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mare maestru 
internațional
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Azi și mîine, pe terenul Dinamo

Ultimele partide ale turneului 
international de baschet

DINAMO BUCUREȘTI JOACA AZI CU 
DINAMO

Luni, la Baia Mare

O telegramă telex, sosită în cursul nop
ții de ieri de la Wiesbaden, ne-a adus o 
veste mult așteptată de toți iubitorii șahu
lui din țara noastră.

CEL DEAL XXXVT-LEA CONGRES AL 
F.I.D.E. A ACORDAT TITLUL DE MARE 
MAESTRU INTERNAȚIONAL T1NÂRULUI 
JUCĂTOR ROMAN FLORIN GHEORGHIU.

Această înaltă distincție vine să încunu
neze în mod meritat o prodigioasă carieră 
sportivă. Florin Gheorghiu,, născut la 6 a- 
prilie 1944, a manifestat un talent șahist 
foarte precoce. A obținut categoria I la 10 
ani, iar la 16 ani a devenit maestru al 
sportului și campion al țării (1960). în 1963 
a cucerit titlul de campion mondial de ju
niori, fiindu-i atribuit și acela de maestru 
internațional.

Succesele ulterioare, în turnee individuale 
și competiții pe echipe (oficiale și amicale), 
l-au adus pe Florin Gheorghiu în primul 
eșalon al tinerei generații de șahiști. Și 
iată că actualul Congres al F.I.D.E. a acor
dat campionului român cel mai înalt ti
tlu de clasificare șahlstă : MARE MAESTRU 
INTERNAȚIONAL.

Cu același prilej au fost confirmați ca 
mari maeștri jucătorii : Șamkovici și Sue- 
tin (U.R.S.S.), Ilort (Cehoslovacia). Matu- 
lovici. Ianosevici și Cirici (Iugoslavia.)

După o zi de pauză, 
echipele participante 
la turneul internatio
nal de baschet din Ca
pitală își reiau azi în
trecerea prin meciurile 
semifinale, care vor a- 
vea lc<c pe terenul de 
la Dinamo, începînd 
de la ora 15. Sînt pro
gramate, în ordine, 
jocurile: Spartak (Bul
garia) — Dozsa (Un
garia) : Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) — Dy
namo (R.D.G.) ; Dina
mo (U.R.S.S.) — Dina
mo (București) și 
Gwardia (Polonia) — 
Avangard (R. P. Chi
neză). In încheierea 
turneului, mîine vor 
juca pentru locurile 
1—2 și 3—4 învingă
toarele și respectiv, în 
vinsele ultimelor două 
meciuri de azi. Ace-

(U.R.S.S.)

lași lucru se va petre
ce între participantele 
la primele două întîl- 
niri de azi «care vor 
desemna ocupantele 
locurilor 5—8.

Desigur, publicul 
bucureștean este inte
resat în mod special 
de întrecerea dintre 
campionii tării noastre 
și baschetbaliștii so
vietici.

Vor reuși jucătorii 
noștri să depășească 
masiva apărare a di- 
namoviștilor sovietici ? 
Vor putea să-i anihi
leze pe gigantii Petrov 
și Lejava ? La aceste 
întrebări, ca și la ce
lelalte puse de parti
dele de azi și mîine, 
vom afla răspunsul în 
cursul desfășurării me
ciurilor, care se anunță 
deosebit de intere
sante.

lucrările Congresului CIPS au luat siirșit
MAMAIA, 24 (prin tele

fon). Vineri au continuat în 
localitate lucrările celui de al 
XII-lca Congres al Confedera
ției Internationale de pescuit 
sportiv. Prin sosirea delega
țiilor din San-Marino și Italia 
și prin împuternicirea trimisă 
de organizația din Grecia de 
a fi reprezentată de către 
delegația română numărul ță- 
lilor participante la acest 
Congres j?.jijuns la 19.

în ultima zi au fost prezen
tate rap’.aride comitetelor și 
comisiilor Confederației și au 
fost adoptate hotărîrile cores
punzătoare.

Cu deosebită satisfacție a 
^st întâmpinată de delegații 
la hongreș inițiativa Asocia

ției Generale a Vînătorilor și 
Pescarilor Sportivi din Repu
blica Socialistă România în 
legătură cu instituirea Cupei 
transmisibile. ..DELTA DU
NĂRII44. Trofeul oferit de 
AGVPS, care se adaugă la 
cupele tradiționale ale GIPS 
și conform votului unanim al 
congresului, urmează să fie 
decernat de C1PS anual, 
începînd cil cea de a Xll-a 
ediție a campionatelor mon
diale de pescuit staționar de 
la Galați, echipei care va rea
liza cede mai bune rezultate 
la aceste competiții. Cupa 
transmisibilă DELTA DU
NĂRII44 urinează să rămînă 
definitiv în posesia echipei 
care o va cîștiga de trei ori

consecutiv sau, în caz că a- 
ccastă prevedere a regulamen
tului nu va fi satisfăcută, 
echipei care va cîștiga de cele 
mai multe ori, în perioada 
anilor 1965—1970.

în urina propunerilor făcute 
dc delegații țărilor respective, 
Congresul a stabilit — în 
principiu — locul de desfășu
rare a viitoarelor congrese și 
a campionatelor mondiale de 
pescuit sportiv, după cum 
urmează: 1966 — Anglia, 1967 
— San Marino, 1968 — Irlan
da, 1969 — Polonia, 1970 —

MIRCEA COSTEA

(Continuare in pag. a 5-a)

Start 
în cea de a XVIII-a ediție 

a „CURSEI SCÎNTEII"
© 55 de alergători din 7 țări 
© Palmaresul competiției 
® Numerele de concurs ale alergă

torilor
© Traseul și orele de plecare-sosire

Pregătirile pentru startul în cea de a XVIII-a 
ediție a „Cursei Scînteii" sînt încheiate. Luni la 
amiază cei 55 de rutieri vor pleca să străbată 
prima din cele 7 etape ale ediției din acest an.

„Cursa Scînteii' este și în acest an cea mai im
portantă competiție de lung kilometraj a ciclismu
lui nostru. Spre deosebire de anii trecuti, ea con
stituie la a XVIII-a ediție și o valoroasă întrecere 
internațională. Prezenta la start a rutierilor din 
Polonia, Olanda, Italia, R. D. Germană, Austria și 
R. S. Cehoslovacă asigură întrecerii un plus de 
spectaculozitate și contribuie la ridicarea nivelu
lui tehnic al disputelor. Așadar, de luni — por
nind din Baia Mare și pînă duminica viitoare — 
cînd vom sosi pe stadionul „23 August' din Capi
tală vom fi pe... urmele cicliștilor, într-una din 
cele mai frumoase curse găzduite de tara noastră.

PALMARESUL „CURSEI SCÎNTEII"
întrecerea organizată de ziarul „Scînteia" deține 

în ciclismul românesc recordul de longevitate. Ea 
este singura competiție care și-a păstrat neștirbită 
tradiția timp de 18 ani. Tocmai acesta este și 
motivul pentru care „Cursa Scînteii" a devenit un 
obiectiv major, atît pentru cicliștii tineri cît și 
pentru cei consacrati. în palmaresul cursei si-au 
înscris numele 14 rutieri, dintre care 13 români 
și unul din R. D. Germană. Iată tabloul învingă
torilor :

1943 și 1949 — Marin Niculescu, 1950 — Gh. 
Negoescu, 1951 — Nicolae Maxim, 1952 — Marin 
Niculescu, 1953 — Ion Constantinescu, 1954 — C. 
Șandru, 1955 — Beno Funda (R. D. Germană), 1956 
Gh. Calcișcă, 1957 — Ștefan Poreceanu și C. Du
mitrescu, 1958 — C. Dumitrescu, 1959 și 1960 — 
L. Zanoni, 1961 — Aurel Șelaru, 1962 — W. Zie
gler, 1963 — C. Ciocan și 1964 — G. Moiceanu.

Dintre învingătorii „Cursei Scînteii" vor fi pre- 
zenți la startul actualei ediții alergătorii Ion Con- 
stantinescu, C. Dumitrescu, L. Zanoni, W. Ziegler, 
C. Ciocan și G. Moiceanu.

PARTICIPANȚII LA EDIȚIA A XVIII-A 
ȘI NUMERELE DE CONCURS

Organizatorii au alcătuit, pe baza răspunsurilor 
primite la invitații, lista de concurs a participan- 
ților la cea de a XVIII-a ediție a „Cursei Scînteii". 
Iată lista și numerele de concurs:

1. Hajek; 2. Mitteregger,- 3. Krannister (Austria); 
4. Kucera,- 5. Kubes; 6. Mahac (R. S. Cehoslovacă); 
7. Dippold; 8. Linzner; 9. Voctlănder (tt. D. Ger
mană); 10. Beretta; 11. Franchini; 12. Campigli 
(Italia); 13. Sch.euten.- 14. Holst; 15. Heynig 
(Olanda); 16. Zapala ; 17. Gawliczek; 18. Szumla- 
kowski (R. P. Polonă); 19. C. Dumitrescu; 20. Ion 
Ardeleanu; 21. Fr. Gera; 22. Gh. Moldoveanu; 23. 
C. Gontea; 24. W. Egyed; 25. V. Burlacu; 26 M-

(Continuare în pag. a 6-a)

ACTUALITATEA
5
P

O
R
T
I
V
A

• PROGRAMUL CAMPIO
NATULUI MONDIAL 
FEMININ DE HANDBAL

DORTMUND 24 (Agerpres).— 
A fost stabilit calendarul ce
lui de-al treilea campionrat 
mondial feminin de handbal 
ce se va desfășura între 7 și 
13 noiembrie în R. F. Ger
mană. Echipa României va 
juca la 7 noiembrie la Offen
burg cu Polonia, la 9 noiem
brie la Brisgau cu Ungaria șl 
la 11 noiembrie lra Ludwigsha
fen cu Cehoslovacia sau Japo
nia. Finala va avea loc la 13 
noiembrie la Dortmund.

• VOLEIBALIȘTII DE LA 
FARUL ÎNVINGĂTORI ÎN 
BULGARIA

POPAS SPORTIV 
ATENIAN

NOTE DE CĂLĂTORIE
ÎPrivit din avion, orașul zeiței 

Înțelepciunii pare, noaptea, o u- 
'riașă constelație răspîndită jos, 
undeva in întuneric. .Ziua., Atena 
te întâmpină albă, imaculată ca 
■o cretă. Frumusețea ei a fost și 
mai este cîntată în felurite chi
puri. Grecilor, însă, le place să 
spună că orașul lor a fost așezat 
pe cea mai minunată câmpie din 
lume — Atica, înconjurată de bă- 
trîni munți de calcar, unde soa
rele strălucește mai puternic ea 
oriunde.

Intr-adevăr, prin așezarea sa 
splendidă, prin pitorescul munți
lor din jur, prin viața sa dina
mică, prin vestitele sale temple și 
sculpturi, prin climatul dulce și 
ospitalitatea caldă și spontană a 
locuitorilor — Atena fascinează, 
te face să o îndrăgești și s-o nre- 
frui ești.

ASSOCIATION HELLENIC 
AMATEUR ATLETIC

Cunoașteți federația sportivă de 
atletism din Grecia ? Desigur că 
dv, sportivii, o știți. Noi ceilalți, 
care am vizitat pentru prima dată 
Grecia, am cunoscut-o cu această 
ocazie.

Asociația, prin membrii ei, este 
prezentă peste tot. In Atena sau 
în Pireu, în Chios sau în Spar ti., 
la Eritrea sau la Salonic. Miile 
și miile de subdiviziuni ale fe
derației, cluburile de atletism, 
împinsese Grecia.

Am cunoscut „tăria", priceperea 
și amabilitatea federației din mo
mentul aterizării pe aeroportul 
capitalei grecești. „Prietenia bal
canică— ne spunea dl. E. Krani- 
dis director al unei întreprinderi 
de electricitate de la Atena și un 
vechi prieten al românilor — 
este veche și trainică. In numele 
acesteia și al bunelor relații ce 
trebuie să existe între oameni, vă 
primim și vă dorim ședere plă
cută. Sper să vă simțiți bine în 
Atena, în mijlocul iubitorilor a- 
tletismului, care vă așteaptă șl 
doresc să vă aplaude în timpul 
întrecerilor".

La „King Minos Hotel", pe sta
dionul Averof (cel care a găzduit 
prima Olimpiadă a timpurilor mo
derne), pe stadionul Karai&hakt, 
pe terenurile de antrenament, ut 
fiecare pas am simțit prietenia cu 
care ne înconjurau membrii fe
derației și, în primul rînd, iubi
torii atletismului. De cîtcva ori, 
în fața hotelului, cînd încărcăm

Constanța, 23 (prin telefon).
Echipa masculină divizio

nară de volei Farul Constaiv 
ța s-a întons cu trei victorii 
din turneul întreprins recent 
în Bulgaria. Constănțenii au 
învins, în cele trei jocuri sus
ținute, formațiile Dobrogea 
Tolbuhin cu 3—1, Cerno More 
Varna cu 3—0 și Spartak Var
na cu 3—1. (E. PETRE-coresp.)

• OPREA VLASE SI MOSER 
IN ELVEȚIA

Centrul sportiv de la Ma- 
colin (Elveția) s-a adresat, 
prin forul sportiv elvețian, 
federației noastre de handbal, 
solicitând trimiterea unui an
trenor și a unui jucător frun
taș de handbal. F.R.H., râs- 
punzînd acestei" invitații, a 
desemnat pe antrenorul eme
rit Oprea Vlase și pe maes
trul emerit al sportului loan 
Moser, ambii de la Dinamo 
București. Aceștira au plecat 
joi la Macolin. Timp de trei 
săptămîni. Oprea Vlase (cu 
ajutorul lui Moser, ca execu
tant) va conduce antrenamen
te ale unor echipe de prima 
categorie și ale lotului repre
zentativ.

bagajele sau materialele sportive 
pentru stadion, aveam alături nu
meroși tineri greci gata să ne 
ajute, să facă ceva pentru noi.

IN VIZITĂ PE STADIOANE
Intr-una din zile, cu un „Ca

dillac" pus la dispoziție de orga
nizatori, am pornit într-o vizită 
pe stadioanele Atenei, ale Pir ou
lui, de-a lungul magistralei ce 
leagă capitala greacă de canalul 
Corint. Călătoria ne-a prilejuit o 
dublă satisfacție : în primul rînd 
aceea de a vedea locuri noi, de a

cunoaște oameni, de a intra în 
contact cu viața locuitorilor Ela- 
dei și apoi bucuria de ne afla 
printre sportivii greci, pe terenu
rile lor de „muncă".

Așadar, iată-ne pe stadionul A- 
verof sau, cum i se mai spune. 
Stadionul de marmură. Construit 
în formă de „U", ca o potcoavă 
prelungită, această bază sportivă 
te impresionează prin masivitatea 
sa, prin culoarea sa de cretă găl
buie. înzestrat cu instalații spe
ciale pentru organizarea de fes
tivități, stadionul a fost, de-a lun
gul anilor, gazda unor mari com
petiții sportive patronate de

S.E.G.A.S. Aici, în discuțiile pur- | 
tate cu personalități sportive ate- I 
niene, am aflat numeroase amă
nunte despre prima Olimpiadă ■ 
modernă, ținută în 1896. „Știți, îmi I 
spune interlocutorul meu, dl. Xe- ■ 
nofonte, grecii au o veche tradi
ție în sport. La noi însă atletis- I 
mul este regele sporturilor. Și | 
Balcaniada, a cărei festivitate de 
deschidere se va oficia mîine, vă | 
va edifica în acest sens". (Așa cum I

V. GRĂDINARU

(Continuare In pag. a 8-a)

• PRIMELE CAMPIONATE 
EUROPENE DE JUNIORI 
LA VOLEI

In ședința ținută In Varșo
via în zilele ,,Cupei Mondiale”, 
Comisia europeană din cadrul 
Federației Internaționale de 
Volei a hotărît ca ediția i- 
naugurală a campionatelor 
europene de juniori și juni
oare să se desfășoare în 1966 
în lunile iulie și august, in 
Ungaria.



— Pe marginea consfătuirii profesorilor de educație fizică din regiunea lași —
Ce au scos în evidență lucrările consfătuirii de la Iași ? In primul rînd, ca urmare a preocupării secției de învățămînt a Sfatului 

popular regional de a asigura catedrelor de educație fizică cadre cit mai bune și o bază materială corespunzătoare, activitatea didactică s-a 
desfășurat în anul școlar 1964/1965 la un nivel superior anilor precedenți. Mergînd pe linia respectării programelor elabo
rate de Ministerul învățămîntului și a întocmirii — în cadrul asociațiilor sportive respective — a unor planuri calendaristice în 
funcție de baza materială existentă, în multe școli și licee s-au obținut rezultate meritorii în pregătirea fizică multilaterală a elevilor, în dez
voltarea calităților lor morale și de voință. La aceasta a contribuit și activitatea neobosită, plină de dăruire a unor profesori de educație 
fizică, ca Doina Feurdean (Liceul nr. 2 Iași), C. Ioanițescu (Liceul nr. 3 Iași), Suzana Vîlceanu (Liceul nr. 6 Iași), Elena Rugină (Șc. generală 
nr. 12 Iași), Irina Gîlea și Cornel Teodoru (Liceul „Cuza Vodă" Huși), C. Țapu (Liceul din Pașcani), Vasile Pricop (Liceul din Belcești), M. 
Haciu (Liceul din Negrești), Dan Stoian (Liceul din Vaslui) ș.a.

Ca urmare a acestui lucru, se arată în analiza prezentată de tov. Vasile Mitrofan, șeful secției de învățămînt a Sfatului popular 
regional, în cadrul cîtorva din școlile și liceele ieșene s-a putut înregistra și o sensibilă creștere a performanțelor sportive, materia
lizate într-o serie de succese ale gimnaștilor de la Liceul nr. 2 din Iași, dintre care Aneta Duțan și C. Barbălată au și 
fost selecționați în loturile republicane, ale atleților C. Petrișor și Elena Zaharia, clasați pe locuri fruntașe în campionatele republicane 
de juniori, sau ale echipelor de handbal de la Liceul din Vlădeni (cea feminină) și Liceul nr. 6 Iași (cea masculină). Așadar, s-au mai făcut 
ci ți va pași înainte. Ei sînt însă prea timizi față de posibilitățile incontestabil mult mai mari existente în această regiune.

Respectul cuvenit titlului de profesor Cum stăm cu teoria?...
Wu puțini au fost cei care în cadrul 

bcestei consfătuiri au încercat să ex
plice, să justifice situația necores
punzătoare din școlile respective și 
prin faptul că — după propriile lor 
afirmații — profesorii de educație fi
zică nu se bucură, în general, de 
respectul și prețuirea colegilor, că 
munca lor nu este apreciată (!) și, 
în consecință, prea puțin sprijinită. 
Au aceste scuze o bază reală ? Cîtuși 
de puțin. Și să vedem de ce...

