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Cicliștii trec prin Salonta 
Aspect prins de fotoreporte
rul nostru A. Neaga, in 

etapa a Il-a

i
I

BĂILE HERCULANE 30 (prin 
telefon de la trimisul nostru).

Cea de a patra etapă a 
„Cursei Scînteii", disputată as
tăzi pe caniculă, a constituit 
un adevărat maraton. Plecați 
dimineața 
cliștii. au 
malurile 
șița — și . 
de odihnă, au continuat să 
leze pînă la izvoarele cu 
tămăduitoare ale Băilor Hercu- 
lane. în total — 215 km. Fi
rește, o etapă atît de lungă nu 
putea rămîne fără implicații. 
La ora 9 cei 48 de cicliști ră
mași în competiție au dat pri
mele lovituri de pedală, li ur
mărim, și din desele schimbări 
de trenă și zvîcnirile repetate 
ale grupurilor din frunte înțe
legem că se pregătește o ac
țiune. $i, intr-adevăr, la km 15 
ea se cristalizează. Comăniță, 
(Petrolul Ploiești), Mircea Vir
gil (Steaua) și Szumlakowski 
(Polonia) se detașează, înregis- 
trind după 10 km un avans de 
45 sec. La km 33 plutonul îi 
prinde, astfel că urmează o pe-

din Timișoara, Ci- 
făcut un popas 
Bîrzavei — la 
apoi, după două

Pe 
Re- 
ore 
ru- 
apă

noadă de noi frămîntări. 
care nu se mulțumesc cu „cul
cușul" plutonului sînt: Ion 
Ariton (Voința București) și 
C. Ciobanu (Voin.ța Ploiești). 
Se aștern serios la drum și 
măresc văzînd cu ochii distan
ța care-i separă de grupul ma
siv (se pare neinteresantă a- 
ceastă acțiune a outsiderilor). 
La km 63 cronometrăm dife
rențele. Primii doi au 1:50,0 
avans față de Machac (Ceho
slovacia), care rulează de unul 
singur, 2:10 de Schouten (O- 
landa), plecat să-l ajungă și 
3 min. față de pluton. Sprintul 
de la Bocșa Montană este cîș
tigat de Ciobanu. Pînă la Re
șița mai înregistrăm noi deta-

H. NAUM

I

Banatul selecționează
viitori baschetbalist

Comisia de baschet a regiu
nii Banat a organizat, în ca
drul acțiunii de depistare și 
selecție a tinerilor cu perspec
tivă, un reușit trial la care au 
participat 29 de băieți și 16 
fete. Trialul s-a desfășurat timp 
de două zile pe stadionul 
August" din Timișoara.

Cei 45 de tineri au fost 
puși la diferite probe fizice 
m plat cu start din picioare, 
ritura î,n bgrigime și săritura în 
înălțime 
nico-tacticȘi 
loc cu urhmrire și reluare 
caz de nereușită, exerciții 
circuit, aruncare la coș 
dribling etc). Aprecierile asu
pra calităților participanților au

„23

su-
(50 
să-

-pe loc etc) și teh- 
.(5 aruncări de pe 

în 
în 

din

Actualitatea
sportiva

ROMA : SESIUNEA COMITE
TELOR OLIMPICE NAȚIONALE

30 (corespondentul
Ion Mărginmnu trans-

A-

al-fost făcute de un colectiv 
cătuit din prof. F. Printz, prof. 
Cornelia Negru și dr. V. Radu. 
Dintre cei care au dat dovadă 
de calități deosebite amintim la 
fete de Emilia Gavrilă (14 ani
— 1,80 m), Ana Groscof (14 ani
— 1,80 m), Olga Stefanovici (15 
ani — 1,75 m), Daniela Mun- 
teanu (15 ani — 1,71 m), Au
relia Ruvințeanu (16 ani — 
1,70 m), Lucia Ruvințeanu (15 
ani — 1,69 m) toate din Timi
șoara și Aurelia Pajtek (15 ani
— 1,70 m) din Arad. La băieți 
s-au remarcat I. Mărănescu (16 
ani 
ani 
ani 
ani 
ani

’A. Zambo (17 ani — 1,88 m) 
din Arad.

Grija pentru „schimbul de 
mîine“ manifestată de comisia 
regională de baschet este lău
dabilă și constituie un exem
plu pentru 
ramură de 
Banat.

— 1,94 m), M. Fleșeru (16
— 1,90 m), O. Roman (16
— 1,85 m), P. Galamboș (15 
—- 1,81 m), B. Hariga (16
— 1,83 m) din Timișoara și

i
i

P. ARCAN

celelalte comisii pe 
sport din regiunea

— coresp. regional

ROMA 
ger preș 
mite).

Joi, La Roma, în prezența pre
ședintelui C.I.O., Avery Brunda
ge, s-a deschis sesiunea Comite
telor Olimpice naționale, la care 
pârtie pă 150 de delegați repre
zentând 72 ele țări. Pe ordinea de 

Ș, lucrărilor, care vor dura trei 
1 figurează reglementarea pro
blemei amatorismului, jocurile 
sportive regionale, eventuala con
stituire a asociației internaționa
le a Comitetelor Olimpice națio
nale.

Din partea țării noastre partici
pă Aurel Duma, președintele Co
mitetului Olimpic Român.

A

In meciul cu

Au sosit
handbalistele
cehoslovace

SE REIA CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE SCRIMA 

PE ECHIPE
deCampionatul republican 

scrimă pe echipe se reia stmbătâ 
și duminică, o dată cu desfășura- 

" ' ‘ ' pro-rea etapei a Il-a a turului 
gramată la Tg. Mureș.

Iată și celelalte etape ale 
petiției, reprogramate de 
federația de specialitate :

o Etapa a 111-a 
iCf—17 octombrie ;
b?le ;
București, 13—14 noiembrie ; o 
Etapa a IlI-a (retur) : București, 
27—28 noiembrie.

com
ei tre

(tur):
* Etapa

Cluj. 
_ . I

(retur) : București, 30—31 octom- 
Btapa a Il-a (retur) :

Ieri In amiază a sosit în 
Capitală selecționata femini
nă de handbal a Cehoslova
ciei, care urmează să susțină, 
sîmbătă și luni în sala Flo- 
reasca, o dublă întîlnire cu re
prezentativa țării noastre. Au 
făcut deplasarea următoarele 
jucătoare ; Houskova, Hetrzo- 
gova, Blechova, Cifranicova, 
Frant-o va, Holoubkova, Jajca- 
jova, Kemerova, Kosikova, 
Kyryanova, Malinova, Schif- 
ferova și Vedkova. Antreno
ri : A. Kolarik și J. Kecske- 
methy. Aseară, oaspetele au 
făcut un antrenament de aco
modare în sala Floreasca.

Azi au început cursurile. Chimie, fizică, matematică, istoria culturii, drept internațional, 
mecanică, educație fizică sau primul curs de limba latină. „Bobocii" încearcă emoțiile debu
tului, cei din anii mai mari pe cele ale reîntâlnirilor. De azi încolo terenurile de sport, sălile 
de gimnastică ale institutelor de învătămînt superior din țara noastră vor răsuna din nou. 
Pentru că totul se desfășoară sub semnul înțeleptei zicale a strămoșilor : „Mens sana in corpore 
sano !"

Tn imagine — un „instantaneu" luat ieri în fața Facultății de drept din București, apar- 
ținînd fotoreporterului nostru Vasile Bageac

Marginalii la campionatele republicane de tenis de masă

Cum stăm(Continuare în pag. a 3-a) cu munca educativă?
După numai două săptămîni, 

fruntașii tenisului nostru 
masă f *" J:- —
data 
drul 
tului 
cruri 
văzute la Suceava nu au fost.

Rezultatele au fost în general 
cele așteptate, reprezentanții clu
burilor C.S.M. Cluj (băieți) și 
Progresul București (fete) cîști- 
gînd primele locuri. Dintre 
ceilalți merită o evidențiere 
sportivii de la Voința Arad, 
clasați printre fruntași. Ca in
dividualități, am observat — 
fără a ne entuziasma — o oare
care stabilitate și îmbunătățire 
(față de Suceava) în jocul El- 
lei Constantinescu (în special) 
și al Măriei Alexandru. La bă
ieți, însă, vorbind de fruntași 
(Reti, Giurgiucă, Bodea, Cobîr- 
zan, Sentivani) evoluția lor și, 
mai ales, a primilor trei nu 
ne-a dat de loc motive de mul
țumire. Dimpotrivă. Acțiuni ne
legate, deci negîndite, lovituri 
hazardate, deci multe ratate, a- 
ceasta a caracterizat jocul lui

1 de 
s-au întîlnit din nou, de 

aceasta la Brașov, în ca- 
primei părți a campiona- 
republican pe echipe. Lu- 
prea deosebite față de cele

Giurgiucă, Reții și Bodea. Așa 
Se și explică înfrîngerile suferi
te de toți trei în fața Iui 
gulescu. deși acesta nu s-a 
zentat antrenat suficient, 
cauza examenului de stat la 
dicină, absolvit cu media 
Față de forma sportivă slabă 
arătată de primii noștri jucători, 
considerăm ca inoportună parti
ciparea lor la apropiatele com
petiții internaționale.

