin—Mureșul Luduș, Cooperația O- 
dorhei—Știința Tg. Mureș, Precizia Să- 
cele—Victoria Copșa Mică, I’crco 
Sînzieni—Politehnica Brașov.

Partida Forestierul Falcău—Viitorul 
Botoșani se va disputa Ia 29 septem
brie.

Jocurile vor începe la ora 15, cn 
excepția meciurilor Muncitorul Reșița— 
Furnirul Deta și Avîntul Valea Roșie— 
T.U.G. București, programate la ora 10 
dimineața.

Arbitrii de centru vor fi delegați de 
Colegiul central de arbitri, iar cei 

de linie vor fi desemnați de colegiile 
de arbitri din regiunile în care se dis
pută jocurile.

Comisiile regionale sînt datoare să 
ia toate măsurile pentru buna desfă
șurare a jocurilor.

Meciuri amicale
superior și modul în care au fost con
duse acțiunile liniei ofensive. în 
plus, precizia paselor a fost de partea 
dv. Neajunsul meciului l-a constituit 
faptul că nu s-a tras suficient la am
bele porți. în primele 15—20 minute 
de joc noi am avut inițiativa, stopată 
insă de golul primit din penalti. Spre 
sfîrșitul primei reprize echipa Româ
niei s-a arătat superioară. Cît despre 
a doua jumătate a meciului, pot spu
ne că nu s-a ridicat Ia nivelul celei 
dinții. în general jocul mi-a plăcut, 
ca și obiectivitatea publicului care a 
aplaudat acțiunile frumoase ale celor 
două echipe. Arbitrul grec G. Pelo- 
mis a condus corect".

• Cu prilejul împlinirii a 20 de ani
de la înființarea asociației sportive U.Tț 
Arad, la Arad s-a disputat partida a mi-, 
cală dintre U.T.A. și Crișul Oradea. Săr-J 
bătoriții au cîștigat cu 5—1 (0—0) patru 
goluri fiind marcate de tînărul Jac, ian 
al cincilea de Comisar. Pentru Crișul 
înscris Mureșan II. $

Șt Iacob — «coresp.
• Iată alte rezultate : Petrolul Ploiești] 

— Dinamo București 2—2 (1—1) ; Știința 
Craiova — Știința Timișoara 2—1 (2—0)J

SCHIMBĂRI DE DENUMIRI
F.R. Fotbal ne-a anunțat ieri că două 

echipe și-au schimbat denumirea. Astfel, 
Viitorul Suceava se va numi Chimia Su
ceava, iar Știința Galați a devenit Oțelul 
Galați.

• La lași s-a disputat duminică partida 
internațională C.S.M.S. iași — Moldova 
Chișinău (U.R.S.S.). Fotbaliștii ieșeni au 
cîștigat cu 3—0 (1—0) prin golurile mar
cate de Stoicescu (min. 43), Cuperman 
(min. 58) și Pop (min. 59).

D. Diaconescu — coresp. rcg.
• Ceahlăul P. Neamț — C.SM.S. Iași 

2—0 (1—0). 3 000 de spectatori au asistat 
la un joc frumos, încheiat cu victoria 
meritată a echipei locale. Au marcat : 
Mihalache (min. 42) și Bogdan (min. 83).

C. Nemțeanu — coresp.
• Arieșul Turda — Știința Cluj 2—2 

(1—1). Meci de bună factură tehnică în 
care golurile au fost realizate de Adam 
(min. 9 și 47) pentru Știința, Pop (min. 
42) și Găbudeanu (min. 49).

Petru Lazăr — coresp.

Dumitriu II se strecoară printre doi apărători cehoslovaci (fază din meciul 
dintre echipele de tineret ale României și Cehoslovaciei, 2—0) 

Foto : V. Bagcac

parte. Ei nu au jucat la nivelul cu
noștințelor și posibilităților reale. în 
urma analizei făcute s-a văzut că o 
serie de jucători, printre care Mo
canii, nu au corespuns. Ținind seama 
de acest lucru, ca și de faptul că în 
meciul de la Craiova nu-i vom putea 
folosi pe jucătorii de la Dinamo, an
grenați în meciul cu Odense din ca
drul „Cupei campionilor europeni", 
în lot s-au făcut cîteva modificări.

— Adică ?
— Au fost convocați următorii 19 

fotbaliști: Adamache, Constantines- 
cu — portari, Lupescu, Petescu, Grăj- 
deanu, Deleanu, Surdan, Boc — fun
dași, Năftănăilă, Pescaru, Ștefănescu 
— mijlocași, Năsturescu, Matei, Du
mitriu II, Cuperman, Goran, Sfîrlogea, 
Codreanu, Moldoveanu — atacanți.