Prof. Dumitru Drăgan de la Șc. 
generală din Bădeni Hîrlău, sau prof. 
Ioan Halibei de la Școala generală 
din Poiana folosesc orele de educație 
fizică pentru lecții de... șah, popice 
sau concursuri de ghicitori; prof. 
Dan Pintilie (Liceul nr. 7 Iași), Vasile 
Bulai (Liceul nr. 8 Iași), loan Mocanu 
(Șc. Hortiviticolă Iași), Maria Darie 
(Liceul din Răducăneni Huși) sau Ni- 
colae Popa (Liceul din Codăești) au 
planuri calendaristice pur formale, 
stabilind probe de control fără a spe
cifica normele ce trebuie îndeplinite 
de elevi (!). Printre cazurile de total 
dezinteres față de această activitate 
se poate considera și acela al prof. 
Virginia Hîj de la Șc. generală din 
Vaslui, care în timpul orelor este 
mai mult atentă la toaleta și „cuiele" 
pantofilor ei decît la unicul exercițiu 
la bîrnă (executat de elevi), sau la 
partidele de șah aprig disputate în 
acest timp. Și acestea nu sînt singu
rele cazuri...

Se știe că fără terenuri de sport 
și fără o bază materială corespunză
toare orele de educație fizică sînt 
mai puțin eficace. Și totuși la Liceul 
nr. 1 din Iași, sala de gimnastică este 
folosită mai mult pentru ședințe, spec
tacole, dans, ceea ce a dus la dete
riorarea ei și degradarea aparatelor 
de gimnastică, iar prof. Toma Popescu

Rezultate nesatisfăcătoare față de condițiile create..
...întîlnim și la Liceul nr. 2 cu pro

gram special de educație Unică, sau 
la Școala Sportivă de Elevi din Iași, 
unități școlare menite să pregătească 
elemente de perspectivă, care să îm
prospăteze secțiile de performanță 
din regiune. Dacă la secția de gim
nastică de la Liceul nr. 2, rezultatele 
sint mai bune ca in anii trecuți, ca 
urmare a unei bune selecții și a unei 
munci de instruire mai intense des
fășurate de prof. Doina Feurdean și 
Nicolae Oloieru, în celelalte două 
secții, de atletism și handbal — cu 
excepția unor performanțe izolate — 
munca depusă de unii profesori cu 
suficientă experiență (P. Cercel, D. 
Constantinescu), nu a dat Încă 
roadele așteptate. Și la Școala 
sportivă de elevi, cu secții de atle
tism, handbal și volei, situația nu este 
mai roză. Deși din rindurile ei s-au 
ridicat o serie de elemente talentate, 
ca atletul Viorel Suciu, voleibalista 
Aurelia Căunei, handbaliștii Gh. 
Hătmanu și A. Mateciuc, considerăm 
că totuși față de posibilitățile exis- 
tente rezultatele sînt Încă departe de 
a mulțumi. Și atunci nu trebuie aă 
mai mire pe nimeni că, de pildă, lista 
recordurilor atletice regionale maieu, 
prinde cifre ca 33,45 m la disc, 
10,81 m la greutate sau 1,51 m la 
înălțime fete, că in seria I a cete- 

sau Maria Teleagă rămîn impasibili 
Ia această situație. La Liceul nr. 5 
(prof. C. Movilă) sau la Liceul nr. 8 
din Iași (prof. T. Dăian și I. Pînzaru), 
în ciuda faptului că există posibili
tăți pentru amenajarea unor terenuri 
sportive simple, din lipsa de interes

Pe linia măsurilor comune ale Ministerului Invățămîn- 
tului și Uniunii de Cultură Fizică și Sport privind dezvol
tarea educației fizice și sportului școlar se înscrie și 
recenta consfătuire a profesorilor de educație fizică din 
regiunea lași. Pornind de la premisa generală că școală 

inepuizabilă rezervă de cadre - cuprinde tineretul la 
vîrsta cea mai potrivită pentru formarea și perfecționarea 
deprinderilor motrice, contribuind la dezvoltarea bazei 
de masă a sportului și la îmbunătățirea continuă a per
formanțelor, atît analiza (activității anului școlar trecut) 
cît și numeroasele discuții-purtate au tintit O' idee majoră : 
CUM PUTEM CONTRIBUI LA CREȘTEREA CALITATIVA A 
EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI TN ȘCOALĂ ?

a profesorior respectivi — care aș
teaptă totul de la direcțiunile școli
lor — orele se desfășoară în condiții 
cu totul necorespunzătoare. Aceeași 
lipsă de preocupare o întîlnim și la 
liceele din Pașcani, la Șc. profesio
nală Hortiviticolă Iași, la liceele nr.2 
și 3 din Bîrlad, Liceul din Răducăneni 
Huși și Liceul din Codăești Vaslui. 
Mai poate fi vorba în aceste cazuri 
de o educație fizică a elevilor cores
punzătoare actualelor cerințe, de ob
ținerea unor performanțe care să 
contribuie Ia dezvoltarea mișcării 
sportive din regiunea Iași ? Iată, deci, 
că nu lipsa de considerație sau sprijin 
duce la o activitate slabă, ci mai de
grabă lipsa de... respect față de pro
pria îndatorire a profesorilor res
pectivi.

goriei A la handbal și volei nu în- 
tllnim declt o singură formație din 
regiunea Iași.

Educația fizică școlară are nevoie
l 
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I

„Consfătuirea a scos în evidență — a arătat 
în încheiere tov. EMIL GHIBU, candidat în științe 
pedagogice, vicepreședinte al Consiliului General 
al UCFS — faptul că în regiunea lași există 
suficiente posibilități pentru impulsionarea acti
vității sportive școlare. S-au făcut cîțiva pași îna
inte, insuficienți însă pentru a ne declara mul
țumiți.

Activitatea de educație fizică — componentă 
importantă a educației comuniste a tinerelului, tre
buie să-și mărească contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor trasate învățămîntului din țara noastră 
de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Este necesar ca direcțiile școlilor, profe
sorii de specialitate să urmărească îndeosebi 
EFICIENȚA lecțiilor de educație fizică și activită
ților sportive în ceea ce privește dezvoltarea fizi
că armonioasă a elevilor, creșterea calită
ților fizice și a performanțelor sportive, 
educarea disciplinei, curajului, spiritului ~ co
lectiv, a stăpînirii de sine, organizarea plăcută 
și folositoare a timpului liber, contribuția la creș
terea capacității de asimilare de către elevi a 
materiilor școlare, lată de ce profesorii de edu
cație fizica au datoria să introducă în procesul 
instructiv-educativ cele mai noi.mijloace de pre
gătire. conform cerințelor metodice modeme, prin 
aplicarea pe scară largă în activitatea secțiilor 
pe ramură de sport din asociațiile sportive șco
lare a datelor științifice, a experienței proprii și a 
aceleia din activitatea intereațională'*.

Performanța este motoriul aativrtoții sportive și ea 
Bv PftSÎR ii dWă'l'W file, flctiyitatea de educație

Munca instructiv-educativă la ni
velul actualelor cerințe impune pro
fesorilor de educație fizică o necon
tenită informare asupra noilor reali
zări în domeniul științei, în general, 
și a dezvoltării mișcării de cultură 
fizică în special,

In acest sens, generalizarea și 
popularizarea experienței pozitive, 
stimularea acțiunilor meritorii în do
meniul activității metodico-pedago-

Și cîteva
DOINA FEURDEAN — prof, la Liceul nr. 2 cu program special de educație 

fizică din Iași : ,,Selecția și procesul de instruire intensă constituie alfa și omega 
succesului in obținerea performanțelor. Pentru o cit mai bună selecție cercetăm 
toate școlile, predăm ore de educație fizică, astfel ca observarea să fie cit mai 
completă. Ne orientăm în special spre elemente bine dotate din punct de vedere 
fizic, cu calități multilaterale, pe care le supunem apoi unui examen de forță, 
mobilitate și îndeminare”.

EUGENIA RAICU — 
șefa catedrei de educa
ție fizică din cadrul 
Universității ,,A. I. 
Cuza” din Iași : „O 
parte din studenții care 
ne vin în fiecare an 
sint destul de slab pre

gătiți din punct de ve
dere fizic. Motivul ? Ca
litatea slabă a ore
lor de educație fizică 
din școală. Există pro ■ 
fesori care nu au pa
siune pentru meseria

CONSTANTIN BORDEIANU — prof, 
la Liceul nr. 7 din Iași : „La noi, multe 
ore de educație fizică se țin în aer liber, 
chiar șl atunci cînd temperatura este 
mai scăzută. Aceasta contribuie foarte

IOAN PUICA — pro- nu
fesor la Liceul nr. 2 eu 
program special de edu
cație fizică din Iași : 
„De ce progresează atle
tismul atît de lent ? 
Majoritatea profesorilor 

acordă prea mare 
importanță acestei dis
cipline sportive. Nu e- 
xistă pasiune, atașa
ment, dăruire — ele
mente fără de care ob
ținerea performanței

gice constituie una din principalele 
sarcini ale cercului pedagogic al pro
fesorilor de educație fizică. Din pă
cate, însă, acest luciu nu a fost în
țeles peste tot. în ciuda faptului că 
la ședințele acestor cercuri pedago
gice prezența tuturor cadrelor este 
absolut obligatorie, mai întîlnim si
tuații (raionul Hîrlău, orașul Birlad) 
unde prezența este foarte slabă, sau 
profesori ca Maria Teodorescu (Liceul 
nr. 4 Iași), Ortansa Agache (Șc. ge
nerală nr. 9 Iași), Maria Moldovan 
(Șc. generală nr. 8 Iași), V. Pintilie 
(Șc. generală nr. 17 Iași) sau I. Vla- 
hidis (Șc. generală nr. 4 Iași), care 
au bătut toate recordurile: nu au 
fost prezenți la nici o ședință ! Oare 
cei in cauză, în mare majoritate ab
solvenți ai Institutului Pedagogic, 
consideră inutil ajutorul colectiv și 
competent al cercului pedagogic și 
presupun că nu mai au nimic de în
vățat din vasta experiență a unor 
profesori mai vîrstnici ? „Rezultatele" 
obținute în activitatea lor, la școlile 
respective, ne conving, dimpotrivă, 
de contrariul.

opinii...

lor — de ce și-au mai 
ales-o ? — iar controlul 
activității lor — de că
tre secția de învăță
mînt — este destul de 
slab și fără măsuri e- 
ficiente".

mult la călirea organismului, la mărirea 
capacității de rezistență. Cei mai mulți 
dintre elevi și-au procurat singuri tre
ninguri puțind lucra astfel în condiții 
foarte bune*.

este ca și imposibilă. 
De asemenea lunile de 
vacanță, cînd elevii au 
mai mult timp liber, 
sînt prea puțin folosite, 
astfel că pregătirea este 
lipsită de continuitate".

și de calitate!
fizică. De aceea, se cere mai multă pasiune și 
dăruire din partea profesorilor, mai multă iniția
tivă, ca și o colaborare mai rodnică între cadrele 
didactice ale diferitelor școli, pentru îmbunătă
țirea continuă a calității orelor de educație fizi
că. în același timp, se cere profesorilor să aplice 
întocmai programa Ministerului învățămîntului 
pentru pregătirea multilaterală a elevilor și să 
acorde mai multă grijă selecției și instruirii ele
mentelor de perspectivă. Totodată ei vor trebui 
să se orienteze moi mult spre sporturile de bază 
din programul olimpic.

Munca de control efectuată de secțiile de în
vățămînt și organele UCFS este destul de slabă, 
se urmărește prea puțin oailitatea muncii didac
tice. Desigur, răspunderea cea mare revine pro
fesorilor de educație fizică în mîna cărora se află 
viitoarele mlădițe ale sportului nostru. Dar 
pentru ca munca acestora să fie mai 
eficientă și superioară din punot de vedere cali
tativ, secțiile de învățămînt cit și organele UCFS, 
în colaborare ou organizațiile U.T.C. din școli 
ar (trebui să efectueze un control mai riguros, an- 
grenînd în această activitate si celelalte cadre 
didactice care îndrăgesc sportul.

Există suficiente posibilități ca pe baza condi
țiilor create ca și a bogatei experiențe acumu
late, activitatea de educație fizică școlară din 
regiunea lași să fie mult îmbunătățită din punot 
de vedere calitativ, pentru ca ooeasta să-și poată 
aduce contribuția așteptată la dezvoltarea miș
cării sportive din această porte a țării.
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Puncte de vedere 

Intilniri internaționale 
de nalaîie in orics

■ II

Nimeni nu poate contesta faptul că, 
spre deosebire de anul trecut, în 
acest sezon, Federația de speciali
tate a manifestat o preocupare mai 
mare pentru a asigura înotătorilor 
noștri fruntași un calendar interna
tional cît mai bogat. Diritr-un punct 
de vedere, faptul este lăudabil și el 
se înscrie în programul de măsuri 
menite să contribuie la lichidarea 
râmînerii în urmă — pe plan inter
national — la această importantă 
disciplină sportivă. întrecerile inter
naționale cu adversari de valoare 
permit o mai justă stabilire a nive
lului posibilităților de care dispu
nem și, în același timp, constituie un 
puternic stimulent în pregătire pen
tru sportivi.

Dar intențiile bune (de forului 
nostru de specialitate nu ai fost în- 
frntotul realizate. Și cînd facem a- 
ceastă afirmație ne gîndirn la mo
dul cum au fost planificate întîl- 
nirile bilaterale .și participările la- 
• ouciirsnrile internaționale din acest 
an. Cel mai bun exemplu ni-l oferă 
chiar recenta întrecere de la Volgo
grad. unde reprezentativele noastre au 
întîlnit pe cele ale R.S.F.S. Ruse. 
După cum se știe, înotătoarele au 
luptat cu multă ambiție, reușind să 
se impună în fața unei selecționate 
de valoare; băieții în schimb, lipsiți 
de aportul unor recordmani și cam
pioni ai țării (VI. Morarii, Șopte- 
reanu, Costa, Șerban) au fost între- 
cuți categoric. In general, însă, per
formanțele înregistrate de înotătorii 
români sînt mediocre, timpurile ob
ținute fiind cu mai multe secunde 
(în unele cazuri) sub nivelul posi
bilităților. Și nici nu putea fi altfel, 
dacă ținem seama că fruntașii na- 
tației noastre s-au prezentat la a- 
ceasta întîlnire după o suită de trei 
concursuri tari — pe un interval 
de două suptămîni — (campionatele 
republicane de seniori, juniori și cele 
internaționale), avînd de suportat 
și dificultatea unui drum lung și 
obositor. In plus, se știa cu cîiett 
luni înainte că în această perioada 
o serie de sportivi fruntași vor fi 
angrenați în sesiunile de examene 
pentru admitere în facultăți, fapt 
care ne-a pus tn situația de a pre
zenta la Volgograd o formație mas
culină plină de improvizații.

A folosit această întrecere (progra
mată la data respectivă) cu ceva 
sportivilor noștri? Prea puțin. Să nu 
uităm că majoritutea selecționabili- 
lor sînt juniori, unii dintre ei fiind 
chiar la o vîrstă sub 14 ani, iar 
suprasolicitarea lor ar putea fi chiar 
dăunătoare. Iată de ce slntem de pă
rere ca pe viitor biroul federal să 
analizeze cu mai multă toate
posibilitățile de a oferi sportivilor 
un calendar internațional .A* mai 
judicios alcătuit, care să poată con
tribui la obținerea unor performanțe 
cît mai valoroase.

Ori dăruire totală 
sportului preferat, ori...
Printre iubitorii sportului cu mă

nuși din țara noastră un nume tinde 
să devină tot mai cunoscut : Cons
tantin Stanef. Mulți antrenori văd In 
acest tinăr de 17 ani o mare spe
ranță a boxului românesc. Vitalitatea 
sa puțin, obișnuită, forța loviturilor, 
ușurința cu care-și însușește. în pro
cesul de instruire, elementele din 
tehnica boxului ne determină să ne 
alăturăm glasurilor care întrevăd un 
viitor frumos acestui sportiv.

De acest lucru și-a dat seama, de
sigur, și Stanef. Dar, din păcate, el 
a înțeles greșit atenția cu care este 
înconjurat de antrenori și de marele 
public. Și, în consecință, Stanef *s-£ 
înfumurat. In timpul pregătirii făcute 
recent, împreună cu alți boxeri, li? 
cabana Babele, singurul sportiv care 
nu s-a supus unor analize medicale, 
menite să verifice indicii fiziologici 
pentru stabilirea capacității de efort 
a organismului, a fost Stanef.

Pregătirile pentru turneul „speran
țelor olimpice* s-au făcut, în conti- 

, g nuare, la București. Majoritatea bo
xerilor au dovedit și aci o mare dis
ciplină, respectînd întocmai progra
mul de antrenament. Cu o singură 
excepție : Stanef. „Copilul adulat" și-a 
permis să întirzie de două ori de 
la antrenament și să lipsească o 
noapte întreagă de la lot ! Firește, 
antrenorii, colegii săi de echipă l-au 
criticat. Măsuri disciplinare nu s-au 
luat însă. Și mare nevoie ar fi avut 
Stanef de așa ceva.

Performanțele se obțin printr-o
muncă a&iduă, entuziastă, printr-c.
viață cu adevărat sportivă. Stanef 
trebuie să cunoască bine acest ade- 

Ivăr, verificat de practică. Ori dărui
re totală sportului preferat, ori....

R. CĂLÂRAȘANU
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DISCUȚIE Problema aclimatizării

' J

la Jocurile Olimpice de la Mexico performanța
US??®®

• Consfătuire la Consiliul Științific UCFS

marii

care

spor-

com-

1968,

T~jînâ la cea de a XlX-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară 

mai sînt 3 ani. Destul de mult, gîndesc iubitorii 

sportului, dornici - desigur - să fie cît mai curînd martorii 

întreceri. Foarte puțin, spun în schimb specialiștii, aceia 

se ocupă de pregătirea viitorilor participant! la competiția 

tivă supremă. Și fără îndoială că, față de multitudinea și 

plexitatea problemelor legate de participarea la J.O. din

acești trei ani vor trece pe nesimțite, trebuind priviți ca o pe- 
ridadă scurtă, de muncă intensă. Pentru că, spre deosebire de 

alțe ediții ale Jocurilor Olimpice, de data aceasta cele cinci 

cercuri vor străjui stadioanele și bazele sportive ale unui oraș 
cu o așezare geografică deosebită: MEXICO - 2240 DE METRI 
ALTITUDINE. Așadar, aclimatizarea pentru sportivii care vin de 
la înălțimi mult mai mici este o problemă de mare însemnătate, 

care va putea hotărî, în ultimă instanță, succesul în lupta pen
tru medaliile olimpice.

Un schimb de cipericn(ă util

3. Dacă se poate realiza o adaptare 
artificială, 
altitudine

in condițiile pregătirii la 
joasă ?

pe marginea primelor
cercetări și experimente

4. 
tării 
inte 
tivi

Care 
? Cu 
trebuie să plece loturile de spor- 
la Mexico ?

este durata optimă a adap- 
aproximativ cit timp îna-

în apnee (eu respirația 
multitudinea disciplinelor 
numeroasele forme de 
apare ș, necesitatea dife-

iâ a oxigenului în singe, și duce Ia ceea 
ce a fost denumit plastic foamea de aer“, 
s-a stabilit că mai mult au de suferit 
sport or iie în care efortul se face tn con
diții aerobe (consum mare de oxigen) 
și mai puțin acelea care necesită un e- 
fort anaerob, 
reținută). Din 
sportive, din 
efort sportiv,
rențierij stricte a aclimatizării.