Dar, pe lingă latura pur teh
nică a competiției de la Bra
șov, este cazul să menționăm 
și alte aspecte privind prezenta
rea și 
tivi în 
tîi, un 
decisiv 
Bodea, 
timul a făcut o 
sesizat imediat 
seala și astfel 
rezultatul de 21—20 pentru Ne- 
guleccu. Ultimul a și cîștigat de 
altfel partida, dar gestul lui

Ne- 
pre- 
din 
me
ii) !

comportarea unor spor- 
acest concurs. Mai în- 
exemplu bun. In setul 

al meciului Negulescu — 
la scorul de 20—20, ul- 

„dublă", dar a 
arbitrului gre- 
s-a consemnat

(Continuare In paq. a 3-a)

C. COMARNISCHI

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

la
HAMBURG (prin telefon). — 

Aseară s-a disputat în locali
tate meciul de box dintre echi-

Norvegia, allejii români s-au comportat bine
și conduc după prima zi
cu 62,5—43,5
LA FETE, DUPĂ PATRU PROBE : C'EHOSLOVACIA- 

ROMÂNIA 26-18

pele reprezentative ale Româ
niei și R. F. Germane.

intîlnirea s-a terminat la e- 
galitate : 10—10.

Iată rezultatele meciurilor:
Muscă: C. Ciucă bate la 

puncte pe Koerber.
Cocoș : N. Puiu 

abandon în repriza 
lus.

Pană : C. Stanei 
descalificare în repriza a 
la Klee.
Semi-ușoară : V. Antoniu 

prin abandon repriza 
pe Schmidt.

Ușoară : I. Dinu meci 
Hanstein.

Semi-mijlocie : 1. Pițu 
la puncte ia Kottysch.

Mijlocie mică : V. 
pierde la puncte la Meyer.

Mijlocie : I. Olteanu meci nul 
cu Horning.

Semi-grea: I. Monea meci 
nul cu Gerber.

Grea : V. Mariuțan meci nul 
cu Huber.

TIMIȘOARA, 30 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Pe sta
dionul ,,I Mai" din localitate, in 
fața a 10 000 de spectatori, s-au 
desfășurat întrecerile primei zile 
a întâlnirilor de atletism dintre 
reprezentativele României și Nor
vegiei la băieți, României și Ce
hoslovaciei la fete. Timpul a fost 
frumos, doar la început vîntul la
teral din față stînjenind dispu
tarea probelor de alergări. Atle- 
ții noștri au avut în general 
comportare bună, cîștigind 
cele 10 probe și realizînd 
tajul de 62,5—43,5.

Rezultate: 100 m: 1. 
firesiu (R) 10,8; 2—3. Stama-

o
7 din 
punc-

Zam-

tescu (R) și Aam (N) 11,1 ; 
Simonsen (N) 11,2. Zamfirescu a 
obținut o victorie netă. 400 în 
plat: l. Bunaes (N) 47,8 ; 
Albrecht (R) 48,1 (rec.
sonal) ; 3. Rățoi (R) 48,9;
Ingvalsen (N) 49,1. Norvegianul 
a avut o plecare bună și a re
zistat finișului impresionant al 
lui Albrecht. 1500 m: 1. Bloțiu 
(R) 4:00,0; 2. Kvalheim (N) 
4:00,1 ; 3. Rekdal (N) 4:00,2 ;

ROMEO VILARA

M1HAELA PENEȘ(Continuare in pag. a 4-a)

bate 
I pe

prin 
G ai

pierde prin 
Il-a

bate 
a Il-a

nul cu

pierde

Dobre

boxerii ro
la Wolf- 

echipei se-

La 2 octombrie, 
mâni vor evolua 
sburg, în compania 
cunde a R. F. Germane.



SPORTUL ȘCOLAR DIN REGIUNEA BRASOV 
ARE MARI POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE

Pe marginea 
consfătuirii profesorilor 

de educație fizică

Anul școlar 1964—1965 a fost încheiat de elevii din regiunea Brașov cu multe rezultate bu
ne și în domeniul educației fizice și sportului. Realizările obținute au fost evidențiate pe larg de 
tovarășa Angela Popa, șeful Secției de învățămînt a Sfatului popular regional, în referatul prezentat 
la recenta consfătuire regională a profesorilor de educație fizică. Au fost scoase în relief cu acest 
prilej și lipsurile care s-au manifestat în activita tea profesorilor de educație fizică, lipsuri care fac 
ca sportul în școlile brașovene să nu înregistreze rezultatele dorite.

Tovarășul AUGUSTIN ZĂPĂRȚAN, secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R., adresîn- 
du-se cu acest prilej profesorilor de educație fizică și invitaților la consfătuire, a arătat că rezul
tatele bune realizate bucură pe toată lumea, dar că aceste succese trebuie consolidate, ele nefiind 
încă la înălțimea posibilităților de care dispune regiunea Brașov. Vorbitorul s-a referit apoi la ne
cesitatea sporirii exigenței profesorilor față de calitatea orelor de educație fizică, de conținutul 
acestora, subliniind răspunderea ce revine conducerilor școlilor față de acest obiect din programa 
de învățămînt.

Consfătuirea a dezbătut numeroase probleme deosebit de importante pentru activitatea de 
viitor.

profesională 
generale nr. 
la liceul nr. 
școala profesională petrol-chimie din 
Copșa Mică și la altele, programele 
de educație fizică s-au îndeplinit nu
mai în parte. Aceasta datorită așa-

Vitrometan și școlile 
2, 3, 4 și 5 din Mediaș, 
2 din St. Gheorghe, la

zisei lipse de „condiții". Credem însă 
că nu atit condițiile au lipsit, cit in
teresul profesorilor de educație fi
zică din aceste școli, interesul con
ducerii școlilor respective, care n-au 
acordat importanța cuvenită educa
ției fizice.

Un bilanț care nu spune tot
în cele aproape 460 de școli (școli 

generale, licee, școli profesionale) în
vață peste 110 000 elevi, orele de 
educație fizică fiind conduse de 350 
de profesori de specialitate. în re
giune există un liceu cu program spe
cial de educație fizică (cu aproape 
400 de elevi și 8 profesori de edu
cație fizică) precum și două școli 
sportive de elevi cu 5 secții, în care 
activează peste 2100 elevi. Există 
în regiunea Brașov 40 de licee și 41 
de școli profesionale, elevii acestora 
desfășurînd o bogată și variată acti
vitate. în ce privește baza materială, 
în regiune sînt 35 de săli amenajate 
pentru gimnastică și numeroase te
renuri sportive simple pentru jocuri, 
precum și sectoare de aruncări și 
sărituri pentru atletism. Din rîndul 
elevilor care învață în școlile regiunii 
Brașov, mai mult de 39 000 desfășoară 
O activitate organizată în cadrul celor 
105 asociații sportive școlare. în nu
meroase școli există condiții dintre 
bele mal bune pentru desfășurarea 
educației fizice, cum ar fi liceul nr. 2 
și școala profesională „Tractorul" din 
Brașov, liceul nr. 1 și școala profe
sională textilă din Sibiu, liceul nr. 1 
Codlea, liceul nr. 1 Sf. Gheorghe și 
altele. Multe din asociațiile sportive 
școlare sînt consolidate din punct de 
vedere organizatoric, consiliile aces
tora preocupîndu-se în mod concret 
de activitatea de masă și de perfor
manță a membrilor UCFS.

în ultima perioadă elevii din re
giunea Brașov au fost prezenti la 
toate întrecerile organizate de Mi
nisterul învățămîntului, precum și la 
marea majoritate a competițiilor re
publicane rezervate juniorilor. In 
campionatele școlare echipa de băieți 
la liceului nr. 2 Mediaș și echipa de 
fete a liceului nr. 5 din Brașov (la 
baschet), ca și echipa de volei fete 
de la liceul din Codlea au ocupat 
locuri fruntașe în finalele pe țară, 
în timp ce la schi majoritatea pro
belor au fost cucerite de elevii din 
regiunea Brașov, în special de cei 
din Rîșnov, Predeal și Brașov. Re- 
zultate bune au fost înregistrate și 
în campionatele republicane de ju
niori, în care echipa de volei fete 
de la liceul nr. 4 (prof. Viorel Papuc) 
și cea de baschet fete de la S.S.E. 
Brașov (prof. Elena Roșu) au cucerit 
titlurile de campioane.

i’în regiunea Brașov sînt foarte multi 
profesorii de educație fizică din școli 
generale, licee sau școli profesionale 
care muncesc cu pasiune, dăruindu-se 
acestei meserii, cum sînt Aurora 
Eberth, Elena Tănase, Doina Mihail, 
Tincuța Răcășan, Ecaterina Tabacu, 
Rodica Ivan, Ștefan Ciobanu, Anton 
Bogdan, Arpad Bako, Wilhelm Ro
man, Nicolae Aleman, D. Colibași, 
Gh. Roșu, St. Horia, V. Răileanu, Gh. 
Bodescu, D. Dobrescu, St. Stoian, G. 
Wagner, T. Toma, I. Șeitan.