— Ce știți despre echipa R. D. Ger-

După această acțiune încununată cu 
succes, echipa noastră olimpică este 
chemată să răspundă unor alte „între
bări", cea mai apropiată fiind cea de 
miercuri 29 septembrie, cînd va în- 
tîlni la Craiova formația de tineret a 
R. D. Germane. Ieri dimineață am stat 
de vorbă cu Bazil Marian, unul din 
antrenorii echipei noastre. Făcînd, fi
resc, legătura între meciul cu Ceho
slovacia și cel viitor, cu R. D. Ger
mană, el ne-a spus:

— Olimpicii m-au mulțumit doar în

BASCHET: Trecerea normelor de control
dezvăluie multe lipsuri în pregătirea echipelor!

Cum se dau normele de control ? In 
ce măsură reflectă trecerea lor pregă
tirea efectuată de echipe în vederea 
începerii campionatelor ? La aceste 
întrebări ne-a răsDuns antrenorul lo
tului reprezentativ masculin, tov. Va- 
sile Popescu, care a fost delegat de 
federație să urmărească cum se desfă
șoară această acțiune la Brașov, Tg. 
Mureș și Cluj.

— Dintre echipele controlate, ne-a 
spus tov. Popescu, am observat pre
ocupări temeinice pentru începerea 
câmpie aiului la Mureșul Tg. Mureș 
(antr >r prof. Gh. Fiiliip) și la Știința 
Braț-» (prof. Gh. Marcu). Jucătoarele

cînd a fost vorba de trecerea normelor 
fizice, a fost evident că nu s-a făcut 
nimic în acest domeniu. Clujenii au 
afirmat că, fiind perioadă de vacanță 
pentru studenți, nu au putut face an
trenamente. Mă întreb, însă, pentru 
dezvoltarea calităților fizice sînt ne
cesare pregătiri comune, sub suprave 
gherea antrenorului? Eu cred că nu și 
consider că dacă antrenorul ar fi in
dicat sportivului un program indivi
dual de pregătire fizică, cu accent pe 
dezvoltarea calităților specifice bas
chetului, și dacă sportivul, la rîndul 
lui, l-ar fi aplicat cu conștiinciozitate, 
echipa ar fi avut de cîștigat. Mai trist

mane ?
— Este un adversar dificil, soco

tind după ultimele rezultate, adică 
7—0 cu echipa de tineret a Bulgariei 
și 1—0 cu Dinamo Pitești. Pregătirile 
făcute de echipa noastră în vederea 
jocului cu Cehoslovacia le conside
răm ca bază și pentru această par
tidă. După etapa de duminică jucătorii 
convocați se vor prezenta direct la 
Craiova.

Următoarele jocuri ale echipei noa
stre olimpice : 24 octombrie cu Tur
cia și 3 noiembrie cu Polonia, ambale 
în țară.

— m. t. —

Programul campionatului republican de juniori 
1965-1966 (tur)

SERIA A VIII-A SERIA A IX-A

și jucătorii acestor echipe au arătat o 
pregătire fizică și tehnică acceptabilă 
și, ca urmare, au trecut normele în 
■ondiții bune. In rest, am constatat 
însă, din păcate, că antrenorii și jucă
torii au așteptat campionatele cu ne
păsare și aș putea spune chiar cu in
dolență, La Steagul roșu Brașov (prof 
C. Negrea), Știinfa Cluj (antrenori 
prof. E. Sarosi la băieți și prof. V. Ge- 
leriu la fete) componenții echipelor au 
arătat o oarecare pregătire tehnică, dar

este că și jucătorii din echipa națio
nală (Horia Demian, de exemplu), far 
pauze total nerecomandabile la încheie, 
rea unei perioade de pregătire.

La cele spuse de tov. Vasile Po
pescu nu putem adăuga decît reco
mandarea ca F.R. Baschet să sancțio
neze cu toată severitatea echipele care 
nu au trecut normele de control. Bas
chetul nostru are nevoie de jucători 
bine pregătiți tehnic, dar și fizic, nu 
de „domnișoare" 1 (D. ST.).

ATLETISM: Reîncepe campionatul republican

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

După patru etape disputate în 
campionatul categoriei A, clasamen
tul golgeterilor se prezintă astfel:

4 GOLURI : Frățilă (Petrolul), M. 
Voinea (Siderurgistul) — 1 penalti.

3 GOLURI: Cotormani și Mițaru 
(Știința Timișoara), Goran și Năftă
năilă (Steagul roșu), Ionescu (Rapid), 
Dridea I (Petrol-ul), Pop (C.S.M.S.), 
Suciu (Crișul).

2 GOLURI : Ene II (Dinamo Buc.), 
Necula (Steagul roșu), Dumitriu II 
(Rapid), Țîrlea (U.T.A.), Stătescu (Si-

pe echipe — categ. B
5»
' Duminică va fi reluată întrecerea 
formațiilor de categoria B din ca
drul campionatului republican de 
atletism pe echipe. Sînt programate 
următoarele întâlniri : HUNEDOA
RA : Hunedoara, Dobrogea, Argeș, 
Oltenia; PLOIEȘTI : Ploiești, Ba
cău, Mureș-Autonomă Maghiară, 
București; BAIA MARE : Maramu
reș, Iași, Galați, Suceava. Celelalte 
etape ale returului au fost progra
mate la 10 octombrie și 23—24 oc
tombrie (turneul final).