Concluzia specialiștilor argentinieni 
după Jocurile Panamericane, desfășura
te la Mexico în 1955, a fost câ ordinea 
ramurilor de sport în ceea ce privește 
tulburările provocate de altitudine ar fi 
următoarea :

1. CANOTAJ, 2. BOX, 3. LUPTE, 4. 
BASCHET, 5. CICLISM, 6. PENTATLON 
MODERN. 7. TENIS. 8. HALTERE, 9. 
POLO PE APA. 10. FOTBAL, 11. SCRI
MA, 12 GIMNASTICA. 13. NATAȚIE. 
Tirul nu a fost examinat funcțional, iar 
atletismul, din cauza multitudinii pro
belor sale, trebuie plasat fractional pe 
întreaga scară.

piniștii atacă marile piscuri. Dar, an- 
lrenfndu-se pentru înălțimi sportivii 
se acomodează nu numai la presiu
nea scăzută și aerul rarefiat ci și la 
condițiile de temperatură, umiditate, 
curenți de aer care sînt într-o strinsă 
și indisolubilă legătură cu altitudinea.

Anul acesta, experiențele de la ca
bana Babele s-au bucurat — printr-o 
întîmplare — de condiții atmosferice 
asemănătoare celor din Mexic. Dar, 
în mod normal, pe acest platou al 
Carpaților, temperatura, umiditatea și 
curentii de aer sînt cu totul diferiți. 
Nicoiae Topor apreciază că există 
doar 2 la sută șanse ca condițiile 
climaterice din această vară să se 
repeie în anii următori și. din acest 
motiv, apreciază că locu] ales în Bu- 
cegi pentru experiențe nu 
socotii cel mai bun.

Este suficient un vînt de 
secundă pentru ca corpul
să simtă temperatura reală a aerului 
cu 10 gr :de mai mică. La .Babele", 
temperatura medie a lunii septembrie 
este de 10 grade sau mai 
Mexico ea urcă pînă la 25 
sau mai mull,

N. Topor opinează pentru
pregătire a olimpicilor români care, 
chiar dacă nu se va afla la altitudi
ne identică cu a Mexicului, se 
apropia în schimb mai mult 
punct de vedere al condițiilor 
mosferice și a Climei. Acest loc 
este, însă, chiar ușor de găsit I

Vorbitorul a propus ca în stadiul 
inițial, experimentele să se facă pe 
grupe de sportivi de pregătire și va
loare medie, după care să se treacă 
Îs generalizarea datelor obținute.

S3 nu nc speriem
de aclimatizare

poate fi

20 m pe
omenesc

„Tcst-rcgata ReisseeK”
eoiiiirma!

Pretutindeni. în cercurile sportive 
ale lumii se discută această chestiune 
a altitudinii, sînt răscolite bibliote
cile, se aduc la lumină cercetările 
vechi, se fac altoie noi. Nu-i lipsit 
de interes să arătăm că o delegație 
științifică franceză a Si fost la fata 
locului, în Mexic, iar una engleză este 
gata de drum. Specialiștii suedezi și 
finlandezi vizează platourile înalte 
din Etiopia, are-pt; viitoare tabere de 
pregătire pentru sportivii lor Antre
norii japonezi folosesc, de pi acum, 
cu sportivii, măști speciale care re
produc aerul și atmosfera mexicană 
In Uniunea Sovietică a avut loc un 
ampKii simpozion ' pe tema aclimati- 
ză,rij. după care □ văzut lumina tipa
rului o lucrate cu numeroase comu
nicări și observații ale experiențelor 
făcute în Pamir șî taucaz, la altitu
dini similare și'thiA- mai mari decît 
in tara viitoarei Olimpiade.

\ Problema preocupă îndeaproape și 
pe specialiștii români care, zilele tTe- 
cute. s au reunit într-o consfătuire 
organizată de Consiliul Științific al 
UCFS. avînd înscris acest punct pe 
ordinea de zi. La ședință au luat 
parte membri ai conducerii UCFS, 
reprezentanți ai Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale medici, 
antrenori, mctodiș’ti.

în comparație fu J.O. de la Melbour
ne și Iokio. unde-pentru europeni di
ficultatea principală'a constituit-o di
ferența de fus opar; acum, in cazul 
Mexicului, se adaugă și altitudinea. 
Pe bună dreptate S-d «pus că la Jocu
rile Ol i mince alei anului IWȘfi lupta 
se n da nu nunvnu intr- «nortlv 1 
— in măgură aproabe egală — intre 
■medici, tizioloqi, bigjoqi și 'ehntcieni 
ai -uxzrttilui, care s-an ocupat de ore- 
gâtuea loturilor.

tn momentul de
principale care preocupă pe 
iiști

5. Ce regim de viață și de lucru 
grăbește adaptarea și care o intîrzle î

Bouri ți nucii români
iii (oiifliții de ..altitudine

V :>! ■olimpică'

în încheiere lucrările consfătuirii a 
luai cuvîntul acad. prof. dr. GRI- 
GORE BENETATO, președintele Con
siliului Științific al UCFS.

„Este desigur greu — a spus cunos
cutul nostru fiziolog — să tragem acum 
vreo concluzie, să hotărîm în mod 
categoric care este soluția buna și 
care nu. Problema aclimatizării n-o 
pot rezolva numai fiziologii, medicii 
sau biochimiștii, fără ajutorul și co
laborarea directă a antrenorilor, a 
metod! știlor,

Aici s-au spus multe lucruri intere
sante și utile. Aș dori, ca o primă 
concluzie, să arăt că nu există nici 
un motiv să ne speriem de aclima
tizare. Subliniez : orice organism să
nătos se poate adapta perfect la hi- 
pobarie și hipoxie, orice sportiv bine 
pregătit poate obține performanțe 
excelente în condiții de altitudine ! 
Experiența a dovedit în mod strălucit 
aceasta.

Aclimatizarea, menținerea homeo- 
staziei (a echilibrului funcțional) este 
un fenomen cu un caracter indi
vidual. Capacitatea de adaptare scad® 
cu vîrsta, este alterată la oamenii 
bolnavi, obosiți, terați. Deci, o primă 
măsură, menținerea unei stări per
fecte de sănătate la sportivi, ceea 
ce rezolvă cel puțin jumătate din 
problemă. Să ne ferim de surmenaj 
și supraantrenament, de viață nespor
tivă. Iar în domeniul cercetărilor să 
nu complicăm cu orice preț ceea ce 
se poate face și simplu. Să ne axăm 
asupra unui număr redus, dar sufi
cient, de analize generale.

Va trebui să acordăm o atentie 
deosebită sistemului cardio-vascular. 
Sporirea numărului de eritrocite (glo
bule roșii), fenomen fiziologic la al
titudine, mărește vîscozitatea sînge- 
lui și supune inima, mai ales partea 
ei dreaptă, unui efort suplimentar care 
se adaugă celui sportiv. Așadar, aten
ție cordului drept 1 După aceea, ali
mentația. Pierderea de fosfor și po
tasiu în perioada aclimatizării, în ge
neral spolierea minerală a organis
mului, creează dificultăți dar, men
ționez din nou, nici una nu este de 
nerezolvat .

Sportivii să lase pe seama specia- 
IȘtilc.r problema aclimatizării, să nu 
o transforme într-o obsesie sau un 
coșmar și să se pregătească temeinic, 
cu sîrguință. Nu este greu de pre
supus că la Jocurile Olimpice de la 
Mexico cei mai mulți dintre partici
pant! vor veni perfect aclimatizați. 
AȘA CA, VOR ÎNVINGE CEI MAI 
BUNI I"

puțin, Ia 
de grade

un loc de

va 
din
at-
nu

Adaptarea la altitudine —
un aspect al adaptârii
generale

relatat că asupra 
prezent) la Reis- 
avut o influentă 
exprimat fri scâ-

Ziarul nostru a publjcat în două arti
cole consecudV te? uitatele cercetări
lor tăcute de dr. IO^J DKAGAN cu un 
grup de boxeri, la cabană ,,Babele“, pe 
un platou așezat la aceeași înălțime ca 
și Mexico. Puțin mai tirz.iu, intre 
august și 15 septembrie din inițiativa 
derație» române de atletism (secretar 
nerai prut. Victor Firea)» un grup 
Specialiști, sub conducerea dr. ZZI 
STAneSCU, a efectuat experimente ase
mănătoare. Ascultrndu-i la 
Pe do» medici am
în foarte multe ouncte 
concluziile lor preliminare coincid. Deo
camdată, bogatul material faptic cules 
nu a fost prelucrat și clasat în întregi* 
me- g

Oricum, s-a constatat c£:
a) Althudinee exercită' aȘupra organis

mului omenesc neadaptât 6 influență ne
gativă, care se constată ătît prin mani
festări subiective (stare de rău) cît și prin 
simptbme obiective iprobe de laborator).

b) Calitățile fizice, starea hiimorală, ex
citabilitatea nervoasă suferă modificări, 
c< horind capacitatea sportivului de a 
realiza cea mai bună performanță.

c) Primele cercetări practice efectuate 
în țara noastră confirmă părerea unor 
specialiști de peste hotare că, după 2—3 
zile de modificări moderate, dereglările 
maxime apar cam în a 7-a zi a șederii 
la altitudine, iar aclimatizarea se reali
zează aproximativ în 15 zile. (La acest 
punct părerile sînt împărțite, unii cer
cetători indicind 3 săptăminț sau chiar 
45 de zile, ca timp optim pentru aclima
tizare).

d) Starea de odihnă. ,de.,șănătate și e-
chilibrul biologic permit 6 aclimatizare 
mal rapidă, starea de surmenaj ori de 
bojală. dimpotrivă. □

e> Aclimatizarea este uA proces strict 
individual, ea trebuie .urțpărită și con
dusă de la sportiv la ȘpoFtiv. Nu există 
o rețetă sau _ metodă? standard în pri
vința aclimatizării.

f) Aclimatizarea este apcesibilă orică
rui sportiv, indiferent de disciplina prac
ticată șj de efortul pe care îl necesită.

Dr. Ionel Stănescu și prof. Nicu Alexe, 
candidat în știinte pedagogice, au pre
zentat o serie de observații intere
sante. culese dimr-o amplă bibliografie 
iar dr, ‘ "
de aspectele 
care sînt în 
lor noștri.

La acest 
contribuții biorbimistul GH. HARALAM- 
BIE și dr BRADL’ FOTIADE. șeful ser
viciului de Investieatii funcționale la 
spitalul clinic Fundeni, care au colabo
rat la efectuarea experiențelor.

Gh. Haralambie a dezvoltat subiectul 
individualizării procesului de aclimati
zare. arătând... că .,noj trebuie sâ ne înar
măm cu. date și teste efectuate în mod 
diferențiat pe sportivi și pe categorii 
de sportivi

T.inîndu-se seama de faptul că hipo- 
baria (presiunea atmosferică scăzută — 
— 588 mm la Mexico, fată de 7fi6 mm la 
nivelul mării) coboară presiunea p^rția-

■ -V . L X>.

u 
Fe
țe- 
de 

IONEL
consfătuire 
văzut că 

de vedere

Pleclnd de la această ordine, in 
care canotajul figurează pe primul 
loc, specialiștii austrieci au organizat 
anul acesta la stirșitul lunii august, 
o regată-test, desfășurată pe lacul de 
acumulare Miitdorler. din Alpii Ka- 
linlierii. la 2360 de metri altitudine. 
Observațiile asupra acestei experiențe 
au lost comunicate consfătuiri', -de 
ar. OCTAVIAN POPESCU care, im- 
pieună cu antrenorii emeiili Radu 
Hutan și Nicoiae Navasari și cu trei 
caiac iști fruntași a făcut declasarea 
in Austria. La regala-test au mai lua! 
parte specialiști și sportivi din 
Austria. Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. P. Germană. Olanda, Polonia și 
Unaaria.

Dr. O. Popescu a 
tuturor spoitivilor 
seek, altitudinea a 
neqativă care s-a
den ale performantelor cu 6—10 se
cunde fa caiac 500 metri. Sportivii 
care parcurgeau in mod obișnuit piste 
repetate de 500 și 1 000 metri abia 
au reușit o singură cursă de 500 m 
și aceea încheiată cu multă greutate. 
Principalele dificultăți s-au vădit la 
respirație și, mai a'es, la refacerea 
după efort caie. după cura se știe, 
remezintă uri proces condiționat in 
primul tind de oxigen.

tn plus, asupra comportării sporti
vilor a influențat mult temperatura 
scăzută, aspect care nu trebuie de loc 
neglijai în aclimatizare.

Interesant pentru sportivi este 
că senzația de efort la altitu
dini era cu lotul alta declt la șes 
Starea de epuizate insolită de sufo
care apărea mai cu seamă in finiș, 
cind sportiva 
aceea, celor 
te-a dat și o 
niște.

„A doua zi.
fost nevoiti să coborim, pentru că 
procesul de revenire după efortul 
depus intîrzia".

ridicau strocul. De 
mai multi, altitudinea 
stare psihică de rreii-

ei spus dr Popescu, am

Tc^pcralurd, umiditatea,

că in pregătirea pentru J.O. tre
să se țină seamă de legile gene- 
ale adaptării și anume de: 
Punerea în valoare a rezervelor

aclimati- 
de sănă-

a stării

Acest punct de vedere l-a expus 
dr. MIRON GEORGESCU, directorul 
Centrului de medicină sportivă, ară- 
tînd 
buie 
rale

a)
funcționale ale organismului.

b) Realizarea, în vederea 
zării, a unei stări perfecte 
late.

c) Urmărirea riguroasă
funcționale de moment la sportivii din 
loturile olimpice.

Vorbitorul socotește controlul me
dica] ca unul din mijloacele cete mai 
importante legate de procesul adap
tării. Trebuie găsiți indicii cei mai 
semnificativi ai aclimatizării și cerce
tat în amănunțime aspectul individual 
al proceselor care se petrec în 
ganism.

Dr. Miron Georgescu propune 
studiile și cercetările noastre să 
îndrepte mai puțin către legile
nerale ale adaptării (în general cunos
cute din bogata literatură care există) 
și mai mult către teme metodice 
foarte concrete, de pildă regimul 
eiort-odihnă în aclimatizare, mijloa
cele farmacologice și dietetice de gră
bire a procesului aclimatizării etc.

or

ca
se

ge-

A fost o consfătuire folositoare, o bună inițiativă a Consi
liului Științific al UCFS de a reuni la masa rotundă pe 

specialiștii chemați să rezolve problemele complexe ale pregă
tirii pentru ediția a XlX-a a Jocurilor Olimpice de vară.

Este, fără îndoială, un început. Un început care arată, însă, 
grija ce se acordă prezentării în cele mai bune condițiuni a re
prezentativei noastre olimpice la marea întrecere de la Mexico, 
din 1968.

cureuțiî de aer -I. Origan «-a- ocupat mai ales 
de laborator ale cercetărilor, 
linii mari cunoscute cititori-tată, problemele 

spec ia- 
sînt. în linii «țnferi, următoarele:

; 1 9
La ce qen di# efort și in ce mă 
este necesafă aclimatizarea ?

factori de care trebuie
capitol au adus prețioase

să se țină scamă
1.

sură

Cit timp durează o aclimatizare 
dobinditâ in condiții apropiate de 

" cele din Mexic și ce rol au asupra 
sportivului și a performantei trece
rile a'lernative de la șes la altitudine 
și iiiverș ?

2.
Acesta este punctul,, de vedere al 

reputatului nostru meteorolog N1CO- 
LAE TOPOR, prezent “și lei la Cons
fătuire.

Cercetările arată c.Ș-, aclimatizarea, 
pentru condițiile din Himalaia-durpază . 
6 luni și abia după acest răstimp al-

•t

Pagină realizată de VALERIU CHIOSE ™. i-'W '• vv ■ ■ ■'.'■ •
» -ți-,, ni



înaintea etapei de mîine... Pe marginea evoluției jur

Intrucît cea de a V-a etapă a fost 
amînată (F.R. Fotbal n-a stabilit încă 
data la care se va disputa), azi și 
mîine vor avea loc jocurile celei de 
a Vl-a etape. Spunem astăzi deoare
ce meciul Dinamo Pitești—Dinamo 
București se dispută după-amiază la 
Pitești.

lată amănunte asupra pregătirilor 
făcute de formațiile din categoria A:

SEMNE DE ÎNTREBARE LA 
DINAMO BUCUREȘTI

Vineri după-amiază Dinamo București 
a plecat la Pitești cu întreg lotul, ur- 
mînd ca antrenorii Angelo Niculescu și 
Traian Ionescu (revenit la Dinamo) să 
definitiveze echipa înaintea meciului cu 
Dinamo Pitești. De ce? Pentru că joi, 
meciul Rapid—Dinamo rezerve (3—0), 
disputat pe stadionul Dinamo, a făcut 
să se nască o serie de semne de în
trebare :

— Utu sau Da teu? — ne spunea prof. 
A. Niculescu. Petru Emil sau Ghergheli? 
Dar mai bine decît amîndoi s-a mișcat 
azi Grozea!

— Și atunci care va fi formația?
— Iat-o cu semnele de întrebare res

pective : ? — Popa, Nunweiller IU, 
Nunweiller IV, Ivan — O. Popescu, 
? — Pîrcălab, Nunweiller VI, Frățilă, 
llaidu.

PROBLEME LA SIDERUR- 
GISTUL

La Siderurgistul, ambii atacanți cen
trali, M. Voinea și Neagu, sînt acciden
tați și nu vor putea juca duminică. In 
ultimul meci de verificare, susținut joi 
la Focșani, Siderurgistul a învins cu 
2—1 (1—0) formația locală Fruct- 
export.

măgură codlea — steagul
ROȘU 2—3 (1—2)

Brașovenii au evoluat joi la Codlea, 
unde au întîmpinat o dîrză rezistență 
din partqa echipei locale. In discuția pe 
care corespondentul nostru PETRE 
CÂPÂȚÎNA a avut-o cu antrenorul 
Silviu Ploieșteanu, acesta i-a declarat: 
„Vrem să infirmăm ultimele noastre re
zultate obținute la București și dorim ca 
duminică, în Capitală, să arătam că 
brașovenii știu să joace fotbal".

PREGĂTIRI ASIDUE LA 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA

Meciul cu Știința Cluj, nc-a transmis 
corespondentul nostru regional P. AR
CAN, este privit cu toată seriozitatea 
de Știința Timișoara, care în ultimul 
timp a făcut pregătiri asidue.

A fost anunțată următoarea formație 
probabilă: Siclai — Surdan, Petrovici, 
Răcelescu, Speriosu — Grizea, Mihâilă— 
Cotormani, Popa, Lereter, Mițaru.