Rezultatele realizate nu mulțumesc 
însă pe deplin. Sînt posibilități ca 
elevii din regiunea Brașov să obțină 
performante mai mari, pe măsura 
condițiilor create. Iată, de pildă, atle
tismul și gimnastica, ramuri cu pon
dere deosebită în programele de edu
cație fizică, dar care nu se bucură 
de atenția cuvenită. în cadrul celor 
105 asociații sportive școlare există 
doar 25 de secții de atletism și 18 
de gimnastică, și nici în acestea ca
litatea muncii nu se ridică la un nivel 
corespunzător, ceea ce a făcut ca 
atît atletismul cît și gimnastica să 
rămînă în urma altor ramuri de sport. 
Poate fi oare mulțumitor faptul că la 
aceste două discipline în regiune 
există doar 8 sportivi de categoria I 
și 21 de categoria a Il-a ? Hotărît 
nu ! Sînt în regiunea Brașov nume
roși profesori cu specializarea gim
nastică, ca Grigore Lupu — Blaj, 
S, Cșiki — Sf. Gheorghe, care predau 
alte discipline, invocînd drept justi
ficare fel de fel de motive. Dar, ni
meni n-a luat pînă acum vreo mă-

sură, deși situația nu este cunoscută 
de azi, de ieri. Se ridică desigur, în
trebarea : ’ . . ~
pot fi realizate rezultate bune ? Se 
pot mulțumi profesorii de educație 
fizică din regiunea Brașov, mai ales 
cei cu specializarea atletism, cu faptul 
că doar doi sportivi dețin titlul de

în asemenea împrejurări

campion ? Mai mult chiar, în regiune 
sînt o serie de recorduri regionale 
— și acestea destul de vechi, de 
7—8 ani — cu mult sub nivelul re
cordurilor țării (prăjină : 3,40 ; disc : 
40,18; suliță: 58,74 m; greutate: 
12,10 m). Ce părere aveți, tovarăși 
profesori ?

Mai multă atenție educației fizice in școli
Profesorul Giinler Wagner de la 

liceul din Codlea a arătat în cadrul 
consfătuirii că se bucură de un spri
jin larg din partea conducerii școlii, 
fapt ce face ca rezultatele obținute 
în activitatea sa să fie mulțumitoare. 
Despre o situație asemănătoare a 
vorbit și tovarășa Elena Cărare, di
rectoarea Școlii sportive de elevi din 
Brașov. Ea a 
liceului nr. 1, 
deaproape de 
elevilor.

Din păcate, 
tîmplă la fel. 
școlilor dau importanța cuvenită edu
cației fizice. Și cind facem această 
afirmație ne gindim la faptul că o 
serie de școli au „împărțit" catedra 
de educație fizică, pentru completarea 
orelor, altor profesori, de diferite 
alte specialități. La liceul din comuna 
Șercaia, profesorul Titus Rotaru se 
ocupă de educația fizică numai cu 
băieții. I s-au dat, în schimb, 2 ore 
de... desen pentru completarea cate
drei, in timp ce la fete a fost repar
tizată o profesoară de altă speciali
tate ! La școala generală din 
profesoara de educație fizică 
Răcășan — care desfășoară 
moașă activitate -- a avut 
restul de 10 fiind împărțite între pro
fesoare cu alte specializări, între care 
și lucrul manual ! La drept vorbind, 
nici nu trebuie să mai surprindă 
prea mult aceasta, dacă ne gindim la 
concepția unor cadre didactice des
pre sport. Astfel, directorul adjunct 
al liceului din Orașul Victoria, Ana- 
tolie Saftiuc, afirmă: „după mine, 
educația fizică n-are ce căuta în 
școli. (Stranie concepție pentru un di
rector de școală ! ?) Orice oră petre
cută pe terenul de sport este pierdută 
în vînt" (text redat în cadrul cons
fătuirii de profesorul Nic. Marian). 
Și acestea trebuie completate cu amă
nuntul că elevilor LI SE SCADE 
NOTA — ÎN CAZUL CIND FAC 
SPORT — LA MATERIA LA CARE

PREDĂ PROFESORUL ANATOLIE 
SAFTIUC.

Profesorul Gh. Bădescu din Sibiu 
a relevat faptul că în cadrul progra
mei școlare educația fizică nu este 
privită ca și celelalte materii, deși și

0 muncă
în concluziile consfătuirii, tovară

șul EMIL GHIBU, vicepreședinte al 
Consiliului General al UCFS, a sub
liniat că în procesul instructiv-edu- 
cativ, multi dintre profesori au folo
sit metode și mijloace de pregătire 
bune, care au dat rezultate. Dar, în 
același timp, au existat și lacune care 
au influențat negativ activitatea de 
educație fizică din școlile regiunii 
Brașov. S-a arătat că în munca de 
instruire inițiativa personală n-a 
constituit întotdeauna veriga de bază 
și că o bună parte dintre profesorii 
de educație fizică au dat înapoi la 
primele greutăți. Nu se poate con
cepe ca într-o regiune ca Brașov, 
una din disciplinele sportive de bază, 
ca gimnastica, să aibă în ultimul timp 
rezultate atît de slabe, iar atletismul 
să bată pasul pe loc. Aceasta denotă 
că n-a fost înțeleasă necesitatea prac
ticării pe scară largă a acestor două 
sporturi pentru dezvoltarea deprinde
rilor motrice și a pregătirii fizice 
multilaterale necesare atît vieții, cît 
și activității sportive. Se impune o 
profundă analiză a muncii fiecărui 
profesor de educație fizică, o mai 
justă planificare a activității, îndrep
tată în direcția organizării timpului

Profesorul Anatolie Saftiuc, director adjunct al liceului din 
Orașul Victoria, nu concepe educația fizică în școli...

și mai
fizică, ele vin să sprijine în mod efec
tiv desfășurarea activității sportive a 
elevilor.

★
scopul îmbunătățirii acti- 

muncii profe- 
ie fizică, cons-

ț

evidențiat conducerea 
care se interesează in
activitatea sportivă a

nu peste tot se în- 
Nu toate conducerile

Brașov 
Tincuța 
o iru-

21 ore,

PROFESORIIL: Ai răspuns bine I Iți scad însă nota fiindcă faci... 
fport !! !

ELEVUL: /?/

aceasta este tot obiect principal. Așa 
se explică împărțirea „catedrei" între 
profesori de alte specialități.

In cadrul consfătuirii s-a mai re
levat că în regiune sînt numeroși 
profesori de educație fizică care nu 
pun suflet în activitatea lor, nu mun
cesc cu pasiune. Astfel, la școala

TEATRUL „DARBIJ DELAVRANCEAu

i

Desen de GH. RADU — Brașov

liber al elevilor, a selecției, a măririi 
contribuției fiecărei școli pentru pre
gătirea sportivilor proprii, îndeosebi 
pentru atletism și gimnastică. Ins
trucțiunile comune ale Ministerului 
învățămîntului și Consiliului Gene
ral al UCFS constituie un prețios în
dreptar pentru profesorii de educație

în 
vității elevilor și 
sorilor de educații 
fătuirea a adoptat un plan de mă
suri. Potrivit posibilităților exis
tente, tradiției școlilor și legat 
de specializarea cadrelor, pentru 
liceele și școlile profesionale din 
întreaga regiune s-a siv “ > pon
derea ramurilor sportive,.. atletis
mul și gimnastica aflîndu-se pe 
primul plan. în toate unitățile dit> 
învățăminte! de cultură generală, 
profesionali sau tehnic, se vor sta
bili probe de control cu norme 
orientative concrete.

în planul de măsuri un loc im
portant îl ocupă dezvoltarea con-, 
tinuă a bazei materiale, fiind pre
văzut ca, cu sprijinul organelor 
UCFS și a secțiunilor de învăță
mînt 200 de școli să-și amenajeze 
sau reamenajeze terenuri simple 
[piste pentru alergări, gropi de 
sărituri, sectoare pentru aruncări, 
terenuri pentru diferite jocuri etc.), 
în același timp, cu sprijinul Comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare se vor crea fonduri ne
cesare procurării materialului di
dactic conform prevederilor din 
programa de educație fizică, ast
fel ca fiecare școală să aibă un 
minim de material și echipament 
sportiv.

Pentru a trezi și dezvolta inte
resul față de activitatea sportivă, 
consiliul regional UCFS, împreună 
cu Comitetul regional U.T.C. și 
secția de învățămînt a Sfatului 
popular al regiunii Brașov, va sti
mula profesorii, elevii, directorii 
de școli, activiștii sportivi care vor 
sprijini dezvoltarea activității spor
tive de performanță. De asemenea 
s-a luat măsura de a se acorda 
gratuitate elevilor sub vîrsta de 
14 ani la toate manifestațiile spor
tive de pe raza regiunii Brașov 
și programarea echipelor școlare 
în deschiderea unor întreceri spor
tive de amploare.

Din această consfătuire s-a des
prins faptul că în regiunea Brașov 
există mari posibilități. - activi
tatea elevilor să se desfășoare în 
condiții optime. Acest' ^posibili
tăți trebuie puse în valoare, iar 
cei care sînt în măsură să le tra
ducă în viață sînt directorii șco
lilor și profesorii de educație fi
zică. ti au la îndemînă un mate
rial uman valoros — elevii, cărora 
trebuie doar să le îndrume pașii 
Perspectivele activității sportive 
școlare din regiunea Brașov sînt 
mari și frumoase. Trebuie să se 
lucreze cu pasiune, cu mai mult 
devotament și interes, cu mai mult 
sim* pedagogic, iar rezultatele nu 
se vor lăsa prea mult așteptate.