întrecerea echipelor bucureștene 
va fi reluată la 10 octombrie.

înaintea etapei de duminică cla
samentele competiției se prezintă 
astfel:

RĂRBAȚI
1. Hunedoara 45 575 p ; 2. Iași 

43 331 p ; 3. Argeș 42 807 p ; 4. Ba
cău 42 378 p ; 5. Ploiești 41 536 p ; 
6. Galati 35 835 p ; 7. Mureș-A.M. 
35 325 p; 8. Oltenia 31 026 p ; 9. 
Dobrogea 30 150 p; 10. București

28 723 p; 11. Maramureș 27 507 p; 
12. Suceava 20 605 p.

FEMEI
1. Argeș 28 867 p ; 2. Bacău 26 724 

p ; 3. Ploiești 23 530 p ; 4. Mureș- 
A.M. 23 282 p ; 5. Hunedoara 22 006 
p ; 6. Iași 21 274 p ; 7. Oltenia
20 317 p; 8. Dobrogea 19 831 p. 9. 
Maramureș 16 346 p ; 10. Galați
15 763 p ; 11. București 15 289 p; 12. 
Suceava 13 633 p.

derurgistul), Anton (Știința Craiova) 
— 1 pen., Ivansuc (Știința Cluj), 
Naghi (Dinamo Pitești) — 1 pen.

ETAPA A II-A 26 SEPTEMBRIE
Foresta Sighet—Olimpia Oradea 
Sătmăreana Satu Mare—Min. Baia Sprie 
Minerul Bihor—Minerul Bala Mare 
Steaua Roșie Salonta—Clujeana Cluj 
Crișul Oradea—Recolta Cărei
ETAPA A III-A 3 OCTOMBRIE
Foresta Sighet—Minerul Bihor
Olimpia Oradea—Steaua Roșie Salonta 
Recolta Cărei—Sătmăreana Satu Mare 
Clujeana Cluj—Minerul Baia Sprie
Crișul Oradea—Minerul Baia Mare
ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE
Sătmăreana Satu Mare—Minerul Bihor 
Minerul Baia Mare—Recolta Cărei
Minerul Baia Sprie—Foresta Sighet 
Steaua Roșie Salonta—Crișul Oradea
Olimpia Oradea—Clujeana Cluj
ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE
Min. Baia Mare—Sătmăreana Satu Mare 
Steaua Roșie Salonta—Foresta Sighet 
Minerul Bihor—Clujeana Cluj
Recolta Cărei — Olimpia Oradea
Crișul Oradea—Minerul Baia Sprie
ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE
Minerul Bihor—Minerul Baia Sprie 
Olimpia Oradea—Sătmăreana Satu Mare 
Foresta Sighet—Crișul Oradea
Recolta Cărei—Steaua Roșie Salonta 
Clujeana Cluj—Minerul Baia Mare
ETAPA A VII-A 31 OCTOMBRIE
Minerul Baia Sprie—Olimpia Oradea 
Sătmăreana Satu Mare—Clujeana Cluj 
Foresta Sighet—Recolta Cărei
Crișul Oradea—Minerul Bihor
Minerul Baia Mare—Steaua Roșie Salonta
ETAPA A VIO-A 7 NOIEMBRIE
Steaua Roșie Salonta—Sătm. Satu Mare 
Clujeana Cluj—Foresta Sighet
Recolta Caret—Minerul Bihor
Olimpia Oradea—Crișul Oradea
Minerul Baia Sprie—Minerul Baia Mare
ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE
Steaua Roșie Salonta—Minerul Baia Sprie 
Clujeana Cluj—Recolta Cărei
Sătmăreana Satu Mare—Crișul Oradea 
Minerul Baia Mare—Foresta Sighet 
Minerul Bihor—Olimpia Satu Mare