JOCURILE ETAPEI A VI A
Steaua—-Siderurgistul
Știința Cluj—Știința Timișoara 
Farul—Petrolul
Știința Craiova—U.T.A.
Dinamo Pitești—Dinamo București
Rapid—Steagul roșu
Crișul—C.S.M.S.

DE AICI SE REIA CAM
PIONATUL

1. Rapid 4 4 0 0 8—18
2. Știința Timișoara 4 3 10 8—3 7
3. Petrolul 4 3 0 1 12— 4 6
4. U.T.A. 4 2 2 0 5— 3 6
5. C.S.M.S. 4 2 11 5—4 5
6. Știința Cluj 4 13 0 4—3 5
7. Steagul roșu 4 2 0 2 10— 7 4
8. Steaua 4 0 3 1 3—4 3
9. Crișul 4 0 3 1 5—8 3

10. Știința Craiova 4 112 3—7 3
11. Farul 4 10 3 3—5 2
12. Siderurgistul 4 10 3 8—11 2
13. Dinamo București 4 10 3 6—11 2
14. Dinamo Pitești 4 0 0 4 2—11 0
LA POSTURILE DE RADIO
+ Repriza o doua a meciului Dina

mo Pitești—Dinamo București se 
transmite astăzi, la radio, pe progra
mul I, în juruJ orei 17 • In emisiu
nea „Sport și muzică" de mîine, as
cultătorii vor putea urmări aspecte 
de la toate meciurile din țară, cu în
cepere de la ora 15,15.

MECI DE ANTRENAMENT 
LA ARAD

U.T.A. a susținut joi un meci dc 
antrenament în compania formației lo
cale C.F.R. Textiliștii au cîștigat cu 
3—0 (0—0). Formația pentru duminică: 
IVeielielt (Co man) — Birău, Bacoș, 
Mefcaș, Czako II — Chivu, Floruf— 
Pantea, Jac, Țîrlea, Axente.

LA TELEFON — CLUJUL!
Ne răspunde antrenorul Andrei Șepci:
— Ce pregătiri ați făcut pentru me

ciul cu Știința Timișoara?

— Sîmbătă, duminică, luni și mar(i 
am avut antrenamente în care accentul 
a căzut în mod special pe îmbunătățirea 
trasului la poartă. De altfel și cel de 
joi a avut același caracter.

— V-ați fixat asupra formației?
— încă nu. Mai așteptăm avizul me

dicului asupra cîtorva jucători.

FORMAȚIE STANDARD LA 
RAPID

In vederea partidei cu Steagul roșu, 
rapidiștii s-au antrenat zilnic, susti- 
nînd și două meciuri de verificare, 
miercuri cu Progresul (2—1) și joi cu 
rezervele lui Dinamo (3—0). Formația 
probabilă pentru meciul cu Steagul roșu: 
Andrei (Răducanu) — Lupescu, Motroc 
(Mihai), C. Dan, Greavu — Jamaischi, 
Dinu (Georgescu) — Nasturescu, Du
mitriu II, Ionescu (Neagu), Codreanu.

EFTIMIE REINTRĂ LA 
ȘTIINȚA CRAIOVA

Joi, craiovenii au susținut un joc- 
școală în compania echipei regionale 
Autorapid. A fost folosit întregul lot 
dc jucători, inclusiv noii promovați, 
Mincă, Strîmbeanu și Ionescu. In me
ciul cu U.T.A. va evolua formația : 
V asilescu I — Mihăilescu, Deliu, M. 
Marcel, Dumitrescu — Strîmbeanu. Bit- 
lan — Vasilescu II, Sfîrlogea, Eflimie, 
Cîrciumărescu.

STEA UA—B UMBAC UL 12—0...
...în meciul de antrenament disputat 

joi. Vineri, militarii au făcut un ultim 
antrenament, de pregătire fizică, lată 
formația probabilă pentru partida eu Si
derurgistul : Suciu (llaidu) — Sâtnui- 
reanu, llălmăgeanu, D. Nicolae, Petescu
— Jenei, Raksi — S. Avram, Constan
tin, El. Voinea, Creiniceanu (Manea).

FORMAȚIA FARULUI
In vederea meciului de duminică, an

trenorii Mărdărescu și Tonta au stabilit 
următoarea echipă : Manei u — Pleșa, 
Costin, Tîlvescu, Gref — Kallo, Koszka
— Ologu, Zamfir, Manolache, Mănescu.

REINTRĂRI POSIBILE LA 
CRIȘUL

Pentru meciul dc duminică, nc-a co
municat corespondentul nostru regional 
ILIE GlIIȘA, este posibilă reintrarea 
lui Pojoni și Ilarșani.

Duminica trecută, pe stadionul Stra- 
chov din Praga, reprezentativa noastră 
de juniori a susținut prima confruntare 
internațională în noua ei alcătuire; o 
confruntare care a solicitat-o din plin, 
intrucît — aflindu-se la cel de al 5-lea 
meci disputat în interval de o lună — 
adversarii adăugau la avantajul terenu
lui propriu și pe cel al unei mai bune 
omogenizări.

Cum a jucat selecționata noastră de 
juniori, ce calificativ poate primi ca la 
sfîrșitul acestui examen susținut în fața 
exigentului public praghez? S-o notăm 
din capul locului cu un „bine*, orien- 
lîndu-ne în aprecieri nu atît după re

Fază la poarta gazdelor.

zultatul final (0—0), cît după ceea ce 
ne-a fost arătat pe teren. Intr-adevăr, 
juniorii noștri au abordat acest joc în 
mod curajos, lăsînd tracul debutului în... 
cabine, fapt care Ie-a permis să pună 
în valoare incontestabilele lor calități Ei 
au avut inițiativa treisferturi din meci, 
ca urmare a jocului mai bine organizat, 
mai constructiv decît al partenerilor lor. 
Echipa a avut ceea ce se numește în 
fotbal ,,coloana vertebrală", inanifestînd 
echilibru și putînd desfășura deci un 
joc bine gîndit. Portarul Casoni a scos 
unele mingi dificile: el a constituit și 
prima „piesă" în accsț joc constructiv 

al echipei, aruneînd mingea cu mîr 
coechipierilor; fundașii centrali, Vig 
și Anca, au manifestat siguranță 5 
intervenții; Dinu (cel mai bun de la noi 
a fost omul lucid de la mijlocul ter 
nului; în sfîrșit, înaintașii central 
Dumitrache și Rugiubei, au conlucr; 
ingenios, făcînd de cîteva ori. prin rci 
șite „un-doi“-uri, șah-mat apărarea a< 
versă. Amîndoi însă, și în special Di 
mitraclie, au fost insuficient dc incisr 
în finalizare, ratînd cu ușurință.

Această partidă a mai evidențiat j< 
cui bun prestat de fundașul sting 
Ștefan și de înaintașii Pantea (în repriz 
a doua) și Incze, și aceștia însă defic 

tari la finalizare. Ei își complică pozi 
fia favorabilă, întârziind să șuteze sai 
conducînd balonul mai mult decît tre 
buie, iar atunci cînd sînt liotărîți Ie 
vesc fără forță balonul. Cîteva cuvint 
și despre o altă carență care s-a făcu 
simțită în jocul echipei, mai precis ii 
jocul apărării. Lâ o scrie dc contra 
atacuri ale adversarului, de pildă, corn 
partimentul nostru defensiv a rezolva 
cu greu situațiile ivite, deoarece j-?' 
pe cupluri, dublajul, se efectuează î 
momentul de față in mod nesatisfăcățoi

Sînt firește lipsuri inerente oricărc 
echipe aflate la primul ei joc, dar car 
trebuie pomenite în scopul de a fi înlă

DUPĂ MECIUL DE LA PRAGA Au cuvintul: antrenori, arbitri și jucători
Ecourile după meciul de fotbal de la Praga nu s-au stins încă. La redacție 

continuă să ne sosească scrisori din toate colțurile țării. In numărul de azi publicăm 
cîteva din părerile unor antrenori, jucători și arbitri.

CONSTANTIN VORONCOVSCHI
antrenor

„Am văzut meciul la televizor și am avut 
impresia că sarcina echipei noastre era să se 
apere. O sarcină improprie față de obiectivul 
propus: obținerea celor două puncte atît de 
necesare pentru calificare. Apărarea noastră 
a fost Insă nesigură, s-a retras prea mult spre 
poarta lui Ionescu, creînd, astfel, un spațiu 
mare între apărători și mijlocași care nu pu
teau să acopere toată această zonă. Așa se 
face că formația gazdă a putut să desfășoare 
un joc mai legat in ci mp, avi nd inițiativa. Și 
acum cîteva vorbe despre Lereter. Acest ju
cător este folosit la noi în echipă ca virf de 
atac — coordonator, în timp ce în formația 
reprezentativă a primit sarcini mai mari în 
apărare, care nu corespund posibilităților lui. 
Apoi, socotesc că o aripă stingă Lereter— 
Mițaru — pe care am propus-o antrenorilor 
lotului — ar fi adus atacului un plus de inci
sivitate și de coeziune. Nu înțeleg de ce Sorin 
Avram care în echipa sa de club joacă aripă 
dreaptă, în formația reprezentativă este folosit 
pe partea opusă. Iată doar cîteva probleme de 
care cred că ar trebui să se țină seama pe 
viitor în alcătuirea primei noastre reprezen
tative".

MIHAI POPA
arbitru

„Mi-a părut rău că nu am cîștigat la Praga, 
deși această posibilitate a existat poate mai 
mult ca oricind. După restabilirea echilibrului 
moral prin golul înscris de C. Dan, echipa noa
stră a căzut inexplicabil, deși normal ea ar îi 
trebuit să aibă inițiativa. Cauza ? Este o veche 
lacună a jucătorilor noștri care nu se mobili
zează, NU SE IMPUN in fața adversarilor, nu 
știu să profite de slaba comportare a echipei 
adverse. Intr-un cuvînt, nu știu să cîștige un 
meci chiar cînd au în față o reprezentativă cu 
5 debutanți, care, după cum s-a văzut, au ac
ționat cu trac o bună parte din timp. Trebuie 
să spun și cîteva cuvinte despre arbitrajul a- 
cestui meci piestat de potonezul Vladimir Sto- 
roiiiah. El a condus cu multă competență, a 

frinat ieșirile nesportive ale jucătorilor, reu
șind să slăpînească partida pină in ultimul 
minut.

Și cîteva cuvinte despre ziarul „SPORTUL 
POPULAR". Cele publicate în articolul „Com
pletare la cronică" le găsesc, în linii mari, 
juste. Ar fi fost de dorit, însă, ca aceste pro
bleme să fie abordate înaintea meciului: De 
ce nu se ocupă ziarul de problemele echipei 
reprezentative în perioada pregătirilor și nu 
atrage atenția cu curaj asupra unor deficiențe 
care ar putea fi evitate mai din timp? Cine 
împiedică acest lucru ? Eu cred că intr-un vi
itor apropiat, dacă specialiștii din fotbal vor 
contribui la dezvăluirea carențelor existente 
încă, vom face acei pași înainte pe care ii 
așteptăm de multă vreme".

ALEX. CARICAȘ
fost jucător internațional
, „Jocul a corespuns în prima repriză și o 
parte din cea de a doua. Scorul mi se pare 
prea sever, deoarece nici cehii n-au strălucit. 
Ne trebuie un realizator în linia de atac. I. Io
nescu și Sasu s-au zbătut în ci mp, dar în fața 
porții nu au concretizat. Lereter a acționat ti
mid, departe de ceea ce arată la echipa sa 
de club, unde joacă pe alt post. Cel mai- slab 
compartiment a fost linia de fund, semănînd 
cu apărarea care a primit trei goluii in me
ciul cu Danemarca. La meciul de atunci îna
intarea și-a îevenit, de astă dată însă n-a mai 
avut cine... Păcat că s-a pierdut o mare ocazie 
de a învinge echipa cehoslovacă acasă la ea".

A. JUHAS, F. SPIELMAN
și L ZILAHI 

antrenori
„Scorul de 3—I cu care am pierdut ne-a de

zamăgit. Echipa noastră nu a dat satisfacție, 
nu a confirmat încrederea, mai ales în repriza 
a doua, deși părerea noastră este că fotbalul 
românesc a înregistrat unele progrese. La pau
ză mai păstram unele speranțe, dar după 
aceea echipa a avut o cădere inexplicabilă și 
apărarea s-a dovedit nesigură în intervenții. 
Din cele observate la televizor, părerea noa

stră este că echipa română a alergat mult și 
fără folos. Ne-au surprins neînțelegerile dintre 
jucători, de cîteva ori chiar incurcindu-se re
ciproc. Pircălab nu a putut să-și etaleze cali
tățile pentru că n-a avut cine șă-1 joace. Acum 
apare și mai evidentă necesitatea unui selec
ționer unic pentru echipa .riațională, funcție 
pentru care, apreciem, că și la noi sînt cadre 
corespunzătoare și pricepute",

JS- :
ION PÎRCĂLAB

jucător
„Dintre Maleianu, Consțârțtiri, Dumitriu II și 

Sasu, cu ultimul m-am ințeleș cel mai, puțin!". 
(N.R. Scurt dar... convingător).

ION IONESCU
jucător

„îmi pare rău că n-am dat satisfacție în 
meciul de la Praga, dar m-am simțit stingher 
in linia de atac. Am fost selecționat in ultima 
săptămină, astfel că n-am participat decît la 
cele două jocuri-școală, cu Tehnometal Bucu
rești și Flacăra Moreni. Și, de aceea, nu m-am 
putut acomoda cu partenerii mei: cei 6 jucă
tori din linia de mijloc și din atac erau 
de la tot atitea echipei La Praga nu știu dacă 
am putut schimba trei pase împreună cu Sasu. 
In felul acesta, noi, la înaintare, n-am putut 
juca pe cupluri, manieră modernă pentru de
pășirea apărătorilor. Jocul pe cupluri impune 
o perfectă cunoaștere și sincronizare între ju
cători. La Rapid eu am sarcina să finalizez, 
iar Dumitriu II este coordonator. Jucăm din 
reflex. Am încercat să fac combinații cu Lere
ter, dar nici cu el n-am reușit. în schimb, 
după cite știu, selecționerii cehoslovaci alcă- 
tuiseră echipa astfel: portarul și cei doi sto
peri — de la o echipă, extrema stingă și îna
intașul central stingă — tot de la o echipă. 
Deci a existat cel puțin intenția ca formația 
lor reprezentativă să fie formată pe cupluri 
omogene.

In încheiere vreau să spun că în echipa 
națională există o atmosferă nesănătoasă, de 
timorare, nelăsîndu-se jucătorilor nici un pic 
de spirit de inițiativă în joc. De aceea, nici 
unul nu riscă, le e frică să joace lejer pentru 
că de pe margine se dau tot felul de sla'uri: 
cu ce picior să tragi, cum să joci, cum să fugi, 
cu ce picior să stopezi balonul etc. Ceea ce 

este mai trist este că aceste sfaturi le primit 
atît de la specialiști cit și de la nșșpecialișt 
Personal, de cile ori joc în echi^? reprezer 
tativă — din această cauză — nu risc acțiur 
pe cont propriu, nu sînt la. Iinaliz“'rti, prefe 
să pasez imediat, să scap de minge, pentru ci 
dacă greșesc risc să fiu schimbat din echipe 
să fiu acuzat că am pierdut meciul echipe 
că nu m-am dăruit, că nu sînt de... „națională1 
Toate aceste lucruri m-au făcut să-mi piet< 
încrederea in mine, în personalitatea de iu 
câtor. Nu sînt singurul care afirm aceste 
cruri",

ION NUNWEILLER III
jucător

. „Am văzut meciul de pe margine și pc 
spune că, cu toate că partida a lost pierdute 
echipa României a jucat destul de bine țață d< 
alte meciuri disputate in deplasare. Autogo 
lui lui Hăimăgeanu, in min. 3, a făcut să por 
nim de la început cu handicap. Echipa ins< 
și-a revenit și a jucat bine pină la 1—2 cîn< 
a căzut din punct de vedere fizic. Mu/ți dinte 
fotbaliștii noștri nu s-au dăruit jocului, au pri 
vit cu ușurință meciul de la Praga. Trebuii 
să sublimez și o greșeală — tot veche — < 
apărării: se retrage prea mult in fața adv^, 
sarțlor și nu-i atacă atunci cînd au mi'r.^fti 
Lucrul a ieșit in evidență mai ales la golul a 
treilea, cînd apărarea noastră s-a retras pini 
in careu. Pentru viilor propun ca în echipi 
națională să tie selecționați cei mai în form 
jucători, indiferent de numele lor. După citi 
știu, Dumitriu II n-a fost selecționat pentri 
Praga pentru că avea un umăr deplasat (N. R 
în schimb a jucat și încă foarte bine, la Pi 
tești, cu formația de tineret a Cehoslovaciei) 
împreună cu Ion Ionescu el ar fi alcătuit ui 
cuplu valoros".

DAN COE
jucător
„La Praga noi am Jucat bine în prima re 

priză. Noi simțeam că-i putem Învinge pe ce 
hoslovaci, dar treceau minutele unul dup< 
altul și nu puteam marca. In apărare, dup1 
părerea mea. ei au jucat mai slab dec(i 
București și totuși nu am putut înscrie, li 
linia noastră de mijloc se simte lipsa Iu 
Georgescu".
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NOTE-ȘTIRI

Lucrările Congresului CIPS au luat sîîrșit
(Urmare din pag. 1)

e cu timpul. Mai ales că, nu trebuie 
formația noastră de juniori va 

a miercuri în compania unei 
e și mai puternice, reprezentativa de 
ri a R.D. Germane, care anul a- 

s-a impus cîștigînd Turneul 
F.A.

G. NICOLAESCU

Pentru jocul cu reprezentativa 
e juniori a R. D. Germane, care 
a va desfășura în localitatea 
îeusterlitz, situată la 60 km de 
erlin, antrenorii Gh. Ola și N. 
lorgorin au selecționat următo
ri lot: Casoni, Rămureanu (por- 
iri), Olteanu, Vigu, Anca, Ștefan, 
îtejan (fundași), Lupulescu, Dinu, 
op (mijlocași), Pantea, Uifăleanu, 
icze, Dumitrache, Regep, Rugiu- 
ei. Manea. Plecarea se va face 
ini-dimineața, la ora 7, du avio- 
ul. ST

campionatului republican 
niori 1965-1966 (tur)—seria a X-a
•A A II-A 26 SEPTEMBRIE
>m Brașov—Textila sf. Gheorghe 
ul Copșa Mică—Rulmentul Brașov 
ia Făgăraș—Steagul roșu Brașov 
orul Brașov—C.S.M. Sibiu 
metan Mediaș—Faianța Sighișoara 
’A A III-A 3 OCTOMBRIE 
orul Brașov—Rulmentul Brașov 
t. Sibiu—Chimia Făgăraș 
ița Sighișoara—Metrom Brașov 
ul roșu Brașov—Textila Sf. Gh. 
ul Copșa ----- 
■A * — __________
metan Mediaș—C.S.M. Sibiu 
ia Făgăraș—Tractorul Brașov 
entul Brașov—Steagul roșu Brașov 
>m Brașov—Metalul Copșa Mică 
la Sf. Gheorghe—Faianța Sighișoara 
•A A V-A 17 OCTOMBRIE 
ța Sighișoara—Rulmentul Brașov 
ia Făgăraș—Metrom Brașov 
orul Brașov—Metalul Copșa Mică 
(. Sibiu—Textila Sf. Gheorghe

■' roșu Brasov—Gaz metan Mediaș 
A VI-A 24 OCTOMBRIE 

Sf. Gheorghe—Chimia Făgăraș 
roșu Brașov—Tractorul Brașov 
Sibiu—Metrom Brașov
Copșa Mică—Faianța Sighișoara

Sibiu—Chimia Făgăraș

Mică—Gaz metan Mediaș
A IV-A 10 OCTOMBRIE

Dinamo București, campioana țării, 
va susține marți prima sa partidă 
din cadrul actualei ediții a „Cupei 
campionilor europeni", întîlnind echi
pa „B. 1909“—Odense, campioana Da
nemarcei.