Potrivit posibilităților 
tradiției

C. GRUIA-coresp. reg.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 
CENTRUL ȘCOLAR TEHNIC ȘI TEHNIC DE MAIȘTRI 

BUCUREȘTI, str. Poetul Cerna nr. 1
ANUNȚĂ DESCHIDEREA STAGIUNII 1965/1966

DUMINICĂ 3 OCTOMBRIE 1965 ORELE 20

CU PREMIERA

„IUBESC
de COMAN SOVA

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

Regia artistică : Ion Simionescu
Scenografia : Elena Simirad Munteanu
Muzica : Nicolae Kirculescu — artist emerit, laureat al Pre

miului de Stat.

ANUNȚ
Centrul Școlar Tehnic și Tehnic de maiștri al Ministerului 

Industriei Ușoare, cu sediul în București, str. Poetul Cerna nr. 1, 
pregătește personal tehnic pentru specialitățile:

1. TEHNICIENI CONFECȚII DIN ȚESĂTURI ȘI TRI
COTAJE ;

2. TEHNICIENI TEXTILIȘTI PENTRU FINISAREA 
PRODUSELOR TEXTILE ;

3. TEHNICIENI PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI. 
Examenul de admitere se va ține între 5—10 octombrie 1965. 
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură generală

cu și fără examen de maturitate, din Capitală și provincie. Elevii 
Școlii Tehnice beneficiază de amînarea satisfacerii stagiului mi
litar și de burse în limita prevederilor legale.

Școala asigură cazarea și masa contra cost.
Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul școlii 

str. Poetul Cerna nr. 1 — telefon 21.25.80.
DIRECȚIUNEA

din



FOTBAL: După evoluția „olimpicilor"
Așadar, numai meci nul (2—2) în 

jutida susținută de lotul nostru olim
pic în compania reprezentativei de ti
neret a R. D. Germane și în cadrul sui
tei de jocuri cc își propun să „fini
seze” un „11“ valoros, care să reprezinte 
fotbalul românesc peste trei ani la J.O. 
din Mexic. «

Este un rezultat care reflectă, desi
gur, și replica mai puternică dată de ju
cătorii din R. D. Germană (în compa
rație cu recenta evoluție a selecționatei 
de tineret din R. S. Cehoslovacă), dar 
care „poarlă“ în el și unele slăbiciuni 
manifestate, miercuri, în jocul „olim
picilor” noștri.

Să vedem mai întîi în ce 3 constat 
replica dată de adversar. Intr-un joc de 
forță, bazat pe calitățile fizice deosebite 
ale tuturor celor 11 componenți ai for
mației oaspe. Masivi și rapizi, tenace 
și rezistenți și avînd un control bun al 
balonului, fotbaliștii germani și-au pu
tut duce, cu succes, la îndeplinire pla
nul lor tactic : marca j strict pe întreaga 
suprafață a terenului, mare prudență în 
situațiile de apărare, postind în spatele 

în per
se afla 

la înăl- 
( Cuper- 
cei doi

noștri la Craiova

Programul fotbalistic 
din Capitală

SÎMBĂTĂ

CANOTAJ ACADEMIC: finalele
CAMPIONATULUI REPUBLICAN FEMININ

ultimei linii un „măturător", 
soana.Jt , zsransch. Cînd echipa 
în at< Branscb „urca" pînă 
țimeâ virfului nostru central 
man), în timp ce unul dintre 
stoperi susținea, cu schimbul, acțiunile 
ofensive, declanșate de cele mai multe 
ori prin pase lungi.

Cu ce au răspuns olimpicii noștri ? 
Cu jocul lor specific, combinativ, pig
mentat, sporadic, in atac prin contri
buția subtilului Dumitriu. Numai că 
înaintașul Rapidului n-a putut alcătui 
un cuplu sincron cu Cuperman și faptul 
acesta a facilitat mult sarcina apărării 
adverse, aglomerată în fața porții lui 
Blochnitz și extrem de decisă în inter
venții. Din păcate, nici cele două aripi, 
Năsturescu și Codreanu, n-au acționat 
la nivelul posibilităților lor, acuzînd 
amîndoi o oboseală acumulată în meciul 
cu Steagul roșu. Destul de repede s-a 
„stins" în această partidă și mijlocașul 
Dinu, care a vrut să acopere o zonă 
mult mai mare decît ar fi putut.

In încercarea firească de a verifica 
și alți jucători, antrenorii Bazil Marian 
și Angelo Niculescu l-au încercat în a- 
cest joc și pe Boc, tînărul fundaș cen
tral al Petrolului. Ce s-a întîmplat însă? 
Comițînd o greșeală în tentativa de a 
trimite acasă o „minge", Boc a acționat 
în continuare timid, fapt care i-a de
terminat pe antrenori să-l înlocuiască. 
Nu încape vorbă că acest talentat ju
cător al Petrolului va mai fi încercat...

STADIONUL DINAMO, ora 
Dinamo Obor — Automatica 
pionatul orășenesc); ora 15,30 : 
mo Victoria — Progresul (cat. B).

DUMINICĂ

G. NICOLAESCU

Cum stăm
cu munca
educativă ?

(Urmare din pag. 1)

Bodea merită toată stima, fapt su
bliniat cu aplauze de spectatori. A- 
celași public, însă, nu a avut mo
tive de încîntare privind echipa
mentul necorespunzător al lui Co- 
bîrzan. Nu este pentru prima oară 
cînd Cobîrzan se prezintă la masa 
de joc într-o astfel de ținută. Ne 
'"rprinde foarte mult acest lucru, 
dacă ținem seama că jucătorul clu
jean, inginer de profesie, este cotat 
ca un om îndeobște serios. Să spe
răm că este ultima dată cînd sîn- 
tem nevoiți să consemnăm asemenea 
atitudini.

Dintre cei 100 de sportivi care au 
concurat la Brașov, doi au comis 
cele mai multe abateri : Geambașu 
(Constructorul București) și Giur
giucă. Aruncări dese — prin ges
turi nervoase — a paletelor pe 
masă, trimiterea intenționată a min
gilor pe podea sau în pereți, iată 
cîteva din „manierele" lui Geam
bașu și Giuțgiucă. Ca să nu mai 
vorbim tbc--vociferările permanente 
și diversele clovnerii. Și toate aces
tea se peteceau în ciuda repetatelor 
observații primite de pe margine 
(antrenori, arbitri, membri ai ju
riului etc.). Manifestările de acest 
gen nu mai au nevoie de nici un 
fel de comentarii. Altceva este ne- 

.cesar : aplicarea de sancțiuni.
șȘi încă ceva. La concursul de la 

Brașov, Giurgiucă a apărut arbo- 
rind un... barbișon neîngrijit, aflat 
în plină creștere !

Am recomanda lui Giurgiucă să 
consulte mai des oglinda cînd 
vorba de aranjarea aspectului 
exterior.

In concluzie, este de dorit 
munca de educație să fie dusă
mai multă perseverență și în rîndu- 
rile sportivilor fruntași la tenis de 
masă.

este 
său

ca 
cu

13.45 :
(cam- 
Dina-

oraSTADIONUL .23 AUGUST", 
13,30 : România — Ungaria (meci de 
surdo-muți); ora 15,30 : Steaua — Di
namo (cat. A).

TEREN GLORIA, ora 10.30: Me
talul București — Știința București 
(cat. B.).

TEREN TIMPURI NOI, ora 9,30: 
Flacăra roșie Buc. — Metrom Brașov 
(cat. C); ora 11,15: Flacăra roșie Buc. 
— S.N. Oltenița (j).

STADIONUL „23 AUGUST", teren 
III, ora 9 : Metalul București — Rapid 
București (j); teren IV, ora 11: Viito
rul Electronica Buc. — Petrolul Plo
iești (j).

TEREN VESELIEI, ora 9 : Dinamo 
Victoria — Progresul Buc. (j).

STADIONUL VOINȚA, teren I, 
ora 11: Ș.S.E. nr. 2 Buc. — Electrica 
Fieni (j).

TEREN STEAUA, ora 11 : Steaua 
București — Muscelul Cîmpulung (j).

Ultima competiție oficială de 
turi nautice a sezonului, finalele 
pionatului republican feminin de 
taj academic, se dispută mîine 
amiază, pe lacul Herăstrău. Este 
tru prima oară că un campionat 
blican al schifiștilor se dispută pe 
pitorescul lac din marginea Capitalei. 
Fără îndoială, desfășurarea întreceri
lor pe Herăstrău face competiția mai 
accesibilă atît concurenților cît și spec
tatorilor, 
zintă și un inconvenient care nu poate 
fi trecut cu vederea : pista de întreceri 
măsoară 
1000, cifră prevăzută de regulamentele 
internaționale. în acest fel, finalele de 
mîine vor servi scopul... documentar 
(stabilirea echipajelor campioane), dar 
nu vor permite concluzii asupra valorii 
reale a acestora, asupra timpilor reali
zați.