ETAPA A D-a 26 SEPTEMBRIE
A. S. Aiud—Gloria Bistrița
A.S.A. Tg. Mureș—Progresul Reghin 
Chimica Tîrnăveni—Ind. sîrmei Cp. TurzMj 
Soda Ocna Mureș—Unirea Dej
Știința Cluj—Arieșul Turda
ETAPA A III-A 3 OCTOMBRIE
Unirea Dej—A.S. Aiud
Progresul Reghin—Soda Ocna Mureș
Gloria Bistrița—Chimica Tîrnăveni
Arieșul Turda—A.S.A. Tg. Mureș
Ind. sîrmej Cp. Turzii—Știința Cluj
ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE
A.S. Aiud —Progresul Reghin
Chimica Tîrnăveni—Știința Cluj
Gloria Bistrița—Ind. sîrmei Cp. Turzii
A.S.A. Tg. Mureș—Unirea Dej
Soda Ocna Mureș —Arieșul Turda
ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE
Ind. sîrmei Cp. Turzii—Progr. Reghin 
Chimica Tîrnăveni—A.S.A. Tg. Mureș 
Arieșul Turda—A.S. Aiud
Unirea Dej—Gloria Bistrița
Știința Cluj—Soda Ocna Mureș
ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE
Soda Ocna Mureș—Chimica Tîrnăveni 
Progresul Reghin—Gloria Bistrița
A.S. Aiud —Ind. sîrmei Cp. Turzii 
Arieșul Turda—Unirea Dej
A.S.Â. Tg. Mureș—Știința Cluj
ETAPA A VII-A 31 OCTOMBRIE
Progresul Reghin—Arieșul Turda
Unirea Dej—Chimica Tîrnăveni
A.S. Aiud—A.S.A. Tg. Mureș
Gloria Bistrița—Știința Cluj
Ind. sîrmei Cp. Turzii—Soda Ocna Murețj
ETAPA A VDI-A 7 NOIEMBRIE
Știința Cluj—Progresul Reghin
Chimica Tîrnăveni—A.S. Aiud
Gloria Bistriții—Arieșul Turda
Ind. sîrmei Cp. Turzii—Unirea Dej
Soda Ocna Mureș—A.S.A. Tg. Mureș
ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE
Progresul Reghin -Unirea Dej.
A.S.A. Tg. Mureș—Ind. sîrmei Cp. TurzH 
Arieșul Turda—Chimica Tîrnăveni
Știința Cluj—A.S. Aiud
Soda Ocna Mureș—Gloria Bistrița

DE LA I. E. B. S.
Biletele pentru cuplajul de fotbal 

Steaua—Siderurgistul și Rapid—Steagul 
roșu, care va avea loc duminică 26 sept. 
a.c. pe stadionul ,,23 August** s-au pus 
in vînzare la casele de bilete obișnuite.

De asemenea s-au pus în vînzare, la 
casele de bilete obișnuite, biletele pentru 
jocul de fotbal Dinamo Buc.—S.K. Oden
se, care ca avea loc marți 28 sept. a.c. 
pe stadionul „23 August**.

PRONOSPORT
Peste cîteva zile se închide în întrea

ga țară vînzarea biletelor la concursul 
SPORTEXPRES nr. 12 (trimestrul 
III). El atribuie un mare număr de 
premii în obiecte și bani. In total 
concursul SPORTEXPRES nr. 12 va 
distribui 22.962 de cîștiguri în valoare 
totală de 3.000.000 lei.

Atrag atenția în mod special cele 20 
de autoturisme, cele 60 de excursii în 
Ungaria și Cehoslovacia cu petrecerea 
revelionului la Praga și multe alte 
premii de ridicată valoare în obiecte.

Biletele SPORTEXPRES se mai gă
sesc de vînzare pînă miercuri 29 sep
tembrie 1965.

Tragerea va avea loc duminică 3 oc
tombrie a.c. la București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

ZV FRUNTEA PREMIILOR

2OAUT0TURISME



Corespondență din Berlin

se pregătesc pentru
BERLIN 23 (prin telefon). — La 29 

septembrie, reprezentativa de tineret a 
R.D. Germane la fotbal va susține la 
Craiova un meci amical cu reprezentativa 
similară a României, In vederea acestui 
joc fotbaliștii germani au susținut in 
ultima vreme două intilniri: cu echipa 
de tineret a Bulgariei, pe care au invins-o 
la Berlin cu scorul categoria de 7—0, 
și zilele trecute cu Dinamo Pitești, pe 
care, după cum se știe, au întrecut-o 
cu 1—Q. Formația pe care o va alinia 
antrenorul Studener in vederea partidei 
de la Craiova este alcătuită din jucători 
tineri, din prima categorie a campiona
tului R. D. Germane: Ea este, de fapt, 
viitoarea echipă reprezentativă pe care 
antrenorul o pregătește în vederea Jocu
rilor Olimpice din 1968. Acesta este de 
altfel motivul că echipa se „rodează* 
avînd un program deosebit de încărcat. 
După jocurile de la Craiova reprezenta
tiva de tineret a R.D.G. va mai susține 
alte intilniri: la 9 octombrie la Buda
pesta cu echipa de tineret a Ungariei, 
la 30 octombrie la llalle, cu selecționata 
Austriei de Sud, iar la 17 noiembrie la 
Leipzig, cit reprezentativa orașului Oslo.