Jocul se va disputa pe stadionul 
Republicii, va începe la ora 16 și va 
fi condus de o brigadă de arbitri din 
Zagreb (Iugoslavia): Stepan Varaz- 
din, la centru, Iosif Ilic și Iosif Hor- 
vat, la tușe.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
între centrele de copii, și juniori 

„23 August" din Capitală și cel din 
Iași, se organizează zilele acestea 
un schimb de experiență. Cu acest 
prilej, în deschidere la cuplajul de 
mîine de pe 
va avea loc 
de copii ale 
va începe la

PETRU
Petru Emil 

zit ca fotbalistul dinamovist să fie 
un specialist al jocului celor 64 de 
pătrățele. Dimpotrivă...

...Joi după-amiază, pe terenul Di
namo, la meciul Rapid—Dinamo (re
zerve), la golul înscris de Dumitriu 
II, l-am auzit pe Petru — l-au mai 
auzit și vreo cîteva sute de specta
tori — slrigîndu-i arbitrului de tușă 
F. Coloși : „Du-te domnule acasă și 
lasă-ne, te pricepi la fotbal cum mă 
pricep eu la șah 1“

Prima concluzie : Petru Emil n-are 
cunoștințe de șah! (Știm însă că ar
bitrul Coloși are cunoștințe despre 
fotbal).

A 
avut

stadionul „23 August" 
un meci între echipele 
acestor centre. Meciul 
ora 12,45.
EMIL ȘI ȘAHUL... 
șahist ? Nu ! N-am an

doua concluzie : Petru Emil n-a 
o-., atitudine
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de pes- 
încrcdin- 

Ceho- 
în

Ungaria. Campionatul mondial 
cuit cu lanseta pe 1965 a fost 
țat organizației de resort din 
slovacia. Congresul a fost unanim 
ceea ce privește condiționarea organiză
rii congreselor și întrecerilor mondiale 
ale pescarilor sportivi de acordare a vizei 
de intrare în țara respectivă a tuturor 
delegațiilor și sportivilor care își ex
primă dorința să participe la ele.

In cadrul lucrărilor congresului a 
avut loc și un rodnic schimb de expe-

ricnță și informări cu privire la protec
ția apelor.

In încheierea lucrărilor a luat cuvîn- 
tul Karl Kreitschi, președintele CIPS, 
care, după ce a arătat că cel de-al XII- 
Iea congres al CIPS a cunoscut un 
deplin succes, a exprimat — în numele 
Confederației — mulțumiri și recunoș
tință Asociației Generale a Vînătorilor 
și Pescarilor Sportivi din Republica So
cialistă România pentru eforturile de
puse ca reuniunea de la Mamaia să se 
desfășoare în condiții excelente, în spi
ritul colaborării, al înțelegerii reciproce 
și prieteniei.

Sea ra. la Cazinoul din Constanța, Con
siliu) de Miniștri al Republicii Socia
liste România a oferit un dineu in cins
tea participanților la cel de-al XI 1-lea 
Congres al Confederației Internaționale 
de Pescuit Sportiv.

Au luat parte Petre Blajovici, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
conducători ai unor instituții și organi
zații obștești centrale și locale. Dineul 
s-a desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

profesorului Feier

ul 
’A 
la 
ul 
l.
ul . __________ =_ _____
metan Mediaș—Rulmentul Brașov 
’A A VII-A 31 OCTOMBRIE

"St. Gheorghe.—Tractorul Brașov 
enVu) Brașov—C.S.M. Sibiu 
ia Făgăraș—Metalul Copsa Mică 
>m Brașov—Gaz metan Mediaș 
ta Sighișoara—Steagul roșu 
•A A VIII-A 7 NOIEMBRIE 
entul Brașov—Metrom Brașov 
ia Făgăraș—Faianța Sighișoara 
orul Brașov—Gaz metan Mediaș 
ul Copșa Mică—Textila Sf. Gheorghe 
1. Sibiu—Steagul roșu Brașov 
’A A IX-A 14 NOIEMBRIE 
>m Brașov—Tractorul Brașov 
la Sf. Gheorghe—Rulmentul Brașov 
metan Mediaș—Chimia Făgăraș 
ța Sighișoara — C.S.M. Sibiu 
ul roșu—Metalul Copșa Mică.

Bv.

S. Aflăm că

civilizată pe teren.
— M. P. —

jucătorul Horvath, 
al formației Ceho-

I

Cînd profesorul Acațiu Feier s-a 
prezentat la post, acum cinci ani, 
primul lucru pe care l-a aflat a fost 
acela că la Micfalău, în această co
mună de munte a raionului Sf. 
Gheorghe, nu se prea face sport. 
Mai întîi pentru că nu sînt „condi
ții" — adică n-avem terenuri, tov. 
profesor, i-a spus directorul — și 
apoi nu-i tradiție sportivă.

—Să încercăm să le creăm, a răs
puns tînărul cu statură de luptător. 
Și condițiile și tradiția...

Colegii l-au privit zîmbind. Știau 
ei de ce. Au încercat de atîtea ori 
să înjghebe o activitate sportivă, dar 
nu s-a reușit, așa că ce să mai vor
bim despre terenuri de sport.

Noului profesor de educație fizică 
„îi făcea cu ochiul" însă curtea 
largă a școlii, largă, aproape cit un 
stadion și zburdălnicia celor 400 de 
copii care o umpleau în recreații. E- 
rau chiar elementele de care avea 
nevoie, „materia primă", cum îi pla
ce să spună adesea. Și a 
copiii.

I-a împărțit pe grupe, 
i-a învățat să alerge, să

început cu

pe echipe, 
sară, să a-

P. 
element de bază 
slovaciei, a fost suspendat pentru o 
lună de zile în preziua meciului cu 
echipa tării noastre, pentru atitudine 
ireverențioasă fată de un arbitru. Ce 
părere ai Emile ?

DE LA F.R.F.
în urma incidentelor petrecute la 

mfeciul de fotbal Victoria P. Neamț— 
Foresta Fălticeni, din 12.IX.1965, cînd 
o parte a publicului a avut ieșiri ne
corespunzătoare față de jucătorii e- 
chipei oaspe și de antrenorul aces
teia, F.R. Folbal a decis ridicarea 
dreptului de organizare echipei Vic
toria P. Neamț, a jocurilor pe teren 
propriu, pe timp de 3 etape.

Revista presei străine

b titlul: „Pericolul nu vine nu- 
din Brazilia" ziarul „NEPSPORT" 
budapesta publică un interviu cu 

Nul echipei de fotbal a An- 
AllVed Ramsey, pe care-1 repro- 

m în rindurile ce urmează:
Care va fi principalul obstacol 
u englezi la viitorul campionat 
lial ?
Degeaba susțin specialiștii din 

lia că actuala lor selecționată 
ste atit de matură și de sudată 
eprezentativa de acum 4 ani și 

noi acasă noi vom fi principalii 
iți. Eu nu privesc astfel lucru- 
Nu-i cunosc suficient pe brazi- 
c.a să fiu categoric, dar cu ex- 

■nța acumulată de-a lungul a 
ediții ale campionatelor lumii, 

;ă afirm că brazilienii beneficia- 
Cl conducere tehnică experi- 

diix. și au la dispoziție o masă 
ucători talentați, gata de afir- 

Deci nu sînt motivate de loc 
elile lor, chiar cele de moment.
Și fotbalul european ce rol va 
de jucat în fața insularilor ?

Pentru noi pericolul nu vine ex- 
v din partea Braziliei. Cu toate 
i cadrul grupelor din Europa si- 
i nu a fost încă lămurită, sînt 
ins că, în cazul în care vor fi 
■nte, echipele naționale ale Ita- 
Scoției, Uniunii Sovietice, Unga- 
Spaniei, RF. Germane sau Sue- 
vor avea de spus un cuvint grea. 
Da, dar faptul că veți juca acasă 
.ituie un mare avantaj...
Fără discuție. Nu e puțin lucru

y (iblicul de partea ta; de alt- I 
interesul manifestat de specta- • 
englezi depășește toate așteptă- i 
Și n-am vrea să-i dezamăgim, g
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IA PRONOSPORT B
PREMIILE CONCURSURILOR PRONO

SPORT DIN 19 SEPTEMBRIE 19€5

PRONOSPORT B nr. 4

1 variantă

din 12) ; 7 va-
din 12) : 53 varian-
excepțional : 159.834

Premiul excepțional: 
120.000 lei

Categoria a m-a (11 
riante a 5.424 lei. 
Categoria a IV-a (10 
te a 1.074 lei.

Report ta premiul 
lei.

Premiul excepțional de 120.000 lei a fost 
obținut de Anghel Gheorghe din comuna 
Mariuța, regiunea București, care a ob
ținut șl un premiu de 
totalizînd astfel suma

categoria a m-a 
de 125.424 lei.

PRONOSPORT A nr. 38

in | UlirtLl kIL IIIaa*
. • , ■ •■■■. ■■ . r'Af lA W

— Ați încercat în ultimul timf) nu
meroși tineri. Ce rezultate a dat u- 
tilizarea acestor tinere talente ?

— Perioada Încercărilor nu s-a ter
minat Încă. Pregătirea a intrat abia 
acum In faza finală, cum arată a^ âll- 
iel și calendarul competițional. In oc
tombrie jucăm cu selecționata Aus
triei, In decembrie și ianuarie ne vom 
Intllni cu reprezentativele Spaniei și 
Poloniei, după care vom mai avea 
de susținut Intllniri și cu alte e- 
chipe naționale; meciurile sînt în 
curs de perfectare. Vom Întreprinde 
și un turneu în străinătate; vbm juca 
cu finlandezii, danezii, norvegienii și, 
din nou, cu echipa poloneză.

— Cu privire la componența — 
măcar aproximativă — a lotului en
glez, Ramsey a arătat că nu poate să 
indice nici un fel de echipă probabilă 
sau... posibilă, pentru simplul motiv 
că nu e definitivat nimic. Nu are 
griji cu apărarea, în schimb înainta
șii îi dau încă mult de lucru în ceea 
ce privește eficacitatea și precizia 
șuturilor la poartă.

— in prezent, se află în lotul An
gliei 22 de jucători și, dacă am remar
ca acum 11 dintre ei am ii nedrepți 
cu ceilalți care au și ei șanse de a if 
selecționați 1 a încheiat Alf. Ramsey 
declarațiile sale.
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'l DE LA

Categoria a n-a : 1 variantă a 36.253 lei 
Categoria a in-a : 28 variante a 1.942 

lei.
Report la categoria I: 88.385 lei.

LOTO

Premiile întregi șl sferturi de la tra
gerea specială Loto din 17 septembrie 
1965.

Suplimentar I : 6 sferturi a 33.797 lei; 
Suplimentar n ; 4 a 19.783 șl 25 a 4945 
lei; Categoria 1: 10 a 12.289 lei și 26 a 
3072 lei ; Categoria a Il-a : 36 a 3621 lei 
șl 80 a 905 lei ; Categoria a m-a : 98 a 
1456 lei șl 165 a 364 lei ; Categoria a IV-a 
134 a 1042 lei și 242 a 260 lei ; Catego
ria a V-a : 234 a 578 lei și 466 a 144 lei ; 
Categoria a Vl-a : 267 a 538 lei și 437 a 
134 lei ; Categoria a Vil-a : 360 a 364 lei 
șl 786 a 91 lei ; Categoria a vm-a : 384 
a 288 lei și 1272 a 72 lei.

Premiile întregi și sferturi la obiecte și 
bani.

Categoria A : 6 șl 11 ; Categoria B:
30 șl 41 ; Categoria I : 8 șl 13 ; Catego
ria a H-a : 36 și 68 ; Categoria a m-a : 
138 șl 424 ; Categoria a IV-a 5 și 15 ; 
Categoria a V-a : 39 și 98 ; Categoria a 
Vl-a : 172 și 277 ; Categoria a Vll-a : 
355 și 607 ; Categoria a vni-a : 2133 și 
4290.

★
La tragerea Loto din 

septembrie 1965 au fost 
următoarele numere :

61 75 51 12 72 35
Premii suplimentare : 47 
Fond de premii ;
Tragerea următoare va avea loc 
rești.

runce greutatea, dar nu așa oricum, 
ci „cum scrie la carte", l-a selecțio
nat sistematic, după o evidență stric
tă a evoluției fiecăruia. Iar copiii 
au început să țină la profesorul lor, 
așa cum numai ei știu s-o facă a- 
tunci cînd sînt îndrăgiți.

Intr-o zi, la o oră obișnuită de 
educație fizică, la clasa a Vll-a, pro
fesorul a venit supărat. O supărare 
cu tîlc însă.

— Ei, acum v-aș învăța să jucați 
volei, dar n-avem teren. Ce să fa
cem? Și ce mai teren s-ar putea face 
aici în curte.

Atit a trebuit. In după-amiaza a- 
ceea trei grupe de cîte 15 copii, cu 
sape și greble, cu lopeți mai mari 
decît ei, amenajau terenul de volei 
al școlii. Profesorul cu cîțiva băieți 
pregăteau stîlpii, iar alți cîțiva îm
pleteau din cînepă sfori pentru pla
să.

Așa a început asigurarea bazei 
materiale a activității sportive. După 
terenul de volei a urmat cel de 
handbal redus, apoi porticul de gim
nastică, groapa pentru sărituri, bara 
fixă și barele paralele, inelele. Cine 
le-a construit? Elevii profesorului 
Feier.

Entuziasmul profesorului de edu
cație fizică a fost molipsitor. După 
prima vacanță petrecută la Micfalău,

în excursii de neuitat, cu micii lui 
prieteni, elevii, tov. Feier i-a antre
nat la sport și pe tinerii din comu
nă. Iar la amenajarea bazei sporti
ve, la întreținerea ei, au început să 
ia parte și ceilalți profesori, în frun
te cu directorul Anton Balaș.

Sportivii din Micfalău au devenit 
cunoscuți nu numai în comună. In 
cei cinci ani de cînd Acațiu Feier 
lucrează aici, echipele de gimnasti
că fete au ajuns de trei ori în fina
la pe țară a unor concursuri, iar e- 
chipa de oină — de două ori. Școala 
are mai multe echipe de volei, hand
bal, oină, are atleți binecunoscuți în 
regiune.

La consfătuirea profesorilor de e- 
ducație fizică care a avut loc de 
curînd la Brașov, tov. Feier a fost 
felicitat pentru activitatea depusă. 
Intr-o pauză am stat de vorbă cu 
directorul Școlii generale din Micfa
lău, tov. Anton Balaș.

— Activitatea sportivă a devenit o 
tradiție la noi în școală, mi-a spus. 
Iar cit despre baza materială, tere
nurile și instalațiile sînt pregătite 
așa cum se cuvine pentru o mare 
competiție: activitatea din noul an 
școlar. Iar dacă vreți să știți cine 
conduce această competiție, pot să 
vă spun: Acațiu Feier.

VIOREL TONCEANU

O. S. T. A
PREZINTĂ LA SALA TEATRULUI C.C.S.
MARȚI, 28 SEPTEMBRIE 1965, ORA 20

seara zilei de 24 
extrase

41 13
73

837.418 lei.

din urnă

14 28
87

TEATRUL CENTRAL DE PĂPUȘI 
DIN MOSCOVA

la Bucu-

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

I--------
I. E. B. S

• Biletele pentru cuplajul de fotbal STEAUA — SIDERURGISTUL și 
RAPID — STEAGUL ROȘU de mîine, pe stadionul „23 August", s-au pus 
în vînzare la casele de bilete obișnuite.

o Aceleași case vînd și bilete pentru întîlnirea internațională de fotbal 
DINAMO BUCUREȘTI — „BOLDKLUBBEN 1909" ODENSE DANEMARCA 
de marți 28 septembrie, de pe stadionul Republicii.

q La bazinul Floreasca se primesc înscrieri pentru cursul de inițiere 
la înot pentru copii.

condus de
SERGHEI OBRAZȚOV
ARTIST AL POPORULUI AL U.R.S.S. 

cu spectacolul :

COMEDIA DIVINA
de IZIDOR STOK

Biletele se vînd la casa O.S.T.A. - calea Victoriei 68-70, 
telefon 13.53.75 și în seara spectacolului la casa sălii.



CARNET COMPETIȚIONAL

ATLETISM: De la start la sosire
• Comisia de atletism a orașului București 

organizează o interesantă competiție, în două 
etape, rezervată juniorilor de categ. I și a II-a. 
întrecerile se vor desfășura pe stadionul Ti
nerelului. sîmbătă de la ora 16.30 și duminică 
de Ia ora 8.30.

• Săptămina viitoare, joi și vineri, vor avea 
loc la Ti -ișoara intilnirea dintre echipele re
prezentative masculine ale României și Norve
giei și meciul feminin dintre România și Ce
hoslovacia, în timp ce atleții noștri concurea
ză, astăzi și mîine, Ia Neapole cu sportivii 
italieni.

în vederea meciului de Ia Timișoara, Fede
rația norvegiană de atletism a comunicat lista 
sportivilor. Reținem cîteva nume: Cari Fre- 
derik Bunaes (200 și 400 m). Odd Fuglem 
(5 000 m), Arne Hamarsland (10 000 m), Kjell- 
fred Weum (110 mg), Jan Gulbrandsen (400 
mg), Ole Ellefsaeter (3 000 m obst.). Odd Berg 
(triplu) etc. binecunoscute în a.ena atletismu
lui european. în proba de aruncarea suliței, 
în lipsa recordmanului mondial Terje Peder- 
aen, care a abandonat atletismul, Norvegia va 
fi reprezentată de Willy Rasmusen și Gunnar 
Arntzen, ambii cu rezultate de peste 80 de 
metri.

BOX: „Cupa orașului București"
Joi seara a avut loc cea de a doua reuniune 

de box din cadrul competiției dotată cu .Cupa 
orașului București',

Printre cele mai disputate partide se cuvin a 
fi remarcate duelurile V. Tudose (Steaua) — 
L Crăciun (Metalul). H. Stumpf (Steaua) — Gh. 
Preda (Dinamo), M. Nicolau (Steaua) — G. 
Cojocaru (Dinamo), în care victoria a revenit, 
la puncte, primilor. Confirmînd forma bună 
în care se află, dinamovistul D. Davidescu a 
cîștigat la puncte, după un meci spectaculos, 
în fata lui Gh. Cristea (Metalul).