Revenind la probele de mîine, vom

spor- 
cam- 
cano- 
după 
pen- 

repu-

dar — în același timp — pre-

numai 850 de metri, în loc de

sublinia interesul cu care sînt aștep
tate în special două dintre cele 5 finale: 
cea de simplu și cea de 4-ț-l vîsle. La 
simplu, evoluează revelația acestui an, 
Elisabcta Vorindan de la Voința Timi
șoara, Crista Clos de la Știința Bucu
rești (o altă schifistă care s-a afirmat 
puternic în ultimul timp) și junioara 
Ioana Tudoran de la Dinamo, un ele
ment de care sînt legate îndreptățite 
speranțe. La 4-ț-l vîsle, favoritele pro
bei sînt formațiile bucureștene Metalul 
(Varga, Ilublea, Florea, Rigard) și O- 
limpia (Covaci, Ghiuzelea, Penca, Dia- 
conescu), care cuprind componente ale 
lotului reprezentativ. Olimpia va în
cerca să-și ia revanșa pentru Infringe- 
rea suferită săptămîna trecută, la faza 
de zonă. La dublu, este cotat favorit 
echipajul arădean Ana Taniaș, Ileana 
Nemet în timp ce Știința București 
contează pe titluri la 4-ț-l și 8 + 1. 
Primul start se dă la ora 16,30.

59CURSA SCÎNTEII“

Notă maximă... spectatorilor
Cronicarii sportivi acordă, de obicei, note sau aprecieri jucătorilor 

și arbitrilor. După meciul de la Oradea se cuvine menționată, în mod 
deosebit, obiectivitatea miilor de spectatori prezenți în tribunele stadio
nului din orașul de pe Criș. Pentru că, în ciuda amărăciunii provocate de 
iniringerea echipei favorite, orădenii nu au precupețit aplauzele atunci 
cînd formația oaspe reușea să construiască faze frumoase. Acestea au 
fost numeroase, mai ales, în prima repriză, cînd ieșenii s-au întrecut 
pe ei înșiși. Primul gol al 
reușită, a stirnit în tribune

Atitudinea spectatorilor 
— nota maximă. Am dori 
mai des spectatorilor de pe 
fotbal, de rugbi sau de alt sport...

formației C.S.M.S., înscris dintr-o combinație 
ropote de aplauze.
orădeni față de echipa oaspe merită — deci 
ca astfel de aprecieri să putem adresa cît 
toate terenurile de sport, fie că e vorba de

AUREL CRIȘAN — București

Un caz ciudat...
In analiza lui pornim de la citirea 

clasamentului seriei Sud, categoria C. 
In dreptul lobului 10 sînt consemnate 
următoarele :

S. N. Oltenița 6 0 5 1 0—4 5
Adică șase meciuri jucate, nici o 

victorie, cinci meciuri egale, o înfrîn- 
gere, n/ci un gol marcat, patru goluri 
primite, cinci puncte. Ceea £e este cu 
totul „remarcabil" este faptul că în 
șase meciuri S.N.O. nu a înscris nici 
un gol ! O performanță unică pe țară. 
In nici o categorie (A, B, C) nu mai

există o a doua echipă care de la în
ceputul campionatului să nu fi înscris 
nici măcar un gol.

Această situație atestată de fapte și 
documente ridică multe semne de în
trebare : oare la Oltenița nu există 
înaintași ? Joacă toți cei 11 jucători 
la apărare ? E vorba oare de vreo 
inovație care să-l concureze pe Her
rera, maestrul „betonului"? (Dar echi
pa lui mai și înscrie).

Oricum, un caz ciudat...
M. P.

(Urmare din pag. 1)

șări, pe care le veți descifra din 
samentul sosirii care
C. Ciobanu
36:00; 2. S. Ariton 
rești) același timp.
Machac, la 1:16 un grup format din 
C. Gonțea (Steaua), G. Ciocan (Di
namo), Campigli (Italia), Rîndașu 
(Voința Ploiești), I. Braharu (Voința 
Buc.) și Schouten (Olanda). Plutonul 
sosește după 3:26,0. La ora 14,30 se 
dă, pe arșiță, startul în partea a doua 
a etapei. Cicliștii pleacă în ordinea 
și la diferențele la care au sosit în 
Reșița. Ciobanu și Ariton, sesizînd 
că nu are nici un sens să continue 
să ruleze singuri, îl așteaptă pe 
Machac și pe cei 6 din grupul care-i 
urmează. Astfel că după cîțiva km, 
Machac îi ajunge pe cei doi, li se 
alătură, apoi grupul celor 6 precum 
și Gera și germanul Lingner, ambi
țioși să se afle și ei în pri
mul pluton. Ea km 16 ei au o 
diferență de 2:55 față de pluton. 
Punctul de cățărare de la km 21 — 
Delinești — este cîștigat de Gonțea 
urmat de Machac și Gera. La Caran
sebeș, la km 44 Gonțea este cel 
care cîștigă sprintul. La km 69 sparge 
Schouten (Olanda), dar revine. Fu
garii au acum un avans de 3 min. 
La km 86 sparge Schouten și rămîne 
de această dată, deși antrenorul 
Voicu îi dă roată de schimb. Astfel 
că în frunte rămîn 8 alergători. Plu
tonul se apropie tot mai mult. Sosi
rea la Băile Herculane este urmă-

cla- 
arată astfel : 1. 

(Voința Ploiești) 2h 
(Voința Bucu- 
La 52 sec —

toarea: 1. L. Lingner (R.D.G.) 5h 
45:21 (medie orară 37,357 km); 2. C. 
Gonțea, 3. Campigli (Italia), 4.
banu, 5. Ciocan, 6. Machac, 7. Rîn
dașu, 8. Gera același timp, 9.
Burlacu 5h 46:02, 10. Szumlakowski 
5h 46:04, el aflîndu-se în fruntea plu
tonului în care se aflau toți fruntașii 
cursei.

Mari merite în această evadare a 
etapei au Gonțea, Campigli (Italia)
— care a muncit foarte mult — șl
Gera. Clasamentul general a suferit 
și el modificări și acum arată ast
fel : 1. Gawliczek (Polonia) 18h 38:41; 
2. G. Moiceanu 18h 39:08; 3. Voigt- 
lănder (R.D.G.) 18h 39:10, 4. Dippold 
(R.D.G.) 18h 39:26; 5. Fr. Gera 18h
40:35; 6. Campigli (Italia) 18h 43:08; 
7. Heynig (Olanda) 18h 43:31 ; 8.
Holst (Olanda) 18h 44:23; 9. G. Cio
can 18h 45:55; 10. M. Rîndașu (Voin
ța, Ploiești) 18h 46:00.

Etapa de mîine se desfășoară în 
două semi-etape : contratimp indivi
dual 30 km pe ruta Băile Herculane
— Orșova și o cursă cu plecare în 
bloc după-amiază, Tr. Severin — 
Craiova.

Cio-

V.

decisive în probele de simplu

BASCHET: programul seriei i a campionatului republican masculin (turul)
Etapa 1 — 3 octombrie 1965
Știința București—Știința Cluj 
Dinamo București—Dinamo Oradea 
Steagul roșu—Aurul Brad
Știința Timișoara—Știința Tg. Mures 
Științe Galați—Rapid București
Farul Constanța—Steaua București

Etapa a n-a — 10 octombrie 1965
Rapid—Farul Constanța
Steaua—Știința Timișoara
Științe Tg. Mureș—Știința București 
Dinamo Oradea—Steagul roșu Brașov 
Știința Cluj—Dinamo București
Știința Galați—Aurul Brad

Etapa a ni-a — 17 octombrie 1965
Știința București—Steagul roșu Brașov 
Dinamo București—Aurul Brad
Știjnța Tg. Mureș—Steaua București 
Știința Galați—Farul Constanța 
Știința Timișoara—Rapid București 
Dinamo Oradea—Știința Cluj

Etapa a IV-a — 24 octombrie 1965
Rapid București—Știința Tg. Mures 
Steaua—Știința Galați
Farul Constanța—Dinamo București 
Aurul Brad—Știința Timișoara 
Steagul roșu Brașov—Știința Cluj 
Dinamo Oradea—Știința București

Etapa a V-a — 31 octombrie 1965
știința București—Știința Timișoara 
Dinamo București—Știința Galați 
Știința Tg. Mureș—Dinamo Oradea 
Farul Constanța—St. roșu Brașov 
Știința Cluj—Rapid București 
Aurul ~Brad—Steaua București

a Vl-a — 7 noiembrie 1965
București—Aurul Brad 
București—Dinamo Oradea 
Tg. Mureș—Farul Constanța 
Galați—Știința București 
Timișoara—Știința Cluj

Etapa
Rapid
Steaua
știința
Știința 
știința ___ ,___  ...
Steagul roșu—Dinamo București

Etapa a VII-a —- joi, 11 noiembrie 1965
Știința București—Farul Constanța 
Dinamo București—Știința Tg. Mures 
Știința Cluj—Aurul Brad
Dinamo Oradea—Rapid București 
St. roșu Brașov—Steaua București 
Știința Găleți—Știința Timișoara

Etapa a Vin-a — 14 noiembrie 1965
Steaua București—Știința Cluj
Rapid București—Steagul roșu Brașov 
Știința Tg. Mureș—Știința Galați
Aurul Brad—Știința București 
științe Timișoara—Dinamo București 
Farul Constanța—Dinamo Oradea

Etapa a IX-a — 21 noiembrie 1965
St. roșu Brașov—Știința Galați 
Știința Cluj—Știința Tg. Mureș 
Farul Constanța—Aurul Brad 
Știința Timișoara—Dinamo Oradea

Etapa a X-a — 28 noiembrie 1965
Farul Constanța—Știința Timișoara 
Aurul Bred—Dinamo Oradea
Știința Tg. Mureș—St. roșu Brașov 
Știința Cluj—Știința Galați
Etapa a Xl-a — 5 decembrie 1965
Știința 
Știința 
Știința 
Știința
Turneul interbucureștean 

cembrie 1965
28 decembrie ; Dinamo — Știința 

Steaua — Rapid.
29 decembrie : Steaue — Știința 

Dinamo — Rapid
30 decembrie : Rapid — Știința și Di

namo — Steaua.