Lotul care se va deplasa la Craiova 
are următoarea componență: PORTARI 
— Blochwitz (S.C, Magdeburg), Croy 
(Motor Zwickau), Zeidler (Vorwărts 
Leipzig): FUNDAȘI — Rock (S. O. 
Motor Jena), Brantsch (S.C. Chemie 
llalle), Pohl (Wismut Ane), Hergesell 
(S.C. Empor Rostock), Zapf (S.C. Em
por Rostock; MIJLOCAȘI — Nauman 
(S.C. Leipzig), Seehaus (S.C. Empor 
Rostock); ÎNAINTAȘI — Nachtigal 
(A.S.K. Vorwărts Berlin), Irtnscher 
(Motor Zwickau), Klciminger (S. C. 
Empor Rostock), L8we (S.C. Leipzig), 
I.isiewicz (Chemie Leipzig), Madeje 
(S.C. Empor Rostock).

De remarcat că din lot fac parte cîțiva 
jucători cunoscuți, care au mai jucat în 
prima reprezentativă a țării : Nachtigal 
și Kleiminger. Portarul Croy a figurat 
în formația care a cîștigat în acest an 
turneul U.E.F.A. rezervat juniorilor. 
Părerea specialiștilor este că la Craiova 
echipa R.D.G., prin jocul ei bun, va 
lăsa a frumoasă impresie:

GUNTER SIMON
redactor la revista „Fussball-Woche

De pe terenurile de fotbal
• REAL MADRID S-A REVANȘAT • SPORTING LISABONA ÎN MARE
VERVA —------ — --------- --------------- ---------- “DE JOC • UN MECI CHEIE: SUEDIA — R. F. GERMANA

în competițiile oficiale 
fotbal rezervate echi-

Primul tur 
europene de 
pelor de club este în plină desfășu
rare. După jocurile de miercuri se 
cunosc o serie de echipe care s-au 
calificat în turui următor. în 
„C.C.E.", Real Madrid a surclasat pe 
teren propriu cu 5—0 formația Feye- 
noord de care fusese învinsă cu 2—1 
în primul meci. Tot miercuri s-au 
mai calificat pentru turul al doilea 
Vorwărts- Berlin și Gonnik Zabrze. 
în primele jocuri, Partizan Belgrad 
a dispus cu 2—0 de F.. C. Nantes, iar 
J. K. Helsinki a cedat pe teren- pro
priu în fața campioanei Angliei, 
Manchester United, cu 3—2:

în „Cupa Cupelor" Atletico Ma
drid s-a calificat pentru turul urmă
tor obținînd două victorii asupra 
echipei Dinamo Zagreb (4t—0 și 
1-0).

în „Cupa orașelor tîrguri" Fioren
tina a dispus în meci retur de Steaua 
roșie Belgrad cu 3—1 (în tur la Bel
grad 4-—0)i Surprinzătoare1 este în- 
frîngerea la scor a echipei Bordeaux

(0—4 cu Sporting Lisabona la Bor
deaux !). Dfe remarcat victoria clară 
repurtată la Londra de Chelsea în 
fața lui A. S. Roma (4—1). în fine,. 
Milan a realizat o victorie la 
pe teren propriu (1—0) cu 
bourg.

limita
Stras-

★
multeDUMINICĂ se dispută mai 

meciuri din preliminariile campio
natului mondial dintre care cel de 
la Stockholm, Suedia — R. F. Ger
mană, este cel mai important. Am
bele formații vor folosi, jucători care 
activează acum în alte țări. în echi
pa R.F.G. va evolua Schnellinger de 
la Milan (Haller de la Bologna nu 
a primit aprobarea clubului său) iar 
în formația suedeză vor juca Ham- 
rin (Fiorentina), Jonsson (Mantova) 
și Bild: (Ziirich). întrucît în primul 
meci scorul a. fost egal (1—1) echipa 
victorioasă se va califica în turneul 
final. în cazul- unui meci nul va 
avea loe, probabil la 4 decembrie, la 
Londra, un al treilea joc.

în decurs de cîteva zile 
prezentativă masculină de 
țării noastre susține două intilniri 
foarte importante. Prima va avea loc 
sîmbătă și duminică la Neapole, în 
compania formației Italiei, iar a doua 
este programată la Timișoara (joi 30 
septembrie și vineri 1 octombrie) cînd 
echipa României va evolua alături de 
cea a Norvegiei. Paralel cu meciul 
cu Norvegia se va desfășura și întâl
nirea feminină dintre echipele Româ
niei și Cehoslovaciei.

Formația română va avea, urmă
toarea alcătuire : 100 m : Zamfirescu,

echipa re- 
atletism a

Tudorașcu; 200 m : Zamfirescu, .furcă; 
400 m: Osoianu, Stef; 800 m: Bloțiu, 
Ene; 1500 m : Bloțiu, Barabaș; 5000 m: 
Barabaș, Mustață; 10 000 m : Mustață 
Grecescu; 110 mg : Suciu, Jurcă; 400 
mg: Albrecht, Rățoi,- 3000 m.obst.: 
Vamoș, Caramihai, lungime: Sa- 
mungi, Bădini; triplu: Ciochină, Vis- 
copoleanu, (Mărășescu) ; înălțime: 
Ducu, Spiridon; prăjină : Astafei, Cris- 
tescu; greutate: Raica, Gagea; disc: 
Naghi, Sălăgean; suliță: Popescu, Bi- 
zim (Socol); ciocan: Costache, Drăgu- 
lescu;

vasile Pinciu a cîștigat 
două probe în concursul 
de călărie de

J

la Istanbul

în „Trofeo d’Italia“ la polo
înBUDAPESTA 23 (prin telefon).