Iată celelalte rezultate tehnice: Șt. Anto
nescu (Dinamo) b.p. Gh. Cristea (Metalurgistul); 
L. Duță (Dinamo) b.p. F. Iancu (Rapid); L Lun
go (Progresul) b.p. M. Stan (S.P.C.); M. Ene 
(Dinamo) b.p. M. Stancu (Metalul); A. Murg 
(Steaua) b.p. Gh. Bădoi (Dinamo); Al. Murg 
(Steaua) b.p. St. Sipoș (Dinamo); I. Vișinescu 
(Steaua) b.p. Șt. Popoacă (Steaua); Gh. Vlad 
(Dinamo) b.ab.I I. Porojan (Metalul); P. Cîm- 
peanu (Metalul) b.k.o.2 N. Paraschiv (Rapid). 
Finala competiției, astă-seară, de la ora 19, 
pe arena Voința.

D. DUMITRESCU — coresp.

VOLEI: Meciuri de baraj
La Craiova și la București s-au disputat 

meciurile de baraj pentru desemnarea forma
ției care va activa în campionatul pe 1965— 
1966 în seria a II-a a categoriei A (conform 
regulamentului, dacă într-unul din orașele cu 
echipe in seria a II-a promovează o altă 
echipă din același oraș, între cele două for
mații se dispută un meci de baraj, in două 
manșe ; cîstigatoarea urmează să joace in seria 
a U-a a categoriei A). In urma rezultatelor 
înregistrate, Știința București și Electroputere 
Craiova si-au ciștigat dreptul de a activa în 
seria a II-a.

Iată rezultatele: la Craiova, Electroputere 
— Știința Craiova 3—0 (8, 10, 11) și 3—2 (9—15, 
15—10. 11—15, 15—7, 15—7); la București, 
în primul joc. Semănătoarea a întrecut pe 
Știința București cu 3—2 (8—15, 15—5, 10—15, 
15—13, 16—14), pentru ca să piardă cea de a 
d^ua partidă cu 3—0 (6, 14, 4) și Știința să 
cîștige meciul la setaveraj.

CICLISM." Start în cea de a XVh’l-a ediție a „Cursei Scînteii*4
lUtmare din pag. 1)

Virgil; 27. St. Simion (Steaua); 28. G. Moiceanu; 
29. L. Zanoni; 30. W. Ziegler; 31. N. Ciumete,- 
32. Em Rusu,* 33. Gh. Bădără; 34. C. Ciocan 
(Dinamo); 35. L Braharu,- 36. & Ariton; 37. I. 
Constantinescu; 38; C. Grigcwe (Voința Bucu
rești); 39. S. Mihălțeanu; 40. Gh. Juravle; 41. 
Gh. Radu (Olimpia Bucureștii); 42. C. Ciobanu; 
43. M. Rîndașu; 44. C. Vagneti (Voința Plo
iești); 45. T. Vasrte; 46. P. Dulu; 47. N. Comă- 
nită (Petrolul Ploiești); 48. St. Suciu; 49. Gh. 
Suciu; 50. D. Crișan (Dezrobirea Brașov); 51. 
V. Ghi’ă; 52. A. Demidov; 53. T. Gerea (C.S.O. 
Brăila); 54. N. Scînteie (.Muncitorul" Reșița); 
55. FI. Moldoveanu („Textila" Azuga).

DIN „TABĂRA* ALERGĂTORILOR...

O parte dintre participants la „Cursa Scân
teii' se află de acum la locul de start. Ei ru
lează pe șoselele din împrejurimile orașului 
Baia Mare pentru a se... aclimatiza cu traseul. 
Așa fac, de pildă, cicliștii de la Steaua, in 
cursul zilei de astăzi vor mai face declasarea 
la Baia Mare și alți alergători, urmînd ca miine. 
duminică, întregul let să se afle in orașul din 
care se va da plecarea. Sportivii străini vor 
pleca astă seară cu trenul și vor sosi duminica 
dimineață la Baia Mare.

-Șl A ORGANIZATORILOR

Eforturile organizatorilor .Cursei Scînreii* 
rtnt corelate cu cele ale comisiilor loca.e de

ION ȚIRIAO

Foto : T. Roibtj

TENIS: Titlurile de campioni
ai țării sînt in joc!

Lovitura de serviciu pe care Ion Țiriac o 
pregătește in fotografia alăturată va putea fi 
văzută, repetîndu-se de sute de ori, pe terenu
rile parcului sportiv Progresul, lncepînd de 
mîine dimineață. Se dă «startul* in cel de al 
doilea concurs din cadrul campionatului repu
blican de tenis, ediția 1965. Pentru a doua oară 
in acest sezon, vom putea urmări in luptă pe 
cei mai buni jucători și cele mai bune jucă
toare din tară. Iar la capătul unei saptaminl 
de întreceri vom cunoaște pe noii purtători ai 
titlurilor de campioni la seniori, in cele cinci 
probe clasice.

După cum se știe, formula actualului campio
nat prevede alcătuirea clasamentelor pe bază 
de adiționare de puncte, pentru a stabili pe 
acei jucători care s-au impus pe parcursul 
a două concursuri. Și credem că este intere
sant de menționat cu ce „zestre" de puncte — 
acumulate in concursul din primăvară — se 
prezintă principalii candidați la titluri:

SIMPLU BĂIEȚI: l. Ț ir iac 10, G. Bosch 7, 
P. Mărmureanu 5, V. Ser ester 4, D. Viziru, 
C. Năstase, G. Popovici și Gh. Boaghe 2.

DUBLU BĂIEȚI: Țiriac — Năstase 16. Se- 
rester — Bosch 12, Caralulis — Bardan 10, 
Mărmureanu — Boaghe 8.

SIMPLU FETE: ludit Dibar 10. Mariana Cio- 
goiea 7, Ecaterina Horșa 5. Eleonora Roșianu 4.

DUBLU FETE: Roșianu — Man 16. M. Cio
golea — Dibar IZ Horșa — S. Ciogolea 10, 
Verone — Rado 8.

DUBLU MIXT: M Ciogolea — Țiriac 16. 
Horșa — Serester 12, Roșianu — Boaghe 10, 
Rado — Mărmureanu 8.

La întrecerea seniorilor au lost invitați și 
12 juniori (8 băieți și 4 fete), clasați pe pri
mele locuri la recentele finale ale campiona
tului republican, disputate la Cluj.

RD. V.

organizare. Ca și în ceilalți ani, organele locale 
pregătesc numeroase surprize participanțilar, 
astfel incit ei să se simtă minunat în fiecare 
oraș în care vor poposi. Primele orașe capete 
de etapă se vor bucura și de un program... su
plimentar. Spectatorii de pe stadioanele din 
Cluj, Oradea și Timișoara vor viziona, în aș
teptarea caravanei, interesante concursuri de 
dirt-track la care-șl dau concursul membrii 
lotului republican. Așa cum ne transmit cores
pondenții noștri, în toate localitățile „Cursa 
Scînteii* este așteptată cu legitim interes.

TRASEUL ȘI ORELE DE START

Arbitrii întrecerii au stabilit orele de ple
care și orele în jurul cărora se va sosi în fie
care etapă. In prima etapă (Baia Mare — Baia 
Sprie — Baia Mare — Cluj) se va pleca la ora
12.30 șl se va sosi la Cluj în jurul orei 17 In 
etapa a II-a (Cluj — Oradea) ora de plecare 
este 13, iar cea de sosire 17; etapa a 111-a 
(Oradea — Arad — Timișoara) plecare 13.15 — 
sosire 17; etapa a IV-a (Timișoara — Reșița) 
plecare ora 9 — sosire ora 11,30 și Caransebeș 
— Herculane, plecare ora 14,15 — Sosire ora 
17; etapa a V-a (Herculane — Orșova, contra
timp), plecare cu începere de lă ora 9 — so
sire, cu începere de la ora 9,45 și semietapa a 
11-a (Turnu Severin — Craiova), plecare la ora
14.30 — sosire la ora 17; etap3 a Vl-a (Cra
iova — Călimănești), plecare la ora 13,30 — 
sosire la ora 17; etapa a, VII-a (Rm. Vâlcea — 
București) —, plecare la ora l|,20 — sosire pe 
stadionul „23 August" în jurul orei 16.

MOTO: „Cupa prieteniei44
După o întrerupere de doi ani, iubitorii spor

tului cu motor din București vor avea prile
jul să vizioneze «acasă" un frumos concurs 
internațional de motocros, organizat de clubul 
sportiv «Metalurgistul Uz. 23 August' din Ca
pitală, pe traseul special amenajat în șoseaua 
Pantelimon, la capătul liniei tramvaiului 14.

Această frumoasă competiție, ajunsă la a 
patra ediție, suscită un interes major prin 
faptul că la startul probelor vor fi prezenti 
campioni ai U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România, alergători bine cunoscuți în arena 
internațională, printre care: Igor Grigoriev 
(U.R.S.S.) — învingătorul ultimelor două ediții 
ale campionatului de motocros al Armatelor 
Prietene, Mihai Dănescu și Gheorghe Ion — 
învingători în ediția 1963 a „Cupei Priete
niei", O. Puiu — învingător în edițiile 1962 
și 1963, M. Pop și O. Ștefani — învingători în 
ediția 1964, Tr. Macarie, Cr. Doviț și Al. Șuier 
— învingători în ediția 1962 ș a.

Concursul va începe mîine la era 10, și în 
program sînt cuprinse alergări la clasele 
250 și 500 cmc (două manșe a cile 10 ture la 
fiecare clasă).

HANDBAL: înaintea etapei a IV-a
Campionatul republican și «Cupa de toam

nă" continuă mîine cu jocurile etapei a IV-a. 
Sînt programate cîteva partide care stîrnesc 
un viu interes prin perspectivele pe care le 
oferă și prin importanta lor pentru clasament t 
Dinamo Bacău — Știința București și Steaua — 
Dinamo Brașov (seria I masculin), Metalul 
Copșa Mică — C.S.M.S. Iași și Tehnometal 
Timișoara — C.S.M. Reșița (seria a II-a mas
culin), Progresul București — S.S.E. Buzău 
(seria a II-a feminin), Confecția București — 
Știința Timișoara și Voința Odorhef — Rul
mentul Brașov («Cupa de toamnă", feminin).

înaintea acestei etape, clasamentele se pre
zintă astfel:

MASCULIN, SERIA I
1. Dinamo București 3 3 0 0 50:36 6
2. Steaua București 3 2 0 1 52:33 4
3. Știința București 3 2 0 1 52:44 4
4. Dinamo Brașov 3 2 0 1 55:49 4
5. Știința Galați 3 1 1 1 44:51 3
6. Rafinăria Teleajen 3 1 0 2 51:41 2
7. Dinamo Bacău 3 1 0 2 24:25 2
8. Tractorul Brașov 3 1 0 2 43:55 2
9. Voința Sighișoara 3 1 0 2 35:63 2

10. Știința Timișoara 3 1 0 2 44:53 1
MASCULIN. SERIA A II-A

1. C.S.M.S. Iași 3 3 0 0 55:27 6
2. C.S.M. Reșița 3201 58:38 4
3. Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej

3 2 0 1 44:38 4
4. Voința Sibiu 3: 2 0 1 40:44 4
5. Metalul Copșa Mică 3 111 42:35 3
6. Tehnometal Timișoara 3 111 35:50 3
7. Știința Petroșeni 2 10 1 20:28 2
8. Timișul Lugoj 3 1 0 2 52.62 2
9. Știința Tg Mureș 2 0 0 2 24:34 0

10. Rapid București 3 0 0 3 38:52 0
Meciul Știința Tg. Mureș — Știința Petro-

șeni nu s-a disputat.
FEMININ, SERIA A II-A

1. Voința Sighișoara 3 3 0 0 46:16 6
2. Știința Galați 2 2 0 0 17: 9 4
3. Progresul București
4. S.S.E. Buzău

3 2 0 1 30:29 4
3 1 1 1 22:24 3

5. Favorit Oradea 3 1 1 1 20:33 3
6. Partizanul roșu Brașov 2 1 0 1 18:16 2
7. Constructorul Timișoara 3 1 0 2 17:23 2
8. Știința Cluj 0 0 0 0 00.00 0
9. S.S.E. Petroșeni 2 0 0 2 12.20 0

10. Spartac Constanța 3 0 0 3 17:29 0
«CUPA DE TOAMNA", SERIA 1

1. Știința Timișoara 3 2 1 0 32:26 5
2. Știința București 2 I 1 0 12:10 3
3. Ș.M. nr. 4 Timișoara 3 1 1 I 22:24 3
4. Confecția București 2 0 1 1 10:12 1
5. Rapid București 2 0 0 2 15:19 0

SERIA A II-A
1. Mureșul Tg. Mureș 2 2 0 0 19: 9 4
2. Voința Odorhel 2 1 0 1 21:17 2
3. Rulmentul Brașov 2 t 0 1 13:12 2
4. Tractorul Brașov 3 1 0 2 17:18 2
5. GS.M. Sibiu 3 1 0 2 16:30 2

...

RUGBI: Meciuri interesante 
în etapa a IVI-a

Încă de pe acum, disputa pentru titlu pare 
practic încheiată i avanta)ui de care dispun 
și programul următoarelor etape nu mai pot 
provoca „neplăceri" drnamoviș-tiior bucureș- 
teni. Totuși, etapa a XVI-a cuprinde meciuri 
interesante.

Astfel, confruntarea Gloria — Farul, deschi
să oricărui rezultat olerd ambelor formații un 
bun prile/ de ciștigare a simpatiei publicului 
prin practicarea unui ioc mai .aerisii' cu care 
au rămas deseori datoare spectatorilor. Liderii 
susțin un meci mai dilictr deci! s-ar crede ia 
Bîrlad. iar Constructorul va încerca, probabil. 
să dea o replică pe cil posibil onorabilă re
centei ciștigătoare a turneu fin de ra Napoli, 
Steaua Studenta chiien nu vor putea 'ace 
altceva decît să limiteze... scoruș. in meciul 

cu Grivita Roșie. In schimb. Știinfa Petroșeni 
va încerca să ciștige mai mult decît un punct 
in fata echipei Progresul. Pentru student ii ti
mișoreni, amînarea disputei cu C S MS. Iași 
nu poate reprezenta decît un răgaz de punere 
la punct, lucru pe caie-1 cere imperios deză'i 
truosul lor esaveraj.

BASCHET: începe a XVII-a ediție 
a campionatului femnin

• Mîine începe a XVII-a ediție a campio
natului republican feminin de baschet, seria I. 
întrecerile sînt așteptate cu nerăbdare de ama
torii de baschet din tară, care vor avea prile
jul să urmărească evoluția celor mai bune 
echipe ale tării in lupta pentru cucerirea titlu
lui de campioană. Pînă acum, acesta a revenit 
formațiilor; Știința București (1950), Locomo
tiva GFJL București (1951, 1952), Știința Cluj 
(1953, 1954), Știința I.C.F. București (1955), 
Energia Constructorul București (1956, 1957, 
1957/1958, 1958/1959), Rapid București (1959/ 
1960, 1960/1961, 1961/1962), Știința București 
(1962/1963, 1963/1964), și din nou Rapid (1964/ 
1965). . /

Etapa inaugurală programează următoarele 
partide: în Capitală: Constructorul.— I.C.F., 
Rapid — Progresul București, Știința —kCrișul 
Oradea, Voința — Voința Brașov; la Cluj. 
Știința — Mureșul Tg. Mureș.

• In etapa de mîine a seriei a U-a a cam
pionatelor republicane se dispută următoarele 
meciuri i masculin: Știința Brașov — Unio 
Satu Mare, Știința Craiova — Academia Mi
litară București, C.S.MS. Iași — Progresul 
București, Politehnica Cluj — Olimpia M. I. 
București, A.S.A. Bacău — I.C.F.; feminin: 
Știința Timișoara — A.S.A. Cluj, Olimpia Bucu
rești — C.S.M.S. Iași, S.S.E. Craiova — Voința 
Tg. Mureș, Voința Oradea — Sparlac Salonta, 
S.S.E. Satu Mare — Știința Constanta.

• Conform hotărîrii Biroului F. R Baschet, 
In locul echipei Voința Tg. Mureș, care a a- 
nunțat oficial că se retrage din seria a U-a a 
campionatului masculin, va activa formația 
A.S.A. Bacău, clasată pe locul 9 în campio
natul trecut.

• Echipa Siderurgistul Galati, din seria 1 a 
campionatului masculin, va activa în acest 
sezon sub numele de Știința Galati.

s[UNDE MERGEM? 1
SÎMBATA3 2

3 ATLETISM .- stadionul Tineretului, de la K 
S ora 16.30: Campionatul Capitalei pentru v S® juniori de categoria I și a ll-a (etapa I) J

BOX : terenul Voinja, (Calea Moșilor 3 
Șl 263), de la ora 19: finalele competiției 3 
3 „Cupa orașului București".R RUGBI: terenul Constructorul, ora 16:^ 
S Constructorul — Steaua (campionatul ca- R 
«tegoriei A). R

HANDBAL: terenul Dinamo, ora 16.45:^ 
Dinamo — Rafinăria Teleajen țm).

k BASCHET : terenul Dinamo, de la /pra 15: ^ 
KSpartac — Dozsa, Ruda Hvezda Dyna-ij 
K mo (R.D.G.), Dinamo (U.R.S.S. — Dirjamo^ 
g (București), Gvardia — Avangard, ■ „Teciuri h SSSÎn cadrul semifinalelor „Dmamoviadei"

LUPTE: grădina Progresul (str. Ion "^'idu), 
de la ora 16: meciul Progresul — Prahova £ 
Ploiești din seria B a campionatului dex 

j^qreco-romane

DUMINICAb ste ATLETISM: stadionul Tineretului, de laR 
Ș ora 8 30: Campionatul Capitalei pentru 3 
Kl juniorii de categoria l și a ll-a (etapa I). 3 
S TENIS: terenurile Progresul, de la ora 3 SS8 30 și 15: campionatele republicane indi- 

viduale ale seniorilor și senioarelor. b
FOTBAL : stadionul „23 August", de la 3 

Sora 14 : Steaua — Siderurgistul, Rapid — 
SSteagul roșu (cat. A); stadionul Dinamo,^ 
Sora 10: Dinamo Victoria — C.F.R. Pas-ji 
3câni (cat. B) ; stadionul Politehnica, ora 10;R 
• Știinfa — C.F.R. Roșiori (cat B) și Știinta—R 
• C.F.R. Roșiori (juniori); terenul Laromet,R 
Rora 10: Tehnometal — Marina Mangalia R 
R(cat. C), Tehnometal — Marina Mangalia^ 
b(juniori); terenul „Timpuri noi", ora ll^J" 
a FI. roșie — I.AA.U. Medgidia (juniori); sta

dionul Progresul, ora 1T: Rapid — Electrica £ 
SConstanța (juniori) ; terenul Voința I, ora £

11 : S.S.E. II — Rapid Mizil (juniori) v
j? BASCHET : terenul Dinamo, de la oro 15:k 
^Jocurile finale ale «Dinamoviadei" ; salav S'® Floreasca, de la ora 8 .- Olimpia — C.S MS 3 

lași (F II), Voința — Voința Brașov F l).3 
RȘtiința — Crișul (F I), Rap-d — Progresul^. 
S(F I), Constructorul — I.C.F. (F I) — meciuri 3 
Sin cadrul campionatului republican j3 RltGBI: terenul Gloria, ora 9.30: Gri-g 
fevițc Roșie — Știinta Cluj și Gloria — Farul 3 
3 HANDBAL: terenul Progresul, de la ora’îj 
^9: Știința Buc. — Rapid Buc. (F), Confecția^ 
feBuc. — Știinfa Timiș. (F), Steaua — Dinamo 3 
& Brașov (M), Progresul — S.S.E Buzău (F) ; 
^ terenul Steaua (Ghencea), ora 10: Rapid 

__ T n kAitroe (KA\
MOTO': 

b^frrrnntiil Iii

sPantelimoi? S 
' ~ : con* ’ 

„Cupa te' 
^prieteniei"

kBuc. — Știința Tg. Mureș (M) 
K MOTO : traseul din șos. 
k?(capătul liniei tramvaiului 14), ora 10: 
Scurs international de motocros — „ 

prieteniei"
3
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M.MIHÂUjESCU

Aripa dreaptă de acum 
25 de ani a echipei Unirea 
Tricolor, „Lulu" Mihăi- 
Ies cu, n-a renunțat nici 
astăzi la sport, dar evolu
ează pe terenurile noastre 
de fotbal sub o nouă 
...identitate, impusă de 
trecerea anilor: nu-l mai 
cheamă „Lulu", ci Nico- 
lae Mihăilescu, și a de
venit arbitru de fotbal. $i 
nu un arbitru oarecare. 
Din 1947, cînd a intrat 
în rîndul „cavalerilor 
fluierului", a condus 901 
meciuri (49 internaționale) 
notate cu grijă intr-un 
c^ic* care va fi răsfoit cu 
melancolie cîndva...