Timișoara—St. roșu Brașov 
Galați—Dinamo Onadea 
Tg. Mureș—Aurul Brad 
Cluj—Farul Constanța

28—30 de

VA prezentăm programul concursuri
lor Pronosport A 40 și B 6 (le duminică 
3 octombrie 1965:

1. Siderurgistul—Rapid
2. Steagul roșu—Farul
3. Dinamo Pitești—Știința Craiova
4. CSMS lași—Petrolul
5. UTA—Știința Cluj
6. Știința Timișoara—Crișul

Flacăra Moreni—Metalul Tîrgoviște 
Minerul Lupeni—Minerul B. 
Recolta Cărei—Jiul 
Spăl—Milan
A talanta—Roma

12. Lazio—Bologna
13. Fiorentina—Torino
Atragem atenția că numerele 

cursurilor din această săptămînă 
A 40 și B 6, în loc de A 40 și 
cum a apărut pe fluturașii și afișele 
de etapă.

Pentru a veni în sprijinul participan- 
ților, publicăm rezultatele anterioare în
registrate, între ele, de echipele parti
cipante la acest concurs, în ultimele trei 
cdi|ii de campionat :

1. Siderurgistul—Rapid: 1963—1964:
1 — 0 și 1

2.
7.
8.
9.

10.
11.

M.

cou
sin t 
B 5

3.
St. roșu—Farul: 1962/1963: 4—2 

și 1—1; 1963/1964 : 0—1 
1964/65: 0—1 și 2—1.

3. Dinamo Pitești—Știința 
1964/65: 4—1 și 2—2.

4.

și 2— 2 ;

Craiova :

CSMS Iași—Petrolul :
1 — 1 și 1—1 ; 1964/65 : 0—0

5. UTA—Șt. Cluj: 1961/62: 3—1 si 
2-1-2 ; 1962/63: 5—0 și 1—4 ; 1964/65: 
2—1 și 0—3.

6. Ș/. Timișoara—Crișul: nu s-au în-
lilnil. *

1962/63 : 
și 0—3.

7. Flacăra Moreni—Met. Tirgoviște :
1963/64: 0-0 și 1—2; 1964/1965:
2—0 și 0—1.

8. Minerul Lupeni—Minerul B. Mare: 
1963/64: 1—0 și 0—3.

9. Recolta—Jiul: 1964/65 : 2—0 
1—5.

10. Spăl—Milan ; 1962/63 : 0—0
0—4 ; 1963/64 : 2—4 și 1—1.

11. Atalanta—Roma: 
și 1—1; 1963/64: 1—0 
1965: 1—0 și 0—0.

12. Lazio—Bologna: 
și 0—1; 1964/65: 1—1

61

si

și

Și

In cea de a clncea zi a campionatului 
republican individual de tenis au fost 
programate întreceri în cadrul probelor 
de dublu și partidele de simplu între
rupte miercuri din cauza întunericului. 
La simplu bărbați, Bosch a dispus de 
Balogh cu 6—3, 6—4, 6—3 după un meci 
de regularitate. O dată cu încheierea a- 
cestei partide au luat sfîrșit tururile 
eliminatorii, urmînd ca în continuare 
să se desfășoare jocurile sistem tur
neu pe grupe de cîte patru sportivi. 
Grupa I este alcătuită din Tiriac, 
Bosch, Mărmureanu și C. Năstase, 
iar cea de a Il-a : C. Popovici, I. Năs
tase, Boaghe și Balogh.

Continuările _________ _ __  A
femei au adus un rezultat surpriză : 
Vera Rado 
4—6, 11—9.
cluj ence este 
un tenis mal activ. In cealaltă partidă, 
Ecaterina Horșa a obținut un succes 
scontat: 6—1, 6—1 cu Letiția Man. Din pri
ma grupă fac parte E. Horșa, El. Roșianu, 
I. Dibar, V. Rado, iar din a II-a : 
H. Zurălău, M. Ciogolea, A. Verone, 
L. Man.

Alte 
finale : 
Horșa, _
șianu, L. Man ■ 
6—4, 6—3 ; <Z„
Bosch, Serester 
6—2, 6—2, Z.Z__________ , _ .
Dron, Cherecheș 6—3, 4—6 intr., I. Năs
tase, Dumitrescu — Caralulis, Bardan 
6—4, 6—3, 6—4, Tiriac, C. Năstase — 
Basarab, Cruceanu 6—2, 6—1, 6—1 ;
dublu mixt, sferturi : Man, I. Năs
tase — Horșa, Serester 6—3, 6—2, Ro
șianu, Boaghe — Bucur, Mureșan 1—6, 
6—3, 6—1, M. Ciogolea, Tiriac — Dibar, 
Cherecheș 6—3, 6—2, S. Ciogolea, Dron 
— Tănăsescu, Sopa 8—6, 7—5, semi
finale : M. Ciogolea, Țiriac — S. Cio
golea, Dron 6—4, Z "

Astăzi jocurile încep de la ora 8,30 
și 14.30 tot pe ‘ ” Z '
După amiază au loc partidele Horșa — 
Rado, Roșianu
Man, M. Ciogolea — Verone, Tiriac — 
C. Năstase, Mărmureanu — Bosch, 
C. Popovici — Balogh, I. Năstase — 
Boaghe.

meciurilor de simplu

— Hermina Zurălău 7—5, 
Victoria tinerei jucătoare 

meritată, ea practicând

rezultate : dublu femei, semi- 
Dibar, M. Ciogolea — E. 
Ciogolea 6—2, 6—1, EI Ro- 

LZl.i — A. Verone, V. Rado 
dublu bărbați, *

Sopa,

I. 
S.

sferturi :
Baia 7—5,

Mărmureanu, Boaghe —

Caralulis,
6—3, 6—4, Tiriac, C. 

Cruceanu 6—2,

3—6, 6—3.
terenurile Progresul.

Dibar, Zurălău
Mărmureanu

Balogh, I.

De la I. E. B. S
1962/63:

1-1;

1963/64 : 
și 0—-I

3—1
1964/

1—2 
2.

13. Fiorentina—Torino: 1962/1963: 
1—0 și 4—0 ; 1963/64: 1—1 și 3—0; 
1964/65 : 2—0 și 1—3.

Rubrică redactată de Loto—Prono
sport.

• Casele speciale din sir. Ion 
Vidu și Pronosport, Calea Victoriei 
nr. 2, vînd și bilete pentru întîlni- 
rea 
nin 
de 
Floreasca.

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

internațională de handbal femi- 
ROMAN1A — CEHOSLOVACIA 
sîmbătă 2.X., ora 19, din sala

• S-au pus în vînzarc, la casele 
obișnuite, biletele pentru jocul de 
fotbal STEAUA — DINAMO BU
CUREȘTI din 3.X- de pe stadionul 
„23 August", precedat de întîlrnrea 
internațională de fotbal dintre echi
pele de surdo-muți ale ROMÂNIEI 
și UNGARIEI.



Am mai cîștigat un loc-dar posibilitățile
formației noastre sînt mai mari

INTERVIU CU TOV. Q RĂDUȚ — SECRETAR GENERAL AL F.R. NATAȚIE

Așadar, după Trofeo d’Italia, o sin
gură modificare în ierarhia mondială a 
jocului de polo : România a mai avan
sat cu un loc, schimbînd poziția cu re
prezentativa Italiei. în frunte — tot 
formațiile Ungariei și Iugoslaviei, tato
nate de echipa U.R.S.S., iar echipa ro
mână a pierdut tocul III datorită unui 
singur gol mai mult primit față de se
lecționata sovietică.

in general, putem considera merito
rie comportarea sportivilor noștri. Ei 
au cîștigat destul de clar două partide, 
au terminat un joc la egalitate și au 
pierdut (e drept, la scoruri cam se
vere) celelalte două meciuri. Puteau ei 
realiza mai mult la acest turneu?

La această întrebare ne răspunde tov. 
Cornel Răduț, secretar general al F. R. 
Natație, care a însoțit echipa la Buda
pesta.

„De ce am pierdut atit de categoric 
în fafa Ungariei și Iugoslaviei ? Ambele 
echipe au jucat împotriva noastră foarte 
bine și in mod normal victoria nu 
le putea scăpa. Ele posedă jucători 
mai experimentali (cei mai mul ți au 
peste 100 de selecționări în reprezen
tativă ) și cu un gabarit mult mai mare, 
ceea ce ii avantajează net in lupta 
directă, „om la om**. în plus, jucătorii 
noștri nu s-au concentrat suficient — 
mai ales în final urile meciurilor, cind 
adversarii au realizat diferența de 
scor. în general, însă, am observat 
la majoritatea jucătorilor o teamă ne
justificată în fața acestor formații, 

fapt care îi face să acționeze reținut. 
Și ar mai fi o explicație: ambele în- 
tîlniri au fost conduse de arbitri oare
cum „interesați** în clasamentul echipei 
noastre; cu un singur gol mai puțin 
am fi avut astăzi medaliile de bronz**.