cea de a treia zi a turneului de polo 
„Troîeo d'Italia" au avut loc o serie 
de meciuri decisive- Echipa țării 
noastre a întîlnit formația U.R.S.S. 
(medalie de bronz la Tokio)' cu care 
a terminat — după o luptă extrem de 
echilihrată — la egalitate : 3—3 (1—0, 
0—2, 1—0, 1—1)> Zahan a deschis sco
rul (min. 3,32) dar în repriza secun
dă; Semenov (min. 6;43) din „4 metri" 
și Smucki (min. 9,23) aduc conducerea 
echipei sovietice. în al treilea „sfert" 
Mărculescu (min. 12,29), readuce ega
litatea pe tabela de marcaj și pînă 
la sfîrșitul meciului asistăm la un 
joc de-a dreptul dramatic. Ambele 
formații. își creează mai multe oca
zii, din, care doar două au fost con
cretizate : Semenov (min. 15,48) și 
Kroner (min. 19,08).

Arbitrul Seiîert (Iugoslavia) a con
dus corect următoarele formații: RO
MÂNIA: Șteîănescu — Zahan, Grin- 
țescu, Kroner, Szabo, Firoiu, Mărcules
cu, Blajec, Culineac; U.R.S.S.: Guliaev 
— Singer, Grișin, Sanadze, Smucki, 
Kalesnikov, Kuznețav, Dolgușin, Osi
pov, Semenov-

Extrem de disputat a fost și der
biul turneului dintre echipele Iugo
slaviei și Ungariei arbitrat corect de 
N. Nicoiaescu (România). Iugoslavia 
a condus cw 1—0 (Stanisici), 2—1 
(Felkay șr Săndici) și 3*—2 (Domotor

, și Săndici), 
egaleze în.

! Scor final:
: 0—1)l

în ultima
la mare luptă echipa R. D. Germane 
cu 3—2 (0—0, 1-1-, 1—1, 1—0). Vi- 

I neri: este zi de odihnă, întrecerile 
urmînd să continue sîmbătă, cîhd e- 
chipa noastră, va juca cu formația

Ungariei. Iată clasamentul competiției 
după 3 zile :
L
2.
3.
4.
5.
6.

Iugoslavia 
Ungaria 
U.R.S.S. 
România 
Italia
R.D: Germană

3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1 
0

5
5
3
3
2
0

CORNEL RĂDUȚ
secretar general al F.R. Natație

ISTANBUL, 23 (prin telefon). — 
Miercuri în nocturnă, a început pe ma
rele stadion Millat Pașa concursul de 
călărie — obstacole, organizat de Federa
ția turcă de călărie; La acest concurs 
participă echipele reprezentative ale 
Bulgariei, României, Iugoslaviei și Tur
ciei. Concurenții români au avut o com
portare foarte bună, cîștigînd doua probe. 
Astfel, „Premiul Bogazici" a fost cîș
tigat de Vasile Pinciu, cu Clasic, cu 0 
puncte penalizare și 62 sec. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Popovici (Iugo- 
slhvia.), cu Rcbeca, 0 puncte, 6(1,3 sec.; 
Virgil Bărbuceanu, cu Altai, 0 puncte, 
72,2 sec.; Gheorghe Langa, cu Simplon, 
0 puncte, 73,3 sec.

A doua probă, „Premiul .Barbaras", a 
revenit lot lui Vasile Pinein, cil Gra- 
țiela, cu 0 puncte penMkțare, 68,8 sec. 
Locul doi a fost ocupat dk Oscar Rect" 
cu Bîrsan, cu 0 puncte. 69 sec. (la douj 
zecimi de secundă de V. Pinciu). Vir
gil Bărbuceanu, cu Altai, s-a clasat pe 
locul IV cu 0 puncte. 73.3 sec.

Evoluțiile călăreților români 
deseori 
umplut tribunele stadionului 
tanbul. întrecerile continuă.

au fost 
aplaudate de publicul care a 

din Is-

Campionatul mondial de pentatlon modern
Campionatul mondial de pentatlon 

modern a continuat la Leipzig cu des 
fășurarea probei de natație (300 m li
ber), care a fost cîștigată de Balczo 
(Ungaria) în 3:45,2 (1 054 puncte). I’e 
locurile următoare s-au clasat Lednicv 
(URSS) — 3:46,0 (I 048 puncte) ; 
M'ona (Ungaria) — 3:47,7 (1 042 punc
te); Novikov (URSS) — 3:49.1 (1 030 
puncte); Jansson (Suedia) 3:51,4 p. 
Sportivul rotnân Gh. Tomiuc a ocupat 
locul 18 cu 4:06,3 (928 puncte).