Deocamdată, nu poate 
fi însă vorba de așa ceva. N. 
Mihăilescu este un arbitru 
în plenitudinea forțeloi 
sale, care se mîndrește cu 
ecusonul F.I.F.A. și cu 
primul loc în ierarhia ar
bitrilor noștri în cainnio 
natul 1964—1965.

Această scurtă prezen 
tare a arbitrului N. Mi 
hăilescu are o completare 
interesantă. Ea este pri
lejuită de un articol din 
ziarul belgian „Lcs Spor- 
Ies". în care, sub titlul 
„Arbitrul român a îmblinzit 
jucătorii și publicul din 
Istanbul**, este elogiat ar
bitrajul lui N. Mihăilescu 
în meciul Fenerbahce— 
Anderlecht din cadrul ,,Cu
pei campionilor europeni". 
Arătînd că, în ciuda pre
viziunilor sumbre, meciul 
s-a desfășurat într-o at-

0 (lată la 30 dc ani
Renumita echipă en

gleză Wolverhampton 
și-a văzut întreruptă o 
tradiție care dura de 30 
de ani: și anume^aceea 
de a nu avea nici un 
jucător eliminat de pe 
teren.

„Accidentul" s-^a în- 
tîmplat cu prilejul me
ciului susținut în com
pania lui Manchester 
United. Unul dintre ju
cătorii săi, Woodfield, 
încercînd șă-i ia balonul 
lui ^Summer bee, de la 
M& .Chester United, a re-
-rurs la o „intrare* bru
ta. ' -încheiată cu acci
dentarea acestuia și cu... 
eliminarea de pe teren a 
lui Woodfield.

O dată la 30 de ani, 
parcă nu e totuși atît 
de grav...

ÎN PATRU RÎNDURI
După meciul de la

Praga...
Evident, după eșec,
Criticile se întrec : 
Hălmăgeanu, de ce oare 
N-a jucat... la-naintare ?

V. MAT

Rugbistul Zlătoianu 
de la Dinamo a lo 
vit cu piciorul pe 
un adversar

El, în meciurile toate, 
E aripă și n-ascund.
Insă în sportivitate
E... pe linia de fund.

RADU POP

„MONDIALELE" DE PESCUIT SPORTIV

— Prin urmare, copii, duminică să nu vă prind 
in dreptul Țîglinei!...

(desen de V. Timor)

mosferă de sportivitate, 
autorul articolului, Marcel 
De Leener, subliniază că 
acest climat favorabil de 
joc „s-a datorat, în prin 
cipal, arbitrului român 
1\!. Mihăilescu și ajutoare 
lor sale de la tușă (n.r.i 
Simion Mîndreș și Gheor 
glie Liinona). Este cazul 
să spunem că rareori am 
văzut un conducător de 
joc mai competent. N. Mi 
hăilescu a intrat hotărît 
să fluiere „tot** și, în- 
tr-adevăr, el n-a lăsat să 
scape nici cea mai ușoară 
infracțiune. Astfel, în pri
mele două minute de joc a 
fluierat nu mai puțin de 
cinci faulturi, trei împo
trivii lui Anderlecht si 
două împotriva lui Fener
bahce. Aceasta a constituit 
un avertisment salutar pen
tru jucători, care și-au dat 
seama că arbitrul român 
nu înțelege să le „ierte** 
nimic și că deci este în 
interesul lor să joace co
rect.**

Articolul, care este înso
țit de foLografia lui N. 
Mihăilescu, are aprecieri la 
fel de elogioase și pentru 
cei doi arbitri de tușă, 
încheindu-se astfel: „Bra
vo, deci, acestui trio de 
arbitri români, care au fost 
veritabila revelație a mo 
ciului de la Istanbul.**

Un „bravo" pe care am 
dori și noi să 1 adresăm 
de'cit mai multe ori (în 
totdeauna !) lui N Mi
hăilescu ca și celorlalți 
arbitri de fotbal din țara 
noastră.

JACK BERARIU

Ș ti a fi
... conducerea stadio

nului „Maracana* dio 
Rio de Janeiro ține o e- 
vidență exactă a specta
torilor (a celor plătitori, 
bineînțeles) care au a- 
sistat la meciurile dispu
tate pe acest stadion ? 
Din 1950, cînd s-a i- 
naugurat ,,Maracana”, în 
tribune s-au perindat 33,7 
milioane de spectatori, 
ceea ce face o medie 
de 62 000 de fiecare 
meci.

...Bîtlan, de la Știința 
Craiova, a făcut parte 
din lotul nostru pentru 
Turneul U.E.F.A. din 
1962 ? El a și jucat pe 
postul inter-dreapta în 
meciul cu Portugalia 
(scor 0—0).

...ia 54 de ani, renu
mita atletă poloneză 
Stela Walasiewicz, cîș- 
tigătoarea medaliei de 
aur in proba de 100 m 
la Jocurile Olimpice din 
J932 de la Los Angeles, 
își încearcă încă forțele 
pe pista de atletism ? 
Participind, la Varșovia,

De la caravele și porumbei călători la... telex
Marele turneu interna

tional de șah organizat la 
Havana, în memoria ilus
trului jucător J. R. Capa- 
blanca, a prezentat in a- 
cest an o curiozitate : 
unul dintre concurenți nu 
s-a aflat în sala de joc, 
susținîndu-și partidele de 
la distanță. Este vorba de 
cunoscutul campion ame
rican, Robert (Bobby) 
E'ischer, căruia Departa
mentul de stat al S.U.A. 
nu i-a acordat viza de 
plecare în Cuba.

Această „mutare" (ne
sportivă) a autorităților 
de la Washington n-a reu
șit să-i facă... mat pe or
ganizatori, și, cu atît mai 
puțin, pe Fischer, cunos
cut maestru al... apărării. 
El a convenit să-și dispu
te partidele de la dis
tanță, transmițînd mu
tările prin telex din ho
lul unui mare hotel new- 
yorkez.

In istoria șahului par
tidele susținute la distan
ță, între jucători care 
(uneori), nici nu s-au cu
noscut, sînt curente și au 
o mare vechime. Cu pes
te 300 de ani în urmă, 
un negustor venețianjuca 
prin corespondență cu un 
coleg de afaceri din Ex-

cd...
la o cursă pe 60 de me
tri, ea a întrecu! o tî- 
nără atletă In etate de 
15 ani, realizind timpul 
de 8,7 secunde I

...ratînd încercarea, 
atletul francez Sintoni a 
aruncat ciocanul în altă 
direcție, unde se afla 
un grup de oficiali și 
ziariști? Șase dintre ei 
au fost răniți. Sintoni a 
avut o criză de nervi 
văzînd accidentul pe 
care l-a provocat.

ION SOGHIOIU, Pătlr- 
lagele. — In edițiile 1957— 
58 și 1958—59, cînd a cu
cerit titlul de campioană a 
țării la fotbal, Petrolul a 
avut următoarea formație 
de bază : Sfetcu — Pa- 
honțu, Marinescu, Topșa — 
Fronea, Neacșu — Zaha- 
ria, Tabarcea, Dridea L, 
D. Munteanu și Bădu- 
lescu. In formația ploieș- 
teană au mai evoluat tn 
această perioadă : G. Ma
rin, Florea, Dumitrescu 
etc.

CONSTANTIN IONESCU, 
Roman. — Dv. spuneți că 
în meciul Victoria Ro
man—Steaua roșie Bacău, 
la executarea unei lovituri 
de la 11 metri în favoa
rea echipei Victoria, ju
cătorii de la Steaua roșie 
au făcut... zid și că arbi
trul n-a spus nimic. Lu
crurile trebuie să se pre
zinte altfel : probabil că a 
fost vorba de o lovitură 
indirectă, la o infracțiune 
(joc periculos, obstrucție) 
petrecută m careu, în 
dreptul punctului de 11 
metri. Altfel, nu se poate ! 
Mă îndoiesc că un arbitru, 
chiar un începător, poate 
comite o astfel de gre
șeală.

SIMION CONSTANTIN, 
șofer, București. — Con

tremul Orient, trimițînd 
mutările cu caravelele 
genoveze, o dată cu mar
fa. Cum pe atunci dru
murile pe mare erau foar
te nesigure, pîndite de 
furtuni și pirați, partida 
nu s-a mai terminat.

Napoleon Bonaparte 
era și el un mare pa
sionat de șah. Biografii 
săi relatează despre o 
partidă prin corespon
dență susținută cu prin
cipele Frederic al Pru
siei. Pentru rapiditate, 
cele două capete încoro
nate își trimiteau mută
rile prin... porumbei că
lători.

Prima competiție ofi
cială prin corespondență

CEA MAI NOUĂ „MEDALIE" 

A LUI AUREL VERNESCU
După „europenele* dis

putate pe lacul Snagov, 
sportivii noștri fruntași 
la caiac-canoe au susți
nut noi... întreceri. Unde? 
La Institutul de Cultură 
Fizică. Au avut exame
ne la : atletism, gimnas
tică, schi, înot, anato
mie etc.

Dublul campion euro
pean, maestrul emerit al 
sportului Aurel Vernes- 
cu a cîștigat o nouă me
dalie de aur în întrece
rea cu profesorii: este 
student în anul III. In 
hol, el își cerceta ul
tima notă, în timp ce co
legii îl felicitau. Și iat-o, 
apărînd ca o furtună pe 
scările Institutului pe 
Anne Vernescu, soția lui

— Bebe, ce-ai făcut ?
— Gata. Sînt în „trei*.
— Și eu în „patru*.
Mulțumiți de succesul 

lor soții Vernescu au

Posta vTGÎ&OZ-IN
stat că știți să țineți.;, vo
lanul cînd porniți pe dru
mul... epigramelor. Ați mai 
avut compoziții reușite șl 
ne-a plăcut — nu ne în
doim că va place și citi
torilor — ultima dv. epi
gramă în legătură cu me
ciul de fotbal de la Praga :

O spun cu temei:
Scoru-l doi la doi !

, Două-au înscris el
« Și tot două... noi I

GIGI POSTELNICU, co
muna Pîrscov. — 1. Di
namo București nu ia par
te la noua ediție a „Cupei 

a constituit-o meciul din
tre echipele Londrei și 
Edinburgului disputat 
timp de 5 ani (1824 — 
1828) și încheiat cu sco
rul de 3—2 în favoarea 
Edinburgului. Intre anii 
1934—36 s-a desfășurat 
meciul Paris — Londra 
(2—0), cînd s-a jucat pri
ma dată apărarea răma
să în teoria șahului sub 
denumirea de „Franceză".

O dată cu progresul 
tehnicii au apărut parti
de de șah prin telegraf, 
telefon, radio, iar acum și 
prin telex. După scum se 
vede, pasiunea pentru șah 
nu cunoaște greutăți și- 
distanțe,

(V. Qh.).

pornit la braț spre casă, 
unde Petrișor îi așteaptă 
și el cu o noutate: i-a 
ieșit al șaptelea dinte. 
Mulți înainte I

P. ROMOȘAN

Pentru a
Pe lista participanților 

la cea de a 18-a ediție 
a „Cursei Scînteii-, alături 
de alți 5 cîștigători ai tra
diționalei probe (G. Du
mitrescu, Ii. Zanoni, W. 
Ziegler, G. Giocan și O. 
Moiceanu) figurează și 
Ion Constantinescu, victo
rios în 1953.

Anul acesta lucrătorul de 
la secția „offsett" de la 
Centrul Poligrafic Bucu
rești participă pentru a 
15-a oară la „Cursa Scîn
teii", fiind cel mai vechi

Campionilor Europeni" la 
handbal, jucătorii noștri 
fruntași pregătindu-se pen
tru campionatul mondial 
ce va avea loc în Ianuarie ; 
2. I. S. Loto-Pronosport a- 
cordă și în campionatul 
actual de fotbal (categoria 
A) o cupă echipei cu cel 
mai bun golaveraj, reali
zat de data aceasta prin 
scădere. Echipele trebuie 
să se preocupe însă mai 
puțin de scădere și mai 
mult de... adunare. Ca să 
aibă din ce scădea 1

ION ANGHEL, Craiova. 
C.S.A. Cîmpulung a acti
vat un singur an — 1952 — 
în campionatul categoriei 
A. Cu succes însă. Echipa 
din Cîmpulungul Moldove
nesc s-a clasat pe locul III, 
după C.C.A. șl Dinamo 
București, obținînd, prin
tre altele, următoarele re
zultate : 0—0 și 1—1 cu Di
namo București, 4—1 șl 
2—1 cu Petrolul Ploiești 
etc;

VASILE GRADINARU, 
Brașov. — Sportivii sovie
tici au concurat pentru 
prima oară la Jocurile 
Olimpice în 1952, la Hel
sinki. Și au realizat același 
punctaj general ca șl 
S.U.A.

Oaspeți 
din Noua Zeelandâ

De curtnd, trei tineri 
rugbiști din îndepărtata 
Noua Zeelandă au fost 
oaspeții tării noastre. Nu
mele lor: Lance Woodham 
(22 ani), Tohn Miliar (22 
ani) fi Eugene Steele (21 
ani). Au venit în Româ
nia ca simpli turiști, dor
nici să cunoască viata și 
preocupările tineretului 
nostru, în mod special pe 
cele sportive.

Ajunși in București, pri
mul lor drum l-au făcut 
la Federația Română do 
Rugbi. Informațiile primite 
i-au entuziasmat. Ei au 

avut numai cuvinte de 
laudă la adresa rugbiului 
românesc. Cu această o- 
cazie cei trei tineri din 
Noua Zeelandă au ținut 
să transmită cîteva cuvinte 
rugbiștilor din tara noastră: 
„Sperăm în mod sincer ca 
Noua Zeelandă să întîl- 
nească într-o zi excelenta 
dv. echipă de rugbi în- 
tr-o competiție internațio
nală".

Seara tîrziu, după cîteva 
ore bune de plimbare prin 
București, Eugene Steele 

ne-a declarat în numele

15-a oară
și mai vîrstnic concurent 
(36 de ani).

Și Ion Constantinescu 
— după cum ne mărturi
sea deunăzi, pe velodrom, 
cu prilejul finalei campio
natului republican la proba 
cu adițiune de puncte, la 
care a concurat — dorește 
să participe și la ediția 
jubiliară, a 20-a, a „Cursei 
Scînteii”, în 1967...

Ii nrăm succes, în edi
ția din acest an și... In 
următoarele...

EM. 1.

EUGEN GHERGHEI, Tur
da. — 1. Popicarul Dan 
Vasile de la Industria sîr- 
mel n-a jucat niciodată în 
echipa națională ; 2. Care

este cea mai veche echipă 
în categoria B, seria a 
II-a 7 Nu ne-am gîndit ni
ciodată să ținem și o ast
fel de evidență. In orice 
caz, decît cea mai veche 
în „B”, mai bine e să fii 
cea mal nouă în „A” I De 
acord 7

ION STERIE, Ploiești. — 
„Majoritatea suporterilor 
Petrolului nu găsesc zia
rul „Sportul populare la 

micului grup de rugbiști 
din Noua Zeelandă: „Ca
pitala României ne-a fă
cut o impresie deosebit 
de plăcută. Bucureștiul 
este un oraș eurat, lumi
nos și cu... lele fru
moase!"

T. ROIBU

In fotografie: cei trei 
rugbiști din Noua Zeelan
dă, cercetînd cu interes 
presa sportivă din fora 
noastră.

EPIGRAME
Șahistului care ră- 
mîne des în criză 
de timp

Stînd un ceas la o mutare, 
Vrea să ceară derogare 
Ca partidele să țină
Cel puțin un an... lumină.

Unul candidat la 
I.C.F. prea tăcut la 
examenul teoretic 
de admitere

Invățînd ta repezeală 
Din al cărților tezaur. 
El reține o zicală : 
Că tăcerea e de aur.

Unui ciclist „ghinio
nist*

Multe cauciucuri sparte 
Are cînd aleargă-n goană. 
Nu-l boxer, dar face parte 
Din categoria... pană.

Unul sportiv care 
nu-$i continuă stu
diile Începute

El, cu regularitate,
Dacă-l timp frumos

sau plouă
E la „Universitate" 
Așteptînd pe .89".

V. D. POPA

chioșcul Gării de Sud a- 
tunci cînd echipa noastră 
favorită ciștigă”. Am no
tat și vom lua măsuri. Să 
vă întrebăm șl noi însă 
ceva : Ce părere aveți 7 
Luni, după meciul eu Fa
rul, o să se găsească 
„Sportul” în Gara de Sud 
sau nu 7...

ION D. MERDARIU, BU- 
CIUMENI. — „Dr. Traian 
Georgescu de la știința 
Cluj a obținut cupa rezer
vată jucătorului cu cei mai 
mulți ani de activitate la 
aceeași echipă. Dacă la a- 
nul viitor nu va fi alt ju
cător cu mal mulți ani de 
„serviciu", i se va acorda 
tot lui cupa 7“ Nu I Va fi 
căutat altul, știm că va 
fi greu de găsit, dar n-au 
dispărut complet jucătorii 
cu o îndelungată activitate 
la aceeași echipă 1 După 
Macri, a fost găsit Geor
gescu. O să mai descope
rim unul, ce nalba !