Campionatele mondiale 
de ciclism pe velodrom

După cum s-a mai anunțat, anul 
viitor ►campionatele mondiale de ciclism 
pentru probele de velodrom se vor des
fășura în organizarea federației din 
R. F. Germană. Campionatele vor avea 
loc în cursul lunii octombrie la Koln, 
și nu la Hanovra cum se stabilise an
terior.

în meciul cu-Norvegia, allelii români 
s-au comportai bine și conduc după prima zi

(Urmare din pag. 1)

4. Vamoș (R) 4:00,9. Concurenții s au 
„invitat*’ la trenă pînă pe ultimii 200 
de metri care au decis cursa. 10 000 m :
1. Mustață (R) 29:45,6; 2. Gjrecescu 
(R) 30:11,6; 3. Tunseth (N) 31:48,2; 
4. Holland (N) 32:47,6. De la 2800 m 
atlctii noștri s-au „rupt’* de adversari, 
iar în ultimele 5 ture Mustață a „merskt 
singur. 4 X 100 m: 1. România (Sta- 
matescu. Tudorașcu, Jurcă, Zamfireseu) 
40,7 ; 2. Norvegia (Aam, Brene, Bu- 
naes, Simonsen) 40,9; 110 m.g. 1. Weum 
(N) 14,4; 2. Suciți (R) 14,7; 3. Mo- 
land (N) 14,9 ; 4. Jurcă (R) 15,2. Pri
ma probă a concursului a fost cel mai 
mult influențată de vînt. Triplu salt: J. 
Ciochină (R) 15.83; 2. Viscopoleanu 
(R) 15,62: 3. Jensen (N) 15,51; 4. 
Paulsen (N) 15.48. Ciochină a realizai 
două sărituri bune cu care și-a asigurat 
victoria. înălțime: 1. Ducu (R) 2,02;
2. Spiridon (R) 1,99; 3. Holmeide (N) 
1,96; 4. Moslet (N) 1,90; greutate: 
1. Andersen (N) 17,48; 2. Lorentzen 
(N> 16.83; 3. Raiea (R) 16,10; 4. 
Gagea (R) 15,92; suliță: 1. W. Socol 
(R) 70,14; 2. Popescu (R) 69,91; 3. 
Rasmunsen (N) 69,10 (5 aruncări de
pășite) ; 4. Artzen (N) 66.97. Cei pa
tru concurenți nu s-au acomodat nici 
cu vîntul, nici cu pista.

★
La fete, reprezentantele noastre nu au 

reușit să se impună declt in una din 
cele patru probe, astfel că după prima 
zi scorul este favorabil echipei ceho
slovace : 26—18. Atletele românce pot 
reface însă handicapul, deoarece în ziua 
a doua a întrecerii sînt programate șapte 
probe. Pentru aceasta însă, ele vor tre
bui să lupte din toate puterile.

— Cum s-au comportat jucătorii noș
tri ?

— Inegal de la un meci la altul. A- 
proape nu pot să remarc pe nici unul 
dintre ei pentru o comportare cons
tant bună. Au fost partide cind Ște- 
fănescu, Zahan, Grințescu, Kroner, 
Firoiu sau Mărculescu au jucat fără gre
șeală, pentru ca în alte meciuri tot ei 
să greșească copilărește, mai ales în 
apărare. Dacă acest lucru le mai era 
permis în urmă cu cîțiva ani, astăzi — 
cînd cei mai mulți dintre ei au ajuns 
la maturitate — faptul este mai puțin 
scuzabil, lată de ce, în ciuda faptului 
că rezultatul este mulțumitor, consider 
că echipa noastră nu a făcut la Ruda- 
pesta tot ce era posibil pentru a ob
ține performanța la care posibilitățile 
jucătorilor și pregătirea lor din acest 
an le dădeau tot dreptul să aspire.

Grenoble rănune orașul viitoarei
ediții a „Olimpiadei albe“

După cum se știe, viitoarea ediție 
a Jegurilor Olimpice de iarnă se va 
organiza în orașul Grenoble. Este inte
resant de semnalat însă că unele ziare 
din Franța au desfășurat nu de mult 
o intensă campanie pentru a demonstra 
că orașul Grenoble nu va reuși să or
ganizeze în cele mai bune condiții 
această mare întrecere. Unele ziare 
își puneau chiar întrebarea dacă vi
itoarea sesiune a C.I.O., care va avea 
loc la începutul lunii octombrie la Ma
drid, nu va pune în discuție această 
problemă și, eventual, să încredințeze 
unei alte localități organizarea Olim
piadei de iarnă din 1968.

Campania a avut efectul dorit. Ofi
cialitățile din Grenoble au simțit nu- 
maidecît „dușul rece“. Pentru a da o 
ripostă campaniei, s-a organizat o con
ferință de presă în cadrul căreia pre
fectul departamentului Isere, Maurice 
Doublet, și președintele comitetului 
de organizare, Pierre Randet, au dez
mințit zvonurile lansate de ziarele 
franceze : „Intr-adevăr, unele lucrări

Rezultate: 100 m : 1. Ioana Petrescu 
(R) 12,0: 2. Ililtscherova (C) 12,2;
3. Smeldova (C) 12,3 ; 4. Beșuan (R) 
12.5; 400 m: 1. Eichlerova (C) 54,5; 
2 Petrescu (R) 55.2 ; 3. Macounova (C) 
56,6; 4. Cheșu (R) 57,3; 80 m.g.:
I. Ililtscherova (C) 11,0; 2. Iliuță (R)
II, 2 ; 3. Zabîrsova (C) 11,3; 4. An- 
ghelescu (R) 11,7; disc: 1. Nemcova 
(C) 54,75; 2. Cataramă (R) 52,52 ; 3. 
Zlabkova (C) 50;28 ; 4. Manoliu (R) 
48,68.

Stadionul „1 Mai“ găzduiește vineri 
întrecerile zilei a Il-a.

in competițiile europene de fotbal
Jocurile desfășurate săptămîna a- 

ceasta în competițiile oficiale organizate 
de UEFA au desemnat alte formații 
care s-au calificat în turul al doilea, 
în „C. C. E“. Kilmarnock (Scoția) a 
dispus de echipa 17 Noiembrie Tirana 
cu 1—0 (în tur 0—0) și s-a calificat 
în turul 11. Pînă acum s-au mai cali
ficat echipele: Vorwărts Berlin. Ferenc- 
varos Budapesta, Gornik Zabrze. Real 
Madrid, Sparta Fraga, Anderlecht 
Bruxelles, Derry City și I nternazionale 
(direct).

In „Cupa cupelor"'. în primele meciuri: 
Go Ahead Deventer-Celtic Glasgow 0—6. 
Juventus — Liverpool 1—0. S-au cali
ficat Rosenboog (Norvegia), Atletico 
Madrid, Dinamo Kiev, Dukla Fraga. 
F. C. Sion (Elveția), Aarhus (Dane
marca) si Westham (direct).

In „Cupa orașelor tirguri“ : Leeds

La polo: CANOTORII ROMANI AU AVUT COMPORTĂRI FRUMOASE 
LA CONCURSURILE DIN BULGARIA

Un grup de sportivi români a par
ticipat, de curînd, la două concursuri 
internaționale de sporturi nautice or
ganizate în R.P. Bulgaria. La startul 
acestor competiții au mai fost pre- 
zenți sportivi din R.S.F. Iugoslavia, 
R. D. Germană, R. S. Cehoslovacă, 
Turcia și R.P. Bulgaria. La con
cursul de canotaj academic „Regata 
Septemvri" desfășurat pe lacul Pan- 
cerevo, în apropierea Sofiei, schifiștii 
români au avut comportări meritorii.

In proba de schif simplu, campio
nul nostru Alexandru Aposteanu, mar- 
cînd o formă ascendentă, a sosit pe 
primul loc (timp: 7:20,0), lăsînd net 
în urmă alți 5 concurenți, iar în 
cursa de schif 4 fără cîrniaci echipa
jul român (Tușa, Snae, Husarenco și 
Tarasov) a cîștigat detașat, înregis-

Campionatele europene de tir de la Cairo
CAIRO (Agerpres). — Pe poligo

nul din apropiere de Cairo au în
ceput campionatele europene de tir 
pentru proba de armă liberă calibru 

nu au început dar ele vor fi „atacate" 
in scurț timp. Pînă în prezent am fost 
preocupați de treburile administrative, 
de planurile financiare necesare orga
nizării Jocurilor. Acum, acestea sînt 
gata și începe munca practică" — a 
spus dl. Doublet.