în clasamentul general individual 
după desfășurarea acestei probe conduce 
fostul campion mondial Novikov (URSS)

—4 030 puncte urmat de Balczo (Unga
ria) — 4 008 puncte. Mona (Ungaria)
— 3961 puncte și Tfirlik (Ungaria)
— 3 913 puncte, lată clasamentul pe 
echipe: 1. Ungaria 12 006 puncte; 2. 
11. P. Germană 10 657 puncte; 3. URSS 
10 616 puncte; 4. R. F. Germană 10 372 
puncte; 5. Suedia 9 358 puncte; 6. Po
lonia 9 354 puncte; 7. Bulgaria 8 770 
punete.

Paralel cu aceste întreceri se dispută 
o competiție rezervată i’n+r+.r. După 4 
probe în clasament lider este Bodnir 
(Ungaria) cu 3 777 puncte. (Agcrprcs).

<.

PE SCURT
dar Ungaria a reușit să 
ultima repriză (Felkay).
3—3. (1—0; 0—1, 2—1,

partidă, Italia a întrecut

Pe echipe conduce Bulgaria, urmată 
de Cehoslovacia. Polonia și Franța

© In cadrul unui concurs de natație 
desfășurat la Pekin înotătorul Ciu Tun- 
ven, în vîrslă de 24 de ani, a stabilit 
un nou record al R.P. Chineze în proba 
de 100 m liber eu timpul de 54,3 Ve
chio! record' era de 54,7.

O Cea de-a treia partidă a meciului 
pentru titlul mondial feminin <de șah 
de la Riga în care 
Uaprindașvili și AJn 
tveniptă la mulatra a 
eu piesele albe. Pînă

© Cu prilejul campionatelor de atle
tism ale R.S.S. Uorainiene, care au loc 
la Kiev, 
proba de 400 tn garduri timpul de 50. 
performantă care egalează recordul unio
nal și constituie în același timp cel mai 
bun rezultat european al sezonului, 
valoros 
care a 
Tamara 
800 m 
2:07,0.

• Turul1 ciclist al 
tinuat ett desfășurarea 
ruta Sevlîevo—Razgrad 
toria a revenit purtătorului tricoului gal
ben cehoslovacul Hava; care a realizat 
timpul de 6hi 09:55,0. Itl a dispus la 
sprint de bulgarul Iliev și de po
lonezul Falka. în clasamentul general 
individual l.lava are amun un avans de 
4:40,0, fată de polonezul Kozlowski.

Vasili Anisimov a realizat în9

(Jn 
rezultat a înregistrat Aliahev, 
sărit Ia triplu salt 16,I3‘ m. 
Diinskaia a cîștigat proba de 
plat, fiind cronometrată in

feminin c.de
se intil Nona
Kmșnir r
41-a. K.u,...

■•st în- 
J joacă 

în prezent rezulta
tul este egal: 1 — 1. Campionatul cuprin
de 16 parridb:

• In. prezent se aflâ în turneu in 
URSS selecționata de lupte libere a Ic" 
punici. Oaspeții au evoluat în jiriim,/ 
meci la Kiev îh compania reprezenta
tivei lî’.S.S. Ueraihiene. Gezdel'c an ter
minat învingătoare cu scorul de 5;5—2,5 
puncte.

Bulgariei) a con- 
clapei a 6-a pe 
(217 km). Vie-

Arbitrii controlează focurile pe ținta de pistol calibru mare

An loot sfîrșii campionatele europene de tir
(Urmare: din pag. 1)

La armă standard 3x20 focuri 
concurat la „europene" 52 de trăgă
tori. După mai bine de două ore de 
întreceri a fost cunoscut noul cam
pion european al probei, sovieticul 
Alexandr Gherasimenok, cu un re
zultat foarte bun, 574 p., care, acum, 
la București, și-a înscris numele de 
trei ori pe lista celor mai buni țin- 
tași ai continentului (Gherasimenok 
a cucerit încă două locuri I la proba 
de armă liberă calibru redus). Pe lo
cul secund s-a; clasat tot un trăgător 
sovietic, Vladimir Koniakin cu 573 p. 
iar medalia de bronz a revenit spor
tivului Pfeter Kohnke din R. F.. Ger
mană. Cei. patru trăgători români — 
Ferecatu, Olărescu, Vasilescu și 
Ciulu — n-au reușit să țină pasul, 
obținînd rezultate slabe și clasîndu-se 
de la locul 22 în jos. O mențiune 
specială pentru tînărul norvegian O. 
Eiling (20 de ani) care la poziția în 
picioare a obținut cel mai bun re
zultat, 188 p.