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

NEAGU RADULESCU



DUPĂ „EUROPENELE" DE TIR in „Trofeo d’Italia” la polo

Joi după-amiază am asistat pe poli
gonul Tunari la scene emoționante, spe
cifice marilor întreceri sportive interna
ționale. Tineri și tinere din diferite 
colțuri ale Europei se îmbrățișau, își 
luau rămas bun de la noii lor prieteni, 
cu care timp de o săptămînă s-au în
trecut în marea competiție a continen
tului. Ecourile ediției 1965 a ^europene
lor" vor răsuna mult timp în cercurile 
trăgătorilor din întreaga lume. Așa cum 
ne-au declarat specialiștii prezenți la 
București, competiția a înregistrat o se
rie de importante succese. Amintim de 
rezultatele superioare care s-au obținut 
la proba de pistol viteză (primii doi 
clasați cu cite 593 p, punctajul echipei 
noastre de pistolari — 2346 p este 
mai ridicat decît cele obținute de echi
pele campioane europene la edițiile pre
cedente ale campionatelor), la armă li
beră calibru redus 60 focuri culcat; 40 
focuri poziția genunchi și la pistol li
ber, probe în care echipele Iugoslaviei 
și, respectiv, ale Uniunii Sovietice au 
stabilit noi recorduri mondiale. Despre 
organizarea și instalațiile poligonului 
toți participant» au avut numai cu
vinte de laudă.

IMPRESII DIN CARTEA DE AUR 
A CAMPIONATELOR

Dr. KURT HASLER (Elveția), pre
ședintele Uniunii Internaționale de tir: 
„Tradiția organizării campionatelor eu-

Turneul de șah 
de la Havana

O mare surpriză s-a înregistrat 
în penultima rundă a turneului de 
șah de la Havana: liderul Ivkov a 
fost învins de cubanezul Gercia. 
Ghellei și Smîslov au făcut remiză, 
la fel Ciocîltea cu Donner. Clasa
mentul : Ivkov 15, Smîslov și Gheller 
14’/2, Fischer 14, Holmov 13‘/2, Pa- 
chman 12'/2, Donner 12, Robatsch 
11, Bilek, Parma și Pietsch 10*/2, 
Szabo 10, Tringov și O'Kelly 9‘/2, 
C >cîltea și Jimenez 9, Doda 8, Leh
mann și Wade 7, Cobo 5, Garcia 4, 
Perez 3*/2.

Popas
(Urmare din pag. 1)

s-a scris, în cele patru zile de concurs, 
au asistat la întreceri peste 120.000 de 
spectatori).

Un al doilea stadion vizitat a fost 
cel din apropierea apelor de mărgean 
ale golfului Pireu — Karaiskaki. Con
strucție nouă, ridicată în ultimii ani și 
destinată, în general, pentru întrecerile 
de atletism, stadionul este înzestrat cu 
instalații speciale pentru nocturnă, are 
o capacitate de aproape 60 000 de locuri. 
Aici s-a organizat cea de-a 24-a ediție 
a J.B. de atletism, ediție care s-a bucu
rat, din punct de vedere organizatoric, 
de un succes deosebit. Spunem succes 
deosebit, deoarece organizatorii n-au 
pierdut din vedere nici cele mai mici

„Mă cheamă Aelena", „Iar pe mine Ta- 
malia" „Așteptăm maratoniștii..." 

ropene de tir începută acum 10 ani în 
București a fost continuată acum de fe
derația română de tir într-un mod 
deosebit. Gazdele noastre s-au dovedit 
la înălțime. Conducerea federației ro
mâne de tir a manifestat înțelegere de
plină și a găsit cele mai bune rezol
vări pentru toate problemele legate de 
buna desfășurare a acestei mari com
petiții, iar ospitalitatea românilor a fost 
excepțională. Toți cei care au avut pri
lejul să vină în România se vor întoarce 
acasă cu amintiri deosebit de plăcute. 
In numele Uniunii Internaționale de Tir, 
mulțumesc din inimă Federației române 
de tir pentru organizarea ireproșabilă a 
campionatelor europene".

GEORGES VICI1OS (Grecia), prim 
vicepreședinte al Uniunii Internaționale 
de tir: „Cu ocazia campionatelor eu
ropene de tir din acest an ara avut fe
ricirea să constat — o dată în plus — 
întreaga capacitate a federației române 
de tir de a organiza excelent un cam
pionat care a grupat elita trăgătorilor 
din Europa. De altfel, cei prezenți au 
avut numai cuvinte de laudă despre ca
litățile și farmecul poligonului de tir 
de la Tunari, unul dintre cele mai bune 
din întreaga lume. Doresc din toată 
inima să felicit pe prietenii noștri 
români pentru munca lor încununată de 
succes. In plus, le mulțumesc pentru 
ospitalitatea și sentimentele lor de bună 
prietenie sportivă manifestate față de 
toți participanții. Un sincer „bravo" 
sportului românesc, organizatorilor și 
trăgătorilor!"

MIHAEL TIPA (S.U.A.), membru al 
comitetului tehnic al Uniunii Internațio
nale de tir: „Cu cea mai mare plăcere 
am sosit în țara părinților mei. De la 
sosire și pînă la plecare toate au fost 
așa de plăcute și de frumoase cum nu 
s- poate mai bine. Sper să mă întorc și 
să revăd în cel mai scurt timp Româ
nia. Despre organizarea campionatelor 
europene de tir nu găsesc cuvinte care 
să exprime deplina mea satisfacție. în
treaga organizare, administrativă și teh
nică, merită toate felicitările.

Pînă la revedere, mă despart cu emo
ție și adresez încă o dată felicitările mele 
cele mai calde șî sincere".

sportiv a 
amănunte. Pista de întreceri, bine ame
najată, aparate speciale pentru filmarea 
alergărilor, telefoane pe teren la locurile 
de disputare ale fiecărei probe, mate
riale auxiliare, într-un cuvînt. tot ce 
trebuie pentru ca participanții la între 
ceri să se simtă bine.

PE UN COVOR CU FLORI...
Maratonul este, după cum se știe, n 

cursă foarte grea. Ca să alergi peste 
42 de kilometri, îți trebuie nu numai 
putere și pregătire ci și o extraordinară 
voință. Numeroase povestiri grecești se 
întrec în a preamări eroismul legendar 
al ostașului Philippides, care a alergat 
cei peste 42 km pentru a anunța victo
ria asupra perșilor. Pe locul unde 
a căzut ostașul s-a ridicat un monument, 
iar localitatea poartă denumirea de Tom
ba. In semn de prețuire pentru eroismul 
ostașului grec, sportivii au presărat pe 
mormînt petale de flori roșii și crengi 
de măslin. Impresionant a fost și felul 
cum — pe parcursul celor 42 de kilo - 
metri cei peste 15 000 de iubitori ai 
maratonului au întîmpinat pe spor
tivi. De-a lungul firului șerpu
itor de asfalt, la Tomba Makri, Pi- 
kermi, Pallini, Stavros. Holargos, mii 
de oameni stăteau înșiruiți de o parte 
și de alta a șoselei. La Pallini, pe o bună 
porțiune, șoseaua era un covor de flori. 
Iată, la Aghia Paraskevl, un grup de 
fete care așteptau trecerea maratoniș-

Instantaneu din întrecerea maratonișlilor

ECHIPA ROMÂNIEI INTÎLNEȘTE ASTĂZI FORMAȚIA UNGARIEI

Grințescu reia din „voie", dar Guliaev 
nia — URSS încheiată cu

BALCZO (UNGARIA) 
NOUL CAMPION MONDIAL
DE PENTATLON MODERN
LEIPZIG 24 (Agerprcs). — Cam

pionatul mondial de pentatlon modern 
a luat sfîrșit cu succesul sportivilor 
din R. P. Ungară, învingători Ia in
dividual și pe echipe. Specialist în 
proba de cros, Balczo a terminat vic
torios, reușind să intre în posesia titlu
lui. Pe cei 4000 m ai cursei, el a fost 
cronometrat în 12:37,7 (1 294 puncte), 
fiind urmat de Mokeev (U.R.S.S.) 
12:56,6 (1237 puncte). Concurentul
român Gh. Tomiuc s-a comportat bine 
în această probă sosind pe locul cinci 
— 13:22,0 (1 159 puncte).

Clasamentul final se prezintă astfel: 
1. Balczo (Ungaria) 5 302 puncte; 2. 
Novikov (U.R.S.S.) 5 122 puncte ; 3.
Torok (Ungaria) 5 090 puncte ; 4.
Grosse (R. D. Germană) 4 995 puncte. 
Gh. Tomitrc (România) s-a clasat pe 
locul 16 cu 4 407 puncte. Clasamen
tul pe echipe : 1. R. P. Ungară — 
15 495 puncte; 2. U.R.S.S. — 14 093 
puncte ; 3. R. D. Germană — 14 0S9 
puncte. Competiția rezervată juniorilor 
a revenit lui Bodnar (Ungaria).

tenian
tilor. Fac cunoștință. „Mă numesc Ta- 
matia Kalaicidis" — mi-a răspuns tinara 
la întrebarea mea. „Ti Kamis ? (ce 
faci ?) „Ce fac ?“ Și schiță un gest co
chet cu buzele. „Aștept maratoniștii să 
treacă și să le arunc flori. Vreau sa-i 
îmbărbătez în această luptă sportivă 
grea". Cu cine ții ? „Bineînțeles cu ai 
mei și apoi cu românii". Cu românit •/ 
Păi eu sînt din România, i-am spus. Nici 
n-am terminat fraza și noua mea cu
noștință a și început veselă să-mi spună : 
„Am fost în România de trei ori... Cu
nosc Brăila. Galați, Constanța... Mama 
s-a născut la Brăila... In România am 
învățat primele clase primare... Ah c** 
frumos este la Mamaia !“ Și cite și mai 
cîte. Dar iată, de după culmea Piker- 
miului, se apropie maratoniștii. Peste 
capetele lor sînt presărate mulțimi de 
petale de trandafiri și garoafe.

O fotografie în semn de amintire, ur> 
„iasua (noroc) și m-am despărțit de ama
bila mea interlocutoare, o iubitoare pasi
onată a cursei de maraton.

O SEARA DE NEUITAT 
LA DAFNI

Seara aceea pe care am petrecut-o cu 
prietenii noștri sportivi greci, oficiali
tățile grecești și participanții la J.B. a. 
fost o seară ca de basm. De aceea. în 
carnetul meu cu amintiri am însemnat 
„seara-Dafni". 

este la post. Fază din partida Româ- 
un scor egal: 3—3

BUDAPESTA 24 (prin telefon) Cele 6 
formații (cele mai bune din lume) ca- 
re-și dispută cu o dîrzenie de-a dreptul 
excepțională mult invidiatul „Trofeo 
d’Italia« au avut vineri zi de odihnă. Un 
bun prilej pentru refacerea forțelor și 
pregătirea ultimului asalt. întrecerile, 
care se desfășoară în mijlocul unui in
teres deosebit — în bazinul olimpic din 
insula Margareta sînt prezenți zilnic 
peste 10.000 de spectatori — au oferit 
pînă în prezent dispute echilibrate, 6 
din cele 9 meciuri jucate încheindu-se 
cu rezultate egale sau victorii la un 
singur gol diferență. Aceasta face ca

Călărețul Vasile Pinciu a ciștigat 
încă două probe ia Istanbul

ISTANBUL, 24 (prin telefon). Joi, 
în cea de_a doua zi a concursului in
ternațional de călărie, sportivii noștri 
au avut din nou o comportare foarte 
bună, Vasile Pinciu reușind să se cla
seze în fruntea ambelor probe.

în „Premiul Mithat Pașa“, Vasile 
Pinciu, cu Clasic, a parcurs traseul cu 
obstacole în 66,8 sec. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Edvard Saricoban 
(Turcia) cu 70,8 sec. și Kemal Oncii 
(Turcia) cu 71,6 sec. Gheorghe Langa, 
cu Simplon, s-a clasat pe locul V, în- 
registrînd timpul de 72,8 sec.

„Premiul Fatih“, a doua probă cîș- 
tigată de Vasile Pinciu, cu Clasic — 
0 puncte penalizare, timp 85 sec., a fost

...Dafni este o grădină publică la vrea 
20 km depărtare de Atena. Aici, la 
poalele unui munte și in mijlocul unei 
vegetații tipic grecești (măslini, pini, 
portocali) s-a amenajat un minunat 
parc, loc de recreare și petrecere pen
tru locuitorii Alenei și Pireului. In cela 
patru colțuri ale imensei grădini, în 
locuri speciale, sînt instalate crame ele 
vin. In boschete, orchestre formate din 
tineri delectează publicul, cîntînd cela 
mai frumoase melodii grecești. Organi
zatorii au oferit sportivilor o întîlnire 
cu folclorul grec. Cintecele și dansurile 
din Epir sau Thesalia, din Itaca (țara 
lui Ulise), sau Cefalonia (țara vinurilor 
dulci), din Lefcada (țara celui mai mare 
poet al Greciei — Valaoritis) ne-au în 
cîntat. Și cînd un cîntăreț s-a apropiat, 
de masa sportivilor români cîntînd me
lodia „Kalamatios“.
...Am băut, am băut
Pîn-a obosit și inima mea, săraca !
Am băut pentru tine
Oh, draga mea
Am băut pe lingă pini
Mi-e rușine, dar nu-i o minciună

Te iubesc... 
sportivii noștri s-au sculat în picioare 
aplaudînd furtunos, pentru cîntec, pen
tru prietenia între sportivi, pentru fru
musețea serii. In final, cîntărepul a fe
licitat pe romani pentru frumoasa lor 
comportare pe terenurile de sport ate
niene, pentru succesele obținute.

A doua zi presa ateniană scria : „La 
Dafni, sportivii țărilor balcanice au pe
trecut o seară în care performanța cea 
mai valoroasă au obținut-o cîntecul, jo
cul, voia bună și mai ales prietenia. 

ultimele meciuri, de sîmbătă și dumi
nică, care vor stabili noua ierarhie mon
dială în jocul de polo, să fie așteptate 
cu o deosebită nerăbdare.

După primele trei zile — așa cum era 
și de așteptat — s-au impus cele două 
mari rivale, formațiile Ungariei și Iu
goslaviei, care (nu este exclus) s-ar putea 
să fie departajate pînă la urmă doar de 
golaveraj. Pentru locui 3, însă, se dă o 
luptă pasionantă între echipele U.R.S.S. 
României și Italiei. Presa de specialitate 
din capitala Ungariei, cît și specialiștii 
(din 13 țări) prezenți la acest turneu, 
apreciază favorabil ultimele două rezul
tate obținute de sportivii români (victo
ria asupra Italiei și rezultatul egal cu 
U.R.S.S.).

Jocurile desfășurate pînă acum au fost 
de un bun nivel tehnic, dar din păcate 
prea dure. Aceasta a și făcut, de altfel, 
ca Ia ora actuală formația României să 
aibă doi jucători accidentați (Firoiu și 
Szabo), prezența lor în ultimele meciuri 
fiind pusă sub semnul îndoielii.

Sîmbătă echipa țării noastre va juca 
cu Ungaria (partida va îl televizată), 
iar duminică cu formația R. D. Germane. 
Iată, de altfel, programul complet al 
ultimelor două etape : SÎMBĂTĂ de la 
ora 16,30 (ora Budapestei) : U R.S.S. — 
Italia (arbitru Boer — Ungafd^), Un
garia — România (Prostiakov — U;J£,S.S.) 
și R.D.G. — Iugoslavia. (Nicolaescu — 
România); DUMINICA, de la ora 10,30: 
Italia — Iugoslavia (Boer), România — 
R. D. Germană (Seifert — Iugoslavia) 
și Ungaria — U.R.S.S. (Ulrich — R.D.G.).

CORNEL RĂDUȚ
secretar general al F.R. Natație

viu disputată. Locul II i-a revenit lui 
Gheorghe Langa, cu Simplon, 0 punc
te penalizare, 103,3 sec, iar pe locurile 
următoare : Guenkov Rashkov (Bulga
ria), Boris Pavlov (Bulgaria) și Kemal 
Oncii (Turcia).

întrecerile continuă sîmbătă și dumi
nică după-amiază.

DUMITRU NEDELEA
secretar general al F.R.C.P.M. ,

Știri... rezultate...
© Ion Țiriac a fost învins de I. 

Gulyas în finala probei de simplu a 
turneului internațional de la Opa- 
tija. Gulyas a cîștigat cu 7—5, 6—1, 
1—6, 6—3.

• Etapa a 7-a a turului ciclist al 
Bulgariei, disputată pe distanta Raz- 
grad-Varna (144 km), a fost cîștigată 
de cehoslovacul Grac. care a fost cro
nometrat în 3 li 46:05. In acelwk timp 
au sosit Bnbekov (Bulgaria), janiak 
(Polonia). Iliev (Bulgaria) și 
(Iugoslavia). In fruntea chrsan? aiului 
general individual se află acum Kozlow
ski (Polonia), urmat Ia 2 min. de ce
hoslovacul llava, fostul purtător al tri
coului galben, și ia 1:58 de italianul 
Bonetto. Pe echipe conduce Bulgaria.

• La Moscova a început un turneu '
internațional de fotbal, la care participe? 
echipele de tineret ale Bulgariei, Ceho
slovaciei și U.R.S.S. în primul îneci, 
fotbaliștii bulgari au învins cu 4—0
echipa cehoslovacă.

® La cea de a doua ediție a Cupei 
Europei" la box pe echipe participă 8 
reprezentative. La Cairo a avut loc tra
gerea la sorți pentru stabilirea primelor 
întîlniri care se vor desfășura după cum 
urmează : U.R.S.S;—Franța, Polonia— 
R.D. Germană, Bulgaria—Iran și Grecia 
— -Iugoslavia.

• Cea de a treia partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah dintre Nona 
Gaprindașvili și Ala K’ișnir s-a încheiat 
remiză la mutarea 57. Scorul continuă 
să fie egal : D/2—D/2 puncte. în cea* 
de a patra partidă, Gaprindașvili are 
piesele albe.

© Cu prilejul lucrărilor congresului 
Federației internaționale de pentatlon 
modern, ținut la Leipzig, s-a stabilit ca 
viitoarea ediție a campionatului mondial 
să aibă loc în 1966, în organizarea fede
rației din Australia. Au fost admise ca 
noi membre ale forului internațional fe
derațiile din Grecia și Cuba.

• într-un meci tur contînd pentru 
„Cupa orașelor tîrguri" la fotbal, 
A.I.K. Stockholm a învins cu 3—1 
(1—0) pe Daring Bruxelles.

® Cu prilejul unei reuniuni profesio
niste de box desfășurată la Cardiff, 
Brian Curvis. campionul Marii Britanii 
la cat. semimijlocie, a dispus prin aban-, 
don în rundul 7 de cunoscutul pugilist 
Isac Logardt (S.U.A.).
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