In planurile elaborate se prevede 
construcția unei gări, a unui aero
port și a unei autostrăzi care va lega 
orașul de bazele sportive. O mare par
te din cheltuielile alocate acestor con
strucții vor fi suportate de cetățenii 
departamentului, care vor contribui 
prin colecte publice. Iată acum cîteva 
amănunte :

Deschiderea și închiderea festivă a 
Jocurilor, precum și întrecerile de pa
tinaj viteză și artistic se vor desfășura 
în orașul Grenoble intr-un splendid 
peisaj natural, de unde se pot admira 
culmile Alpilor, și frumoasa vale a 
rîului Isere. Probele alpine se vor 
organiza la Chamrousse, in Alpi, sta
țiune de iarnă situată la circa 30 de 
kilometri est de Grenoble. Locul de 
întrecere al schiorilor în probele de 
fond este situat la 25 km vest de Gre
noble. In fine, pîrtia de bob este cea 
mai îndepărtată : ea se află la 70 km 
est de oraș. Trasarea pîrtiilor a și în
ceput și anul viitor ele vor fi supuse 
unui prim examen, cu prilejul campio
natelor naționale de schi alpin ale 
Franței, care se vor organiza la Cham
rousse.

Lucrările pentru construirea pati
noarului artificial (tribune cu o capa
citate de 15 000 de locuri) vor începe 
în luna ectombrie. Se prevede ca lu
crările să fie încheiate pînă în 1967.

Satul olimpic va fi construit la mar
ginea orașului Grenoble și va putea 
caza aproape 2 000 de sportivi. După 
J.O. locuințele vor fi puse la dispo
ziția populației orașului. Pentru turiștii 
străini și francezi vor fi asigurate a- 
proape 20 000 de locuri de cazare în 
suburbiile orașului Grenoble ca și în 
localitățile situate pînă Ia 30—40 km de 
Grenoble.

United—F. C. Torino 2—1 și Wiener 
Sportklub—l’AOK (Salonik) 6-—0 (în 
tur 1—2). In turul următor s-au cali
ficat Wiener Sportklub, Fiorentina, 
Milnchen I860.

9 Duminică sc dispută Ia Atena me
ciul dintre reprezentativele Greciei și 
U.R.S.S. din preliminariile campionatu
lui mondial (grupa a Vil-a). Echipa 
sovietică se află de mai multe zile în 
capitala Greciei. Din lot fac parte prin
tre alții Iașin, Mctreveli, Sabo, Voro
nin, Valentin Ivanov. Înaintea acestei 
partide, prima pe care echipa U.R.S.S. 
o susține în deplasare, clasamentul 
grupei se prezintă astfel :

1. U.R.S.S. 3 3 0 0 11:2 6
2. Grecia 4 2 0 2 8;9 4
3. Țara Galilor 4 1 0 3 5:6 2
4. Danemarca 3 1 0 2 3:10 2

trînd timpul de 6:29,0. Al treilea e- 
chipaj român a participat la proba de 
2 fără cîrmaci ocupînd locul trei, 
după echipajele Iugoslaviei și R. D. 
Germane.

In același timp, cîțiva caiaciști și 
canoiști români au participat la „Re
gata Plovdiv". Dintre sportivii noștri 
cel mai bun rezultat a fost obținut 
de S. Pocora, care a cîștigat proba de 
caiac simplu 1.000 m cu timpul de 
4:02,8 întrecînd, printre alții, pe Ka- 
sabov (R.P.B.) — 4:04,0 și Beranek 
(R.S.C.) — 4:10,2. Sportivii români 
s-au mai situat de trei ori pe locul 
secund: S Pocora la caiac simplu 500 
m, Ana Arvai la caiac simplu 500 m 
și Arvai — Spiridon la caiac dublu 
fete 500 m.

mare. A cîștigat țintașill sovietic 
Vladimir Korneev, care a totalizat la 
cele trei poziții 1142 puncte. în cla
sament el a fost urmat de coechi
pierii săi Itkis — 1138 puncte și 
Avilov —- 1136 puncte. Clasamentul 
pe echipe: 1. U.R.S.S. 4545 puncte ,- 
2. R. D. Germană 4446 puncte; 3.
Ungaria 4440 puncte.

în ziua a doua a campionatelor 
proba de armă calibru mic (60 focuri 
culcat, juniori) a fost cîștigată de 
țintașul iugoslav Cergic, care a tota
lizat 587 puncte. Pe echipe victoria 
a revenit formației U.R.S.S., urinată 
de R. F. Germană și Iugoslavia.

Proba de „cerb" s-a încheiat cu 
succesul sportivului sovietic Zelez- 
nikov cu 224 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat coechipierii săi 
Staratiev și Nikitin, fiecare cu cite 
222 puncte.

ACTUALITATEA SAHISTĂ
■l

După 6 partide, în meciul pentru 
campionatul mondial feminin de șah 
de la Riga dintre Nona Gaprindașvili 
și Alia Kușnir scorul este de 4—2 în 
favoarea lui Gaprindașvili, dețină
toarea titlului. In cea de-a 6-a parti

Vești sportive din R. P. Chineză

Componenta reprezentativei de tenis de masă a R. P. Chineze cu cele 
cinci troiee ciștigate la „mondialele" de la Ljubljana.

• Una din cele mai noi ramuri spor
tive practicate în R.P. Chineză este 
înotul subacvatic. La ultimul campio
nat al țării în această disciplină au 
participat 60 de sportivi, băieți și fete. 
Deosebit de interesantă a fost proba 
masculină de vînătoare subacvatică. E- 
chipați cu măști, tuburi de oxigen, labe 
de cauciuc și harpoane, concurenții au 
avut de tras cinci lovituri de harpon 
la intervale de un minut, în cinci ținte 
în formă de pește, de la o distanță de 
3,5 metri. Concursul a fost cîștigat de 
len Dzin-min, din provincia Sandun, 
care a realizat 24 de puncte. La îno
tul subacvatic pe echipe spre un punct 
fix, o probă deosebit de grea, au în
vins înotătorii din Guandun și îno
tătoarele din Cian-ian. In clasamentul 
general individual pe 5 probe (înot 
la suprafață, înot sub apă, întîlnire 
subacvatică în linie dreaptă, vînătoare 
sub apă și salvare de la naufragiu) pe 
primul loc s-a clasat sportivul Van-tai.

• In cadrul unui recent concurs de

Danek 64,08 m la disc!
Cu prilejul unui concurs de atletism 

desfășurat la Brno, cehoslovacul 
Ludvik Danek a aruncat discul la 
64,08 m. Celelalte aruncări ale sale 
au măsurat 62,67 m, 63,18 m și 63,10 
m. Recordul mondial deținut de Da
nek este de 64,55 m.

Pe scurt 1 
0 ÎN ZILELE de 29, 30 și 31 I 

octombrie vor avea loc ia Buda- . 
pesta campionatele internaționale I 
de tenis de masă ale R. P. Un
gare. La competiție și-au anunțat I 
participarea cei mai valoroși ju- I 
cători din Anglia, R. D. Germană, 
România, Polonia, Suedia, U.R.S.S. I 
și Ungaria. “

0 ETAPA de miercuri a cam- | 
pionatului maghiar de fotbal ,s-a', 
încheiat cu următoarele rezV S 
tale : Ferencvaros — Csepel 6—■ 
Salgotarjan — Pecs 2—1; Hon- . 
ved Budapesta — Ujpest Dozsa I 
1—1; Vasas — Tatabania 2—0,- ’ 
MTK — Szeged 3—2; Komlo — I 
Ozd 2—0; Gyor — Dorog 2—0. I

0 PARAȘUTISTELE sportive I 
sovietice au obținut trei noi re- ® 
corduri mondiale. într-un salt e- | 
fecluat de la o înălțime de 13 700 | 
m, cu deschiderea imediată a pa
rașutei, un grup de 5 parașutiste I 
a stabilit un nou record al lumii • 
de altitudine. Vechiul record era . 
de 11 839 m. Două recorduri mon- I 
diale au fost realizate în Cursul 
nopții. Alla Skopinova a efectuat I 
un salt cu deschiderea imediată a ■ 
parașutei de la 14 000 m, iar Lud- ■ 
mila Sokolova s-a lansat de la | 
14 000 m deschizînd parașuta 
după 13 700 m. Cele trei recor- I 
duri mondiale urmează să fie o- ■ 
mologate de federația internațio- , 
nală de specialitate.

dă, oficialii au consemat remiză, la 
mutarea 30-a. In turneul masculin 
de șah de la Erevan, pe primul loc se 
află în prezent Korcinoi cu 6*/2 (1)
urmat de Liebersohn și Stein cu cite 
6 puncte fiecare.

parașutism desfășurat la Pekin, spor
tivii chinezi au obținut rezultate valo
roase. unele reprezentînd noi recorduri 
mondiale. Printre cei care au realizat 
aceste performanțe se numără parașu- 
tista Chen Hsiu-lan și parașutiștii Pang 
Pin-pao, Chia Cheng-hsiang, Ho Hsien- 
li și alții.

• Săritorul de înălțime chinez Ni 
Chih-chin deține o performanță remar
cabilă : 2,22 m. La aceeași probă, com
patrioata sa Wu Fu-shan a obținut un 
rezultat de 1,80 m.

• In ultima vreme au fost întreprin
se numeroase acțiuni pentru dezvolta
rea sportului de mase. în rîndurile 
copiilor sînt popularizate sporturi ca: 
înotul, turismul de munte, tirul. Foarte 
populare sînt competițiile de înot cu 
caracter de mase, care se desfășoară pe 
marile rîuri și fluvii. La una din a- 
cestea, traversarea fluviului Yang-tse, 
la Chungkin, cel mai vîrstnic partici
pant a avut 62 de ani, iar cel mai tî- 
năr 9.
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