REZULTATE: t. A. Gherasimenok 
(U.R.SiS.); 574 p (record european 
stabilit) — 196 p la culcat, 196 p la 
genunchi și 182. p în picioare) 
campion european; —

573 p ( 
P. Kohnke (R. F. < 
(197 + 192+180), 4.
568 p, 5. E. Vbqt (
M. Stoianov.ic (Iugoslavia) 
T. Jakosits (Ungaria) 566 
Kocher (R D. Germană) 566 p,

(U.R.S.S.)
, 2; V Koniakin, 
(197 + 191+185), 3. 
Germană) 569 p,
E Iaroș
(Elveția)

(U.R.S.S.) 
567 p, 6. 
567 p, 7. 
D. 8. H.

9.

Vi Grozdanovic (Iugoslavia) 566 p, 
1.0. B. Klingner (R. F. Germană) 566 
P) ...22. M. Ferecatu 559 (1944-187 + 
178), ...25. I. Olărescu 55B p (196 + 
190+ 172) ...36. G. Vasilescu 553 p 
(194+184+175) ...46. T. Ciulu. 547 
(192 + 186 + 169). Pe echipe: 1. 
U.R.SjS. 2277" p — campioană euro
peană, 2; R D. Germană 2254 p, 3; 
Iugoslavia 2249 p, 4. R. F. Germană 
2244" p, 5~ Ungaria 2233 p, 6. Elveția 
2233 p ...10. România 22L7 p.

CLASAMENTUL PE MEDALII : 
1. U.R.S.S. 16 de aur, 8 de argint, 3 
de bronz ; 2. Iugoslavia 2‘—2—4; 3.

ROMANIA 1—3—1; 4. Cehoslovacia 
1—2—0; 5. Polonia 1—0—2; 6. Un
garia 1—0^—0; 7. R. D. Germană 
0—3—4; 8. R. F. Germană 0—1—3 ; 
9. Bulgaria 0—T—2; 10. Anglia
0—1—0; 11. Elveția 0—1—0; 12. Sue
dia 0—0—3.

Cronici- șl comentarii de 
T. RABSAN 
C. COMARNISCHI 

fotografii : A., NEAGU

NOTE EXTERNE

TERMENE MAI SCURTE
întrunită recent la Roma, comisia 

tehnică a Ligii europene de natație 
(L.E.N.A.) a luat o serie de inițiative 
legale de viitoarea desfășurare a 
competițiilor majore pe care le are 
în grijă. Dintre acestea, cea mai in
teresantă ni se pare propunerea 
— care urmează să fie supusă birou
lui Ligii — ca organizarea campiona
telor europene să se facă, de aici 
înainte din doi în doi ani- și nu la 
patru ani o dată, ca pînă acum,

Euident, aceasta corespunde unor 
tendințe care s-au făcut de mai mull 
timp simțite în sportul mondial. Tot 
mai numeroși sînt specialiștii care 
preconizează termene mai scurte în
tre edițiile marilor competiții. Meto
dele moderne de antrenament solicită 
mai mult pe performeri, aceștia ating 
apogeul formei sportive într-o pe
rioadă de timp mat scurtă.

Iată de ce, nu de mult, s-au auzit 
chiar păreri cerînd o reducere a in
tervalului de patru ani care separă 
edițiile Jocurilor Olimpice. Periodi
citatea aceasta, clasică, inspirată de 
la Olimpiadele antice, n-ar mai co
respunde stadiului actual de dezvol
tare a sportului. Argumentele sînt 
puternice și numai dificultatea or
ganizării unei competiții de asemenea 
amploare mai stă in calea punerii 
lor în practică.

Intr-adevăr, se știe astăzi că înVr-o 
serie întreagă de probe sportive — 
cum ar fi, de pildă, alergările pe 
distanțe scurte la atletism, notația, 
canotajul boxul — perioada de ran- : 
dament maxim a sportivului este re- 
lativ scurtă. Mulți sportivi ating 
plafonul lor superior de performante 
„între Olimpiade" și nu pot să-și va
dă încununată măiestria cu distU'C- 
țiile supreme. AlfH se „menajează" 
între două ediții ale J.O:, pentru a 
putea gusta apoi satisfacția mult do
rită. I

Se citează astjel cazul ecebm 
înotători. John și Use Konrads, care 
într-o vreme pulverizau recordurile 
mondiale dar n-au strălucit la 
Olimpiade. Cu ani în urmă, pe atunci 
„miraculosul" săritor cu prăjina Cor
nelius Warmerdam (4,7a m) n-a putut 
fi campion olimpic, iar mai tîrziu ra
pidul sprinter Dave Sime a trebuit 
să se mulțumească doar cu un loc 
doi la J.O. Acum, Christine Caron 
— marea învinsă de la Tokio — își 
pune întrebarea dacă, pentru Mexico 
nu va fî prea bătrînăi..

Desigur, iată motive pentru caro 
organizatorii întrecerilor europene de 
natație își adaptează programul ia > ’ 
cerințele^noderne^ile^portului^^^^j
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